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Wy spa Kan to na 
na środ ku Pa cy fi ku.
Go rą ce pla że, szum
oce a nu, pal my, upał. 

Prze mek, Do mi nik
i Le szek nie po je cha li
tam opa lać się ani
oglą dać rzad kie
pta ki. Pod czas 
je de na stu dni 
spę dzo nych 
na wy spie ca ły czas
na da wa li przez ra dio.

KA MIL LA SIE ROC KA 

P rze mek SP7VC (51 lat),
przed sta wi ciel han dlo -
wy Ło dzi, Do mi nik
3Z9DX (43 la ta), eme ryt

z Su chej Be skidz kiej oraz Le szek
SP3DOI (69 lat), pi lot z Ostro wa.
Łą czy ich hob by – krót ko fa lar stwo.
To ro dzaj ko mu ni ko wa nia się za
po mo cą ra dia z od leg ły mi miej -
sca mi na świe cie. Ich ma rze niem
by ła wy pra wa na śro dek Pa cy fi -
ku – wy spę Kan ton, któ ra le ży po -
mię dzy ar chi pe la ga mi Ha wa jów
i Fi dżi. Kan ton to atol, czy li wy -
spa ko ra lo wa po wsta ła po wy bu -
chu wul ka nu. Jest miej scem, któ -
re ja ko pier wsze wi ta No wy Rok.
Do 1974 ro ku wy spa po zo sta wa ła
pod rzą da mi ame ry kań sko-bry -
tyj ski mi, ja ko sta cja uzu peł nia nia
pa li wa sa mo lo tów prze la tu ją cych
nad oce a nem. Od 1979 ro ku wła -
dzę nad nią ob ję ło no wo po wsta -
łe pań stwo Ki ri ba ti. Kan ton za -
miesz ku ją 24 oso by, w tym sze -
ścio ro dzie ci. Miesz ka ją w je dy -
nej wio sce o na zwie Te ba ron ga. 

W łącz no ści 
z ca łym świa tem 
Dla cze go wy bra li tak od leg ły cel?
– Na 340 kra jów, z ja ki mi zro bi łem
łącz no ści, Kan ton T31 by ła bar dzo
trud ną i ocze ki wa ną lo ka li za cją,
z któ rą chcie li się po łą czyć krót -
ko fa low cy z ca łe go świa ta – mó wi
Prze mek. Tę łącz ność bar dzo trud -
no prze pro wa dzić, bo prak tycz -
nie nie są wy da wa ne zgo dy na
wjazd na wy spę. Wstęp blo ku ją
UNE SCO i PI PA. Chcą chro nić ob -
szar, ja ko re zer wat. O poz wo le nia
na or ga ni za cję eks pe dy cji sta rał
się Do mi nik. For mal no ści za ję ły
mu oko ło pół to ra ro ku. W tym cza -
sie Prze mek i Le szek kom ple to -
wa li sprzęt: wzmac nia cze, ra dia,
an te ny, kab le. – Wie dząc o sy tu a -
cji lu dzi, któ rzy miesz ka ją na Kan -
to nie chcie liś my im po móc i na u -
czyć ich krót ko fa lar stwa. Ku pi liś -
my spe cjal nie dla nich kom plet ny
sprzęt krót ko fa lar ski, czy li wie lo -
pas mo wą an te nę i ra dio sta cje Alin -

co DX-SR8 oraz pre zen ty dla dzie -
ci, sprzęt do ło wie nia ryb, su chy
pro wiant. Ter min eks pe dy cji usta -
li liś my na 19 wrześ nia do 26 paź -
dzier ni ka ubieg łe go ro ku – do da -
je krót ko fa lo wiec. 

Z Ber li na le cie li pięć go dzin do
Abu Dha bi, po tem 14 go dzin do
Syd ney dwu po zio mo wym A380
i ko lej ne pięć go dzin do Apii, sto -
li cy Sa moa. Ra zem z ocze ki wa -
niem na lot ni skach za ję ło im to
pra wie 40 go dzin.

Ich ba gaż był ogrom ny i w nie -
ty po wych wy mia rach: dłu gie an -
te ny wło ży li do po krow ców na
nar ty, de li kat ną elek tro ni kę w sty -
ro pia no we pu deł ka. Nie oby ło się
bez op łat za nad ba gaż. 

Jak do sta li się na wy spę? – Dziś
na Kan ton moż na tyl ko do pły nąć.
Ko le ga krót ko fa lo wiec skon tak to -
wał nas z Con ra dem, Au stra lij czy -
kiem, któ re mu znu dzi ło się spo koj -
ne ży cie pra cow ni ka kor po ra cji.
Sprze dał dom, ku pił jacht i od kil -
ku lat pły wa po Pa cy fi ku od Ton ga
po Ga la pa gos – opo wia da Prze mek. 

Ze sto li cy Sa moa – Apii do wy -
spy Kan ton jest 700 mil mor skich.
To w przy bli że niu 1200 km. Jak
by ło na mo rzu? – Bu ja ło nie sa mo -
wi cie i choć mie liś my cho ro bę
mor ską i prob le my z za cho wa -
niem rów no wa gi, przez ca ły czas
na sza ra dio sta cja na da wa ła ja ko
T31T/mm – opo wia da Prze mek. 

Jak z nas do lce zdzie ra li
Na lot ni sku Sa moa przy wi ta li nas
graj ko wie w stro jach na ro do wych,
czy li męż czyź ni w... dłu gich spód -
ni cach czar nych, czer wo nych ko -
szu lach i pla sti ko wych klap kach.  

Kie dy miej sco wi zo ba czy li ilość
i ga ba ry ty ba ga ży krótkofalowców,
za nie mó wi li. Były spo re kło po ty
z prze ko na niem cel ni ków na Sa -
moa, że gó ra pa kun ków to pod -
ręcz ny sprzęt. W koń cu nie wie -
dząc, co zro bić, mach nę li rę ką. 

– Aca ły ten wy jazd to by ła przy -
go da z urzęd ni ka mi i in sty tu cja mi.
Nie dość że za ła twia nie for mal no -

ści trwa ło pół to ra ro ku, to jesz cze
tuż przed wy pły nię ciem do sta li
in for ma cję z PI PA, że ich zgo da na
po byt na Kan ton zo sta ła anu lo wa -
na i że ta in sty tu cja ocze ku je do -
dat ko wej op ła ty w do la rach za…
ob ser wa cję pta ków – opowiada
Przemek. – Ce lem na szej wy pra -
wy ab so lut nie nie by ła or ni to lo gia,
ale co ro bić? Wpła ty do ko na liś my.
I to nie jed nej! Po dob na sy tu a cja
mia ła miej sce jesz cze kil ka ra zy. 

W Sa moa uczest ni cy eks pe dy -
cji mu sie li do ku pić jesz cze dwa
agre ga ty prą do twór cze oraz 200
li trów pa li wa w zbior ni kach, żyw -
ność – ryż, ma ka ro ny, kon ser wy,
zu py w prosz ku, a prze de wszyst -
kim 700 li trów wo dy pit nej. 

W oku cy klo nu
Przed sa mym wy pły nię ciem z Sa -
moa jacht eks pe dy cji mu siał
przejść dez yn fek cję i zdo być ko -
lej ne do ku men ty ze zwa la ją ce na
opusz cze nie por tu. Wszyst ko,
oczy wi ście, za do dat ko wą op ła tą.
W koń cu spóź nie ni o ty dzień, o za -
cho dzie słoń ca wy pły nę li w kie -
run ku Kan to nu. 

Po ko na nie 1200 km z Apii do
Kan to nu za ję ło sie dem dni. Pra -
wie po ło wę dro gi pły nę li „na sil -
ni ku” pod wiatr. – Przy pręd ko ści
wia tru 55 węz łów, czy li pra wie
100 km na godz. trze ba po rząd nie
trzy mać się koi. Choć bar dzo się
sta ra liś my, to i tak od da wa liś my

do oce a nu wszyst ko to, co zje dliś -
my, a na wet to, cze go nie zje dliś -
my – wspo mi na Prze mek. 

Pod dro dze uda ło im się zo ba -
czyć tyl ko jed ną, nie wiel ką wy sep -
kę To ke lau. Ży je tu oko ło 400 osób.
Nie przyj mu ją go ści, bo 25 lat te mu
mło da Fran cuz ka zdję ła ko stium
ką pie lo wy i po szła się ką pać... Od
te go cza su wy spa jest zam knię ta
dla ru chu tu ry stycz ne go.

De sant na wy spę 
– Przed do bi ciem do brze gów Kan -
ton ka pi tan ka zał nam za ło żyć ka -
mi zel ki ra tun ko we. Mie liś my po -
rząd ne go stra cha, kie dy na peł nych
ża glach i sil ni ku pod cho dzi liś my
do wą skie go prze smy ku wi docz nej
la gu ny. Pa trzy liś my na wra ki, któ -
rym nie uda ło do bić się do brze gu. 

Choć na wy spie miesz ka ją za -
led wie 24 oso by, jest tu ofi cer emi -
gra cyj ny. To po li cjant Mas sa. Po -
cho dzi z wy spy Ta ra wa w za chod -
nim Ki ri ba ti. Uczest ni kom wy pra -
wy za le ża ło, aby jak naj szyb ciej
roz sta wić sprzęt i za cząć na da wać.
Ca ły krót ko fa lar ski świat na to cze -
kał, a oni mie li już kil kud nio we
opóź nie nie. Ja ko ba zę i miesz ka -
nie na ko lej ne 11 dni otrzy ma li do -
mek po li cjan ta Mas sy. – Oto cze nie
do mu oglą da liś my przez po przecz -
ne szkla ne ża lu zje okien ne. Nie sa -
mo wi ta by ła szcze gól nie pier wsza
noc. Nie dość, że spa liś my na go -
łej pod ło dze, to w no cy cho dzi ły
po nas szczu ry. Sa ma wy spa też
nie po wi ta ła nas za chę ca ją co: wszę -
dzie po zo sta ło ści po ame ry kań -
skim woj sku, pu ste rdze wie ją ce
cy ster ny, roz sy pu ją ce się bu dyn -
ki, frag men ty róż nej wiel ko ści po -
ja zdów – opi su je krót ko fa lo wiec. 

Wio ska Te ba ron ga
– Oczy wi ście po je cha liś my na Kan -
ton, aby ro bić łącz no ści. Ale nie tyl -
ko krót ko fa lar stwem ży liś my. Do -
o ko ła wy spy pro wa dzi sta ra, ame -
ry kań ska be to no wa dro ga o dłu go -
ści 56 km. Miej sco wi za pro si li nas
na ko la cję i po ka zy ar ty stycz ne.

Aby dojść do wio ski, mu sie liś my
po ko nać osiem ki lo me trów. Po oko -
ło dwóch nie spo dzian ka: trze ba by -
ło brnąć po ko la na wwo dzie – wspo -
mi na Prze mek. W wio sce nie ma
prą du ani ga zu. Miej sco wi zbie ra -
ją wo dę spły wa ją cą po li ściach al -
bo pi ją od sa la ną. Raz na trzy mie -
sią ce przy pły wa straż nik wy brze -
ża i przy wo zi su chy pro wiant. To
za zwy czaj ryż. Co jesz cze je dzą
miej sco wi? Głów nie ry by, któ re sa -
mi zło wią. Do te go ko ko sy. Ho du -
ją świ nie i ku ry, a na wy spie są, do -
słow nie wszę dzie, kra by. Czym się
zaj mu ją tu byl cy? – Nie ro bią nic.
Do słow nie nic. Nic im się nie chce,
pa lą tyl ko ja kieś dziw ne pa pie ro -
sy, po któ rych się za wie sza ją... Nie
ma ją al ko ho lu, ale sa mi pro du ku -
ją sfer men to wa ny na pój z pal my.
My jed nak nie od wa ży liś my się go
spró bo wać – śmie je się Prze mek.
W wio sce sto ją nie wiel kie do mki
z tek tu ry i bla chy. W cen trum jest
wia ta, po kry ta trzci ną, gdzie spę -
dza ją wię kszość cza su i za pra sza -
ją go ści, choć tych osta t nich nie ma -
ją zbyt wie lu. 10 lat te mu przez 2
mie sią ce prze by wał tam pe wien
krót ko fa lo wiec zJa po nii, któ ry sam
do pły nął do Kan to nu. – Kie dy za -
padł zmierzch, ku na sze mu zdzi -
wie niu, w wia cie za pa li ło się świat -
ło. Oka za ło się, że pod strze chą są
za mon to wa ne li stwy dio do we za -
si la ne zaku mu la to rów ła do wa nych
pa ne li sło necz nych. Star szy wio -
ski wy gło sił prze mó wie nie, a my
do sta liś my na szyj ni ki z mu sze lek
– mó wi Prze mek. Zo sta liś my za -
pro sze ni na ko la cję. Sie dzie liś my
na ma tach, a w pla sti ko wych mi -
skach miesz kań cy przy go to wa li
ryż, mię so ze spe cjal nie dla nas za -
bi tej świ ni, kra by iry by. We dług pa -
nu ją cych tam za sad naj pierw zje -
dliś my my – go ście, póź niej miej -
sco wi męż czyź ni, a na koń cu ko -
bie ty ra zem z dzieć mi. 

Jak wy glą dał dzień eks pe dy cji
krót ko fa lar skiej na wy spie Kan ton?
– Na na szych sta cjach pra co wa liś -
my po kil ka na ście go dzin dzien nie.
Ro bi liś my tyl ko krót kie przer wy
na po si łek, cza sem ką piel w oce a -
nie ido la nie ro py do agre ga tów prą -
do twór czych. Spa liś my ma ło. Na -
sze me nu też nie by ło wy szu ka ne:
je dliś my kra ker sy, kon ser wy, ma -
ka ro ny, tuń czy ka. Przy nie śliś my
ma te ra ce z jach tu i po ło ży liś my je
na pod ło dze w do mku Mas sy. Że -
by po wstrzy mać szczu ry przed bu -
szo wa niem, zo sta wia liś my za pa -
lo ne świat ło – opi su je Prze mek. 

W ta kich wa run kach na wy spie
spę dzi li 11 dni – To by ła nie sa mo -
wi ta, eks cy tu ją ca krót ko fa lar ska
przy go da. By ło war to. Zro bi liś -
my 11500 łącz no ści na tzw. CW,
czy li te le gra fią al fa be tem Mor -
se’a, 16500 fo nią i 2360 emi sją cyf -
ro wą. Ogrom ne osią gnię cie i sa -
tys fak cja nie tyl ko dla nas, ale tak -
że dla hob by stów z ca łe go świa ta,
któ rzy mo gli dzię ki nam po łą czyć
się z Kan ton – mó wią uczest ni cy
eks pe dy cji.�

Tam jesz cze ni gdy nie by ło Po la ków 

11500
łącz no ści 

te le gra fią al fa be tem
Mor se’a, 16500 fo nią
i 2360 emi sją cyf ro wą
prze pro wa dzi li pol scy
krót ko fa low cy 
na wy spie Kan ton
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Błę kit ne nie bo, 
oce an i wiel ka 
ra dio wa an te na


