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„Gedania”  
i Przejście Północno-Zachodnie

Wstęp

Przejście Północno-Zachodnie (Northwest Passage) to szlak wodny zlokalizowa-
ny na północy Ameryki Północnej, rozciągający się pomiędzy cieśniną Baffina, 
u  wejścia do cieśniny Lancaster, od strony wschodniej, a  Cieśniną Beringa na 
zachodzie. Trasa, w  zależności od wyboru jednego z  kilku możliwych warian-
tów pomiędzy wyspami Archipelagu Arktycznego, liczy około 900 mil morskich. 
Żeg luga na tym obszarze jest możliwa tylko przez kilka tygodni polarnego lata, 
a  do niedawna pokrywa lodowa mogła uniemożliwić przebycie całego szlaku 
w ciągu jednego sezonu.

Poszukiwania północnego szlaku transportowego, najkrótszej trasy z Europy 
do krain Dalekiego Wschodu, zaczęły się w XVI wieku i trwały przez wiele stule-
ci. Był to jeden ze światowych „świętych grali”, którego zdobyciu wielu śmiałków 
poświęciło swoje życie, a poszukiwania zaginionej wyprawy Johna Franklina z 1845 
roku stały się jedną z największych zagadek wiktoriańskiej Europy. Ekstremalne 
warunki klimatyczne i  trudności nawigacyjne spowodowały, iż pierwsze udane 
przepłynięcie Przejścia Północno-Zachodniego miało miejsce dopiero w  latach 
1903-1906.

Zakończenie rywalizacji o  pierwszeństwo w  pokonaniu legendarnej drogi 
wodnej zmniejszyło zainteresowania tym szlakiem na kilkadziesiąt lat. Trudno-
ści żeglugi stawiane przez Przejście Północno-Zachodnie uniemożliwiały bowiem 
jego szersze wykorzystanie transportowe. Odzwierciedla to niewielka liczba jedno-
stek, które z sukcesem dotarły z Atlantyku na Pacyfik (lub odwrotnie), korzystając 
z Northwest Passage. Do roku 1975 udało się to tylko dziesięciu statkom, z których 
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większość posiadała specjalne wzmocnienia do żeglowania w warunkach lodowych 
lub była po prostu lodołamaczami1.

Od lat 70. XX wieku wyzwanie, jakie stawiało Przejście Północno-Zachod-
nie, zaczęło jednak przyciągać nowe pokolenie śmiałków, którzy, szukając przygód, 
planowali pokonanie arktycznych cieśnin na pokładzie niewielkich jachtów. Nor-
thwest Passage stał się wyzwaniem, które porównywane było do opłynięcie przy-
lądka Horn, najdalej wysuniętego na południe punktu Ameryki Południowej, czy 
zdobycia Mount Everestu2. Jako jedna z pierwszych wyzwanie to podjęła polska 
załoga pod dowództwem kapitana Dariusza Boguckiego3. Ich jacht „Gedania” opu-
ścił Gdańsk 3 lipca 1975 roku z zamiarem opłynięcia wokół obu Ameryk, a naj-
trudniejsza część trasy miała przebiegać przez cieśniny Archipelagu Arktycznego. 
Polscy żeglarze zdecydowali się wpłynąć na wody Przejścia Północno-Zachodnie-
go pomimo zakazu wydanego przez władze kanadyjskie. Licząc na zmianę decyzji 
i „dogadanie się” z lokalnymi urzędnikami, „Gedania” bez zakłóceń dopłynęła do 76 
stopnia 33 minuty szerokości geograficznej północnej, co stanowiło w owym cza-
sie rekord dla łodzi żaglowych. W Resolute Bay prysły jednak nie tylko marzenia 
o  sukcesie sportowym  – kapitan otrzymał nakaz natychmiastowego odpłynięcia 
na południe – co rozpoczęła się trwająca kilka tygodni debata dotycząca sposobu, 
w jaki załoga z komunistycznej Polski dopłynęła tak daleko na północ. Dodatkowo 
trudności w lokalizacji jachtu w czasie rejsu powrotnego spowodowały, że „Geda-
nia” znalazła się w samym środku sporu nad „umacnianiem suwerenności” przez 
Kraj Klonowego Liścia w Arktyce4.

Tematem niniejszego artykułu są wyzwania, jakie w latach 70. XX wieku przed 
żeglarzami w Arktyce stawiała nie natura, ale polityka. Artykuł próbuje z  jednej 
strony odpowiedzieć na pytania o powody braku zgody Ottawy na rejs „Gedanii”, 
a w szczególności na temat tego, czy odmowa była oparta wyłącznie na względach 
praktycznych, czy wynikała z  zimnowojennych obaw przed obecnością jednost-

1 R. K. Head land, Ten Decades of Transits of the Northwest Passage, „Polar Geography” 2010, 
t. 33, nr 1-2, s. 2. 14 jednostek (w tym łodzi podwodnych) i 19 przepłynięć podają D. Pharand, 
L. H. Legault, The Northwest Passage. Arctic Straits, Dordrecht–Boston–Hingham 1984, s. 50-
51; oraz T. C. Pul len, C. Swithinbank, Transits of the Northwest Passage, 1906-90, „Polar 
Record” 1991, t. 27, nr 163, s. 365-366.
2 Rejsy w latach 70. i 80. XX wieku odbywały się w warunkach dużo trudniejszych niż współ-
cześnie, gdy w Arktyce odczuwalny jest wpływ globalnego ocieplenia.
3 Pionierskość wyprawy „Gedanii” często uchodziła uwagi kanadyjskim żeglarzom. Por. J. To-
bolewski, Editorials, „Toronto Star” 1979, 16 VI.
4 Biorąc pod uwagę warunki lodowe w 1975 roku, istniało znaczne prawdopodobieństwo, że 
„Gedania” byłaby w stanie zostać pierwszym na świecie jachtem, który przepłynąłby Przejście 
Północno-Zachodnie.
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ki z komunistycznej Polski. Z drugiej strony historia rejsu kapitana Boguckiego 
stanowi ilustrację kształtowania się kanadyjskiej polityki wobec wód Archipelagu 
Arktycznego. Wyprawa „Gedanii” była szeroko komentowana w kanadyjskich gro-
nach rządowych i przywoływana przez zwolenników poglądów o niedostatecznej 
kontroli tego akwenu. Choć zmiany wprowadzono tylko w ograniczonym zakresie, 
to rejs kapitana Dariusza Boguckiego stanowił swoisty katalizator w kanadyjskim 
myśleniu o bezpieczeństwie Arktyki.

Przejście Północno-Zachodnie

Pierwszym statkiem, który w całości pokonał Przejście Północno-Zachodnie, był 
47-tonowy kuter rybacki „Gjøa” Roalda Amundsena. Norweskiemu polarnikowi 
przepłynięcie z Atlantyku na Pacyfik zajęło trzy lata – rejs rozpoczął się w lipcu 
1903 roku w Norwegii, a do Nome na Alasce statek dotarł 31 sierpnia 1906 roku. 
Sukces Amundsen zawdzięczał doświadczeniu – nawigował bez dokładnych map – 
ale także znakomitemu, choć niewielkiemu silnikowi, którym dysponowała „Gjøa”5. 
Do 1940 roku była to jedyna jednostka, która przepłynęła Northwest Passage6.

Podczas II wojny światowej szkuner patrolowy Kanadyjskiej Królewskiej Po-
licji Konnej (Royal Canadian Mounted Police – RCMP) „St. Roch” dowodzony 
przez kapitana Henry’ego Larsena dokonał dwukrotnego przepłynięcia Przejścia 
Północno-Zachodniego. Jednostka została wybudowana w 1928 roku dla RCMP 
i  specjalnie wzmocniona, m.in. wyposażona w  150-konny silnik. Podróż z  Van-
couver do Halifaksu zajęła 28 miesięcy, zakończyła się 11 października 1942 roku 
i wymagała dwukrotnego zimowania7. Larsen żeglował w ekstremalnie trudnych 
warunkach  – mimo używania materiałów wybuchowych statek był kilkukrotnie 
zagrożony wywróceniem i zmiażdżeniem8. Aż do 1954 roku żaden inny statek nie 
przepłynął południowym wariantem Przejścia Północno-Zachodniego wybranym 
przez kapitana RCMP. Druga wyprawa (ze wschodu na zachód) zajęła rekordowe 
86 dni. Warunki lodowe na wybranej tym razem trasie północnej, mimo iż wyda-

5 R. Amundsen, G. Hansen, Roald Amundsen’s „The North West Passage”. Being the Record of 
a Voyage of Exploration of the Ship „Gjoa” 1903-1907, New York 1908, s. 10.
6 D. Pharand, L. H. Legault, op. cit., s. 38-39.
7 Ibidem, s. 45.
8 Sam Larsen przyznawał, że tylko dzięki szczęściu udało się wydostać z pułapek lodowych 
i dopłynąć do Halifaksu. H. A. Larsen, The Conquest of the North West Passage. The Arctic Voyages 
of the St. Roch, 1940-44, „The Geographical Journal” 1947, t. 110, nr 1/3, s. 4. Por. H. A. Larsen, 
The North-West Passage, 1940-42 and 1944. [The Famous Voyages of the Royal Canadian Mounted 
Police Schooner „St. Roch”], Ottawa 1984.
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wały się trudniejsze, okazały się łatwiejsze do pokonania. Powodem wysłania statku 
RCMP w tak niebezpieczne rejsy było dążenie rządu w Ottawie do podkreślenia 
zwierzchności nad tym akwenem i dowiedzenie w warunkach II wojny światowej, 
iż nie ma żadnych fizycznych przeszkód przed obroną terytorium Kanady. W 1957 
roku Larsen przyznał, że „[…] gdyby nie wojna, nie mielibyśmy nigdy szansy na 
przepłynięcie Przejścia”9.

Po II wojnie światowej zaledwie kilka statków powtórzyło wyczyn Larsena. 
Większość z nich stanowiły lodołamacze lub specjalnie wzmocnione jednostki10. 
Na wodach Przejścia Północno-Zachodniego pojawiały się one w  zasadzie wy-
łącznie w związku z kwestiami bezpieczeństwa narodowego11. Pod koniec lat 60. 
XX wieku wydawało się, że rozpoczyna się nowa era w historii Przejścia Północ-
no-Zachodniego w związku z planami rozpoczęcia wydobycia surowców energe-
tycznych w Arktyce. Nadzieje na rozwój gospodarczy regionu symbolizował tan-
kowiec „Manhattan”, który w asyście amerykańskich i kanadyjskich lodołamaczy 
przepłynął dwukrotnie przejście w latach 1969 i 1970. Od tego czasu aż do 1975 roku 
wszystkie jednostki pływające przez Przejście Północno-Zachodnie miały banderę 
kanadyjską12.

„Gedania”

Żeglarze z małych jachtów długo unikali ryzykownych wypraw w rejony arktycz-
ne13. Dopiero od końca lat 50. XX wieku rejsy polarne zaczęły być rozważane pod 
kątem wyzwań sportowych, a wyprawy w te niebezpieczne wody stały się polską 
specjalnością. Na fali zainteresowania rejsami samotników Leonida Teligi czy 
Krzysztofa Baranowskiego do 1975 roku odbyło się kilkanaście takich wypraw14. 

9 S. D. Grant, Why the St. Roch? Why the Northwest Passage? Why 1940? New Answers to Old 
Questions, „ARCTIC” 1993, t. 46, nr 1, s. 82-87.
10 W literaturze przedmiotu można znaleźć szczegółowe opisy każdej z udanych wypraw przez 
Przejście Północno-Zachodnie od czasów Amundsena. Por. T. C. Pul len, C. Swithinbank, 
op. cit. oraz D. Pharand, L. H. Legault, op. cit.
11 Zimna wojna i rosnące napięcie pomiędzy USA a ZSRR przyczyniły się do udzielenia przez 
rząd Kanady, na prośbę Amerykanów, zgody na wybudowanie wspólnie zarządzanych stacji po-
godowych na wyspach kanadyjskiej Arktyki. W 1955 roku podpisano porozumienie o budowie 
linii radarów wczesnego ostrzegania (Distant Early Warning – DEW).
12 D. Pharand, L. H. Legault, op. cit., s. 46-47.
13 M. W itkowska, Pokonać lody północy, „Rzeczpospolita” 2010, 19 XI, [online] http://www.
rp.pl/artykul/566103.html, 12 VIII 2015.
14 Dane za: Polskie Żeglarstwo Polarne, 2012, [online] http://www.polskiezeglarstwopolarne.pl, 
22 VII 2015.
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Jednym z najbardziej aktywnych był Dariusz Bogucki uważany za najsłynniejsze-
go polskiego żeglarza-polarnika. Bogacki pływał jako oficer, a następnie kapitan, 
między innymi na Islandię i Grenlandię. Jacht pod jego dowództwem był pierwszą 
jednostką żaglową w historii, która opłynęła północno-zachodni cypel Spitzber-
genu, osiągając szerokość 80 stopni i 5 minut, co stanowiło drugi wynik na świecie 
w tym czasie15.

W  1972 roku kapitan Bogucki rozpoczął przekonywanie Jachtklubu Stoczni 
Gdańskiej do pomysłu wyprawy mającej na celu pokonanie legendarnego Przejścia 
Północno-Zachodniego. Jesienią zarząd klubu zaakceptował pomysł i  rozpoczę-
to przygotowania do pierwszego w historii światowego żeglarstwa opłynięcia obu 
Ameryk. W ramach wyprawy miały zostać wykonane na zlecenie Polskiej Akade-
mii Nauk badania zanieczyszczenia wody16. Zdecydowano, że na potrzeby wyprawy 
zostanie wybudowana nowa jednostka, jej imię nawiązywało do łacińskiej nazwy 
Gdańska, a  projektantem został Ryszard Langer17. Budowę „Gedanii” Stocznia 
Gdańska ukończyła w 1975 roku. Konstrukcja jachtu była dostosowana do warun-
ków polarnych: m.in. kadłub wzmocniono znacznie powyżej linii wodnej, a  jego 
kształt dobrano tak, żeby przy zachowaniu dobrych walorów prędkości i dzielności 
morskiej mógł skutecznie i bezpiecznie operować w paku lodowym18. Trzon dzie-
więcioosobowej załogi stanowili „członkowie wypraw polarnych, zaś nowi mieli za 
sobą doświadczenie z wyprawy […] wokół Hornu”19. Sprzęt i wyposażenie dobie-
rano nie tylko pod kątem potrzeb żeglugi oceanicznej i polarnej, ale też biorąc pod 
uwagę ewentualną konieczność przezimowania w lodach. Zapasy żywności miały 
wystarczyć na cały rok. Zabrano nawet sanie nansenowskie, namioty i  broń, na 
wypadek gdyby doszło do utraty jachtu20.

Wyprawa wyruszyła z  Gdańska 3 lipca 1975 roku i  zatrzymując się po dro-
dze w Malmö, Aberdeen i Kirkwall, dotarła w połowie sierpnia do Godhaab na 
Grenlandii. Stamtąd Cieśniną Davisa i Morzem Baffina „Gedania” popłynęła do 

15 W. Orszulok, Rejs do Islandii, Gdańsk 1969; D. Bogucki, Do brzegów Grenlandii, Gdańsk 
1973; D. Bogucki, „Gedanią” za oba kręgi polarne, Warszawa 1980; A. Kaszowski, Z. Urba-
ny i, Polskie jachty na oceanach, Gdańsk 1981, s. 286-296. Por. Polskie Żeglarstwo Polarne.
16 D. Bogucki, Do brzegów Grenlandii.
17 Był to szkuner sztakslowy o długości 20,7 m, szerokości 5,4 m, zanurzeniu 3,1 m, powierzch-
ni ożaglowania 200 m2, silnik o mocy 66 kW.
18 Wywiad telefoniczny autora z Jerzym Jaszczukiem, 11 VIII 2011.
19 Członkami załogi byli: Ludwik Balcer, Zdzisław Rawicki, Marian Wasilewski, Edward Zim-
mermann, Wojciech Wierzbicki, Jerzy Jaszczuk, Eugeniusz Moczydłowski, Andrzej Puto. Por. 
P. Cichy, Wyprawa „Do obu Ameryk” – s/y Gedania ‘75-76, 2011, [online] http://www.rejsuj.pl/
aktualnosci/600/wyprawa_do_obu_ameryk_-_s_y_gedania_75-76, 12 VIII 2015.
20 D. Bogucki, Do brzegów Grenlandii.
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cieśniny Lancaster, znajdującej się u wejścia do Przejścia Północno-Zachodniego. 
Panowały dobre warunki lodowe i sprzyjająca pogoda, ale największą przeszkodą 
był brak wymaganego przez władze kanadyjskie pozwolenia na wpłynięcie do Nor-
thwest Passage.

Rejs przez Northwest Passage

Początkowo, jeszcze przed rozpoczęciem wyprawy, polska załoga miała dylemat, 
czy starać się o  pozwolenie, czy „pójść na żywioł” i  wpłynąć na wody Przejścia 
Północno-Zachodniego. Ostatecznie zdecydowano o  konieczności wystąpienia 
o wizę kanadyjską. Procedura rozpoczęła się na ponad rok przed planowanym rej-
sem, wraz z wysłaniem w marcu 1974 roku przez kapitana Dariusza Boguckiego 
prośby o  zgodę na wyprawę21. List Boguckiego trafił do Interdepartmental Visits 
Panel, który skupiał urzędników z kilku departamentów w  ramach kanadyjskie-
go MSZ. Konsultowana była również kanadyjska Straż Wybrzeża. W  czerwcu 
1974 roku jej dyrektor uznał, że warunki żeglugi na wodach arktycznych są „ponad 
możliwości” polskiego jachtu. Straż Wybrzeża uznała również, że w razie wypadku 
bardzo trudno będzie prowadzić akcję poszukiwawczo-ratunkową w  warunkach 
arktycznych, gdyż lodołamacze kanadyjskie będą oddelegowane do innych prac22. 
Straż Wybrzeża odradzała wyprawę. 17 lipca 1974 roku zakończono konsultacje na 
temat wyprawy „Gedanii”. Nie uwzględniono informacji o sportowej naturze wy-
prawy Boguckiego, a ostateczne ustalenia były zgodne z sugestią Straży Wybrze-
ża. MSZ Kanady nie wydał zgody na proponowaną przez Boguckiego trasę przez 
Northwest Passage23.

Przez następne kilkanaście miesięcy trwały długie rozmowy na temat nowej 
trasy planowanej wyprawy. Na tym etapie przygotowań nastroje załogi były mino-
rowe, a kapitan Dariusz Bogucki zanotował we wspomnieniach:

Amundsen nie musiał nikogo pytać o  drogę. […] My zaś pomimo dwuletnich 
starań nie mamy dotąd definitywnego pozwolenia od Kanadyjczyków. Ciekawe, 

21 Dokumenty kanadyjskie wskazują, że w uzyskiwanie pozwolenia zaangażowane było rów-
nież polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Niestety nie zachowały się polskie dokumen-
ty archiwalne. Library and Archives Canada, RG12, Vol. 5191, File: 8130-36, Telegram from 
External Affairs Ottawa to Warsaw Embassy, 28 VIII 1975. Załoga utrzymuje, że szczegółami 
zajmował się armator. Wywiad telefoniczny autora z Jerzym Jaszczukiem.
22 Library and Archives Canada, RG12, Vol. 5191, File: 8130-36, Letter from W. J. H. Stuart to 
O. A. Chistoff, 11 VI 1974.
23 Library and Archives Canada, RG12, Vol. 5191, File: 8130-36, Telegram form External Affairs 
Ottawa to Warsaw Embassy, 17 VII 1974.
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co kryje się za tym odwlekaniem decyzji? Czy rzeczywiście tylko wzgląd na nasze 
bezpieczeństwo? Pewnie się nigdy nie dowiemy, co sobie myślą w Ottawie, ale to 
w końcu nieważne24.

Załoga zdawała sobie sprawę, że na tym etapie przygotowań nie było już moż-
liwości odwołania rejsu. Zbliżające się lato 1975 roku  – jedyny okres, w  którym 
możliwy był rejs w  Arktyce  – oznaczało konieczność podjęcia decyzji bądź 
o wypłynięciu z portu, bądź o przełożeniu wyprawy na następny rok. Bogucki za-
notował: „Kanadyjczycy nie dawali jasnej odpowiedzi. Wobec takiego stanu rzeczy 
nie można było dłużej zwlekać, trzeba było wypłynąć, a kwestię załatwienia po-
zwolenia oraz wiz kanadyjskich zostawić w Polsce, aby zajął się tym kto inny”25. 
Zdecydowano się więc na ryzykowny krok oznaczający czekanie na ostateczną 
decyzję Kanadyjczyków już na wodzie. 3 lipca załoga „Gedanii” wypłynęła z gdań-
skich Górek Zachodnich, licząc na pozytywny rozwój wypadków w Ottawie.

Tak się jednak nie stało. 9 lipca 1975 roku władze kanadyjskie zdecydowały 
o ponownej odmowie pozwolenia na przepłynięcie Przejścia Północno-Zachod-
niego26. „Gedania” otrzymała zgodę na żeglugę jedynie w obszarze Cieśniny Davisa 
oraz Zatoki Baffina, wraz z prawem do wejścia do portu St. John’s na Nowej Fun-
dlandii. O tych ustaleniach Bogucki został poinformowany telefonicznie 14 lipca 
przez konsulat kanadyjski w Glasgow27. Załoga miała uzyskać wizy w pierwszym 
kanadyjskim porcie, do którego zawinie28.

Żegluga po akwenie wyznaczonym przez Ottawę oczywiście nie satysfakcjo-
nowała Boguckiego, który zamierzał opłynąć obie Ameryki. Wycofanie się ozna-
czało zaś zaprzepaszczenie kilkuletnich wysiłków organizacyjnych. Bogucki zde-
cydował się nie przerywać rejsu: „Jakże łatwo przekreślić zapał, wysiłek, wytrwałość 
jednym bezdusznym urzędniczym zakazem. Pozostaje nam tylko mieć nadzieję. 
I działać tak, jak to narzucają okoliczności […]”29. Kapitan uznał, że „okoliczności” 
usprawiedliwiają „nagięcie” warunków przedstawionych w rozmowie z kanadyjską 
placówką konsularną, tak aby próbować znaleźć alternatywne rozwiązanie. Boguc-
ki postanowił wpłynąć na wody Przejścia Północno-Zachodniego, zatrzymać się 

24 D. Bogucki, „Gedanią” za oba kręgi polarne, s. 22.
25 Ibidem.
26 Library and Archives Canada, RG12, Vol. 5191, File: 8130-36, Letter from L. M. Kelly to  
W. J. H. Stuart, 5 VIII 1975.
27 Library and Archives Canada, RG12, Vol. 5191, File: 8130-36, Telegram from Glasgow Con-
sulate to External Affairs Ottawa, 15 VII 1975; Library and Archives Canada, RG12, Vol. 5191, 
File: 8130-36, Telegram from External Affairs Ottawa to London Embassy, 10 VII 1975.
28 D. Bogucki, „Gedanią” za oba kręgi polarne, s. 102.
29 Ibidem, s. 62-63.
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u nabrzeża pierwszej z osad, w której znajduje się przedstawicielstwo kanadyjskich 
władz, i spróbować „dogadać się” z  lokalnymi urzędnikami w sprawie warunków 
przepłynięcia cieśninami arktycznymi. Załoga wierzyła, że po tym, gdy przedstawi-
ciele władz zobaczą, jak „Gedania” radzi sobie na wodach pokrytych lodem, zmie-
nią wcześniejsze decyzje. Założenie to oparte było na polskich doświadczeniach 
z okresu PRL. Problemy, które niejednokrotnie wydawały się nie do pokonania na 
wysokim szczeblu, udawało się rozwiązać po rozmowie z lokalnymi urzędnikami. 
Załoga wierzyła, że gdy ludzie znający Arktykę z własnego doświadczenia, zobaczą 
na własne oczy, jak radzą sobie polscy żeglarze, to z pewnością zmienią zdanie. 
„Pertraktacje o pozwolenie prowadziliśmy z Ottawą, a to jest daleko stąd. Zapewne 
urząd, który sprawę rozpatrywał, stosuje prawo zwłoki, nikogo więc o decyzji nie 
zawiadamiał” – po latach opisywał swoje przemyślenia kapitan Dariusz Bogucki30. 
Załoga uznała też, że nie należy o ostatecznej odmowie Kanadyjczyków informo-
wać prasy, i przekazała dziennikarzom, że ostateczne decyzje zapadną już na wyspie 
Disko na Morzu Baffina31. W połowie lipca „Gedania” popłynęła więc na zachód 
w stronę Grenlandii, a Bogucki zanotował „[…] tylko to jedno nam pozostało. Iść 
dalej, jak najdalej się uda”32.

13 sierpnia „Gedania” znalazła się na przedpolu Arktyki i wpłynęła na wody 
Przejścia Północno-Zachodniego. Nie niepokojony przez żadną jednostkę 
kanadyjską, w relatywnie dobrych warunkach lodowych, polski jacht zdołał poko-
nać niemal jedną trzecią długości Przejścia33. Dopiero w niedalekiej odległości od 
portu załoga nawiązała kontakt z kanadyjskim statkiem. Kapitan Bogucki z oba-
wą zanotował: „Dostrzeżona we mgle sylwetka pozwala przypuszczać, że może 
to być okręt wojenny. A nie należy zapominać, że w sercu Arktyki Kanadyjskiej 
jesteśmy gośćmi nie zapowiedzianymi i, przynajmniej na razie, bez pozwolenia”34. 
Nieproszeni o pokazanie zezwoleń Polacy otrzymali aktualną prognozę pogody35. 
Z wyjątkiem tego zdarzenia „Gedania” nie utrzymywała w czasie rejsu na wodach 
Northwest Passage kontaktu radiowego z  kanadyjskimi władzami36. 28 sierpnia 

30 Ibidem, s. 74-75.
31 A. Markowski, „Gedanią” wokół obu Ameryk, „Głos Pomorza” 1975, 1 VIII, s. 6.
32 D. Bogucki, „Gedanią” za oba kręgi polarne, s. 63.
33 Kapitan Bogucki wspominał, że warunki lodowe, pogoda i widoczność były lepsze niż nor-
malnie. Por. H. W indsor, Yacht Sighted Entering Passage but Forces Didn’t Prevent Her, „Globe 
and Mail” 1975, 19 IX, s. 8.
34 D. Bogucki, „Gedanią” za oba kręgi polarne, s. 81.
35 Ibidem, s. 80-83.
36 Z  związku z  awarią radiostacji. Por. Wywiad telefoniczny autora z  Jerzym Jaszczukiem; 
D. Bogucki, „Gedanią” za oba kręgi polarne, s. 108.
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o 6:45 rano „Gedania” znalazła się w osadzie Resolute Bay, w samym sercu Przejścia 
Północno-Zachodniego. W miejscu, do którego „[…] od czasów Amundsena nie 
dotarł żaden statek żaglowy”37.

Do Resolute Bay polska załoga postanowiła zawinąć w związku z koniecz-
nością uzupełnienia paliwa i oleju, ale również aby zrealizować plan nawiązania 
kontaktu z miejscowymi urzędnikami. Nadzieje na to, że nikt z lokalnych władz 
nie wie o rejsie „Gedanii” i uda się przekonać urzędników o umiejętnościach że-
glarskich Polaków, podtrzymało początkowe przyjazne spotkanie z kanadyjski-
mi oficjelami portowymi. Dobry humor przypieczętowało wspólne piwo i brak 
pytań o wizy. „Opowiedzieliśmy im o wyprawie, o przebytej drodze i, ostrożniej 
trochę, o naszych dalszych zamiarach. Goście […] stwierdzili […], że jak długo 
ta osada istnieje, jeszcze żaden statek sportowy, i to żaglowiec, nigdy się tu nie 
pojawił”38.

Przyjazna atmosfera rozwiała się jednak bardzo szybko. Po kilku godzinach 
„Gedania” została zidentyfikowana przez policję, a przez radio nadano polece-
nie opuszczenia portu39. Już kilka dni wcześniej kanadyjskie MSZ przekazało 
bowiem placówce w Resolute Bay telegram, w którym nakazywano poinformo-
wanie kapitana Boguckiego, że jego jacht znajduje się poza uzgodnionym ob-
szarem żeglugi, a  o  fakcie zboczenia z  kursu zawiadomiono polskie władze40. 
Decyzji Kanadyjczyków nie udało się zmienić w czasie wizyty w biurze RCMP, 
do którego udali się kapitan Dariusz Bogucki i dwóch członków załogi. W czasie 
rozmów atmosfera była bardzo napięta, a Kanadyjczycy dopytywali nawet o ta-
kie szczegóły jak źródła wiedzy Polaków o istnieniu lotniska w Resolute Bay41. 
I choć policjanci kanadyjscy następnego dnia odwiedzili „Gedanię” i spędzili kil-
ka godzin w  przyjaznej atmosferze, a  także pozwolili na uzupełnienie paliwa, 
to Bogucki nie zdołał uzyskać nawet odroczenia nakazu opuszczenia Resolute 
Bay o kilka dni. Policjanci odmówili też zgody na ponowne zejście załogi na ląd. 
Załamanie się planu „dogadania się” Polacy przyjęli z dużym rozczarowaniem. 
Z  żalem skonstatowali, że urzędnicy muszą „stosować się do otrzymanego od 
zwierzchników polecenia” i nie ma znaczenia jak dobrze załoga „Gedanii” była 
przygotowana i jak pewnie radziła sobie w czasie rejsu:

37 D. Bogucki, „Gedanią” za oba kręgi polarne, s. 91.
38 Ibidem, s. 93.
39 „Proszę przerwać waszą podróż i natychmiast opuścić terytorium Kanady. Nadał Dyrektor 
Urzędu Arktyki Kanadyjskiej”. Ibidem, s. 97.
40 Library and Archives Canada, RG12, Vol. 5191, File: 8130-36, Telegram from External Affairs 
Ottawa to Resolute Bay Marine Radio Station, 28 VIII 1975.
41 D. Bogucki, „Gedanią” za oba kręgi polarne, s. 108.
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Zaocznie wydany wyrok, suchy i bezapelacyjny. Koniec nadziei, a może tylko złu-
dzeń. Gorycz bezradności i  bezsiły. […] Decyzję wydali przecież nie ci tutejsi, 
znający się na warunkach i możliwościach, tylko tamci z Ottawy, z ważnych, bez-
osobowych urzędów. A zresztą, cóż mogą znaczyć nasza determinacja, hart i do-
świadczenie wobec wygody i  spokoju urzędniczego umysłu. Tak, nie pokonała 
nas Arktyka, tylko ludzie, ich bezduszność i  brak poczucia fantazji. Zrobiliśmy 
wszystko, co było do zrobienia, i pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie dokonać tego, 
co sobie zamierzyliśmy42.

Część załogi miała za złe kapitanowi, że zdecydował się na wpłynięcie do Re-
solute Bay. Jerzy Jaszczuk, jeden z członków załogi, uważał, że jacht powinien pły-
nąć dalej na zachód i liczyć na nieuwagę władz Kraju Klonowego Liścia. Jaszczuk 
po latach wspominał, że gdyby „Gedania” dopłynęła do Peel Sound, to nawet jeśli 
zostaliby gdzieś zatrzymani przez władze kanadyjskie, najpewniej odesłano by ich 
już na stronę zachodnią i udałoby się zaliczyć Przejście43. Nawet wobec wyjaśnień 
kapitana Boguckiego, że postój był konieczny, gdyż bez paliwa nie można było 
liczyć na sukces dalszej żeglugi, załoga była skłonna podjąć ryzyko:

To, do cholery, weźmy paliwo i olej, ale potem płyńmy dalej […] Dotąd liczyli-
śmy na pozwolenie. No tośmy właśnie usłyszeli. Pozwolenia nie dostaniemy. Jest 
jasność? Jest. No więc się obejdzie. Odejdźmy kawałek na wschód, poczekajmy, aż 
o nas zapomną, i pchajmy się z powrotem. […] Jak nie będziemy specjalnie leźli 
w oczy, to co kogo obchodzi, że tu pływamy albo dokąd. Ten wczorajszy statek 
nawet nas nie zapytał, co my za jedni i  co tu robimy. A dalej na zachód, to już 
w ogóle nikogo nie spotkamy44.

Kapitan Bogucki podjął jednak decyzję o odwrocie. W dużym stopniu wpływ 
na to miał fakt, że nad rejsem „Gedanii” patronat objęło województwo gdańskie, 
a  w  sprawę pozwolenia na rejs zaangażowane było polskie Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych. Bogucki argumentował: „Gdybyśmy byli prywatną wyprawą, to co 
innego, można by zaryzykować. Ale przecież za nami stoją ludzie i instytucje, któ-
rych nie możemy narażać na nieprzyjemności”45. Obawy Boguckiego miały solidne 
podstawy – już 28 sierpnia kanadyjskie MSZ powiadomiło ambasadę w Warsza-
wie, która przekazała zaniepokojenie faktem zignorowania instrukcji przez kapita-
na „Gedanii” do polskiego MSZ i chciała, aby ministerstwo podjęło środki, które 
zobowiążą Boguckiego do powrotu na uzgodnioną trasę46.

42 Ibidem, s. 116.
43 Wywiad telefoniczny autora z Jerzym Jaszczukiem.
44 D. Bogucki, „Gedanią” za oba kręgi polarne, s. 98.
45 Ibidem.
46 Library and Archives Canada, RG12, Vol. 5191, File: 8130-36, Telegram from External Affairs 
Ottawa to Warsaw Embassy, 28 VIII 1975.
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Wahanie Polaków nie uszło uwadze władz kanadyjskich, które nie były pewne, 
czy „Gedania” odpłynie zgodnie z porozumieniem na wschód, czy nie będzie sta-
rała się jednak pokonać Przejścia47. Statek HMCS „Protecteur” pilnował odejścia 
polskiego jachtu z Resolute Bay48, a informację o odpłynięciu „Gedanii” przekaza-
no m.in. lodołamaczowi Straży Wybrzeża „Louis S. St-Laurent”. Jego kapitan miał 
informować o trasie, którą będzie poruszał się polski jacht, i w razie konieczności 
asystować „Gedanii” w drodze do Zatoki Baffina. Ustalono nawet stawkę za taką 
pomoc lodową w wysokości 460 dolarów za godzinę49.

Odpływając z Resolute Bay 29 sierpnia późnym wieczorem, „Gedania” obiecała 
dostosować się do polecenia łączenia się codziennie o ustalonej porze przez radio 
z Kanadyjczykami aż do opuszczenia wód kanadyjskich50. Kapitan nie poinformo-
wał jednak, że zdecydowano się na powrót nie prostym szlakiem ku Nowej Fun-
dlandii, a trasą okrężną w kierunku w kierunku portu Thule na Grenlandii, który 
postanowiono odwiedzić51. W związku z tą decyzją i zmianą kursu załoga szybko 
uznała, że jest już na wodach duńskich i zaprzestała łączności radiowej, uznając, że 
Kanady nie powinna już obchodzić lokalizacja jachtu.

Żegluga cieśniną Lancaster, a później przez Morze Baffina przebiegała spokoj-
nie i do Thule „Gedania” dotarła już 2 września. Wizyta w tym porcie została jednak 
szybko przerwana. Bez specjalnego pozwolenia na pływanie w tym rejonie Pola-
kom pozwolono tylko na nabranie wody i wizytę w szpitalu, gdyż jeden z członków 
załogi przytrzasnął sobie palec klapą52. Załoga ze zdziwieniem dowiadywała się 
o realiach zimnej wojny. Thule leżało obok amerykańskiej bazy nuklearnej i było 
terenem wydzielonym i zamkniętym. Bogucki zapisał we wspomnieniach:

[…] Świat wprawdzie zmalał, wszędzie łatwiej jest dotrzeć, ale skostnia-
ły i  usztywniły się granice i  przepisy. Sto lat temu nie wybudowalibyśmy takiej 
„Gedanii”, a też bez dokładnych map i radaru trudniej byłoby tu trafić, ale za to 
nikt nie pytałby o paszporty, papierki, pozwolenia. Pod tym względem los zadbał 
o zachowanie równowagi53.

47 Library and Archives Canada, RG12, Vol. 5191, File: 8130-36, Telegram from External Affairs 
Ottawa to Warsaw Embassy, 29 VIII 1975.
48 Bogucki zapisał we wspomnieniach, że statek kanadyjski „zmierzał wyraźnie na południe, nie 
interesując się naszymi poczynaniami”. D. Bogucki, „Gedanią” za oba kręgi polarne, s. 125-126.
49 Library and Archives Canada, RG12, Vol. 5191, File: 8130-36, Telegram from R. G. A. Law-
rence to Master of CCGS Louis S. St. Laurent, 29 VIII 1975.
50 D. Bogucki, „Gedanią” za oba kręgi polarne, s. 118. Załoga kontaktowała się z Kanadyjczy-
kami za pomocą radia na falach krótkich i średnich o umówionych godzinach. Wywiad telefo-
niczny autora z Jerzym Jaszczukiem.
51 D. Bogucki, „Gedanią” za oba kręgi polarne, s. 128.
52 Ibidem, s. 129.
53 Ibidem, s. 134.
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Powody odmowy

W tym miejscu nasuwają się dwa pytania: po pierwsze, w jaki sposób polskiej jed-
nostce, mimo braku zgody, udało się wpłynąć 300 mil w głąb kanadyjskiej Ark-
tyki. A po drugie, czy powody odmowy zgody na rejs „Gedanii” przez Przejście 
Północno-Zachodnie były w całości oparte na względach praktycznych, czy może 
dodatkowo miały tło polityczne?

Odpowiedź na pierwsze pytanie wskazuje przede wszystkim na niewystarcza-
jącą koordynację w ramach instytucji federalnych w Kraju Klonowego Liścia54. Do-
kumenty znajdujące się w kanadyjskich archiwach jasno potwierdzają, iż Ottawa 
spodziewała się, że „Gedania” może zboczyć z uzgodnionego kursu i już 5 sierpnia 
zaleciła, aby statki i placówki Straży Wybrzeża poinformowały MSZ, gdyby się tak 
stało55. Wydaje się więc bardzo prawdopodobne, że okręt kanadyjski, podlegający 
marynarce wojennej HMCS „Protecteur”, z którym „Gedania” nawiązała kontakt 
w cieśninie Lancaster, płynąc do Resolute Bay, albo nie dostał informacji z Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych, albo jego informacja o obecności polskiego jach-
tu na wodach Przejścia nie została przekazana do odpowiedniej komórki w MSZ 
przez urzędników Ministerstwa Obrony56. Możliwe jest również, że nie połączono 
obecności polskiego jachtu z wydanym zakazem57.

Odpowiedź na drugie pytanie tylko w części może opierać się na dokumentach 
archiwalnych. W oficjalnej decyzji zakazującej wpłynięcia na wody Przejścia Pół-
nocno-Zachodniego przekazanej polskiej załodze władze kanadyjskie posługiwały 
się argumentacją przedstawioną przez Straż Wybrzeża. Wyprawa jachtem przez 
wody Arktyki została uznana za zbyt niebezpieczną, biorąc pod uwagę trudności 
i wyposażenie, a także konstrukcję jachtu oraz koszty i trudności ewentualnej akcji 
ratunkowej na dalekiej północy. Taką argumentację powtarzał rzecznik Minister-
stwa Spraw Zagranicznych Kanady, który tłumaczył już po zawróceniu „Geda-
nii”: „Bogucki nie uzyskał pozwolenia na przepłynięcie przez Przejście. Wynika to 
z przyczyn praktycznych, a nie politycznych”58.

Jednak w powody przedstawiane przez władze kanadyjskie nie wierzyła nie 
tylko załoga „Gedanii”, która podkreślała przygotowanie jachtu do warunków po-

54 Sovereignty, [w:] Canadian Annual Review of Politics and Public Affairs 1975, ed. J. Saywel l, 
Toronto 1976, s. 237.
55 Library and Archives Canada, RG12, Vol. 5191, File: 8130-36, Letter from L. M. Kelly to 
W. J. H. Stuart, 5 VIII 1975.
56 H. W indsor, op. cit., s. 8.
57 D. S tairs, The Press and Foreign Policy in Canada, „International Journal” 1976, t. 31, nr 2, 
s. 236.
58 Forces to Keep an Eye on Elusive Schooner, „Toronto Star” 1975, 19 IX, s. A21.
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larnych oraz doświadczenie żeglarzy w pływaniu na północy, ale także kanadyjska 
prasa59. Polski jacht był bowiem nie tylko zbudowany z  myślą o  rejsach polar-
nych, ale również przygotowany do zimowania w Arktyce, gdyby to okazało się 
konieczne60. Kapitan Bogucki wspominał, że wszechstronne i  rozważne zabiegi 
poprzedzające forsowanie Przejścia wynikały z traktowania rejsu „w kategoriach 
żeglugi, płynięcia naprzód”. Załodze zależało na odniesieniu sukcesu sportowego 
i uczynili wszystko, aby nie stać się „potencjalnymi rozbitkami i obiektem ratow-
nictwa”61. Obawy kanadyjskiej Straży Wybrzeża wynikały więc najprawdopodob-
niej z braku doświadczenia w kontaktach z prywatnymi jachtami, które nie za-
puszczały się w regiony arktyczne. I braku ochoty na podejmowanie dodatkowych 
zadań, w sytuacji, gdy brakowało pieniędzy w budżecie, a także dostatecznej liczby 
sprzętu, w  tym statków i  lodołamaczy, które mogłyby zostać oddelegowane do 
prowadzenia działań ratunkowych. Każde nieprzewidziane zadanie zaburzyłoby 
prace, które zostały wcześniej zaplanowane do zrealizowania62. Straż Wybrzeża 
nie mogła również liczyć na pomoc marynarki, która na swoim wyposażeniu nie 
miał okrętów wojennych wzmocnionych na tyle, aby mogły pływać po wodach 
pokrytych lodem63.

Konieczność prowadzenia akcji ratunkowej w przypadku katastrofy wynikała 
z rozszerzenia zwierzchności nad wodami Archipelagu Arktycznego przez Kana-
dę64. Uznanie jurysdykcji Kanady nad wodami Arktyki było jednym z priorytetów 
rządu Pierre’a Trudeau, który sprawował wówczas władzę w Kanadzie. Dopiero 
wykuwała się jednak praktyka związana ze sprawowaniem tej tzw. funkcjonalnej 
suwerenności. Obejmowała ona zwiększenie zasięgu morza terytorialnego z 3 do 
12 mil morskich,, a przede wszystkim uchwalenie Ustawy o zapobieganiu skażeniu 

59 Wywiad telefoniczny autora z Jerzym Jaszczukiem.
60 D. Bogucki, „Gedanią” za oba kręgi polarne, s. 76.
61 Ibidem, s. 106.
62 Library and Archives Canada, RG12, Vol. 5191, File: 8130-36, Letter from W. J. H. Stuart to 
O. A. Chistoff, 11 VI 1974.
63 Kanadyjska Straż Wybrzeża, w przeciwieństwie do amerykańskiej, nie jest częścią marynarki 
wojennej. Sytuacja okrętów będących w posiadaniu marynarki kanadyjskiej przedstawiała się 
wręcz katastrofalnie: tylko 6 na 23 było sprawnych technicznie. Zob. H. Black, Canada and War. 
A Military and Political History Desmond Morton Scarborough: Butterworths, 1981, pp. vii, 208, 
„Canadian Journal of Political Science” 1982, t. 15, nr 2, s. 383-384.
64 Bogucki wspominał po latach rozmowę z Kanadyjczykami w Resolute Bay: „Chodzi o trud-
ności arktycznego ratownictwa. Gdyby trzeba było was ratować, to koszty byłyby ogromne. 
[…] Z tytułu zwierzchności nad terytorium, przez które prowadzi Przejście Północno-Zachod-
nie, [Kanada] byłaby zobowiązana wymogami prawa do przeprowadzenia akcji ratowniczej”. 
D. Bogucki, „Gedanią” za oba kręgi polarne, s. 106.
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wód Arktyki (Arctic Waters Pollution Prevention Act)65. Ustanawiała ona 100-milo-
wą strefę, na północ od koła podbiegunowego, w ramach której władze kanadyjskie 
regulowały i kontrolowały przygotowanie statków do trudnych warunków żeglugi 
w  Arktyce. Tylko po spełnieniu określonych przez Ottawę warunków jednostki 
uzyskiwały pozwolenie na żeglugę. Było to z jednej strony uzasadnione podejście 
ukierunkowane na ochronę wrażliwego ekosystemu Arktyki przed skutkami wy-
cieków z nieprzystosowanych statków, jednak wprowadzone w sposób unilateralny 
i oprotestowane m.in. przez Waszyngton. W 1974 roku trwały w dalszym ciągu za-
biegi dyplomatyczne, mające zapewnić akceptację innych państw dla tych unilate-
ralnych rozwiązań rozszerzających jurysdykcję Kanady w Arktyce. Trwała między 
innymi trzecia konferencja ONZ dotycząca prawa morza w Wenezueli, a Kanada 
prowadziła również intensywne rozmowy z USA66.

Z pewnością więc napięta sytuacja wśród urzędników w Kanadzie odpowie-
dzialnych za zagadnienie suwerenności Kanady w Arktyce nie sprzyjała pozytyw-
nemu nastawieniu wobec jachtu z komunistycznej Polski, sponsorowanemu przez 
władze państwowe i wykonującemu nie do końca jasne badania. Wody Przejścia 
Północno-Zachodniego były zbyt „wrażliwe” politycznie. Nie dziwi więc, że Otta-
wa odmówiła wydania zgody na rejs, który mógłby stać się swoistym testem świeżej 
suwerenności nad wodami Arktyki67. Mimochodem potwierdził to rzecznik ka-
nadyjskiego MSZ, mówiąc: „Nie sądzę, aby Kanada była przygotowana na to, aby 
pozwolić [kapitanowi] na coś takiego”68. Z opinią tą zgadzają się także kanadyjscy 
historycy, m.in. Shelagh Grant69. Podobne spostrzeżenia miało też polskie Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych, które wskazywało, że Kanadyjczycy podejrzewali, 
iż rejs „Gedanii” ma charakter wywiadowczy70. Polski jacht mógł także stać się ła-

65 Jej uchwalenie było efektem rejsów amerykańskiego tankowca „Manhattan” (w latach 1969 
i 1970) przez Przejście Północno-Zachodnie bez wystąpienia o oficjalną zgodę Kanady. Zob. 
szerzej M. Gabr yś, Stosunki kanadyjsko-amerykańskie w polityce premiera Pierre’a Elliotta Trude-
au 1968-1984, Kraków 2010, s. 207 i n.
66 A. Lajeunesse, Staking a  Claim. The Evolution of Canada’s Arctic Maritime Sovereignty, 
1880-1990, niepublikowana praca doktorska, University of Calgary 2012, s. 252-253.
67 Prasa, oddając nastroje tego okresu, pisała, że „państwa Układu Warszawskiego z pewnością 
wiedzą, że Kanada ma ograniczone możliwości obrony swojego terytorium. I nie boją się konse-
kwencji łamania kanadyjskiego prawa”. Zob. The Lesson of the Gedania Incident, „The Chronicle-
-Herald” 1975, 8 IX, s. 2.
68 Schooner watched by forces, „Ottawa Citizen” 1975, 20 IX, s. 28.
69 Korespondencja elektroniczna autora z Shelagh D. Grant, 10 VIII 2011.
70 Archiwum MSZ, Departament III, Kan. 22-1-75 (Stosunki bilateralne PRL-Kanada), 
Nr 50/78, Wiązka 6, Ustalenia poczynione w czasie spotkań z Ambasadorem J. Czesakiem, 28 X 
1975, s. 6.
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twą „pożywką” dla prasy, która niemal obsesyjnie traktowała kwestię suwerenności 
Arktyki. Wkrótce okazało się, że obawy te były uzasadnione.

Wśród części polskich żeglarzy do dzisiaj panuje przekonanie, że odmowa 
zgody dla „Gedanii” została podjęta z  powodów politycznych. Ich zdaniem po-
twierdza to fakt, że płynący dwa lata po Boguckim jacht „Williwaw”, dowodzony 
przez holenderskiego kapitana Willy’ego de Roosa, uzyskał kanadyjskie pozwole-
nie na przepłynięcie Przejścia Północno-Zachodniego71. I  to mimo iż Holender 
większość trasy zamierzał pokonać i pokonał samotnie. Zgodnie z tym poglądem 
w  ciągu dwóch lat techniki ratunkowe w Arktyce ani wyposażenie kanadyjskiej 
Straży Wybrzeża nie uległy poprawie, a dziewięciu Polaków lepiej radziłoby sobie 
z warunkami lodowymi niż jeden samotny żeglarz. Sukces Holendra, który stał się 
pierwszym człowiekiem, który samotnie przepłynął Przejście Północno-Zachod-
nie w czasie jednego sezonu, został niejako osiągnięty kosztem Polaków72.

Taka opinia jest jednak tylko w części zgodna z prawdą. Należy zwrócić uwagę 
na co najmniej trzy czynniki. Po pierwsze w ciągu trzech lat od odmowy zmieniła się 
zasadniczo sytuacja międzynarodowa i poparcie dla kanadyjskiej Ustawy o zapobie-
ganiu skażeniu wód Arktyki. W 1976 roku Ottawa i Waszyngton zdołały się poro-
zumieć w sprawie zaakceptowania funkcjonalnej suwerenności Kanady nad wodami 
Arktyki. Uzgodnione zostały szczegóły, które w efekcie w 1982 roku znalazły się, jako 
artykuł 234 (tzw. wyjątek arktyczny), w Konwencji o prawie morza ONZ73. Kanadyj-
skie stanowisko w zakresie suwerenności stało się dużo bardziej precyzyjne i łatwe do 
obrony74. Zmniejszało to presję polityczną na rząd i dawało większe możliwości, aby 
zgodzić się na rejsy sportowe po wodach Przejścia Północno-Zachodniego, w szcze-
gólności dla żeglarzy z krajów NATO. Wyjątkowo dobre stosunki łączyły Ottawę 
właśnie z Holandią, korzeniami sięgając czasów II wojny światowej75.

71 Dowodzony przez Willy’ego de Rossa jacht „Williwaw”, stalowy, prawie 14-metrowy kecz, 
przystosowany do żeglugi polarnej w ciągu jednego sezonu, przepłynął Przejściem ze wschodu 
na zachód. De Roos 3 sierpnia 1977 roku wpłynął do cieśniny Lancaster, która stanowi początek 
Przejścia, a 5 września dotarł do Point Barrow na zachodnim jego krańcu i tym samym jako 
pierwszy na świecie pokonał Przejście na jachcie. In Brief, „Polar Record” 1978, t. 19, nr 120, 
s. 291; J. Knabe, Wielki Willy De Roos nie żyje, 2008, [online] http://www.zagle.com.pl/morze/
rejsy/wielki-willy-de-roos-nie-zyje,34_7056.html, 12 VIII 2015.
72 D. Pharand, L. H. Legault, op. cit., s. 48. Prasa kanadyjska nie kryła entuzjazmu dla śmiał-
ka, który jako pierwszy na świecie pokonał Przejście na jachcie. Mimo iż z Holendrem rywali-
zowało pięciu Kanadyjczyków z Quebecu na jachcie „J. E. Bernier II”. Przez pewien czas obie 
jednostki płynęły równolegle, współpracując ze sobą. Lone Dutch Seaman First to Traverse Arctic 
by Sail, „Globe and Mail” 1977, 5 IX, s. 4.
73 Dz. U. 2002, nr 59 poz. 543.
74 A. Lajeunesse, op. cit., s. 260.
75 Korespondencja elektroniczna autora z Shelagh D. Grant.



172 Marcin Gabryś

Po drugie podejście władz kanadyjskich do wyprawy de Roosa nie różniło się 
znacząco od tego, co spotkało polską załogę. W fazie planowania rejsu Holender 
wystąpił poprzez Ambasadę Kanady w Belgii o pozwolenie na pływanie na wodach 
kanadyjskich. I choć początkowo otrzymał odpowiedź, że władze Kanady nie mają 
obiekcji do jego podróży, to ambasada dostała następnie list ze Straży Wybrzeża 
polecający odradzenie tego typu podróży76. List zawierał ostrzeżenia o niebezpie-
czeństwach związanych żeglugą polarną, zbliżone do argumentacji, która została 
przedstawiona polskiej załodze. De Roos wiedział o losach załogi „Gedanii” i we 
wspomnieniach zapisał: „Najbardziej obawiałem się arbitralnej odmowy. Rok lub 
dwa lata temu, polski jacht został cofnięty przez władze po dotarciu do Resolute 
Bay”77. Różnica sytuacji de Roosa w stosunku do polskiej załogi polegała na tym, 
iż Ambasada Kanady w Brukseli poparła opinię holenderskiego żeglarza, że Straż 
Wybrzeża wysłała swoje zastrzeżenia zbyt późno, gdy przygotowania do wypra-
wy znajdowały się już w zbyt zaawansowanej fazie78. Nie oznaczało to jednak, że 
holenderski kapitan nie mógł zostać zawrócony z wód Przejścia po rozpoczęciu 
rejsu. Obawiał się podjęcia arbitralnej decyzji o zakazie rejsu przez lokalne służby, 
a do takiego zakończenia jego wyprawy było blisko. W Strathcona Sound doszło 
do spotkania z przedstawicielami kanadyjskiej Straży Wybrzeża i RCMP79, które 
przerodziły się w swego rodzaju „ustny test wiedzy żeglarskiej”80.

Trzeci czynnik wydaje się najważniejszy i przesądzający o ostatecznej zgodzie 
wydanej de Roosowi. Było nim uzyskanie przez władze w Ottawie większej możli-
wości kontrolowania położenia jednostek na wodach Przejścia Północno-Zachod-
niego. Stało się to możliwe dzięki rozszerzeniu systemu raportowania ECAREG 
w lipcu 1976 roku81. Do zmian doszło w wyniku presji prasy kanadyjskiej wywołanej 
„zagubieniem” „Gedanii” w czasie rejsu powrotnego z Resolute Bay.

76 Wydaje się, że De Roos nie uwierzył w zapewnienia urzędników kanadyjskich, że w przy-
padku „Gedanii” istniały „ważne powody”, aby zawrócić ich z drogi. We wspomnieniach zapisał: 
„Sądzę, że najlepsze racje są po stronie silniejszej”. W. de Roos, North-West Passage, London 
1980, s. 115.
77 Ibidem, s. 116.
78 Ibidem, s. 115.
79 Byli to ci sami urzędnicy, z którymi rozmawiali Polacy dwa lata wcześniej w Resolute Bay.
80 Ibidem, s. 116.
81 Ibidem.
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Poszukiwania „Gedanii”

Wypływając z Resolute Bay, kapitan Bogucki poinformował Kanadyjczyków, że 
rejs do St. John’s na Nowej Fundlandii zajmie około dwóch tygodni. Załoga nie 
spodziewała się więc, że wchodząc do portu po upływie dokładnie takiego czasu, 
„Gedania” będzie witana błyskającymi fleszami aparatów oraz okrzykami radości 
przez zgromadzonych na kei Kanadyjczyków82. Dopiero gdy dostarczono Pola-
kom lokalne gazety, ze zdziwieniem znaleźli w nich artykuły o swoim jachcie83. Na 
pierwszych stronach dziennikarze informowali o zaginięciu jednostki z Gdańska 
i trwających niemal tydzień poszukiwaniach84. Okazało się, że „Gedania” „zgubiła 
się” Kanadyjczykom po raz drugi.

Utrata kontaktu z polską jednostką nastąpiła już w nocy z 29 na 30 sierpnia85. 
A doszło do niej w wyniku splotu niekorzystnych okoliczności. Po pierwsze oka-
zało się, że sztorm, który rozpoczął się zaraz po opuszczeniu przez „Gedanię” Re-
solute Bay, uniemożliwił systematyczne poszukiwania z powietrza. Po drugie okręt 
HMCS „Protecteur” nie był w  stanie eskortować „Gedanii” w  rejsie powrotnym 
do końca kanadyjskiej strefy, głównie z powodu złej pogody, ale również dlatego, 
że miał do wykonania zadania, które nie mogły czekać. Po trzecie polska załoga 
nawiązała kontakt radiowy tylko jeden raz. Po czwarte, gdy pogoda poprawiła się, 
nie można było skorzystać z radaru, gdyż góry lodowe zakłócały sygnał. Po piąte, 
jak informowała gazeta „Globe and Mail”, poszukiwania polskiego jachtu przy-
padły na ten tydzień, w którym nie było samolotów zwiadowczych na północy86. 
Jednak nawet, gdyby szybki zwiad lotniczy był możliwy, to nawiązanie kontaktu 
wzrokowego z polską jednostką byłoby niezwykle trudne, gdyż górna część kadłuba 
„Gedanii” pomalowana była na biało87.

W takich okolicznościach dopiero 3 września siły zbrojne Kanady rozpoczęły 
akcję poszukiwawczą. Uczestniczył w nich przez krótki okres okręt zaopatrzeniowy 

82 D. Bogucki, „Gedanią” za oba kręgi polarne, s. 144.
83 Gazety kanadyjskie już 30 sierpnia informowały o obecności „Gedanii” w Arktyce – gazeta 
„Globe and Mail” na drugiej stronie. Penetrated Arctic Undetected, Polish Vessel Ordered to Leave, 
„Globe and Mail” 1975, 30 VIII, s. 2.
84 Gedania in St. John’s, „Halifax Herald” 1975, 18 IX, s. 2.
85 Library and Archives Canada, RG12, Vol. 5191, File: 8130-36, Telegram from External Affairs 
Ottawa to Warsaw Embassy, 4 IX 1975.
86 No Sign of Schooner, Argus Heads for PEI. Northwest Passage Hunt, „Globe and Mail” 1975, 
6 IX, s. 2.
87 Library and Archives Canada, RG12, Vol. 5191, File: 8130-36, Telegram from External Affairs 
Ottawa to Warsaw Embassy, 4 IX 1975. Dolna część kadłuba była czerwona.
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HMCS „Protecteur”, razem z dwoma samolotami zwiadowczymi CP-107 Argus. Po 
dwóch dniach bezowocnych poszukiwań tylko dzięki kontaktowi z portem Thule 
udało się Kanadyjczykom ustalić, że „Gedania” była tam 2 września, i dowiedziano 
się o planach Polaków dopłynięcia do St. John’s88. Rzecznik MON poinformował, 
iż poszukiwania zostały zakończone 6 września, dzień po otrzymaniu informacji 
z Thule, ale samoloty Argus, poszukując „Gedanii”, latały aż do 8 września89.

Sytuacja była dla kanadyjskich władz wstydliwa. Początkowo Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych i Obrony nie wiedziały nawet, jak poradzić sobie z odpo-
wiedzią na pytania dziennikarzy90. Bowiem atmosfera, w  czasie gdy „Gedania” 
żeglowała już na południe, miała charakter histerii zimnowojennej. Media akcen-
towały fakt, że jacht z  kraju komunistycznego, niewykryty przez system obron-
ny, wdarł się głęboko w wody Arktyki kanadyjskiej, a później zaginął91. Artykuły 
w gazetach miały krzykliwe tytuły i  sensacyjne podtytuły, m.in. „Kanadyjski sa-
molot poluje na polski statek” czy „Polowanie w Przejściu Północno-Zachodni-
m”92. Prasa kanadyjska sugerowała, że Polska, jako członek Układu Warszawskiego, 
mogła wysłać jacht w celach wywiadowczych, a kapitan mógł być szpiegiem, gdyż 
nie bał się konsekwencji93. Co ciekawe jednak, oskarżenia wobec Boguckiego były 
sporadyczne94.

Reakcja gazet kanadyjskich skupiła się na podnoszeniu zarzutów w stosunku 
do rządu federalnego. Sprawa „Gedanii” była traktowana jako wyraz niemożności 

88 Library and Archives Canada, RG12, Vol. 5191, File: 8130-36, Telegram from External Affairs 
Ottawa to Warsaw Embassy, 15 IX 1975.
89 Pursuit of Polish Yacht May Cost $400,000, „Globe and Mail” 1975, 12 IX, s. 8.
90 D. S tairs, op. cit., s. 236.
91 Canadian Plane Hunts Polish ship. Crew of Adventures Vanishes, „Globe and Mail” 1975, 5 IX, 
s. 3; Yacht Sets a Course for Nfld., „Toronto Star” 1975, 8 IX, s. C2.
92 No Sign of schooner, Argus Heads for PEI…, s. 3.
93 The Lesson of the Gedania Incident, s. 7.
94 Wskazywali na ten fakt nawet urzędnicy kanadyjskiego MSZ. Library and Archives Canada, 
RG12, Vol. 5191, File: 8130-36, Telegram from External Affairs Ottawa to Warsaw Embassy, 
15 IX 1975. Prasa relacjonowała między innymi wypowiedzi kapitana Boguckiego, który był 
przekonany, że wyprawa miała spore szanse na sukces, gdyby nie została zawrócona. Obszernie 
wskazywała na powody zawinięcia do Thule (konieczność opatrzenia palca jednego z członków 
załogi) oraz charakter naukowy wyprawy (zbieranie próbek wody, które następnie naukowcy 
z Polskiej Akademii Badań mieli zbadać pod kątem zanieczyszczeń). Kapitan Bogucki, będąc 
już w St. John’s, miał ciągle nadzieję na uzyskanie pozwolenia na przepłynięcie Przejścia Północ-
no-Zachodniego i argumentował, że jest przygotowany do tej wyprawy. Prasa opisywała zaś spe-
cjalną konstrukcję jachtu pod katem rejsów polarnych oraz przygotowanie załogi na spędzenie 
zimy w Arktyce. Captain Still Believes He Could Go All the Way, „Globe and Mail” 1975, 27 IX, 
s. 10; Hopes for Permission to Sail Passage, „The Chronicle-Herald” 1975, 19 IX, s. 11.
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kontrolowania przez Kanadę swojego świeżo rozszerzonego terytorium. Wskazy-
wano, że rosnące zainteresowanie innych państw zasobami naturalnymi na północy 
Kanady może doprowadzić do powstania coraz większej presji na przekształcenie 
Przejścia Północno-Zachodniego w jeden z morskich szlaków handlowych. W ta-
kim wypadku następnym razem zamiast małego jachtu może pojawić się „zardze-
wiały i  cieknący tankowiec albo obcy okręt wojenny”95. Dziennikarze upominali 
się o kontrolę, która powinna być fundamentem suwerenności, w szczególności na 
wodach, które Kanadyjczycy uznawali za wody wewnętrzne96. Sprawowanie kon-
troli wymagało zaś skończenia z  niedofinansowaniem armii97. Informowano, że 
w sierpniu odbyły się tylko trzy loty zwiadowcze, a ich liczba została zredukowana 
z powodów finansowych98. W gazetach pojawiły się konkretne wyliczenia wskazu-
jące, ile kosztowała trzydniowa akcja poszukiwawcza i w jaki sposób wpłynie to na 
ograniczenia w liczbie lotów patrolowych w dalszych miesiącach99. Dziennikarze 
sugerowali, że Kanada powinna wyciągnąć lekcję z incydentu z „Gedanią” i zapew-
nić odpowiednią liczbę żołnierzy i pieniędzy na ich wyposażenie. „W Ottawie jest 
zbyt wielu pacyfistów. Wolimy wydawać pieniądze na setki rodzajów zasiłków, bo 
one zapewniają głosy w wyborach” – brzmiał jeden z komentarzy100.

Skutki rejsu

Rejs „Gedanii” odbył się w okresie, gdy w Kanadzie dokonywał się zwrot w po-
lityce zagranicznej i obronnej. Wraz z wyborem premiera Pierre’a Trudeau Kraj 
Klonowego Liścia zerwał ze stylem i priorytetami obowiązującymi od dwóch de-
kad. Nowym celem stało się większe promowanie interesów własnych i  „obrona 
suwerenności”101. Wyrazem takiej strategii była nowa doktryna militarna ogłoszona 

95 J. Gel lner, How Canada Showed it Can’t Control Arctic, „Globe and Mail” 1975, 17 IX, s. 7.
96 Sovereignty Claims Have to Be Policed, „Toronto Star” 1975, 2 IX, s. B4.
97 Cytowano m.in. wiceadmirała Boyle’a, który publicznie żalił się na cięcia w wydatkach na loty 
zwiadowcze. Who Knows?, „Globe and Mail” 1975, 8 IX, s. 6.
98 Penetrated Arctic Undetected…, s. 2.
99 „Globe and Mail”, powołując się na źródło w Ottawie, informował o 400 tys. dolarów oraz 
konieczności rezygnacji z dwóch do trzech lotów w 1975 roku. Pursuit of Polish Yacht May Cost 
$400,000, s. 8. Armia kanadyjska szacowała koszt samego paliwa zużytego na poszukiwania na 
200 tys. dolarów. Por. G. Por ter, In Retreat. The Canadian Forces in the Trudeau Years, Canada 
1978, s. 67.
100 The Lesson of the Gedania Incident, s. 7.
101 P. Trudeau, The Relation of Defence Policy to Foreign Policy. Statement by the Prime Minister, 
Mr. Pierre Elliott Trudeau, to the Alberta Liberal Association, Calgary, April 12, 1969, [w:] Cana-
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w 1969 roku, w której za najważniejszy priorytet uznano kontrolę terytorium i linii 
brzegowej102. Na dalszych miejscach znalazła się obrona kontynentu północno-
amerykańskiego, a współdziałanie w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego – do-
tychczasowe najważniejsze zadanie armii kanadyjskiej – spadło jeszcze niżej. Na 
samym końcu listy priorytetów znalazły się zaś zadania wykonywane w  ramach 
misji Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Najszybciej nowe priorytety znalazły swoje odbicie w odniesieniu do obszarów 
arktycznych. Był to efekt amerykańskich prób wykorzystania cieśnin arktycznych 
do transportu surowców, a w szczególności napięcia wywołanego przepłynięciem 
Przejścia Północno-Zachodniego przez tankowiec „Manhattan” w 1969 roku oraz 
rok później103. W związku z sytuacją w Arktyce w publikacjach rządowych słowo 
„suwerenność” stało się niemal wszechobecne104. Kulminacją była, opublikowana 
w 1971 roku przez Ministerstwo Obrony, biała księga Defence in the 70s. Dokument 
wskazywał, że obrona niepodległości i suwerenności Kanady nie ma już wyłącznie 
tradycyjnego znaczenia, związanego z  militarnym zagrożeniem z  zewnętrz. Za-
wiera także nowe elementy związane między innymi z obcą działalnością o cha-
rakterze gospodarczym, jak i  zagrożeniami na morzu czy tymi o  charakterze 
ekologicznym105.

Nowe podejście nie zyskało uniwersalnej akceptacji, szczególnie wobec, pod-
kreślanego przez wielu wojskowych, braku militarnych zagrożeń w Arktyce i nie-
możności wykorzystania środków militarnych do ochrony zwierzchności106. Jednak 

dian Foreign Policy 1966-1976. Selected Speeches and Documents, ed. A. E. Blanchette, Toronto 
1980, s. 346. Zob. więcej M. Gabr yś, Stosunki kanadyjsko-amerykańskie…, s. 59-65.
102 P. Trudeau, A New Defence Policy for Canada. Statement to the Press by the Prime Minister, 
Mr. Pierre Elliot Trudeau, 3 April 1969, [w:] Canadian Foreign Policy 1966-1976…, s. 48.
103 Zob. M. Gabr yś, Stosunki kanadyjsko-amerykańskie…, s. 207-227.
104 Obrona suwerenności, choć oficjalnie dotyczyła całego terytorium, miała zostać skoncen-
trowana na Arktyce. Był to jedyny region, co do którego zwierzchność Kanady mogła być 
kwestionowana.
105 A. Lajeunesse, op. cit., s.  235. Por. M. Gabr yś, Stosunki kanadyjsko-amerykańskie…, 
s. 52-54.
106 A. Lajeunesse, op. cit., s. 237-239. Przez pierwsze miesiące spierano się w rządzie, czy kwe-
stia suwerenności jest w ogóle sprawą dla wojska, czy nie wyłącznie kwestią prawną, polityczną 
bądź ekonomiczną. W wyniku dyskusji armia ustaliła trzy kategorie zagrożeń, które mogłyby 
naruszyć kontrolę Kanady nad obszarami na Dalekiej Północy. Po pierwsze były to obce wojska 
naruszające przestrzeń powietrzną Kanady, dokonując tranzytu przez wody wewnętrzne czy 
podejmując mało prawdopodobną próbę inwazji na kanadyjską północ. Drugi typ zagrożenia 
związany był z zaburzeniem ekologicznej lub społecznej stabilności regionu w wyniku powodzi, 
skażenia czy katastrofy lotniczej. Trzecia kategoria, najbardziej prawdopodobna, dotyczyła na-
ruszeń suwerenności i obejmowała obce firmy lub jednostki, które, działając bez bezpośredniej 



177„Gedania” i Przejście Północno-Zachodnie

wobec silnej presji społecznej na rząd federalny, aby mocno zaakcentować suweren-
ność Kanady nad obszarami północnymi, premier Trudeau był przekonany o opła-
calności politycznej większej obecności militarnej na północy. Kanadyjski politolog 
Adam Lajeunesse napisał, iż „Dla społeczeństwa kanadyjskiego taka symboliczna 
obecność była naocznym potwierdzeniem kontroli państwa, a dla rządu najlepszym 
sposobem pokazania sprawowania suwerenności”107. Miało to tym większe zna-
czenie, że rząd Kanady oceniał w tym czasie, iż niemożliwe było zadeklarowanie 
pełnej suwerenności nad wodami Archipelagu Arktycznego. Zwiększona obecność 
w Arktyce dawała w perspektywie krótkofalowej możliwość uniknięcia presji ze 
strony społeczeństwa, a w długofalowej miała wspierać roszczenia kanadyjskie do 
zwierzchnictwa nad wodami Przejścia Północno-Zachodniego, a w szczególności 
argument o historycznych wodach wewnętrznych108. Przygotowywała też Kanadę 
na nowe wyzwania związane z rozwojem gospodarczym północnych obszarów. Siły 
zbrojne były więc narzędziem wspierającym pozycję polityczną i prawną Kanady.

Mimo sceptycyzmu ze strony wojskowych presja polityczna okazała się silniej-
sza i  armia kanadyjska zaczęła wprowadzać w życie zmiany. Były one znaczące, 
biorąc pod uwagę szczątkową obecność militarną Kanady w Arktyce w końcu lat 
60. XX wieku109. W  latach 1970-1975 wprowadzono więc wiele programów, któ-
re miały charakter przełomowy: m.in. znacząco zwiększono liczbę godzin lotów 
zwiadowczych, rozpoczęto budowę lub rozbudowę lotnisk na północy, żołnierze 
kanadyjscy pojawili się na patrolach arktycznych, okręty marynarki zaczęły ma-
newry powyżej 60 równoleżnika, a  linia radarów DEW przeszła całkowicie pod 
dowództwo kanadyjskie110. Zdaniem historyków to dzięki nowym programom z lat 
70. XX wieku kanadyjska armia powróciła na północ, nawet jeżeli jej obecność nie 
miała charakteru stałego111.

zgody władz, dopuszczałyby się naruszenia kanadyjskiego prawa, ale nie zostałyby zidentyfiko-
wane w związku z ogromnymi obszarami Arktyki. Armia powinna być w stanie odpowiedzieć 
na każdy z tych typów zagrożeń, od etapu ich wykrycia, rozpoznania aż do wyegzekwowania 
podporządkowania się. Oznaczało to koniczność zmiany myślenia w armii kanadyjskiej, która 
musiała nastawić się na cele, które nie miały typowych cech wroga (m.in. często były skłonne 
do współpracy), ale mogły naruszyć kanadyjską suwerenność. K. Coates  [et al.], Arctic Front. 
Defending Canada in the Far North, Toronto 2008, s. 103.
107 A. Lajeunesse, op. cit., s. 238.
108 Ibidem, s. 243.
109 Kanada miała jedynie około 400 osób personelu powyżej 60 stopnia szerokości geograficznej 
północnej. Ibidem.
110 Ibidem, s. 239-240.
111 K. C. Eyre, Forty Years of Military Activity in the Canadian North, 1947-87, „ARCTIC” 
1987, t. 40, nr 4, s. 297.
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Należy bowiem pamiętać, że premier Trudeau nie zamierzał dokonywać zna-
czących inwestycji w  obecność militarną w  Arktyce (zagrożenia o  charakterze 
stricte militarnym oceniano jako minimalne). Odwrotnie, próbował osiągnąć cele 
polityczne (przede wszystkim uspokojenie nastrojów społecznych) jak najmniej-
szymi środkami finansowymi i militarnymi. Całkowita kontrola nad ogromnym 
obszarem Arktyki nie była nigdy planowana i znajdowała się od początku poza 
możliwościami budżetowymi armii112. Dlatego, jak wskazuje historyk Kenneth 
Eyre, właściwie jedynym zadaniem, na którym skupiała się armia kanadyjska 
w zakresie obrony suwerenności, był zwiad. Miał on jednak od początku ograni-
czone możliwości – używano samolotów patrolowych skonfigurowanych do za-
dań nakierowanych na łodzie podwodne, nie było specjalnego sprzętu zdolnego 
do operowania w czasie nocy polarnych, na północy brakowało też lotnisk. Okręty 
marynarki kanadyjskiej pływały tylko przez kilka miesięcy letnich, gdy lód znikał 
lub był stosunkowo cienki. Zwiad na lądzie, ze względu na ogromne przestrzenie, 
był ograniczony i utrudniony. Nie zdecydowano się jednak na zwiększenie stanu 
liczebnego wojska – wprost przeciwnie, redukcja sił kanadyjskich w Europie nie 
przyniosła zwiększenia liczby żołnierzy na północy Kanady113. Armia znajdowa-
ła się pod silną presją ograniczenia wydatków. Przykładowo marynarka musiała 
przeznaczyć część pieniędzy zaplanowanych na paliwo na pensje. Nie zdołano 
zbudować floty lodołamaczy, które miały uczynić z Przejścia Północno-Zachod-
niego szlak transportowy114. W październiku 1974 roku loty patrolowe samolota-
mi Argus zostały zaś zawieszone, a odwieszono je dopiero po interwencji posłów, 
ale jedynie w wymiarze raz na miesiąc115. Symboliczny był fakt, że kanadyjscy 
Rangersi – oczy i uszy Kanady w Arktyce – dopiero w związku z poszukiwaniami 
„Gedanii” po raz pierwszy od kilku lat podjęli działania operacyjne116. W 1977 
roku gabinet odrzucił też propozycję USA sprzedaży sześciu atomowych łodzi 
podwodnych – jedynego typu łodzi zdolnych do patrolowania Arktyki pod lo-
dem117. Obecność militarna Kanady na północy nigdy nie przekroczyła charak-

112 K. Coates  [et al.], op. cit., s. 105. Skala zmian musiałaby być ogromna: koszty budowy in-
frastruktury na północy niezbędne do kontroli nad wodami Arktyki szacowano na 2,5 mld ów-
czesnych dolarów, a w 1975 roku cały budżet MON wynosił ok. 14,5 miliona dolarów, z czego 
na region Arktyki wydawano 0,7%. A. Lajeunesse, op. cit., s. 234-235.
113 K. C. Eyre, op. cit., s. 297.
114 A. Lajeunesse, op. cit., s. 247.
115 J. Gellner podaje, że w latach 70. XX wieku prowadzono tylko 16 lotów zwiadowczych nad 
Arktyką rocznie. J. Gel lner, The Defence of Canada. Requirements, Capabilities, and the National 
Will, „Behind the Headlines” 1985, t. 42, nr 3, s. 8.
116 Defence 1974 / Défense 1974, Ottawa 1975, s. 143.
117 A. Lajeunesse, op. cit., s. 247.
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teru wyłącznie symbolicznego i  odbywała się „w  ramach posiadanych limitów 
wyposażenia i środków”118.

Wyprawa polskiego jachtu „Gedania” odsłoniła więc w pewnym sensie real-
ne możliwości Kanady w  zakresie ochrony świeżo rozszerzonej suwerenności. 
Nie było to nic zaskakującego dla kanadyjskich decydentów, z premierem na cze-
le, ale stanowiło polityczną bombę, która wybuchła zupełnie nieoczekiwanie dla 
władz119. Bo właśnie zainteresowanie opinii publicznej w Kanadzie przypadkami 
wpłynięcia obcych jednostek wymusiło reakcję rządu, a sprawa nabrała prioryteto-
wej wagi120. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego rejs „Gedanii” nie mógł 
zostać potraktowany jako osłabienie kanadyjskich roszczeń do Przejścia Północ-
no-Zachodniego. Kapitan Bogucki nie tylko zastosował się do decyzji władz Ka-
nady o  konieczności opuszczenia wód Przejścia, ale wcześniej wystąpił o  zgodę 
na jego przepłynięcie. We wspomnieniach pisał: „Jesteśmy na ich terytorium, to 
już są wody wewnętrzne. Trzeba się podporządkować”121. I chociaż Ottawa przez 
tydzień nie mogła potwierdzić, czy faktycznie do tego doszło, to incydent mógł 
wzmocnić stanowisko Kanady, które do dzisiaj zawiera argumenty o specjalnych 
warunkach panujących na wodach Przejścia, po których żegluga wymaga specjal-
nych zezwoleń wydawanych przez władze kanadyjskie oraz aktywnego wsparcia 
(w tym technicznego)122.

Jakie były więc skutki rejsu „Gedanii” poza wzrostem nacjonalistycznych nastro-
jów społecznych i głosami domagającymi się większych działań ze strony władz? 
W zakresie nowych wydatków były one umiarkowane. W efekcie nacisków armii 
po incydencie z „Gedanią”123 gabinet kanadyjski zdecydował się jedynie na dalsze 

118 K. C. Eyre, op. cit., s. 298. Limity zostały zmniejszone, gdy opadło zainteresowanie zwią-
zane z rejsami tankowca „Manhattan”. Mimo sześciokrotnego wzrostu wydatków od 1969 roku 
nigdy nie osiągnięto wymaganego poziomu finansowania.
119 Jeszcze w 1976 roku, gdy Kanada rozciągnęła również jurysdykcję nad rybołówstwem do 
200 mil morskich, minister Romeo LeBlanc był atakowany przykładem „Gedanii” przez dzien-
nikarzy zarzucających brak możliwości nadzorowania rozszerzonej strefy. N. M. Poulantzas, 
Recent Developments in Canada Relating to Enforcement Measures in an Expanded Fisheries Zone, 
„Revue hellénique de Droit international” 1977, t. 30, s. 117.
120 Library and Archives Canada, RG12, Vol. 5561, File: 8100-15-4-2 Pt. 2., Memo from 
P.B. Robinson to S. Cloutier, 2 X 1975.
121 D. Bogucki, „Gedanią” za oba kręgi polarne, s. 98.
122 Arctic Sovereignty, „Canadian Yearbook of International Law” 1976, t. 14, s. 313-314.
123 Wiceadmirał Douglas Boyle, dowodzący Maritime Command (Atlantic), oceniał publicz-
nie, że rejs „Gedanii” był lekcją, z której Kanadyjczycy muszą wyciągnąć naukę – by zapewnić 
kontrolę przestrzegania reguł, które ustalili dla obywateli innych państw świata, wymagane jest 
posiadanie sprzętu i  ludzi, którzy będą wykonywali te zadania. N. M. Poulantzas, op. cit., 
s. 117-118.
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prace nad uruchomieniem procedury zakupu nowych samolotów patrolowych. Jed-
nocześnie uznano, że dotychczasowy sprzęt używany do zwiadu jest wystarczający, 
a budowa lodołamaczy idzie zgodnie z planem124. Rząd skupił się na tych sprawach, 
które nie wymagały znaczących wydatków i były stosunkowo łatwe do przeprowa-
dzenia. Po pierwsze dokonano przeglądu istniejących procedur i środków związa-
nych z regulowaniem i reakcją na używanie kanadyjskich wód przez obce jednostki 
oraz zwrócono uwagę na kwestię poprawienia koordynacji działań poszczególnych 
służb decyzyjnych w tych sprawach125. Rejs „Gedanii” pokazał bowiem, że Kanada 
nie posiadała żadnego planu uzgodnień międzyresortowych wskazujących, w jaki 
sposób postępować w sytuacji, gdy na wodach Arktyki pojawia się nieuprawnio-
na jednostka, ani nawet w jaki sposób powinna przebiegać procedura uzyskiwania 
pozwolenia na przepłynięcie Przejścia Północno-Zachodniego126. Aby uniknąć po-
dobnych sytuacji w przyszłości, ale też aby zapobiec narażaniu wizerunku efek-
tywnej kontroli na wodami Arktyki powołano w lipcu 1976 roku do życia między-
resortowy panel do spraw wód arktycznych127. Miał on za zadanie koordynować 
działania podejmowane w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych sytuacji zwią-
zanych z korzystaniem z wód arktycznych przez obcokrajowców128.

Długofalowym skutkiem rejsu „Gedanii” stało się wprowadzenie wyraźniej-
szych regulacji dla załóg statków pływających po wodach kanadyjskiej Arktyki. 
Gabinet zdecydował w lipcu 1976 roku o rozszerzeniu systemu ECAREG (Eastern 
Canada Vessel Traffic Services Zone) na obszary północne. Był to zestaw instrukcji 
dla jednostek wpływających na wody Arktyki, zgodnie z którymi należało z wy-
przedzeniem informować, a następnie raportować swoje położenia na wodach po-
krytych lodem. System ten został przekształcony w Canadian Arctic Vessel Traffic 
Reporting System (NORDREG), który obowiązuje do chwili obecnej129. Poprzez tę 

124 Library and Archives Canada, RG2, Privy Council Office, Series A-5-a, Vol. 6457, Canada’s 
Capabilities and Resources for Sovereignty Control, 18 IX 1975.
125 Ibidem.
126 Library and Archives Canada, RG 12, Vol. 5561, File: 8100-15-4-2(5), pt. 3, Meeting on 
Foreign Use of Canadian Arctic Waters, 22 X 1975.
127 Library and Archives Canada, RG 12, Vol. 5561, File: 8100-15-4-2, pt. 3., Letter from 
R. Quail to W.A. O’Neil, 14 X 1977; A. Lajeunesse, op. cit., s. 232.
128 Oficjalnymi odpowiedziami na „niecodzienne oraz nieprzewidywalne” wtargnięcie obcych 
jednostek na wody kanadyjskiej Arktyki miał zajmować się MSZ, a wszelkie inne minister-
stwa powinny jak najszybciej przekazywać wszelkie informacje związane z takimi wydarzenia-
mi właśnie do MSZ. Library and Archives Canada, RG2, Privy Council Office, Series A-5-a, 
Vol. 6496, Powers and Procedures Regarding Foreign Use of Canadian Arctic Waters, 29 VII 1976, 
30 VII 1976, s. 1-3.
129 A. Lajeunesse, op. cit., s. 233.
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regulację, mimo iż miała charakter nieobowiązkowy, Kanada była w stanie uzyskać 
nowy poziom funkcjonalnej kontroli nad regionem Arktyki130. Ottawa rozpoczęła 
dzięki temu systemowi egzekwowanie swojego prawa i regulacji poza 12-milowym 
limitem – dotyczyło to nie tylko wspominanej Ustawy o zapobieganiu skażeniu 
wód Arktyki, ale także Kodeksu karnego, Ustawy o przeciwdziałaniu przemytowi 
substancji psychoaktywnych (Narcotics Control Act), a nawet regulacji celnych. Co 
ciekawe, mimo ciągłych kontrowersji dotyczących suwerenności Kanady nie było 
wiele przypadków kwestionowania zwierzchności Kanady w tym zakresie131.

Incydent z rejsem „Gedanii” nie miał za to znaczących reperkusji dla stosun-
ków kanadyjsko-polskich132. Choć rzecznik kanadyjskiego MSZ informował we 
wrześniu 1975 roku, że Ottawa nie jest zadowolona z działania polskich żegla-
rzy, to „nie jest to znacząca sprawa w stosunkach polsko-kanadyjskich”133. Spory 
załatwiono kanałami dyplomatycznymi. Polski ambasador Józef Czesak został 
4 września 1975 roku poinformowany o poszukiwaniach „Gedanii” i o ewentual-
nych znaczących kosztach asysty, których pokrycia rząd Kanady może domagać 
się od kapitana. Ottawa uważała, iż polskie MSZ, wspierając wyprawę „Geda-
nii”, musi wziąć odpowiedzialność za wyprawę134. Ostatecznie jednak, w związku 
z faktem, że „Gedania” odpłynęła z Przejścia, odstąpiono od żądań finansowych135. 

130 M. Gabr yś, Dziedzictwo Pierre’a Trudeau. Strategia Kanady w odniesieniu do zagrożeń ekolo-
gicznych i problemu suwerenności nad wodami Arktyki na przełomie lat 60. i 70. XX wieku i obecnie. 
Między współpracą a rywalizacją, [w:] Arktyka na początku XXI wieku, red. M. Łuszczuk, Lu-
blin 2013. Do 2010 roku NORDREG miał charakter dobrowolny, gdyż, szczególnie w latach 
70. XX wieku, bardzo trudno byłoby Kanadzie uzyskać poparcie polityczne dla wprowadzenia 
obowiązkowych zapisów tego systemu. Z  drugiej strony kanadyjskiej Straży Wybrzeża bra-
kowało środków, aby efektywnie wyegzekwować podporządkowanie się wszystkich jednostek 
wymogom NORDREG. System okazał się jednak skuteczny i według statystyk Ministerstwa 
Transportu dobrowolnie zarejestrowało się w  nim 98% jednostek pływających. Zachętą jest 
możliwość skorzystania z aktualnych prognoz pogody i map lodowych. Por. M. Byers, Who 
Owns the Arctic? Understanding Sovereignty Disputes in the North, Vancouver 2010, s. 71.
131 Większość regulacji i praw wcielały w życie agencje cywilne (RCMP, Straż Wybrzeża czy 
Ministerstwo Transportu). Jednak to Ministerstwo Obrony było tą instytucją, która była przede 
wszystkim odpowiedzialna za sprawowanie kontroli w latach 70. XX wieku. Tylko ona posiadała 
wystarczające środki transportu i ludzi na Dalekiej Północy. A. Lajeunesse, op. cit., s. 234.
132 Sprawa „Gedanii” stała się wręcz przykładem bezkonfliktowego usuwania trudności w re-
lacjach dwustronnych. Archiwum MSZ, Departament III, Kan 220-1-75, Nr 50/78, Wiązka 
6, Notatka do rozmów z ministrem spraw zagranicznych Kanady McEachernem, 5 IX 1975, s. 5.
133 Defence Staff Lose Track of Polish Boat in Arctic, „Toronto Star” 2015, 4 IX, s. A17.
134 Library and Archives Canada, RG12, Vol. 5191, File: 8130-36, Telegram from External Af-
fairs Ottawa to Warsaw Embassy, 4 IX 1975.
135 Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to załoga utrzymuje, że nie może być mowy o roszcze-
niach finansowych ze strony Kanady za akcje poszukiwawczą, gdyż nikt nie wystawiał zlecenia 
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Polskie MSZ formalnie przeprosiło zaś za zachowanie kapitana Boguckiego136. 
Kanadyjczycy byli wyraźnie zadowoleni ze sposobu, w jaki polskie władze pod-
chodziły do rozwiązania sytuacji. W efekcie incydent nie zakłócił nawet wizyty 
ministra spraw zagranicznych Kanady Allana MacEachena w Polsce, która odbyła 
się pod koniec września 1975 roku137. Jedynie prasa kanadyjska ironicznie komen-
towała, że może MacEachen powinien „sekretnie” przedostać się na terytorium  
Polski138.

Zakończenie

Gdy 18 września 1975 roku „Gedania” wypłynęła z St. John’s, Kanadyjczycy dla 
upewnienia się, czy załoga skieruje się bezpośrednio na południe, wysłali sa-
molot zwiadowczy, który śledził polską jednostkę do granic wód terytorial-
nych139. Tym razem kapitan Bogucki popłynął bezpośrednio w kierunku Nowe-
go Jorku. I choć cofnięcie z Arktyki oznaczało koniec części marzeń o sukcesie 
sportowym, to Polacy nie poddali się i osiągnęli drugi z wyznaczonych celów 
swojej pionierskiej wyprawy. Po kilkunastu miesiącach dotarli do Antarktydy. 
„Gedania” zapisała się więc złotymi zgłoskami w historii polskiego żeglarstwa 
polarnego, stając się pierwszą w świecie wyprawą, której udało się dotrzeć za 
Północne i  Południowe Koło Polarne. Ustanowione rekordy  – obecność na 
szerokościach 76º33’N oraz 67º57’S – oznaczały dotarcie tak daleko na północ 
i południe, jak nie zapuścił się dotąd żaden inny jacht na świecie140. Kapitan 
Bogucki stał się jedną z  legend żeglarskich. Pozostał jednak żal z nieudane-
go „challenge’u” i przeświadczenie, że gdyby „Gedania” nie została zawrócona 
przez kanadyjskie władze, stałaby się pierwszym w świecie jachtem, który prze-
płynął Przejście. Wielokrotnie w czasie spotkań z załogami z  innych państw 
sprawa „Gedanii” była dyskutowana i komentowana. Nawet dzisiaj o wyprawie 

o ratowanie mienia. Armator ani załoga nie zapłacili żadnych pieniędzy. Wywiad telefoniczny 
autora z Jerzym Jaszczukiem. Por. Library and Archives Canada, RG12, Vol. 5191, File: 8130-
36, Telegram from External Affairs Ottawa to Warsaw Embassy, 4 IX 1975.
136 Library and Archives Canada, RG12, Vol. 5191, File: 8130-36, Telegram from External Affa-
irs Ottawa to Warsaw Embassy, 15 IX 1975.
137 Archiwum MSZ, Departament III, Kan. 22-1-75 (Stosunki bilateralne PRL-Kanada), 
Nr 50/78, Wiązka 6, Ustalenia poczynione w czasie spotkań z Ambasadorem J. Czesakiem, 28 X 
1975, s. 6.
138 Indiscreet, „Globe and Mail” 1975, 24 IX, s. 6.
139 Polish Ship to be Watched, „Globe and Mail” 1975, 19 IX, s. 8.
140 Polskie Żeglarstwo Polarne.
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kapitana Boguckiego wspomina każdy z  polskich żeglarzy przepływających 
Przejściem Północno-Zachodnim141.

Legenda, którą obrosła wyprawa „Gedanii”, ma jednak tylko częściowe po-
twierdzenie w faktach. Pewne jest, że polska wyprawa trafiła na szczególny okres 
w kanadyjskiej polityce wobec obszarów arktycznych, gdy kanadyjska suwerenność 
nie była w  pełni skrystalizowana. Planowana przez Polaków wyprawa była nie-
wygodna dla władz, które próbując zbudować symboliczną obecność na północy, 
starały się jednocześnie dokonać tego przy pomocy jak najmniejszych sił i środ-
ków. Odmawiając zgody na rejs kapitana Boguckiego, władze pozbywały się więc 
ewentualnego kłopotu związanego z brakiem wystarczających środków, ludzi oraz 
sprzętu potrzebnego do akcji ratunkowej. Było to o tyle ważne, że mogło wpłynąć na 
rezultat delikatnych negocjacji, jakie rząd prowadził w sprawie uznania tzw. funk-
cjonalnej suwerenności nad obszarami morskimi w Arktyce. Wydarzeniem dużo 
bardziej wstydliwym dla władz Kanady okazało się „zagubienie” jachtu w czasie 
odwrotu z Resolute Bay. Rząd został poddany ogromnej krytyce przez prasę, któ-
ra wieszczyła fiasko polityki „wzmacniania suwerenności na wodach arktycznych”. 
W efekcie ponownie wzrosły oczekiwania społeczeństwa, aby Kanada zwiększyła 
wydatki związane z kontrolą i ogłosiła pełną zwierzchność nad Przejściem. Trudno 
uznać jednak za uzasadnioną opinię kanadyjskiego dziennikarza z 1976 roku, który 
pisał o znaczącym wpływie „Gedanii” na „kanadyjską psychikę”142. Efekt oddziały-
wania był co najwyżej umiarkowany. Po ugaszeniu „pożaru” związanego z porażką 
wizerunkową kanadyjskich sił zbrojnych, okazało się bowiem, ze rządowa debata 
nad koniecznością zakupienia nowych lodołamaczy i samolotów patrolowych, któ-
re zwiększyłyby możliwości Kanady na północy, nie różniła się znacząco od tego, 
jak przebiegała przed kryzysem. Nacisk na symboliczny charakter obecności sił 
zbrojnych na północy nie uległ zmianie. Reakcja Ottawy wpisała się więc w trady-
cyjny dla podejścia do Arktyki cykl, zgodnie z którym zainteresowanie Arktyką ma 
charakter krótkotrwały i po wygaśnięciu czynnika, który bezpośrednio go wywołał, 
sprawy wracają mniej więcej na utarte tory. Wyprawie „Gedanii” można jednak 
przypisać pojawienie się nowych elementów w kanadyjskim myśleniu o bezpie-
czeństwie obszarów północnych. Wdrożenie systemu NORDREG czy rozpoczęcie 
egzekwowania kanadyjskiego prawa karnego na wodach Arktyki to długofalowe 
efekty zamieszania wywołanego przez rejs kapitana Dariusza Boguckiego. W re-
zultacie Ottawa uzyskała nowy poziom funkcjonalnej kontroli nad regionem.

141 Kapitan jachtu „Solanus”, który w 2010 roku przepłynął tę trasę, wspominał nieżyjącego 
kapitana Dariusza Boguckiego: „Bądź co bądź obaj byliśmy z Bydgoszczy, a on też był związany 
z naszym klubem. Ten nasz rejs to realizacja jego pomysłu”. Lód na kursie, [online] http://www.
jachting.pl/news/1965/L%C3%B3d_na_kursie, 20 VIII 2011.
142 M. Gayn, What Is Sovereignty If It’s Not Enforced, „Toronto Star” 1976, 1 III, s. C1.
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Wyprawa „Gedanii” wpisuje się także w historię zimnej wojny, stanowiąc ilu-
strację twierdzenia, że w  tym okresie największe wyzwania stawiała nie natura, 
a trudności polityczne. Kapitan Bogucki zapisał w 1980 roku: „prawo było przeciw-
ko nam”. Po 31 latach Jerzy Jaszczuk dodawał lakonicznie, że „Prawo wizowe jest 
zawsze polityczne”143.
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