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Na morze kuchennymi schodami
Do mojego „pierwszego kapitańskiego” podchodziłem z pewną taka nieśmiałością. Co
więcej, miał się odbyć pod krytycznym okiem mojej lepszej połowy, która wprawdzie wielokroć
przemierzała ze mną Mazury na Carinie czy Venusce ale miał to być jej pierwszy rejs po morzu co
wydawało się jej szczytowym hardcorem.
Większość lubelskich żeglarzy rozpoczyna rejsy w Świnoujściu i stamtąd wypływa wprost
na zatokę pomorską ja jednak z nadmiaru ostrożności postanawiam przełamać tą tradycję. Po
odebraniu w Świnoujściu jachtu, którym jest filigranowy Carter imieniem Hipolit, kierujemy się
przez kanał Piastowski na Zalew Szczeciński. Wschodni wiatr pozwala nam na żeglugę wzdłuż toru
wodnego w kierunku Trzebieży i znajdującego się tam ośrodka szkolenia żeglarskiego. Tu
zaokrętowujemy brakującego członka załogi - świeżo upieczonego sternika jachtowego a „w
cywilu” moją córkę. Od tej pory będzie pełniła obowiązki pierwszego oficera, zwanego
pieszczotliwie "pierwszymi majtkami" od angielskiego first mate. Następnego dnia rano odbywam
pielgrzymkę pomiędzy bosmanem portu, urzędem celnym i placówką straży granicznej. Wszyscy są
bardzo życzliwi, ale do odwiedzenia ich przydałyby się wrotki.
Wreszcie salutujemy ośrodkowej banderze i w drogę. Najpierw na północ a od trzeciej
bramy torowej na zachód - na niemiecką stronę zalewu. Na granicy stoi zakotwiczony statek straży
granicznej z flagą L na maszcie, żądającą natychmiastowego zatrzymania. Cała formalność
ogranicza się jednak do sprawdzenia czy jacht o tej nazwie został zgłoszony do wyjścia - nie
zatrzymujemy się nawet. Na horyzoncie najpierw w lornetce, a później coraz wyraźniej widać cel
naszej dzisiejszej żeglugi - most zwodzony w Karnin. Most kolejowy zbudowano tu pod koniec
ubiegłego stulecia, ale w 34 roku, zwodzone przęsło zastąpiono przedziwną konstrukcją,
podnoszoną na wysokość 30 metrów ponad lustro wody. Most był tak stabilny, że pociągi mogły
przejeżdżać po nim z szybkością 100 km/godz. Wiosną 45 r. Niemcy wysadzili most w powietrze i
zostało z niego tylko owo podniesione przęsło. Ministerstwo kolei NRD chciało most pociąć na
złom, ale na Uznam powstał społeczny komitet jego obrony, dzięki czemu ocalał jako zabytek
kultury technicznej. Wchodzimy do małego porciku, alarmowani nerwowym popiskiwaniem
echosondy - bardzo płytko. Na keję wybiegają żeglarze ze stojącego tu niemieckiego jachtu, aby
odebrać od nas cumy. Powinniśmy dokonać tu odprawy granicznej, jednak na dzwonki do
znajdującego się tu Zollamtu nikt nie reaguje.
Wczesnym rankiem ruszamy dalej. Płyniemy krętym farwaterem do mostu w Gneventhin.
Ten most jest naprawdę zwodzony i musimy zaczekać na jego otwarcie. Z lewej strony wpada
niewieka rzeka Piana (niem.Peene) więc od tej pory zalew przyjmuje nazwę Peenestrom. Płytkie
rozlewiska zmuszają nas do starannego pilnowania wyznaczonego szlaku i obserwowania wskazań
echosondy. Za zakrętem szlaku otwierają się nam kolejno po prawej burcie rozlewiska
Achterwasser i wysoki, ukoronowany imponującym klifem półwysep Gnietz. Dla śródlądowej łódki
nieskończone bogactwo zakamarków. Wkrótce Peenestrom się zwęża i za kolejnym zakrętem
odsłania się widok na Wolgast. Przymusowy postój w oczekiwaniu na otwarcie zwodzonego mostu,
wykorzystujemy na zwiedzenie miasta i drobne zakupy. Średniowieczne centrum będzie zapewne
za kilka lat perełką architektury, jednak obecnie straszą odpadające tynki - władze NRD widocznie
nie miały serca do zabytków. Obok nas, w porcie stoi replika hanzeatyckiej kogi - naprawdę pływa,
bo pamiętam ją ze Świnoujścia. Wreszcie z obu stron mostu ustawiają się grupki jachtów i podnosi
się w górę zwodzony most. Ruch kierowany jest światłami, jak na skrzyżowaniu ulic.
Południowo-wschodni wiatr pozwala nam żeglować krętym farwaterem Po prawej burcie
widoczne zabudowania Peenemuende - niegdyś hitlerowskiego ośrodka badań rakietowych. Przed
nami otwiera się rozległa zatoka Greifswaldzka. Zatoka jest pełna płycizn, więc nie można
zaniedbać starannej nawigacji. Po prawej pokryta gęstą zielenią wysepka Ruden a dalej znana
wszystkim żeglarzom Greifswalder Oie - znana tylko ze znajdującej się tam latarni morskiej o

dużym zasięgu. Na wprost nas piętrzą się wysokie brzegi Rugii. Lawirując krętym torem wodnym
dopływamy wieczorem do małego portu na Greifswalder Oie. Służy on tylko jako port schronienia i
nie ma żadnych cywilizacyjnych udogodnień. Dyżuruje tu stale statek ratowniczy i mieszka kilku
ornitologów prowadzących stację badawczą. Wyspa jest obszarem chronionym, więc wolno
poruszać się po niej tylko wyznaczonymi ścieżkami. Żyją tu na swobodzie kucyki szetlandzkie,
wbrew ostrzegawczym tablicom bardzo przyjazne dla turystów. Na wyspie nie ma słodkiej wody i
kucyki piją wodę morską (!)
Rano żegnamy się z szuwarowo-bagienną żeglugą i kierujemy się na prawdziwe morze kierunek Bornholm. Wszystkim żeglarzom, których zmęczył już tłok i brud na Mazurach mogę
polecić eskapadę na wewnętrzne wody zwane tu Bodengewasser Ost. Solidna, mieczowo-balastowa
łódka nada się do tego doskonale. Należy tylko zaopatrzyć się w dobre mapy. Komplet takich map
kosztuje w porcie w Wolgaście ( Wołogoszczy? ) 89 DM. Można je również kupić w Uekermunde,
tuż po minięciu linii granicznej. Teraz, korzystając z południowego wiatru płyniemy na północny
wschód. Moja lepsza połowa niezbyt nam dowierza i na wszelki wypadek nie śpi w nocy
doglądając na przemian mnie i nasze „pierwsze majtki”. Szczególny niepokój budzą w niej mijane
statki.
Rankiem zbliżamy się do zachodnich wybrzeży Bornholmu. Malowniczy brzeg przewija się
za prawą burtą i wreszcie mijamy przylądek Hammerode by wejść do malowniczego Allinge.
Krętym wejściem wślizgujemy się do wewnętrznego basenu zaopatrzonego w zamykane na
wypadek złej pogody wrota. Allinge samo jest malownicze a spacer dookoła Hammerode budzi
skojarzenia z Karkonoszami.
Kierunek - Christiansoe. Jest to grupka skalistych wysepek na północ od Bornholmu. Od
paru lat próbowałem tam dotrzeć, ale zawsze były jakieś nieprzezwyciężone przeszkody. Miejsca
dla Cartera wystarczy mimo wakacyjnej pory. Podziwiamy fortyfikacje i armaty pamiętające wojny
napoleońskie. Znajdujemy miejsce nadające się do kąpieli i knajpkę z tarasem gdzie można
degustować duńskie piwo.
Rano ruszamy na zachód. Słońce, ciepło, zupełnie nie jak na Bałtyku. Wiatr pozwala nam
nawet postawić spinaker. Konfrontowany z mapą GPS sugeruje, że zbliżamy się do wyniosłego
klifu wyspy Mon, ale mimo niewielkiej odległości nic przed nami nie widać. Wreszcie ponad
snującą się nad morzem mgiełką majaczy antena radarowa. Brzegi obstawione są wbitymi w dno
palami na których rozpięte są rybackie sieci. Okazuje się, że blisko brzegu płynąć się nie da.
Wreszcie ukazuje się wejście do portu Klintholm. Malowniczy porcik ze skomplikowanym
układem basenów a obok piaszczysta plaża zachęcająca do kąpieli.
Rankiem ruszamy na południe. Do Dornbusch dopływamy w środku nocy i nie decyduję się
wpływać między płycizny po ciemku więc korzystając ze sprzyjającego wiatru płyniemy wzdłuż
Rugii aż do Arkony i z powrotem. Do Dornbusch wracamy o szarym brzasku. Mijamy
zakotwiczony statek Grenzschutzu, ale nikt nas nie woła, więc płyniemy dalej i kiedy kończy się
Hiddensee wpływamy na płytkie wody Bodengewasser Ost. Tutaj już żeglować się nie da więc
kręty, starannie oznakowany bojami tor wodny do Stralsundu pokonujemy na silniku. Przy Nord
Mole znajdujemy wolne miejsce pomiędzy Y-bomami przeznaczonymi dla jachtów poniżej 10 m i
cumujemy. U hafenmajstra dowiadujemy się, że skoro jacht zarejestrowany jest w Szczecinie i jako
taki należy do eurostrefu Pomorze, należy się nam zniżka za cumowanie. Miła wiadomość.
Prysznice, wycieczka do miasta z odwiedzinami w Irish pub i spać. Rano budzi mnie pukanie.
Wygrzebuję się z hundkoi i widzę, że na chybotliwym y-bomie stoi cała kolejka celników.
- Sprehen Sie deutch?
- Nein, nur englisch.
Na pomoście następuje roszada i odzywa się najmłodszy, mówiący po angielsku. Czy dokonałem
odprawy celnej? Oczywiście nie. Tłumaczę, że często bywam w Niemczech i nigdy tego ode mnie
nie żądano. Tu trochę mijam się z prawdą, ale nie daję po sobie tego poznać.
- Skąd Pan przybywa?

- z Klintholmu.
- Gdy ktoś przybywa spoza Unii Europejskiej to powinien dokonać odprawy.
- Klintholm leży w Danii.
- Aaa, to proszę dokumenty załogi.
Wyciągam foliową torebkę z paszportami i wręczam urzędnikowi wyciągając jednak swoją
książeczkę żeglarską.
- A co to jest?
- Moja książeczka żeglarska.
- Tak, proszę ją także dołączyć.
Idziemy na pokład zacumowanego w poblizu kutra Zollamtu. Najważniejszy zgłasza przez radio, że
właśnie dobrali się do polskiego jachtu, który nie dokonał odprawy celnej. Odpowiedź przez
głośnik sugeruje, żeby się od tego jachtu odwalili. Celnicy jednak pomni, że nie znam
niemieckiego, starają się zachować twarz i proszą o wypełnienie formularza deklaracji celnej.
Wielka płachta zawiera wiele drobiazgowych pytań a wśród nich wyporność statku. Tłumaczę się,
że wiem jaki mój statek jest długi i ile nosi żagli ale o wyporności nie mam pojęcia. Może w karcie
bezpieczeństwa coś jest?
- Tak, tak – proszę sprawdzić.
Wędruję więc na jacht i wygrzebuję dokumenty z których dowiaduję się, że Carter ma tej
wyporności 7 ton. Wracam więc do celników z dobrą wiadomością i widzę dziwny obrazek. Stoją
skupieni w kółko i coś z uwagą oglądają. Szybko się okazuje, że tym czymś jest mój Sailor book,
dosyć obficie już zapełniony wpisami o rejsach morskich.
- Ależ Panie Kapitanie, wystarczyło przez radio zgłosić, że nie ma Pan nic do oclenia i nie
budzilibyśmy Pana o tak niewczesnej porze.
Odpowiadam nadęty, że pewnie nie będzie już okazji, zabieram paszporty i wracam na jacht. Był to
jak dotychczas jedyny przypadek, kiedy ktoś zaglądał do mojej książeczki żeglarskiej.
Następnego dnia rano przepływamy pod zwodzonym mostem i krętą trasą pomiędzy lądem
a Rugią. płyniemy w stronę Greifswale Boden. Wypływamy na zatokę Pomorską i od tej strony
wpływamy do Świnoujścia. Stajemy w tłoku przy Władysława IV, a ponieważ pomagamy
zacumować przy nas niemieckiemu jachtowi, po chwili na pokładzie ląduje taca z lampkami
weinbrandu. Toczą się przyjazne rozmowy przez burtę i nikomu nie przeszkadza moja angloniemiecka mieszanina języków.

1997 r.

Wyższy stopień somnambulizmu
Sam mam podobno skłonność do somnambulizmu. Są świadkowie, że po powrocie z
pierwszego morskiego rejsu macałem we śnie ścianę i nerwowo dopytywałem, skąd wieje i
dlaczego ten żagiel jest przebrany. Opowieści o nieszczęsnych facetach, którzy w nocnych
koszulach wspinają się na dachy na wezwanie księżyca w pełni znam tylko z lektury. Pewnego,
dość niezwykłego przypadku byłem jednak świadkiem naocznym.
Byłem właśnie świeżo upieczonym sternikiem morskim i korzystając z kolejnej liberalizacji
przepisów postanowiłem wybrać się w swój pierwszy samodzielny rejs morski. Statkiem został s/y
Hipolit, troskliwie utrzymany przez klub żeglarski ze Śremu. Spotykam czasem ten jacht do dzisiaj
i nadal jest starannie utrzymywany. Termin rejsu był zsynchronizowany z ukończeniem przez moją
córcię kursu na stopień sternika jachtowego w Trzebieży. Pozostałą część załogi stanowiła moja
lepsza połowa, nasz równie dorosły przyjaciel oraz mój małoletni syn i jego szkolny przyjaciel.
Tylko moje dzieci miały za sobą jakie takie morskie doświadczenie.
Odebrałem jacht w Świnoujściu i popłynęliśmy do Trzebieży. Egzaminy właśnie się
zakończyły, patenty rozdane i szykowała się wieczorna uroczystość nie pozbawiona oczywiście
pewnego wsparcia płynów wokalnych. Tatuś dyplomantki był oczywiście także zaproszony ku
zgorszeniu jego małżonki. Urwałem się jednak wcześnie i wróciłem na jacht spać. Obudził mnie
gniewny okrzyk małżonki.
– widzisz co narobiłeś!? Z kryminału się nie wywiniesz..
Nie bardzo wiedziałem za co miałbym do tego kryminału trafić ale szybko zostałem uświadomiony,
że Michał, przyjaciel mojego juniora, zwany powszechnie Wójem utopił się. Otrzeźwiony
natychmiast wyskoczyłem na pokład. Było jeszcze ciemno, na pokładzie przed masztem leżał
sponiewierany śpiwór a po kei, oświetlonej przez latarnie biegały nerwowo moje dzieci. Spod
dziobów zacumowanych prostopadle do kei jachtów słychać było cichy plusk. Odetchnąłem z ulgą.
Jeśli facet pływający wzdłuż kei regularną żabką był Wójem to na pewno się nie utopił. Nie
reagował jednak na nasze okrzyki i spokojnie pływał tam i z powrotem. Położywszy się na
brzuchach udało się nam chwycić za ręce i skłonić do wspięcia na keję w czym, przyznaję,
współpracował. Dopiero na kei okazało się, że Wójo śpi i z pewnym trudem udało się go dobudzić,
Szczęśliwie uniknąłem więc kryminału ale pływanie we śnie wydaje się wyższym stopniem
somnambulizmu.
Reszta rejsu przebiegła bez przygód. Sierpniowy Bałtyk był łaskawy, odwiedziliśmy kilka
portów, do których od dawna się wybierałem i tylko moja lepsza połowa pozostała sceptyczna co do
moich kapitańskich kwalifikacji.
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Matura z żeglarstwa
Morze, jedenastometrowy jacht, a na nim grupka świeżo upieczonych maturzystów z
"Zamoja". Jak wypadną w zetknięciu z morzem, którego żadne z nich nie oglądało z tej
perspektywy? Prawdziwy egzamin charakterów, odporności i koleżeństwa. Kolejna matura.
Po pośpiesznych zakupach wypływamy na noc ze Świnoujścia. Wiatru niewiele, ale martwa
fala daje się we znaki. Komuś, zdaje się, do skutku. Mija noc, pół dnia i zachodzimy do Sassnitz na
Rugii uzupełnić zakupy tym, co w Niemczech jest już tańsze niż w Polsce. Świeżo upieczeni
żeglarze zeskakują z jachtu aby poczuć pod nogami matkę-ziemię. Telefon rozgrzewa się do
czerwoności, aby uspokoić KOR ( Klub Oszalałych Rodziców ), że wszyscy ciągle żyją. Po
obiedzie bez kołysania, ruszamy dalej. Kierunek - kanał Falsterbo, skracający drogę do Kopenhagi.
Wiatr stopniowo tężeje, ale przestaje to robić wrażenie na adeptach żeglarstwa. Koło południa
następnego dnia wpływamy do kanału. Obsługa nie każe nam czekać i otwiera zwodzony most gdy
tylko się do niego zbliżamy. Za kanałem już Sund - cieśnina oddzielająca Danię od Szwecji, a
jednocześnie główna droga wodna z Bałtyku na dalekie morza. Pozornie rozległy obszar wody,
kryje w sobie niebezpieczne pułapki o czym w Lublinie niektórzy dobrze wiedzą. Dodatkowo ruch
statków jak samochodów na Alejach Racławickich ( może trochę mniejszy ). Na prawo od wyspy
Saltholm wielki most w budowie, na lewo tunel. Razem utworzą wkrótce drogowe połączenie
pomiędzy Danią a Szwecją. Dziś to połączenie zapewniają niezliczone promy żeglujące ustawiczne
w poprzek Sundu.
Wreszcie przed wieczorem wpływamy do portu w Kopenhadze. Witamy się ze śliczną
syrenką i odnajdujemy wśród starych kanałów portowych marinę Christianshavn. Postój tu jest dość
drogi ( 180 duńskich koron ) ale warto stanąć w środku miasta. Ciekawostka dla namiętnych
turystów: po całym mieście rozsiane są stojaki z rowerami. Włożywszy 20-koronową monetę do
zamka podobnego jak w wózkach do MAKRO, stajecie się panami oblepionego reklamami roweru.
Można go zostawić w dowolnym innym stojaku i odzyskać swoje 20 koron (ca 2 piwa). Na
przeciwnym brzegu kanału znajduje się muzeum "Orlog Museet". Jest to muzeum królewskiej
marynarki wojennej. Polacy mało wiedzą o tym, że kiedyś Dania była światową potęgą morską i
dopiero w epoce wojen napoleońskich straciła tą pozycję. To podczas bitwy pod Kopenhagą Nelson
przyłożył lunetę do ślepego oka i powiedział, że nie widzi sygnałów dowodzącego flotą admirała,
nakazujących mu wycofanie się z bitwy. Liczne modele żaglowców z różnych epok, a także
panoramy sławnych bitew i wojennego portu w Kopenhadze dopełniają ekspozycji. Nie należy
zapominać o wnętrzu dość współczesnego okrętu podwodnego. Na koniec jeszcze nocny koncert na
kopenhaski deptaku w wykonaniu naszych żeglarzy i rano dalej w drogę.
Wiatr wieje z południowego zachodu więc początkowo w plecy, jednak po minięciu
Helsingoru ( pierwowzoru hamletowego Elsynoru ), docierają do nas żwawe szkwały od dziobu.
Pierwszy z nich pochyla jacht i oczy "doświadczonych" żeglarzy robią się bardzo duże. Zmieniamy
genuę na półsztormowy kliwer i płyniemy dalej na północ. Kierunek - Skagen. To małe miasteczko,
kiedyś rybackie, a dzisiaj przede wszystkim urlopowe, położone jest na samym końcu półwyspu
jutlandzkiego. Tu gdzie Kattegat wita się ze Skagerrakiem. Dopływamy tam wczesnym
popołudniem następnego dnia. Nowa marina rozmieszczona jest wewnątrz starego rybackiego portu
i otoczona starymi zabudowaniami, zawierającymi współczesne sklepy i knajpki, głównie z rybami
i innymi owocami morza. Wokół Skagen malowniczy obszar porośniętych trawą wydm, a na
samym końcu półwyspu, w miejscu zwanym Greene, znajduje się muzeum sztuki. Wizytówką
Skagen jest średniowieczna latarnia morska w postaci wielkiego, drewnianego żurawia, za pomocą
którego podnoszono żelazny kosz z żarem. Dziś oczywiście stoją tu aż dwie normalne latarnie
morskie, wyznaczające oba brzegi półwyspu. Ponieważ jest piątek, port jest pełen jachtów ze
Szwecji, które przybyły tu na weekendowe piwo ( i nie tylko ). Wśród nich, zadziwiająco urocza

para - Jay i Mike Rasmussenowie. Sprzedali swoje lądowe domy aby zbudować jacht marzeń. Teraz
latem i zimą mieszkają na wspaniałym szkunerze i czekają tylko, kiedy Mike dostanie emeryturę,
by wyruszyć w rejs dookoła świata. Na razie, wybierają się na Szpicbergen, kto wie czy nie w
towarzystwie jakichś lubliniaków. Ich gościnność zupełnie nie przystaje do naszych wyobrażeń o
Szwedach, więc siedzimy u nich niemal do rana plotkując o swoich przygodach i marzeniach. Rano
sprawdzamy skrupulatnie prognozę pogody. Jeśli utrzymały by się południowe wiatry, możemy
mieć kłopoty z powrotem w terminie do domu. Na szczęście, prognoza zapowiada odwrócenie się
wiatru do kierunków normalnych o tej porze roku, to jest północno-zachodnich. Głębokie niże,
nadchodzące szeregiem zapowiadają, że wiatry będą silne.
Wychodzimy w południe przy wietrze ze wschodu, piętrzącym falę w główkach portu.
Później jednak wiatr zaczyna grymasić, słabnie i wieje "na ogół z kierunków zmiennych".
Ćwiczymy cierpliwość do czasu, aż wieczorem wiatr zaczyna wiać z północnego zachodu, od
pięciu do siedmiu w skali Beauforta. Żeglujemy na przemian z wiatrem i pod wiatr, bo ten ostatni
myszkuje od północnego do południowo-zachodniego. Przez parę godzin mamy nawet prawdziwy
sztorm. Jacht pędzi jak czołg, rozbijając stalowym kadłubem fale, przekraczając czasem prędkość 8
węzłów. Po dwóch dobach takiej jazdy, decydujemy się wejść do Kalundborgu, ulokowanego w
głębi długiej zatoki, na północno-zachodnim skraju Zelandii. Po drodze mijają nas dwa pędzące
promy-katamarany, jeden pomalowany "na kota", drugi "na myszkę". Opowiadania, jakoby
skandynawowie byli pozbawieni poczucia humoru są mocno przesadzone.
Kalundborg jest uroczym, średniowiecznym miasteczkiem, z centrum zapełnionym starymi
budynkami z pruskiego muru, zwieńczonym charakterystycznym romańskim kościołem o pięciu
wieżach. Wąskie, krzywe uliczki są pokryte nierównym brukiem. Bardzo to malownicze. Na
obrzeżach miasta znajduje się wielka elektrownia i kilka innych zakładów przemysłowych, lecz
absolutnie nie zanieczyszczają one środowiska. To uwaga dla naszych wojujących ekologów przemysł może być przyjazny i nie trzeba się go koniecznie pozbywać. Okolice miasta są bardzo
malownicze i latem stanowią cel wielu urlopowiczów, nie tylko z Danii. Po dwóch nocach na
rozfalowanym morzu, dobrze jest przespać się w nieruchomej koi więc wypływamy dopiero
następnego dnia, wczesnym popołudniem. Przed wyjściem wprawiamy w popłoch dwie starsze
panie, prowadzące sklep z "paryskim pieczywem", żądając sprzedania piętnastu bochenków chleba.
Panie mówią jedynie w powszechnie znanym języku duńskim, a takiej ilości chleba w jednym
gatunku nikt tu chyba jeszcze nie kupował. Wiatr znowu odwraca się na południowo-zachodni, ale
udaje się nam wypłynąć z głębokiej zatoki jednym halsem. Pędzimy teraz na południe wzdłuż
Wielkiego Bełtu, który przy silnym wietrze w pełni zasługuje na swą nazwę. O zmroku dopływamy
do nowo otwartego mostu nad cieśniną. Żeglowne przęsło, zbudowane jako most wiszący, wznosi
się wysoko nad naszym masztem. Nie bardzo jednak można podziwiać most, bo w tym miejscu
skupia się cały ruch statków przez Bełt - trzeba bardzo uważać. Dodatkowym utrudnieniem jest
fakt, że nasze mapy nie są zaktualizowane, pod mostem biegną równolegle dwa tory wodne i
wpływamy pod most mając zielone światła zarówno po prawej ( to dobrze) jak i po lewej burcie
( stresujące ). Resztę nocy zajmuje nam żegluga dookoła wyspy Lolland. Rano mijay niemiecki
okręt wojenny - salutujemy mu banderą i ku uciesze naszej załogi widzimy jak ubrany w sztormiak
matros pędzi do masztu by odpowiedzieć na salut.
Koło południa docieramy wreszcie do portu Klintholm na wyspie Mon. O tej porze roku
port jachtowy jest prawie pusty, a drewniane pomosty do cumowania okupują niezliczone mewy
malując je w białe kropki. Pod wieczór jednak port się zapełnia jachtami - wśród nich trzy jotki z
Trzebieży. Jest i "Dziwna", na której żeglowałem dwa lata temu. Można wybrać się na długi spacer
nad piękny wapienny klif lub po porostu przejść się po odludnej plaży. Nieliczni spacerowicze
pozdrawiają się, niezależnie od narodowości i języka jakim mówią. Wyspiarze żyją trochę z
rybołówstwa, ale przede wszystkim z rolnictwa. Zabudowania farm rozrzucone są daleko od siebie i
nie tworzą zwartych wsi. Nie widać też małych poletek - farmy są raczej duże i o mało
zróżnicowanej produkcji. Namiętni grzybiarze znajdują wśród niewielkich zagajników obfitość
kani. Wkrótce, w kambuzie rozpoczyna się na całego ich smażenie, aż zaniepokojeni sąsiedzi

przybiegają z zapytaniem czy aby nie potrzebujemy gaśnicy. Mamy trochę rezerwy czasu, więc
żegnamy się z wyspą dopiero po południu. Jeszcze odwiedzamy klif od strony morza i w drogę, w
stronę cypla Arkona na Rugii.
Nad ranem przepływamy przy słabnącym wietrze koło Jasmundu, ale wiatr przynosi od lądu
łaty mgły i słabo widać wyniosły klif. Wypatrujemy we mgle sylwetki wyspy Greifswalde Oie.
Dobrze, że mamy na pokładzie odbiornik GPS - bez niego byłoby trudno trafić. Wreszcie wyspa
majaczy we mgle i zawijamy do małego portu schronienia. Rezyduje tu statek ratowniczy, zagląda
mały stateczek wycieczkowy i stoją dwa małe niemieckie jachty. Niemcy z dawnego NRD z
zazdrością wspominają, że nam wolno było żeglować po morzu "przed Gorbaczowem", podczas
gdy oni mogli je tylko oglądać z brzegu. Odwiedzamy jeszcze żyjące na swobodzie kucyki, które
chyba nie czytają tablic zakazujących im fraternizowania się z ludźmi, bo próbują nas naciągnąć na
smakołyki. Zamieniamy parę zdań z gościnnymi ratownikami i zabieramy się do kolacji. Port nie
ma żadnych sanitarnych urządzeń, więc wszystkie śmiecie zabieramy ze sobą do Polski.
Następnego dnia wiatr jest bardzo słaby. Powoli suniemy do Świnoujścia, wykorzystując łaskawe
warunki do gruntownego wypucowania jachtu. Wreszcie zrzucamy pychę z serca - sprzątamy żagle
i odpalamy silnik. Sześć godzin pracy "kaszlaczka" i przybijamy do posterunku odpraw
granicznych. Czasy, gdy WOPiści z pepeszami przewracali wszystkie zakamarki jachtu są już tylko
bladym wspomnieniem. Dziś jest to przyjazne powitanie powracających z morza rodaków.
Podnosimy z dumą pod salingiem trzy banderki: niemiecką, szwedzką i duńską i pomykamy
do skromnej mariny przy nadbrzeżu Władysława IV. Pomimo późnej pory roku, zajmujemy ostatnie
wolne miejsce przy kei. W ciągu nocy przybywa z morza jeszcze kilka jachtów, więc rano przy
pomostach tworzą się całe tratwy przycumowanych jeden do drugiego kadłubów. Jeszcze kuk zdąża
zakupić na kolację wytęskniony biały ser i świeże bułeczki - konserwy nam się przez dwa tygodnie
przejadły. Następnego dnia ostateczne pożegnanie z jachtem. Czy dwa tygodnie spędzone na
jachcie będą tylko przelotnym epizodem w życiu tych młodych ludzi? Okrężną drogą zaczynają
docierać do mnie opinie, że nie da się długo wytrzymać bez morza. Myślę, że była to również
szkoła współpracy i odpowiedzialności a także trochę szkoła rozważnej odwagi. W moich oczach
ukończyli tą szkołę doskonale.

1998 r.

Bitwy morskie Białego Wieloryba
Czy ktoś pamięta dzisiaj ten jacht? Chyba tylko starzy kapitanowie. Istnieje do dziś, chociaż
wygląda inaczej i inaczej się nazywa. Wówczas był otaklowany jako szkuner sztakslowy,
wyposażony w dwa równej wysokości maszty. Można było na grotmaszcie postawić wąziutki
grotżagiel na krótkim bomie, jednak pożytek z niego był iluzoryczny, więc rzadko się to zdarzało.
Pomiędzy masztami można było postawić czworokątnego fishermana, który jednak nigdy nie chciał
porządnie pracować. W rezultacie żeglowało się na dwóch dużych sztakslach przy słabych wiatrach
i dwóch małych przy silnym. Tak czy owak zapis 6 kn. w dzienniku był niezwykłym wydarzeniem.
Jacht z takim takielunkiem żeglował jak stóg siana i nic dziwnego, że w końcu wysztrandował na
plażę. “Czartoryski” przeżył dziwne przygody i w chwili wywołania stanu wojennego nabył nawet
pewnej sławy z racji niespodziewanej podróży przez Atlantyk. Odbyłem na nim jeden rejs dość
charakterystyczny dla tamtych czasów, jak sądzę. Stoczyliśmy wówczas dwie “bitwy morskie” z
niemieckimi okrętami. I kilka innych z przeciwnikami różnego rodzaju.
Był koniec września i pora odprowadzić jacht na zimowe leże, które wówczas znajdowało
się w przystani AZS w Górkach Zachodnich. Ponieważ zgromadzenie prowiantu w tych czasach
było sporym wyzwaniem, zawieźliśmy do Świnoujścia górę bagażu, wliczając w to samodzielnie
przygotowane przetwory. Kapitanem był “smutny” Jacek Knajdrowski, ja byłem drugim, a trzecim
Rysio Rajchel, wówczas u progu swojej morskiej kariery. Niestety, nie zapamiętałem, kto był
pierwszym – był to ktoś z łapanki, bo w tamtych czasach nawet na Czartoryskim wymagany był
sternik morski.

Bitwa morska I
Wiał słaby wiatr z NE, i jacht z wielkim trudem utrzymywał kurs na Arkonę. W tych czasach,
władze NRD skrupulatnie pilnowały, żeby polscy żeglarze nie drażnili niemieckich swoją względną
swobodą. Wkrótce więc, z za szarugi objawił się patrolowiec z trójkolorową banderą ozdobioną
okazałą “kapustą”. Na pomoście stał jeden pan w blaszanym kapeluszu i drugi w białej czapce i
pozłacanym mundurze. Pan w czapce wskazał nam ręką kierunek prosto pod wiatr i zawołał
groźnie: “dort”. Wiatr był tak słaby, że właściwie było wszystko jedno, w jakim kierunku jacht stoi,
zresztą z armatami nie było co się kłócić. Moja wachta się skończyła więc zanurkowałem pod
pokładem. Szarym świtem znów wyszedłem na pokład. Na horyzoncie nadal tkwił zaprzyjaźniony
dozorowiec. W pewnym momencie pod dziobem pojawiły mu się białe wąsy i okręcik zaczął rosnąć
w oczach. Po chwili jego stewa wyrosła nad naszą rufą a pan w czapce zasalutował i zakrzyknął:
“gute weitere fahrt!” Oznaczało to, że opuściliśmy gościnne wody dobrych Niemców.

Bitwa morska II
Na pokładzie rozgorzała dyskusja – jaki dryf należy uwzględnić w zliczeniowej nawigacji. 7 czy
15? GPS nie był wówczas znany więc zweryfikować to można było dopiero przy najbliższym
namiarze. Celowaliśmy na zachodnie brzegi Bornholmu. Na zachód od wielkiej wyspy znajduje się
akwen ćwiczeń morskich. Wygląda na to, że dryf zdecydowanie przeszacowaliśmy, bo w pewnej
chwili na kursie ukazał się dziwny, czarny obiekt. Co do istoty obiektu zdania były podzielone, ale
znaczna część załogi uznała to za kiosk okrętu podwodnego. Mieli zapewne rację, bo zanim udało
nam się zbliżyć, obiekt zniknął pod wodą. Nagle, z za zasłony deszczu pojawił się pędzący na nas
niszczyciel Za nim drugi. Zapewne miały nam coś do powiedzenia przez radio, ale oczywiście na
“Czartoryskim” radia nie było, więc rozmowa była jak dziada z obrazem. Tym razem byli to “źli”

Niemcy, bo bandera była bez kapusty. Kiedy okręty zbliżyły się niepokojąco, zrobiły kolejno zwrot,
omijając nas szerokim łukiem. Wyraźnie, pan admirał uznał, że echo od stalowego kadłuba kłóci się
z widokiem żaglowego jachtu i oddał nam pole. Wyraźnie spłoszył go widok nieustraszonych
Polaków. W ten sposób “Czartoryski” rozpędził flotę NATO.

Bitwa morska III
“Czartoryski” miał maszynkę sterową, której znaczącą część stanowił krowi łańcuch. Łączył
kolumnę koła sterowego z sektorem steru. Ponieważ łańcuch źle układał się na blokach zwrotnych,
koło co chwilę się zacinało. W takiej sytuacji sternik robił wprawny ruch kołem prawo-lewo i
łańcuch odnajdował właściwą drogę. Wiatr stężał, duże sztaksle zamieniliśmy na małe i czary nad
sterem zdarzały się nam coraz częściej. Za którymś razem sternik okazał się zbyt silny i łańcuch się
poddał. Koło kręciło się wesoło a jacht płynął w sposób zupełnie dowolny. Wydobyliśmy z bakisty
rumpel awaryjny i rozpoczęliśmy trzecią bitwę morską – tym razem z martwą materią. Sterowanie
rumplem awaryjnym wymagało sporej siły, więc sterowaliśmy we dwóch. Rysio pod naszymi
nogami, w świetle latarki, próbował spiąć nieszczęsny łańcuch przy pomocy szekli tak, aby nie
zacinał się jeszcze bardziej. Trwało to dość długo, ale Rysio zwyciężył. Rumpel można było zdjąć i
znów rozpocząć czary z kołem.

Bitwa morska IV
W środku nocy udało nam się trafić w Kołobrzeg. Wiała piątka z NW i przy takiej pogodzie
mieliśmy wejść między główki falochronów. Falochrony w Kołobrzegu są dość wąsko ustawione,
zresztą każdy z was to zna. “Smutny” zgodnie z przepisami nakazał przygotowanie kotwicy na
rufie, głośno wypowiadając się na temat jej przydatności. Następnie odpaliliśmy kaszlaczka, co
samo w sobie nadawałoby się na temat oddzielnej opowieści. Ustawiliśmy się w nabieżniku i pod
żaglami, cała naprzód. Fale rozbijały się o betonowe gwiazdobloki chroniące główki falochronów
tak, że co chwilę znikały w bryzgach latarnie. Rozpryski fal zapalały się co chwilę odpowiednio na
zielono i czerwono. Mimo sprzężonego napędu, jacht co chwilę stawał w poprzek fali Ostatnio
wyczytałem, że nazywa się to “broachig” – jak pan Żurdę który nie wiedział, że całe życie mówił
prozą. Kipiel między główkami była dość przerażająca, ale uznałem, że skoro kapitan zachowuje
kamienną twarz, to widocznie mogłoby być gorzej. Później okazało się, że “smutny” taką już ma
twarz. Jeszcze moment i jacht znalazł się na spokojnej wodzie między falochronami.

Bitwa morska V
Kolejna bitwa odbyła się na brzegu – przy kei we Władysławowie. Kiedy udało nam się trafić w
główki portu bez konfliktów z mieliznami, stanęliśmy przy GPK. Okazałej postury chorąży WOP-u
nakazał nam zbiórkę na pokładzie, a swoim dzielnym podkomendnym na kei. Deszcz lał obficie,
stopniowo przedostając się przez szwy czegoś, co miało mi pełnić rolę sztormiaka. Chłopcy z
WOP-u mokli chyba jeszcze lepiej. Pan chorąży odbył dłuuugą ceremonię przeszukania jachtu na
okoliczność przemytu nie wiem czego. W każdym razie, każdy, kto dzisiaj grymasi na procedury
graniczne w polskich portach, powinien tamtą odprawę mieć w pamięci.

Sztormiak.
Sztormiak w tamtych czasach był dobrem luksusowym, więc pływało się korzystając z rozmaitych
erzatzów. Przyzwoity sztormiak w “Sterze” kosztował kilka średnich pensji. Gdy weszliśmy do
portu na Helu, okazało się, że rybacy z miejscowego przedsiębiorstwa rybackiego wyfasowali
właśnie nowe sztormiaki. Oczywiście, natychmiast przystąpili do wymiany tych poszukiwanych
dóbr na pieniądze. Szczęściem dla nas, na początku października żeglarzy w porcie było na
lekarstwo, co w myśl prawa podaży i popytu spowodowało, że ceny szybko spadały. Kiedy dotarły

do poziomu, który mieścił się w moim budżecie, wyruszyłem na łów. Znalazłem dostatecznie
rosłego chłopa, który zaprowadził mnie do kabiny umieszczonej gdzieś blisko dna wielkiego kutra i
tam stałem się właścicielem wspaniałego, żółtego sztormiaka. Był tak sztywny, że trzeba było
uważać, żeby się nie złamał, za to można było go postawić w kącie, bez wieszaka. Co by nie
mówić, sztormiak okazał się naprawdę nieprzemakalny i służy mi z powodzeniem do dziś. Moi
młodsi koledzy z pewnym zdziwieniem patrzą gdy pojawiam się na pokładzie w takim dziwnym,
żółtym stroju ale niech się dziwią – nie będę go zmieniał wraz ze zmienną modą.
ps. Dla ścisłości - jednak złamałem się w końcu i sztywny żółtek zalega gdzieś w zakamarkach
mieszkania.

1986 r.

Przystanek Islandia
"Roztocze" stoi w porcie Seydisfiordur na końcu kilkunastomilowego fiordu o tej samej
nazwie, wcinającego się we wschodnie wybrzeże Islandii. Miasteczko, raczej wieś, licząc według naszej
miary ma zaledwie 795 stałych mieszkańców, jest jednak z racji położenia portem docelowym promów
przybywających z kontynentu. Fiord otoczony jest wyrastającymi wprost z wybrzeża, sięgającymi 1300
m wysokości górami. Mimo połowy lipca, na ich zboczach wciąż leży śnieg, który topniejąc zasila w
wodę niezliczone strumienie i wodospady.
Czy jednak tak właśnie wygląda Islandia? Aby to sprawdzić, zamawiamy sobie na jeden dzień
mikrobus. W umówionym czasie zajeżdża na keję Toyota z rosłym blondasem za kierownicą i ruszamy
w drogę. Sieć dróg na Islandii jest dosyć uboga, a część z nich dostępna jedynie dla terenowych
samochodów, musieliśmy więc wybrać do odwiedzenia to, co było w zasięgu naszych możliwości. Na
szczęście w lipcu dzień jest tutaj długi, bo chociaż znajdujemy się nieco poniżej kręgu polarnego, widno
jest przez 24 godziny na dobę. Ruszamy dobrą, ale bardzo wąską szosą w kierunku przełęczy
oddzielającej Seydisfiordur od najbliższej miejscowości, którą jest Egilstadir, pełniące funkcje
regionalnego centrum. Szosa biegnie wzdłuż rzeki Fiardara, która wkrótce zamienia się w kaskadę
wodospadów, a sama szosa wspina się na przełęcz szalonymi serpentynami. Widać z góry miasteczko,
port, a co bystrzejsi twierdzą, że widzą nasz jacht przy kei. Im wyżej, tym więcej śniegu i we
wklęsłościach terenu zbierają się jeziorka wody. Wreszcie mijamy przełęcz i równie zawadiackimi
serpentynami zjeżdżamy do doliny jeziora Lagerfliot nad którym leży Egilstadir. Bardzo malowniczy
widok na rozległą dolinę i miasteczko. Wszystkie rzeki w tej części kraju zasilane są z leżącego na
południu wyspy ogromnego lodowca Vatnajokull. Droga wspina się na następny łańcuch wzniesień i
szybko przestaje być asfaltową szosą. Kamienie strzelające z pod kół co chwilę walą z hukiem w dno
samochodu, co nie zniechęca jednak naszego kierowcy do żwawej jazdy. Dojeżdżamy do mostu na
rzece Jokulsa a Bru. Warto się na chwilę zatrzymać aby popatrzeć na wartką rzekę pędzącą w
głębokim kanionie. Woda w rzece jest mętna i ma ołowiano - szary kolor, ponieważ niesie popiół
wypłukany z wulkanicznych skał. Po tej rzece organizowane są spływu na pneumatycznych tratwach.
Za mostem droga biegnie wzdłuż doliny rzeki. Wokół nielicznych farm zbiera się siano i pasą się
niezliczone owce, trzymające się jednak w rozsianych po całej okolicy małych grupkach.
Wreszcie droga odłącza się od rzeki i po minięciu kolejnego łańcuch wzniesień, znajdujemy się
nagle w księżycowym krajobrazie. Po horyzont rozciąga się pofałdowane pustkowie pokryte żwirem o
różnej konsystencji. Nawet snujące się miejscami strumyki nie dają tu zieleni. Wzdłuż drogi, w
regularnych odstępach, wznoszą się usypane z kamieni, wysokie na metr kopczyki. Kierowca wyjaśnia
nam, że są to pamiątki z czasów, gdy nie było tu jeszcze drogi. Wystające ze śniegu kopczyki wyznaczały
drogę jadącemu konno pocztylionowi. Dojeżdżamy do pięknego, wiszącego mostu nad rzeką Jokulsa
a Fiollum ale skręcamy na północ aby zobaczyć największy na Islandii wodospad Dettifos. Po
kilkunastu kilometrach szutrowej drogi dojeżdżamy do miejsca, nad którym wznosi się słup rozpylonej
wody. Rzeka płynie tutaj malowniczym kanionem otoczonym spękanymi ścianami bazaltu
poprzetykanego wulkanicznym tufem. Wodospad ma 100 m szerokości i 45 m wysokości. Cały obszar
kanionu stanowi od 1973 roku park narodowy. Ze zdumieniem znajdujemy na parkingu kilka potężnych
motocykli z polską rejestracją. To grupka Polaków z Gdańska zwiedza w ten sposób Islandię. Gdy
wymieniamy wrażenia, pojawia się jeszcze para rodaków - jak widać wszędzie można ich spotkać.
Wracamy do głównej drogi i jedziemy dalej na zachód. Krajobraz znów się zmienia. Teraz
wygląda jak popękany, zielony dywan. Z pęknięć wynurzają się przedziwnych kształtów skalne formacje,
tworzące mosty i tunele. Jest to obszar aktywnych ruchów tektonicznych. Zatrzymujemy się przy jednej
z głębokich rozpadlin, na dnie które, przez szczeliny w spękanej skale widać zbiornik przezroczystej
wody. Pomimo przejmującego chłodu, kilku śmiałków rozbiera się i schodzi w dół - woda ma ponad 30
stopni ciepła i kąpiel okazuje się sporą frajdą. Dużo gorzej z powrotem do chłodnej rzeczywistości.
Jedziemy dalej, by zobaczyć czwarte co do wielkości na Islandii jezioro Myvatan. Jezioro jest
tektonicznym zapadliskiem o bardzo nieregularnej linii brzegowej, usiane mniej lub bardziej zalanymi
wodą kraterami. Wokół jeziora również liczne zalane wodą zapadliska i stożkowe wzniesienia - ślady
działalności wulkanicznej na tym terenie. Pora wracać. Po drodze oglądamy zakład przemysłowy

zasilany parą z kilku odwiertów - najgłębszy przekracza 1900 m. Z daleka widać parujący osadnik z
czystą i nadal ciepłą wodą.
Za następnym grzbietem nowe zjawisko - błotne gejzery. Otwory z mleczno-ołowianym
płynem a w nich bulgoczące ujście siarkowodoru, wyrzucające błoto na wysokość kilkudziesięciu
centymetrów. Miejscami, przez spękane kamienne stożki z sykiem wydostaje się zmieszana z
siarkowodorem para. Cały teren pokryty jest żółtym nalotem siarki. Kiedyś, kiedy czarny proch był
podstawą funkcjonowania broni palnej, Islandia była znaczącym dostawcą siarki potrzebnej do jego
produkcji. Aż po ograniczony łańcuchami wzniesień horyzont widać słupy rozwiewanej wiatrem pary a
zapach kojarzy się z katastrofą w wielkiej farmie drobiarskiej. Teraz już tylko do domu, czyli na jacht.
Do Seydisfiordur wracamy późną nocą, co widać tylko na zegarku - widno jest przecież przez okrągłą
dobę.
Islandia jest wyspą o powierzchni 103.000 km 2 z czego jedynie 28.805 km2 jest uprawiane,
głównie zresztą w postaci łąk. Liczy sobie 282.845 mieszkańców, z czego 175.000 w szeroko pojętym
Rejkiaviku. Turystów przybywa rocznie ponad 262.000 więc ich obsługa stanowi znaczące źródło
dochodów kraju. W każdym sklepie spożywczym widać swojskie ( i fatalnie tu drogie ) Prince Polo i
słodycze z Lubelskiej "Solidarności". W samym Seydisfiordzie mieszka i pracuje kilku polskich
rybaków.

2001 r.

Zasznurować Kalmarsund.
Szwecja, jeśli wierzyć mapie jest mocno popękana. Duży jej okruch tkwi w morzu
bałtyckim, tuż tuż przy jej południowo-wschodnim brzegu. Ten okruch to wyspa Oland, a szczelina
dzieląca ją od stałego lądu nazywa się od największego miasta - Kalmarsundem, co można by
przetłumaczyć na cieśninę kalmarską. Postanowiliśmy tego lata spenetrować ową cieśninę.
Wyruszamy więc ze Świnoujścia na północny wschód. Pierwsza noc daje się niemal
wszystkim we znaki. Wiatr ze wschodu o sile 5 - 6 stopni w skali Beauforta nie jest może
przesadnie silny dla naszego masywnego jachtu, ale goni falę przez cały Bałtyk, a to daje się odczuć
w przykry sposób. Po dobie żeglugi chowamy się do portu w Roenne na Bornholmie. Nareszcie
można zjeść obiad bez pilnowania rozkołysanego stołu. Obowiązkowy prysznic i telefon do domu rodzice moich młodych żeglarzy przeżywają rejs bardziej nerwowo niż ich pociechy.
Następnego dnia wiatr odwraca się ku południowi, więc bez trudu kierujemy się w stronę
wejścia do Kalmarsundu. Następna noc w morzu i wpływamy dość łatwym podejściem do portu
Kristianopel, na lądowym brzegu cieśniny. Portu strzegła kiedyś upamiętniona kilkoma bitwami,
nieźle zachowana forteca. Dzisiaj strzeże go tylko suczka Busa, własność życzliwego żeglarzom
bosmana portu. Busa pozwala się łaskawie przywitać, jednak bez nadzwyczajnego entuzjazmu.
Okazuje się, że połowa sierpnia, to w Szwecji koniec wakacji, więc w porcie spotykamy jachty
różnych bander, szwedzkiej prawie nie ma.
Rano wieje słaby wiatr z północy - przepłynięcie cieśniny pod wiatr byłoby bardzo
czasochłonne, decydujemy się więc na obejście wyspy dookoła i napoczęcie cieśniny od północy.
Trafiamy niestety w centrum niżu i przez długi czas wiatr wieje "na ogół z kierunków zmiennych" a
sądząc po banderze, dokładnie z góry. Co odporniejsi na chłód zażywają nawet kąpieli morskich,
ale szybko nabierają dziwnie fioletowego koloru. Zrzucamy pychę z serca i odpalamy silnik. Po
dwóch godzinach takiej żeglugi pojawiają się ślady wiatru z północnego wschodu. Nasz jacht
żegluje pod wiatr jak stóg siana - milę na wiatr i dwie mile dryfu. Jeździmy więc w poprzek morza
pomiędzy Olandem a Gotlandem, a szerokości geograficznej przybywa nam baaardzo powoli.
Dopiero po dwóch dobach osiągamy północny cypel wyspy ozdobiony Długim Erykiem czyli
latarnią Oland Norra Udde. Jeszcze trochę i wpływamy do pierwszego od północy portu wewnątrz
cieśniny. Jest nim Byxelkrok. Letniskowa miejscowość jest o tej porze roku pustawa. Od tej pory
będziemy "sznurowali" cieśninę śladem zostawianym za rufą jachtu od jednego do drugiego brzegu.
Na środku cieśniny wznosi się kopulasta wyspa o nazwie Bla Jungfru, co można
przetłumaczyć na Błękitną Pannę. Następnego dnia mamy okazję zobaczyć ją z bliska - jest to
malownicza skała ze spękanego granitu, stanowiąca rezerwat przyrody. Wiatry nadal są słabe, więc
na kolejny postój wybieramy Sandvik, z daleka rozpoznawalny po wspaniałym wiatraku,
największym w Szwecji a może i w Europie. Wejścia do portu strzegą opuszczone, ale dość
współczesne betonowe bunkry. Podejrzewam, że miały chronić Sandvik przed bojownikami o
pokój. Kolejnego dnia kierujemy się do Borgholmu, nad którym piętrzą się ruiny wielkiego
zamczyska. Odwiedzamy jeszcze malowniczą, nie używaną już latarnię morską na skalistej
wysepce położonej po środku cieśniny. Wszystkie lornetki w ruch aby wypatrzyć wytyczony
czerwonymi i zielonymi tykami, kręty szlak pomiędzy skalistymi mieliznami. Wreszcie za ostatnim
zakrętem żagle w dół i wchodzimy do rozległego ale pustawego portu. W pobliżu znajduje się letnia
rezydencja króla, ale tam nie byliśmy zaproszeni.
Kolejny etap prowadzi nas do Kalmaru. Tym razem północny wiatr nabiera rozmachu więc
pędzimy w kierunku rosnącego w oczach mostu, łączącego leżące na lądzie miasto z wyspą. Jeszcze
do ubiegłego roku był to najdłuższy most w Europie - ponad 6 km. Dziś wyprzedził go most nad
Wielkim Bełtem, a wkrótce palmę pierwszeństwa przejmie budowany właśnie mosto-tunel między
Zelandią a Szwecją. Przepływanie jachtem żaglowym pod mostem zawsze robi wrażenie, bo

chociaż prześwit wynosi tu 36 m to z pokładu wydaje się że na pewno maszt jest zbyt wysoki.
Jeszcze kilka zakrętów farwateru i wpływamy do dobrze osłoniętej od wiatru mariny.
Kalmar, jak na Szwecję jest dużym miastem, z dobrze zachowanymi murami obronnymi, a
przede wszystkim pięknym, otoczonym wodą zamkiem. W miejskim muzeum znajduje się bardzo
ciekawa ekspozycja, poświęcona okrętowi "Kronan". Pod koniec 17 w. angielski budowniczy,
wybudował dla szwedzkiego króla ogromny, największy na Bałtyku okręt wojenny. Miał trzy pełne
pokłady działowe i dodatkowo czwarty, w rufowej części okrętu. Niestety, fatalnie wpłynęło to na
jego stateczność. Kiedy w 1670 roku, floty Duńska i Szwedzka, spotkały się koło Olandu by
stoczyć kolejną bitwę o panowanie na Bałtyku, silny podmuch wiatru tak pochylił okręt, że woda
zaczęła się wlewać przez otwarte do bitwy działobitnie dolnego pokładu. Napływająca woda
szybko pogorszyła z założenia marną stateczność i okręt położył się na burcie. Przy okazji
zaprószył się ogień i eksplodowały zapasy prochu. Okręt zginął zanim rozpoczął swą pierwszą
bitwę. Ekspozycja w muzeum przedstawia tysiące dużych i małych, wydobytych z dna morza
eksponatów. Najciekawsza jest rekonstrukcja wnętrza okrętu, ze skrzypiącymi pod nogami deskami
pokładu i szumiącym wśród żagli wiatrem.
Wiatr się przez noc wydmuchał więc z Kalmaru wychodzimy na silniku. Nasz domowy
korespondent donosi przez telefon o oglądanym w telewizji sztormie i nie dowierza, że u nas panuje
cisza. Po długich poszukiwaniach czegoś, co nadawałoby się do wyrzucenia za burtę, drugi oficer
poświęca swoje trampki. Neptun jakiś czas zastanawia się, czy ofiara jest jego godna, ale wreszcie
zaczyna wiać z południa. Widać nie był do końca zadowolony - trampki były dosyć sfatygowane.
Wiatr stopniowo tężeje i po upływie doby zaczyna dochodzić do "ósemki" - to już prawdziwy
sztorm. "Drabi" dziobie nosem rosnące fale, ale po pokładzie przelatują tylko obfite bryzgi
zdmuchiwanych przez wiatr odkosów. Podwójnie zarefowany grot nie wytrzymuje takiego wiatru i
pęka z hukiem. Trzeba go wymienić na nowy, zabezpieczając się pasami bezpieczeństwa przed
wypadnięciem za burtę. Żartów nie ma. Pod koniec drugiego dnia zbliżamy się na tyle do Rozewia,
że można zadzwonić do wystraszonych telewizyjnymi wiadomościami rodziców. Opłynięcie Helu
zajmie nam jeszcze prawie całą następną dobę. Dopiero koło południa następnego dnia wpływamy
do Gdyni, gdzie mamy oddać jacht kolejnej załodze.
Port jachtowy w Gdyni został zbudowany jeszcze przed wojną - jest obszerny i dobrze
osłonięty od fal z zatoki. Niestety, na tym kończą się jego zalety. Na kei nie ma wody do
zatankowania zbiorników jachtu ani gniazdek z prądem do ładowania akumulatorów. W klubowych
pomieszczeniach istnieją wprawdzie prysznice, ale bez ciepłej wody. O zatankowaniu paliwa i gazu
lepiej nawet nie marzyć. Nic dziwnego, że obcych bander w porcie prawie nie ma. A chciałoby się
zarabiać na zagranicznych turystach. Ale czynne w nocy toalety to już jakieś fanaberie. Na
marginesie - w szwedzkich portach nie natknąłem się na funkcjonariusza pn. "Babcia klozetowa" a
sanitariaty były czynne i czyste. Może to Babcie brudzą?

1999 r.

Polowanie na Czerwony Październik
Dawno,dawno temu, gdy Republika Federalna Niemiec była jeszcze głównym wrogiem
Polski Ludowej, pełna zachodnioniemieckich rewizjonistów z Hupką i Czają na czele, wybrałem się
w rejs Roztoczem z młodym i ambitnym kapitanem w rejs po zachodnim Bałtyku. Zawinęliśmy
pewnego dnia do Kilonii, gdzie za z trudem uciułane marki zakupiłem książkę pt „Jagd auf Roter
October” czyli tłumaczony na język Shillera znany political-fiction. Przy okazji załoga wraz z
kapitanem popadła w swego rodzaju amok gdyż ktoś bywały w świecie puścił wiadomość o
funkcjonującym w Holtenau sklepie wolnocłowym. Sklep mieścił się na wysepce pomiędzy dwoma
zespołami śluz, był tam mały pomościk do którego jacht zacumowano i ruszyliśmy gremialnie na
zakupy. Ktoś zakupił nawet magnetowid nieznanej marki, ale ogólnie zakupy były alkoholowe. Do
wyboru była np. „Vodka priekrasnaja” o mocy 70% ale w większości były to brandy- i
whiskipodobne podróby nieznanego pochodzenia. Okazało się, że nie możemy naszych zakupów po
prostu zabrać na jacht, lecz muszą one być dostarczone hurtem jako dostawa na statek.
Przestawiliśmy zatem Roztocze do marinki dla jachtów oczekujących na śluzowanie i tam wkrótce
pojawiła się furgonetka z naszymi zakupami. Po tak udanym uzupełnieniu zapasów ruszyliśmy w
dalszy rejs, który obejmował i Eckenforde i Shlezwig i co tam jeszcze po drodze.
Wczesnym rankiem wpłynęliśmy do zatoki na końcu której leży Flensburg. Zatoka
stanowiła jednocześnie granicę pomiędzy RFN a Królestwem Duńskim, starannie oznaczoną
żółtymi bojami. Pan kapitan orzekł, że nie możemy wpłynąć do portu z porannym bałaganem,
zatrzymał jacht na linii boi i na wprost wejścia do bazy Bundesmarine. i. Zarządził porządki.
Wkrótce w zasięgu wzroku pojawił się granatowy okręcik Grenzschutzu, spuścił na wodę
shlauchboota i po chwili przy burcie pojawili się dwaj panowie w marynarskich uniformach ze
złotymi guzikami i zapytali uprzejmie, czy mogą wejść na pokład. Pytanie było retoryczne. Zaczęło
się sprawdzanie dokumentów załogi, jachtu a nawet patentu kapitana. W tamtych czasach na
Roztoczu wożony był bardzo gruby skoroszyt, zawierający wszystkie dokumenty jachtu od czasu
jego stworzenia więc kontrola dokumentów zajęła sporo czasu. Na koniec dostaliśmy polecenie, by
w drodze do mariny zatrzymać się przy posterunku celnym. Nie można go było nie zauważyć, bo
stał tam przycumowany zielony tym razem okręcik z wielkim napisem ZOLL i z rzędem facetów
machających do nas zachęcająco rękami i wołającymi donośnie „Hier! Hier!” Cóż było robić –
zacumowaliśmy i pan kapitan, zabrawszy mnie w charakterze dolmetchera .pomaszerował na ląd.
Mój niemiecki był podówczas bardzo początkujący, więc rozmawialiśmy po .angielsku. Pierwszym
pytaniem było „Ile alkoholu i papierosów jest na jachcie”. Tego oczywiście nie wiedziałem więc
udałem się na jacht celem sporządzenia spisu z natury. Zarządziłem wystawienie wszystkich tego
rodzaju zapasów na stole nawigacyjnym i policzyłem. Z papierosami było łatwiej, bo tylko jeden
załogant był palący i zapas stanowił jeden wagon Marlboro. Alkoholu była obfitość butelek
rozmaitych rodzajów.. Wróciłem do biura z raportem na co padło pytanie „Na pewno?” Tu
błysnąłem dowcipem „Na pewno wie tylko Pan Bóg” Celnicy wykazali się jednak brakiem
poczucia humoru i gniewnie ruszyli na jacht by sprawdzić moje obliczenia. Zaczął się totalny
kipisz. Fruwały materace, śpiwory oraz okrzyki w języku niemieckim, jednak w narzeczu, która
absolutnie mi się z niczym nie kojarzyło. Znaleźli jeszcze jedną, zapomnianą butelkę i puszeczkę
kawioru u jednej z dziewczyn. W pewnej chwili znaleźli pod koją w messie duży zbiornik z
nierdzewnej blachy.
- Co to jest?
- Zbiornik wody pitnej odpowiedziałem.
Po chwili znaleźli drugi pod przeciwległą koją.
– A ten?
– Zbiornik wody pitnej
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To ile macie tych zbiorników?
Pięć.
Pięć? Po co wam tyle wody?
To jest oceaniczny jacht i musi mieć zapas wody na trawersowanie Atlantyku.
Ale tutaj, na Bałtyku nie potrzebujecie tyle wody?
No nie.
To moglibyście któryś napełnić spirytusem?
Good idea.

Ten żarcik również nie znalazł uznania. Wątpliwości wzbudził również wielki wór pełen
rozmaitych lekarstw. Tłumaczenie, że każda załoga przywozi ze sobą swój zestaw leków a
następnie zostawia niewykorzystane, przeważnie wszystkie, przekraczało moje umiejętności
językowe.
Nagle zapadła cisza. Ten anglojęzyczny, zobaczywszy na stoliku radiowym mój
„Czerwony Październik pyta:
- A kto tu czyta po niemiecku?!
– Nooo, Ja.
Cisza się przedłużała. Wyglądało, że w ich przekrzykiwaniach było tyle głupot, które mogły nam
posłużyć do skargi na niewłaściwe traktowanie. Na wszelki wypadek nie wyprowadzałem ich z
błędu. Niestety, przywalili nam 300 marek kary za nadprogramowy alkohol, co definitywnie
skasowało wszelkie profity z bezcłowych zakupów.
Dalej była Dania, w której wówczas nie stosowano wobec nas podobnych szykan. Trasa
prowadziła do Gdyni i po drodze trafiło się Christiansoe. Od dawna chciałem zobaczyć z bliska ten
malowniczy archipelag więc weszliśmy do portu między wyspami. Wolnego miejsca dla Roztocza
oczywiście nie było, ale stał przy kei duży drewniany i widocznie bardzo stary jacht z trójkolorową
banderą ale z „kapustą”, albo jak inni mawiali, narzędziami na środku. Jachty z NRD nie żeglowały
po morzu bez troskliwej opieki kanonierek, więc widok był niezwykły. Był to rok Gorbaczowa i w
tym kraju także zaczęła się głasnost. Żeglarze z tego jachtu rzucili się z zapałem odbierać od nas
cumy abyśmy mogli stanąć longside. Krótka rozmowa z bosmanem – kapitanem portu sprowadziła
nas na ziemię. Nie mieliśmy już dość pieniędzy, by pozwolić sobie na postój w tym porcie. Niemcy,
zorjętowawszy się, czemu odchodzimy, gotowi byli za nasz postój zapłacić. .Bardzo chcieli
pokazać, że także należą do świata żeglarzy i chcieli się z nami zaprzyjaźnić. Nie skorzystaliśmy i
ostatecznie na Christiansoe zawitałem dopiero kilka lat później na swoim pierwszym samodzielnym
rejsie.

1992 r.

Liepaja express
Już pakując worek dowiedziałem się, że statek właśnie wyszedł ze stoczni, więc nie miałem
złudzeń, co do jego gotowości do podróży. I faktycznie, rzeczywistość mnie nie zawiodła. Przybyli
poprzedniego dnia żeglarze zdążyli już wprawdzie założyć dwa pierwsze sztaksle, ale pozostało
jeszcze sporo do zrobienia. Co gorsze, statek jeszcze nie przeszedł inspekcji. Coś takiego już parę
razy przeżyłem. Cały dzień pracy nie zaowocował niestety gotowością do żeglugi, bo inspektorzy
zostawili listę usterek do poprawienia. O 1000 następnego dnia się zjawią i w południe możemy
wyruszać. Akurat! Inspektorzy zjawiają się dopiero o 1400 i natychmiast wynajdują nowe
zastrzeżenia. Ostatecznie udaje się wyjść dopiero po 1600. W międzyczasie jedna wachta ogłasza
rokosz i w pośpiechu się wyokrętowuje. Mała strata, bo byli raczej nastawieni na drinkowanie niż
żeglarstwo. Wizyta na Bornholmie odpada. Pozostaje w zasięgu Liepaja. Jakieś fatum - co roku
wizyta w Liepaji. Jak wszystkim wiadomo, jest to miasto pełne portowych rozrywek. Zabytkowy
silnik z U-Boota wprawia w drżenie masywny kadłub. Wiatr wieje z zachodu, więc po minięciu
Helu stawiamy symboliczne żagle. Wieje żwawo, koło 6 i pojawia się fala przelewająca się przez
dolny pokład.
Po kilku godzinach jednak wiatr odchodzi ku północy i trzeba się pożegnać z żaglami. Ten
statek nie chodzi tak ostro do wiatru. ( t.zn. W ogóle nie chodzi do wiatru ) Rozkołys zaczyna
zbierać żniwo i zawietrzna burta jest coraz częściej odwiedzana. To poszukiwacze węża morskiego
w akcji. Wreszcie koło 1630 następnego dnia cumujemy w Liepaji. O tej porze roku jest tu pustawo
i nie ma problemu z zacumowaniem statku. Jeszcze porządki na pokładzie i mycie pospawanych
miejscami burt. Miejscowy supermarket kusi galerią wymyślnych ziołowych specjałów. Co bardziej
zapalczywi znajdują jednak dyskotekę. Rano śniadanie i o 0840 oddajemy cumy. Tym razem nawet
nadzieja się nie pojawia na żeglowanie. Wiatru brak i całą drogę suniemy na kaszlaczku. Brak fali
więc i zainteresowanie wężem morskim osłabło. O 0845 cumujemy na swoim miejscu w Gdyni.
Jeszcze porządki i skomplikowana procedura wystawiania opinii, bo w komputerze zawieruszył się
stosowny formularz i żegnamy się z Zawiszą.

Załoga sporządziła klasyfikację ważnych funkcji:
1. Kucharz - niewątpliwi główny czynnik podtrzymujący załogę na duchu.
2. Bosman - zgodnie z zasadą musi być upierdliwy, ale Rysiek osładzał to pogodnym i
przyjaznym usposobieniem.
3. Obaj motorzyści dzięki którym statek posuwał się do przodu i podciśnieniowe kibelki na
ogół działały.
4. Nie wypada zapomnieć o Panu Kapitanie.

2005 r.

Sonety krymskie ( prozą ).
Trafił nam się rejs po Morzu Czarnym i zakręciło mi się w głowie od ambitnych planów. Co
trzeba tam odwiedzić? Oczywiście willę Lewada w Jałcie słynną z bolesnej dla nas ugody między
aliantami, twierdzę w Akermanie no i koniecznie Bałakławę, pamiętną z wojny krymskiej i szarży
lekkiej brygady. Rzeczywistość szybko uleczyła nas z tak ambitnych planów.

Odessa
Do Odessy można dolecieć samolotem, ale my wybraliśmy podróż ekonomiczną, czyli
pociągiem. Podróż w wagonie sypialnym kosztuje tylko 200 zł. ale za to trwa około doby, wliczając
kilkugodzinny postój w Przemyślu. Tłumy kłębiące się z olbrzymimi tobołami w sali odpraw
granicznych to widok godny lepszego autora, na dodatek pociąg i tak podstawiony jest ze sporym
opóźnieniem. Razi mnie trochę pogardliwy ton, jakim nasi pogranicznicy do ukraińskich handlarzy
się odnoszą. Odnajdujemy swój wagon i wreszcie ruszamy. Ukraińska odprawa odbywa się w biegu
- pani pogranicznik wędruje od przedziału do przedziału wraz z uzbrojonym w komputer
pomocnikiem.
Do celu docieramy koło 1400. Odnajdujemy stosowny trolejbus i wkrótce dojeżdżamy do
szczytu schodów pamiętnych z filmu Eisensteina. Naprzeciw piętrzy się wieżowiec hotelu a pod
nim całkiem spora i nieźle wyposażona marina. Odnajdujemy swój jacht poddawany właśnie
ostatecznym ablucjom. Krzysztof wprowadza mnie w tajniki jachtu, Andrzej bierze pod mankiet
Kubę i pokazuje gdzie i co musimy przed wyjściem załatwić. Okazuje się, że poprzednicy nie
zdążyli napełnić butli gazowych i będzie to możliwe dopiero w poniedziałek. Na otarcie łez mamy
resztki gazu w jednej z nich.
Marta organizuje prowiantowe zakupy i przy okazji kupuje elektryczny czajnik, który
przynajmniej w portach powinien nam gazu oszczędzić. Wędrujemy po malowniczych ulicach
Odessy, zjadamy kolację w zatłoczonej knajpce, w której jest wolne miejsce tylko dla tego, że
akurat popsuła się klimatyzacja. Okazuje się, że na jachcie nie ma żadnych map morza czarnego i
jesteśmy skazani na posługiwanie się dwoma przewodnikami żeglarskimi i kserówką z Bosforu.
Nieźle. W sklepie na terenie portu znajduję tylko mapę podejściową do Odessy i Bałakławy.
Decydujemy się nie czekać poniedziałku i odpłynąć w niedzielę.
Mam przygotowaną dużą ilość list załogi, więc ruszamy z Kubą najpierw do biura
sanitarnego po stosowną pieczątkę. Nikt oczywiście nie sprawdza naszego stanu zdrowia tylko
odszukuje w grubej księdze zapis o wejściu jachtu do Odessy. Tu poszło gładko. Teraz do
dispeczera, czyli zarządzającego portem. Okazuje się, że nie możemy z Odessy wypłynąć ponieważ
nas tu nie ma. Tzn. fizycznie jesteśmy i nawet nasi poprzednicy stosowną opłatę wnieśli, ale brak
ich listy załogi. Dyżurny w kapitanacie proponuje nam wypełnić zaległą listę na poczekaniu, ale
przecież nie znam nazwisk ani tym bardziej numerów dokumentów poprzedniej załogi. Nareszcie
pomysł - trzeba poprosić pograniczników, którzy także mają egzemplarz listy załogi, zrobić
kserokopię i złożyć w kapitanacie. Po długich poszukiwaniach osoby, która może nas do tej listy
załogi dopuścić zostaje nam ona okazana. O kopii nie ma mowy, ale przynajmniej możemy ją sobie
przepisać.
Teraz w kapitanacie się ruszyło, chociaż nie tak zaraz, bo zamknięte na klucz i znowu do
pograniczników z własną listą załogi. Odprawa celna nie jest potrzebna, bo odprawiamy się w rejs
kabotażowy. Oznacza to, że nie będziemy wpływali do wrogich portów ani przekraczali 12-to

milowego pasa wód terytorialnych..
Wreszcie opuszczamy malowniczą Odessę o 1520. To tylko słaby przedsmak tutejszych
urzędniczych obyczajów. Z ulgą zbieramy cumy i odchodzimy od pomostu, kierując się w stronę
główek portu. Lekki wiatr i ciepła pogoda szybko zacierają niemiłe wrażenia a i tak, najważniejszy
jest dobry nastrój w załodze.

Bałakława
Gdybyśmy rzeczywiście chcieli pilnować się owego 12-to milowego pasa, podróż byłaby
bardzo długa. Zachodnie wybrzeże Krymu wygina się w głęboko wklęsły łuk, więc ryzykujemy i
tniemy wprost na przylądek Chersones
Nad ranem dogania nas skrzydło burzy z lądu. Wiatr tężeje i łódka nabiera imponującej
prędkości. Wygrzebuję się z betów i wychodzę na pokład aby zarządzić refowanie. Okazuje się, że
Kuba, który ma właśnie wachtę kończy już operację bez oglądania się na mnie.. Dobrze mieć
kompetentną załogę …
Wiatry ogólnie leniwe, więc podróż się wlecze i dopiero we wtorek 1030 docieramy do
Bałakławy. Najpierw trzeba ją znaleźć, bo pomimo wskazań GPS w skalnej ścianie nie widać
żadnej zatoki. Wreszcie otwiera się ciasna szczelina więc zgłaszamy się przez radio do kapitanatu.
Niestety, dostajemy polecenie, by sobie popłynąć w siną dal, bo miejsca w Bałakławie brak. Mimo
to uparcie wciskamy się w miejsce opuszczone przez wycieczkowy kuterek. Pani dyspeczer
pozwala nam zostać kilka godzin "bo przecież jesteśmy słowianie".
Tankujemy wodę, której na jachcie z trzema babami zawsze jest zbyt mało i zjadamy
lądowy obiadek. Odkrywamy, że warte odwiedzenia jest muzeum utworzone w miejscu wykutej w
skale, bazy okrętów podwodnych. Zamiast okrążać zatokę, spuszczamy na wodę ponton i Marta
odkrywa w sobie duszę motorowodną. Niestety - muzeum jest już o tej porze zamknięte..
Nad zatoką górują ruiny genueńskiej twierdzy Czembało opisywanej przez Adama Mickiewicza w
jednym z Sonetów Krymskich. Wieża twierdzy jest właśnie w remoncie ale i tak warto ją
odwiedzić..
Wreszcie o 1715 oddajemy cumy i przy słabym wietrze ruszamy w kierunku Sewastopola,
gdzie zamierzamy pożegnać się z Ukrainą. To jest najbliższy „port wyjścia” w którym można
dokonać odprawy granicznej. O odwiedzinach twierdzy akermańskiej trzeba, niestety, zapomnieć.

Sewastopol
Rankiem halsujemy pracowicie w stronę wejścia do Sewastopola. Po drodze mijają nas
okręty greckiej marynarki wojennej płynące z wizyta. Wreszcie mijamy falochrony zamykające
zatokę i kierujemy się do portu pasażerskiego, gdzie zamierzamy dokonać odprawy. Na wzgórzach
po prawej najpierw pomnik "trzech żołnierzy" czyli obrońców Sewastopola a dalej górujący nad
miastem Lenin wiecznie żywy i wskazujący jedynie słuszny kierunek.
Cumujemy do akurat wolnego nadbrzeża pasażerskiego i próbuję znaleźć stosownych
urzędników. Nikt nic nie wie, wreszcie jakiś oficer-pogranicznik wyjaśnia mi, że tak ot to tu się
niczego nie załatwia. Trzeba wynająć agenta.
Po dłuższych poszukiwaniach znajduję biuro agentów i jeden z nich zobowiązuje się
załatwić odprawę za 130 USD. Wygląda na to, że dla Ukraińców, facet rozbijający się jachtem to
drań – kapitalista, którego należy złupić w myśl leninowskiej zasady „grab zagrabione Agent
kieruje nas do odległego zakątka portu i każe czekać do jutra, bo dzisiaj już odprawy się nie zdąży
przygotować.

Nic to! - Sewastopol jest wart zwiedzenia. Okazuje się być naprawdę bardzo ciekawym
miastem. Położony na malowniczych wzgórzach, poprzecinany wrzynającymi się w ląd zatokami,
służącymi jako zakamarki portu. Dużo zieleni, secesyjnej architektury, schodów i cerkwi o
złoconych kopułach. Co kawałek mniejszy lub większy pomnik obrońców Sewastopola.
Największy , w postaci całej ściany wypełnionej nazwiskami poległych obrońców, na wprost
dworca żeglugi pasażerskiej.
Następnego dnia zjawia się ekipa dwóch pograniczników i dwóch celników oraz
"zastępczy" agent, który nie bardzo jest zorientowany w sytuacji. Wygląda, że spoglądają sobie
nieufnie na ręce i solidarnie, niechętnie patrzą na agenta. O ile z pogranicznikami idzie jako tako, to
z celnikami koszmar. Przy czym nie idzie wcale o jakiś przemyt, tylko o to jakim prawem pływamy
tym greckim jachtem! Wygrzebujemy dowód rejestracyjny i umowę czarterową ale okazuje się, że
jest to niewystarczające. Ponieważ jacht jest grecki, większość wpisów jest po grecku i celnicy
żądają przetłumaczenia tych dokumentów "na nasze" przez uwierzytelnione biuro.
Agent zawozi nas do takiego biura, gdzie za przetłumaczenie dokumentów w ciągu doby
życzą sobie kolejne 100 USD. Jako memento, stoi w tej samej przystani rozsychający się opal,
oklejony pieczęciami celnymi. Stoi już 11 miesięcy! Zamawiamy to tłumaczenie i czekamy do
następnego dnia. Przy okazji właściciel przystani dopomina się o słoną zapłatę za kolejny dzień
postoju.
Coraz gorzej. Dzwonimy do konsulatu w Odessie. Dyżurny konsul dzwoni do celników i po
chwili oddzwania, że całe nieporozumienie jest wyjaśnione i celnicy już do nas jadą. Niestety, nasz
konsul został okłamany. Następnego dnia pojawia się ponownie "właściwy" agent i wreszcie
odprawa rusza z miejsca.
Celnicy dopytują się, dlaczego w dokumentach nazwa jachtu brzmi Astarti a na burcie, jak
byk, widnieje napis Sun Odyssey 42.2. W ostatniej chwili, tuż przed przyłożeniem pieczątki, pytają
o dokumenty rejestracyjne pontonu. Udaje się nam go przekonać, że ponton jest na wyposażeniu
jachtu i rzeczywiście, jest w spisie. Możemy odpływać. Później Kuba odnajduje jednak dokumenty
pontonu, który jest przypisany do całkiem innego jachtu. W międzyczasie, pytam piękną panią
kapitan ze służby granicznej, czy gdyby kiedykolwiek zaistniała taka potrzeba, ktokolwiek byłby w
stanie odszukać w stosach papieru listy naszej załogi. Pani kapitan uśmiecha się czarująco i prosi,
żeby takich trudnych pytań nie zadawać. Wyraźnie, sami są zakłopotani ta wszechobecną
biurokracją.

Żegnaj Ukraino
O 1255 żegnamy się z nadgościnnym Sewastopolem i Ukrainą jako taką. Niech mnie Bóg
broni, żebym tam kiedykolwiek jachtem przypłynął. ( A i Wam odradzam ) Generalnie, miasta i
wybrzeża są ciekawe i warte odwiedzenia, ludzie życzliwi i uczynni a morze latem ciepłe i
zachęcające do kąpieli, ale żeglować po ukraińskim wybrzeżu będzie można dopiero kiedy wymrze
pokolenie pamiętające ojczyznę robotników i chłopów.
Dalsza droga to już sama przyjemność. Kąpiele w ciepłym morzu, przyjazne porty w
Rumunii i Bułgarii i nawet osławiona turecka biurokracja, po ukraińskich doświadczeniach wydaje
się bułką z masłem. Wiatry nadal słabiutkie, ale wzdłuż zachodnich wybrzeży pływa się przy
regularnie wiejących bryzach, więc drogi systematycznie ubywa. Wreszcie otworzył się przed nami
Bosfor i niezliczone minarety Stambułu. To jednak już temat na inną opowieść.

2007 r.
Morze Czarne
(w starożytności: Pontus Euxinus co znaczy Morze Gościnne)
Nazwa pochodzi od siarczków (morze jest największym na świecie zbiornikiem wody beztlenowej)
barwiących wodę na czarno.
Powierzchnia wynosi 422 000 km², średnia głębokość 1315 m, maksymalna głębokość 2258 m,
długość wzdłuż równoleżnika 1150 km, wzdłuż południka 580 km. Temperatura wody od 27° latem
do 5° zimą. Prądy morskie dwojakiego rodzaju, jedne z nich są spowodowane wymianą wody z
Morzem Marmara, drugie to prądy dryfowe spowodowane cyklonalnym układem wiatrów. Klimat
kontynentalny.
Obecnie Morze Czarne nie odgrywa wielkiej roli komunikacyjnej, jednak w starożytności
prowadziły tędy różne szlaki kupieckie, między innymi sprowadzano bursztyn znad Morza
Bałtyckiego. Znalazło to odzwierciedlenie w mitach i legendach, najbardziej znane z nich to
wyprawa po złote runo, które miało się znajdować w jednej z krain leżących na północnym
zachodzie Morza Czarnego oraz o Amazonkach, które według mitu tam zamieszkiwały.
Na przełomie XIV i XV w. również Polska miała dostęp do Morza Czarnego, została jednak
wyparta przez Turków.
Dobrze rozwinięta turystyka na wybrzeżach Rumunii, Bułgarii i Krymu (Ukraina), gdzie
znajdują się liczne uzdrowiska i kąpieliska o międzynarodowym znaczeniu.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Czarne

Na północ - śladami wikingów
Pora powrócić na północ. Marcin Sanetra poszukał jachtu, który jest nowy więc raczej nie
będzie potrzeby naprawiać go po drodze. Zaproponował mi poprowadzenie jednego z etapów, a ja
wybrałem ten ósmy, czyli z Trondheim do Bergen. Potem okazało się, że dziewiąty także przyjdzie
mi poprowadzić. Po przeszło dobie lądowo - morskiej podróży dotarliśmy świtkiem do Trondheim.
Jacht udało nam się zlokalizować dość łatwo tylko dotarcie do niego przez rozkopane uliczki było
dość skomplikowane. Wreszcie jacht odebrany i można było się w nim rozpakować, zjeść obiad i
rozpocząć odsypianie podróży. Na zwiedzanie miasta nikomu nie starczyło sił.
Dopiero następnego dnia ruszyliśmy w drogę. Przed nami rozległy kręty fiord. A za nim
następny. I następny. Po piątej pm docieramy do Brekstad, ale apetyty na żeglowanie są
niezaspokojone, więc wieczorem ruszamy dalej i dopiero następnego popołudnia docieramy do
Krystiansundu. Teraz należy się wyrwać z osłony fiordów i przeskoczyć kawałek otwartym
morzem. Nocą jednak rozdmuchuje się wiatr, który wygania nas daleko w morze a jacht, jak się
okazuje nie bardzo chce pod wiatr żeglować. Do rana sztormujemy w dryfie, a rankiem zmieniamy
hals i okazuje się, wracamy tym samym śladem w stronę brzegów. Nic to - wreszcie następnego
dnia wieczorem, podpierając się silnikiem docieramy do Molde.
Nasz główny cel teraz to Geirangefiord, sławny otaczającymi go górami, sięgającymi 1800
m. Po drodze jeszcze Aalesund i Sjoholt. Wiatrów w fiordach przeważnie nie ma, więc
podstawowym napędem jest nasz 30-to konny, skądinąd bardzo oszczędny silnik. Na końcu
wczasowa miejscowość, do której, poza promami docierają również wielkie wycieczkowce.
Andrzej, wyposażony w pokaźną szafę pełną wymyślnych przynęt regularnie zaopatruje nas w
świeże ryby, których nazw często nie daje się ustalić. Ale, mimo że "noname" smakują
wyśmienicie, szczególnie że Wacek z własnej, nieprzymuszonej woli obejmuje funkcję kuka.
Czas zaczyna nas poganiać, więc następny etap, do Flory odbywamy jednym cięgiem przy
cichych protestach niewyspanej załogi. Dalej już tylko żabi skok na Alden, zwany "Norweskim
koniem". Mała, niemal niezamieszkała wysepka wznosi się na ponad 600 m powyżej otaczającego
morza a u stóp maleńki porcik schronienia w sam raz dla mieszkającego tu rybaka i dla nas. Wacek
z Jackiem oczywiście wybierają się na szczyt, Andrzej próbuje szczęścia w wędkowaniu a ja
szukam słodkiej wody w wypływającym z pod skalnego urwiska strumyku. Bardzo spokojne i
malownicze miejsce.
Do zmiany załogi w Bergen zostało już niewiele czasu więc trzeba trochę więcej żeglować.
Po drodze szalenie malownicza wyspa Fedje osłaniająca w sobie malowniczą zatokę. O tej porze
roku turystyczna infrastruktura jest martwa ale i tak jest na co popatrzeć. W czwartek, czyli w
przeddzień wymiany załogi docieramy już po ciemku do Bergen. Port jachtowy. w przeciwieństwie
do dotychczas odwiedzanych jest zapchany i wypadło nam stanąć przy tylnych drzwiach od knajpy.
Dopiero rano można się przestawić w bardziej cywilizowane miejsce, zaopatrzone w źródło
słodkiej wody i prąd, który poza ładowaniem akumulatorów potrzebny będzie szkutnikom Mają
nam wymienić cieknący zbiornik paliwa i wody.
Nowa załoga przybywa, szkutnicy zabierają się do roboty co zajmuje im cały dzień. Prawdę
powiedziawszy, założenie nowego zbiornika bez usunięcia drugiego - również cieknącego okazuje
się później bardzo kłopotliwe. Pożegnanie ze starą załogą, powitanie nowej i ... spać, bo nowi mają
za sobą dwie noce w podróży mikrobusem. Tym razem w załodze jest Tomek, który już tym
jachtem odwiedził wcześniej Nordkap i zna go od podszewki. Załoga jest nieco liczniejsza, liczy 6
osób, nie wspominając o mnie, więc w razie potrzeby można będzie żeglować na trzy wachty, bez

nadmiernego zmęczenia.
Teraz sztandarowym celem jest Lysefiord, znany z "kazalnicy" - przedziwnej skały wiszącej
wysoko nad fiordem. Odwiedzamy po drodze malownicze porciki i wreszcie całodobowy przebieg
z Fielberg do Skudeshavn. W nocy wiatru na lekarstwo ale pod wieczór w UKF-ce pojawiają się
"Gale warning" i w pierwszych podmuchach silnego wiatru chowamy się w Skudeshavn miasteczku zbudowanym na brzegach krętego fiordu - portu i wyglądające jak miasteczko dla lalek.
Następnego dnia pod osłoną wysp i wysepek, ale pod zdecydowaną siódemkę piłujemy ( na
silniku oczywiście ) do Forsand, na wejściu do Lysefiordu. Rano penetrujemy malowniczy fiord i
przymierzamy się do dalszej drogi. Tankujemy paliwo w Foresund "pod korek" i ruszamy najpierw
na północ do wyjścia z Boknafiordu. Tu wystarcza nam częściowo zrolowana genua. Mijamy
halsujące pod wiatr jachty, co napawa mnie nadzieją, że na pełnym morzu także się to nam uda. Do
wyboru mamy albo przemykanie się pomiędzy szkierami przy brzegu albo żeglowanie po oceanie.
To drugie wydaje mi się bezpieczniejsze. Część genuy i dwa refy na grocie pozwalają nam szybko
żeglować półwiatrem, ale to wywiozłoby nas do Szkocji. Może innym razem, bo powinniśmy
dopłynąć do Thyboron w Danii.
Brakuje nam jakieś 120 mil, więc w zasadzie w zasięgu, ale nie tą łódką. Pod takimi żaglami
ryje burtą wodę ku ( w różnym stopniu ) przerażeniu nieprzywykłych do żeglowania balastowym
jachtem załogantów. Nie ma już czego refować, a na samym grocie łódka pod wiatr nie płynie.
Podpieramy się silnikiem - praktycznie bez rezultatu. Rano zwalamy resztę grota i rozpoczynamy
powrót do brzegu na silniku. Jestem mile zaskoczony, bo jachcik "langsam aber sicher" płynie pod
30-węzłowy wiatr i czterometrowe fale.
Porozumiewam się z Marcinem koordynującym całą wyprawę i ustalamy, że trzeba zrzucić
pychę z serca i wymianę załogi ( i skipera ) urządzić w Egersundzie, który jest najbliższym
bezpiecznym portem. Docieramy tam w piątek wieczorem, więc z dniem zapasu, ale do Thyboron i
tak byśmy nie dotarli pod południowo-wschodnią siódemkę a załodze i jachtowi należał się
odpoczynek. Sobota spędzona na pucowaniu jachtu, odpompowaniu wylanej do zęzy ropy i innych
przyjemności. Wreszcie kąpiel ( za 25 NOK - wyjątkowo drogo ) Za postój, ponieważ "po sezonie"
nic jednak od nas nie chcą.
Generalnie, w Norwegii prawie nie występuje hafenmeister, zbierający pieniądze.
Zazwyczaj jest to skrzynka, do której należy wrzucić kopertę z zawartością 100 NOK, czasem z
miejscem na wpisanie nazwy jachtu. Pobieranie prądu z kei jest zwykle obciążone dodatkowo 25
NOK. Automaty do prysznica zwykle za 5 lub 10 NOK. Tylko w Egersundzie kupuje się specjalny
żeton. Dziękuję Marcinowi, który mnie do wyprawy w fiordy zaprosił, dziękuję swoim załogantom,
że tyle czasu ze mną wytrzymali i nawet jeżeli powarkiwali, to raczej po cichu.
Jachcik, poza dziecinnymi chorobami ( a był to prototyp ) do wyprawy w fiordy nadawał się
doskonale. Na zimne poranki funkcjonowało ogrzewanie, na pływanie ( na silniku ) w deszczu
sprawdzało się koło sterowe w kabinie nawigacyjnej. Mieszkanie dla 6 - 7 osób było moim zdaniem
całkiem wygodne. Zabudowa wnętrza była niestety o wiele za delikatna na morze, co objawiło się
wystrzeleniem rosłego Andrzeja wraz z drzwiami od kingstonu na środek messy, ale mam nadzieję,
że nauczeni naszym doświadczeniem budowniczowie, następne egzemplarze zabudują solidniej.

2008 r.

Sankt Petersburg
Dwanaście godzin podróży sprasowani w mikrobusie, wraz z osobistymi bagażami i stosem
prowiantu przygotowanego na rejs. Dwie granice przekraczane w środku nocy i wreszcie
wjeżdżamy do Rygi. (Był to sposób, by największych wilków morskich zmusić do "pojechania do
Rygi".) Wyraźnie przeceniliśmy czas potrzebny na przekroczenie granic, bo do portu w Rydze
docieramy o pierwszej w nocy. Wczesny ranek poświęcamy na zwiedzenie miasta w czasie, gdy
poprzednia załoga szykuje nam jacht do oddania. Ciekawe stare miasto, łączące hanzeatycki układ
ulic z mieszaną, często całkiem współczesną zabudową. Łotysze chyba wyzbyli się już swych
antyrosyjskich nastrojów, bo bez oporów wybierają rosyjski jako język konwersacji.
Wreszcie wczesnym popołudniem 7 września możemy oddać cumy i ruszyć na wody Zatoki
Ryskiej. Wiatr jest słaby i wbrew prognozom, wieje z północy, musimy zatem pracowicie halsować
w kierunku cieśniny Muhu, łączącej zatokę Ryską z Fińską. Dopiero następnego dnia o świcie
wpływamy w zawiłe przejście pomiędzy wyspami, na zmianę straszeni przez liczne promy i pasma
mgły nadciągającej z nad lądu. Wyposażeni jesteśmy jednak w stosowne pomoce nawigacyjne
dotyczące tego akwenu, więc po kilku godzinach możemy odłożyć się na północno-wschodni kurs,
w pełni korzystając ze sprzyjającego teraz, północnego wiatru.
Wyspy rozrzucone po zatoce Fińskiej zmuszają nas do wymyślnego lawirowania i dopiero
po południu 12 września docieramy do Kronsztadu. Wiadomo, że tutaj powinniśmy odbyć wstępną
odprawę graniczną, ale gdzie? Wątpliwości rozwiewa żeński głos w UKF-ce, przywołujący nas do
porządku. Wracamy więc do fortu Konstantin, a dokładniej piętrowego baraku mieszczącego
posterunek straży granicznej. Odprawa jest szybka i miła, jakkolwiek Pani nie omieszkała
sprawdzić, czy istotnie ktoś nas tutaj zapraszał.
Teraz czeka nas jeszcze kilka godzin wędrówki przez płycizny Piotrogradzkiej Guby do
dworca morskiego w ujściu Wielkiej Newy, przy którym ma się odbyć reszta odprawy granicznej.
Robi się szaro, a labirynt farwaterów oznakowany jest dość symboliczne, zresztą mapa, wg. której
polecono nam nawigować okazała się później nieaktualna. Wracamy więc na główny farwater
prowadzący do portu handlowego - ten nie stwarza przynajmniej wątpliwości. Docieramy wreszcie
do ujścia Wielkiej Newy - cały środek zajmuje wielka mielizna, którą należy precyzyjnie ominąć.
Niestety, nie wszystkie oznakowania mielizny są widoczne po ciemku i kończy się to utknięciem.
Mielizna jest twarda jak skała więc mimo symbolicznej szybkości uderzenie jest silne. Cała wstecz
i kolejne uderzenie. Tym razem sterem co objawia się wyrwaniem koła z ręki. Okazuje się, że nie
można już płynąć prosto. Koło skręcone do oporu w lewo a jacht i tak skręca w prawo. Zamiast do
dworca morskiego, wracamy na przeciwległy brzeg Newy, korygując kurs fokiem wystawionym
przeciw wiejącej od zatoki lekkiej bryzie. Z ciemności wynurza się portowa motorówka i nawet w
pierwszej chwili gotowa jest pomóc nam w doholowaniu jachtu na właściwe miejsce, ale
zobaczywszy banderę, sternik wymiguje się pilnymi zadaniami. Dobijamy do burty wielkiego
holownika i zgłaszamy się do dyżurującego szypra. Ten najpierw prowadzi nas do radia, by zgłosić
naszą awarię. Dispeczer poleca nam zostać do rana. Po chwili na holowniku zjawia się oficer pogranicznik i ostrzega, że na ląd nam wychodzić nie wolno i dla pewności zostawia wartownika.
Wartownikiem okazuje się młoda dziewczyna trzęsąca się z zimna w drelichowym mundurku. Na
nasze propozycje zejścia na jacht i rozgrzania herbatą odpowiada „Naczalstwo nie razrieszajet”. Po
chwili oficer zjawia się ponownie i mówi, że jeśli napisze oświadczenie obiecujące, że na ląd nie
zejdziemy, to będzie mógł „karaul” zdjąć. Może być w dowolnym języku.
Rankiem zaglądamy do hydraulicznej przekładni sterowej i okazuje się, że rumpelek
osadzony na trzonie steru rozwalcował się i przeskoczył o 90 0 Odpinamy siłownik i zakładamy
rumpel awaryjny. Teraz, w biały dzień bez trudu odnajdujemy drogę do dworca morskiego. Po
wizytach na stojących obok statkach udaje się uszkodzony rumpelek naprawić i koło sterowe znów
działa. Pozostaje tylko obawa o stan steru, ale tego nie da się sprawdzić bez wyciągnięcia jachtu z

wody. Próbujemy dokonać odprawy, ale wciąż brakuje albo pograniczników albo celników.
Wreszcie pojawia się przedstawiciel Centralnego Jachtklubu, Włodymir Ivankiv, któremu udaje się
przełamać pata. To od niego dowiadujemy się, którędy naprawdę powinniśmy płynąć przez
Piotrogrodzką Gubę. Musimy tam jeszcze raz wrócić, aby dopłynąć do portu jachtowego.
Oddycham z ulgą, kiedy wreszcie wpływamy na jego bezpieczne wody. Budynek klubu powstał w
"lepszych" czasach i miał świadczyć o potędze radzieckiego żeglarstwa - dzisiaj, niestety, nikogo
nie stać na jego utrzymanie i remonty.
Najbliższe dni poświęcamy na zwiedzanie Petersburga. Potężne gmachy rozmieszczone nad
odnogami Newy robią imponujące choć nieco przygniatające wrażenie. Pozwalamy sobie na luksus
wycieczki motorówką po rzekach i kanałach. Ulice pełne są ludzi usiłujących zrobić interes na
zagranicznych turystach. Stają się bardziej spolegliwi, gdy zamiast po angielsku odzywamy się w
ich ojczystym języku. Nawet ceny biletów do muzeum są zróżnicowane wg. kraju pochodzenia
zwiedzającego. Odwiedzamy również Aurorę. Wstęp jest wprawdzie bezpłatny, ale marynarzyk z
załogi proponuje pokazanie niedostępnych w normalny sposób zakamarków okrętu za drobny
objaw wdzięczności mierzony w rublach. Buszujemy tak dwa dni ( i noce, niestety, o tej porze roku
już nie białe ) i wreszcie pora pożegnać się z "Wenecją północy". Dzięki zapobiegliwości
Włodymira, tym razem odprawa odbywa się sprawnie i przed wieczorem znów meldujemy się w
Kronsztadzie. Kolejna pieczątka na liście załogi i ruszamy w morze.
Kilkakrotnie jesteśmy obwoływanie przez UKF "kakaja jachta idiot..." lub "what sail
vessel ... " ( to przez Finów ) Wiatry początkowo niezdecydowane zamieniają się stopniowo w
regularną "szóstkę" z zachodu. Dopiero wieczorem 18 września docieramy do Tallina, a dokładniej
Pirity, gdzie znajduje się port jachtowy. Krótka wizyta u "krulisów" ( bo żądających crew list ) i
odnajdujemy miejsce w miejskiej marinie. Od bosmana dostajemy kwitki do prysznica i sauny, z
czego skwapliwie korzystamy - niezależnie od rodzaju rozsiewanych zapachów, daje to poczucie
wszechogarniającego ciepła. Tallin jest pięknym i zamożnym miastem, ze starym, hanzeatyckim
centrum ulokowanym na malowniczym wzgórzu. Pozwalamy sobie na cały dzień wędrówek i
wieczór w zacisznej knajpce, znajdującej się w porcie. Następnego dnia po południu żegnamy się z
gościnnym Tallinem i ruszamy w dalszą drogę.
W ciągu nocy zbliżamy się do Hanko w Finlandii. O brzasku odnajdujemy bazę kolejnych
"krulisów", którzy strzegą tym razem bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej. Nie omieszkali
zrobić dość wnikliwej inspekcji jachtu przybywającego z tak niebezpiecznych okolic. W ciągu dnia
wybieramy się pociągiem do odległego o 20 km muzeum wojny zimowej 1939 r. Dokładnej, całej,
dwuetapowej wojny ze Związkiem Radzieckim, bez wątpliwości nie sprowokowanej przez Finów.
Wreszcie przed południem następnego dnia wyruszamy na zachód.
O północy 23 września wchodzimy do portu w Visby na Gotlandii. Port jachtowy o tej porze
roku jest totalnie wymarły ale rano widzimy po drugiej stronie pomostu wrocławską "Panoramę"
przybywającą wprost z kraju. Próbują namówić nas na wspólny wieczór. Z żalem musimy
zrezygnować - pora wracać do Kraju. Rzeźwy wiatr z południowego zachodu pozwala szybko
zjechać w dół mapy i rankiem 26 września docieramy na Hel. Odprawa graniczna tym razem w
ojczystym języku odbywa się sprawnie i miło. Wreszcie możemy sobie zafundować smażoną rybę z
frytkami. Rano następnego dnia wyruszamy na drugą stronę zatoki do Górek Zachodnich, będących
naszym portem docelowym. Rozdmuchuje się jednak do 7 - 8 z północy i piętrzy się stroma fala
tworząca niebezpieczną kipiel w główkach portu. Zawracamy do Gdyni. Przy okazji naprawiamy
rozdarty żagiel. Wieczorem wiatr nieco słabnie więc ruszamy do Górek. Fala jest nadal imponująca,
stawiająca co chwilę jacht w poprzek mimo żagli i silnika. Wreszcie chowamy się za falochron i
spokojnie wpływamy do mariny Jacht-Klubu Stoczni. Następny dzień niestety deszczowy
przeznaczamy na sklarowanie i przekazanie jachtu. Na ten rok dosyć.

2002 r.

"Sudetami" do Kłajpedy
Pociąg z Lublina przychodzi do Gdyni o nieprzyzwoicie wczesnej godzinie więc leniwie
wędruję do portu z wielką torbą na ramieniu. Załoga z Warszawy będzie dopiero koło południa,
więc nie ma się do czego spieszyć. Okazuje się jednak, że dwa Cartery z proporcami Skauta pod
salingiem stoją na końcu pływającego pomostu i nawet ktoś jest na pokładzie żywy i przytomny.
Zostawiam więc lekko zdziwionym żeglarzom bagaż na pokładzie "Sudetów" i wracam do miasta
na śniadanie. Po powrocie pytam o kapitana. Jest na "Vendavalu", pada odpowiedź. Na
"Vendavalu" kapitan jest, ale ich własny. Kapitan "Sudetów" zabrał manatki i zniknął bez śladu.
Zabieram się więc wraz z zalążkiem nowej załogi do przyjmowania jachtu. Po długich
poszukiwaniach znajduję spis wyposażenie i zaczynamy jego sprawdzanie, czasem z marnym
skutkiem. Są trzy zestawy niemieckich map jachtowych, obejmujących zachodni Bałtyk i cieśniny na temat wschodniego Bałtyku nic. Dzwoni Kubryk, że kapitan "Vendavala" ma dla mnie kupione
mapy. Dokładnie jedną - generalkę. Nieźle się zapowiada. Będziemy nawigować w sposób, przed
którym Kuliński surowo przestrzega - według jego przewodnika. Z innych wynalazków, znajduję w
swojej koi antenę od UKF-ki. Można się spodziewać, że jej zasięg będzie mocno ograniczony.
Zjawia się reszta załogi, wyrusza ekipa po prowiant a ja próbuję ożywić martwy stoper. Wreszcie
zniechęcony kupuję nowy - też niezbyt długo pożyje. Jeszcze woda, paliwo i ruszamy na Hel.
Na Helu jest weekendowa sytuacja, ale dwa Cartery jeszcze się mieszczą. Wieczorem
fraternizacja obu załóg, rano ostatnie zakupy i po odprawie ruszamy w drogę. Niestety, wiatr, który
z rana był całkiem świeży, im bliżej południa, tym słabszy. Gdy po minięciu "kardynałki" stawiamy
żagle i gasimy silnik, okazuje się, że należy się uzbroić w cierpliwość. Tymczasem "Vendaval" nie
rezygnuje z silnika i wkrótce znika w sinej dali. Zgodnie z przewidywaniem, połączenie UKF sięga
tylko rzutu beretem. Wieczorem wiatr jednak się pojawia i pomaleńku zaczynamy żeglować na
północ. Moja załoga, w nadziei spotkania żaglowców z "Cutty Sark Race" wpatruje się pilnie we
wszystko co białe na horyzoncie. Gdy wybuchają okrzyki entuzjazmu, jestem cokolwiek
sceptyczny i słusznie, bo białe okazuje się wystającymi z za horyzontu nadbudówkami statków,
stojących na redzie Kłajpedy.
Wkrótce odsłaniają się budynki wokół wejścia do zalewu. Z pewną taką nieśmiałością
wywołuję "Traffic port controll" i ku mojemu zdziwieniu łączność jest całkiem dobra w obie
strony. Widać wystarczy aby jedna z anten była sensownie umieszczona. Wewnątrz portu czeka na
nas motorówka straży granicznej aby pokazać zmienione ostatnio miejsce odpraw. Jest teraz
schowane w głębokim basenie, doskonale osłoniętym od wiatru i fali. Panowie ze Świnoujścia bierzcie przykład!!! "Vendaval" już na nas czeka. Okazuje się, że przed wejściem do portu
silnik im "rzucił palenie" i weszli do portu z honorową asystą, która w końcu zmieniła się w
uczynne holowanie. Już po ciemku przenosimy się do małej mariny w centrum miasta,
wyposażonej w eleganckie sanitariaty. (Prysznice bez ograniczeń w opłacie portowej!!!
Porównajcie z Helem) W Kłajpedzie odnajduję internetową kawiarenkę, w której mogę sobie
wydrukować mapy pogody na 24 i 48 godzin. Nic groźnego się nie szykuje ale świeży wiatr z
NNW do 15 kn. Testujemy jeszcze litewskie pszeniczne piwo i późnym wieczorem wychodzimy w
morze.
Wiatru ani śladu. "Vendaval" znowu umyka od nas na silniku. Umawiam się z oficerami
wachtowymi co do sposobu żeglowania i nurkuję w swojej hundce spać. Nad ranem okazuje się, że
żeglujemy z zarefowanym grotem i tniemy już trzeci półwiatrowy hals. Zakładamy więc drugi ref,
wybieramy żagle i wreszcie tracer na GPS zaczyna malować linię w nieco bardziej słusznym
kierunku. Wieje "wypasiona szóstka", fala rośnie i wnętrze jachtu powoli zamienia się w
pobojowisko. Dopiero pod wieczór na horyzoncie objawia się łuna świateł nad Liepają. Niestety,
okazuje się, że po "bitwie morskiej" pali się tylko światło silnikowe na maszcie. Odpalam zawczasu
silnik, aby był zagrzany, kiedy będzie najbardziej potrzebny. Zgłaszam przez radio do "Port
Controll" o swoim kulawym podejściu na co dostaję lakoniczne "OK" W powodzi zielonych i

czerwonych świateł wyszukuję środkowe wejście do awanportu i w tym momencie silnik gaśnie.
Wszelkie próby uruchomienia na morzu kończą się niepowodzeniem a okazuje się, że po dobie na
morzu akumulator nie wystarcza do nadawania pełną mocą przez radio. Na szczęście awanport jest
totalnie pusty, a wiatr wieje z jedynie słusznego dla nas kierunku. Podnosimy foka i spływamy z
wiatrem na południe a następnie przez cały kanał portowy aż do zamykającego go mostu, gdzie jest
miejsce postoju dla jachtów. Dyżurujący w marinie zgłasza nas telefonicznie do odprawy i wreszcie
możemy iść spać. Na szczęście rano okazuje się, że większość szkód jest w porcie łatwych do
naprawienia. Przyczyną zatrzymania silnika okazuje się znaczna ilość wody w zbiorniku paliwa.
Taka ilość wody jest dla mnie zagadką. To niestety wymagało wizyty mechanika. Silnik jest po tej
wizycie względnie sprawny, jednak jeden z wtryskiwaczy okazuje się być miernej jakości. To
wyjaśnia, dlaczego drugi cylinder odzywa się dopiero przy wyższych obrotach. Nauczyłem się już
manewrować w porcie silnikiem z dużym wyprzedzeniem, aby miał czas się rozpędzić.
"Vendaval" równie sprawnie jak my żeglował przez pierwszą noc, więc ucieczka na silniku
nie dała mu specjalnej przewagi. Do portu dociera dopiero koło południa. Wieczorem obie załogi
urządzają bal w portowym kubryku, więc pełen obaw idę rano sprawdzić jego stan. Skrzywdziłem
ich takim podejrzeniem, bo kubryk jest starannie wysprzątany. Liepaja jest niewątpliwie
skromniejsza od Kłajpedy ale sprawia sympatyczne wrażenie. Ludzie są życzliwi i uczynni,
najłatwiej rozmawiać z nimi po rosyjsku, a raz nawet spotkaliśmy się z językiem ojczystym. W
portowym kantorku drukuję sobie mapy pogody na kolejne dwie doby. Zresztą, zgodnie z obietnicą,
co wieczór odbieram SMS z prognozą od córki z kraju. Jeszcze pożegnalna odprawa i wczesnym
popołudniem wyruszamy w drogę. Niestety, z racji klasy łódki nie możemy zrobić tego co
najbardziej oczywiste, czyli popędzlować półwiatrem pod szwedzki brzeg. Musimy wracać na Hel i
dalej wzdłuż polskiego brzegu do Świnoujścia. Rano mamy wiatr w plecy, więc przystępujemy do
stawiania spinakera. Po doszukaniu się "co do czego" rozkwita nad nami kolorowy balon, a jacht
zaczyna pędzić chwilami ponad 8 Kn. "Vendavala" wokół ani śladu. Wieczorem gasimy
"szpinaka" bo już jesteśmy w głębi zatoki gdańskiej. Jeszcze kilka godzin i późnym wieczorem
wchodzimy na Hel. Radio, o dziwo, znowu działa, więc bez trudu meldujemy się u bosmana i w
straży granicznej.
Tym razem w porcie jachtowym pełna kongestia i musimy stanąć na zewnątrz pirsu
oddzielającego awanport od basenu jachtowego. Przy panującym kierunku wiatru okazuje się to
korzystne, bo jachty stojące wewnątrz basenu żwawo się kołyszą, a my, jak wmurowani. Przez noc
zbiera się tu więcej spóźnialskich, a późnym rankiem również "Vendaval", który nie mając
spinakera odstał za nami daleko. Ponieważ płynęliśmy dość blisko brzegów, mieliśmy z nim
czasem kontakt przez SMS. Kolejne mapki pogody przynoszą informację, że dziura na zachód od
Norwegii robi się coraz większa i powoli przesuwa nad Szwecję. Rano tankowanie wody, odprawa i
wizyta bosmana, który dociekliwie sprawdza nasze patenty. Informację o tym, że lista załogi już nie
obowiązuje możecie włożyć między bajki, bo każdy się o nią dopomina. Halsujemy pod słaby,
zachodni wiatr, i nadzieja na odwiedzenie Sassnitz blednie z każdą godziną. Następnej nocy
mijamy nadmorski poligon, nad którym kwitną fajerwerki artylerii przeciwlotniczej. Wiatr słabnie
coraz bardziej, a SMS od mojego domowego nawigatora przynosi ostrzeżenie przed sztormem.
Umawiamy się z "Vendavalem", który znowu został daleko za nami, że chowamy się w
Darłówku. . Kubryk proponuje wprawdzie Kołobrzeg, ale to oznaczałoby wiele godzin żeglugi na
silniku. Zgłaszam się przez radio do bosmana, przy okazji straż graniczna upewnia się skąd idziemy
i czy nie wypływaliśmy poza wody terytorialne ( 12 Mm ). Nie bardzo da się ominąć poligon w
granicach 12 Mm, ale w końcu u żadnych imperialistów nie byliśmy.
Pół godziny oczekiwania na otwarcie mostu i stajemy na odcinku kanału przeznaczonym dla
jachtów. Jest zgrabny kontenerek sanitarny, a klucz od niego jest na stojącym obok niemieckim
jachcie. Wkrótce dopływa "Vendaval" i jeszcze jeden niemiecki jacht. Jeden klucz staje się w tej
sytuacji trochę kłopotliwy, więc po prostu podpieramy drzwi kawałkiem cegły. Jost, jako prawy
Niemiec, czuje się odpowiedzialny przed bosmanem, żeby żadne obszczymurki nie korzystały
bezprawnie z portowej toalety i robi nam o to awanturę, ale wkrótce stosunki międzynarodowe stają

się znów przyjazne. Odszukuję klub internetowy i drukuję kolejną mapę pogody. Dziura nad
Szwecją prawie się nie przesuwa, za to robi się coraz głębsza, a na jej obrzeżu wiatr przekracza 40
Kn. Podobną prognozę pokazuje nam Jost ze swojego Navtexu, a SMS'u od córki lepiej nie
cytować. Pocieszam się sentencją Kulińskiego, że mądry skipper ogląda sztormy z portu.
Zdążyliśmy jeszcze zjeść wymyślny "lądowy" obiad gdy rusza wiatr. W nocy wiatr goni wysoką
falę przez cały port i rwie cumy, więc za zgodą bosmana wszystkie jachty przenoszą się do basenu
rybackiego, w którym fali nie ma. Rano, fala rozbijająca się o główki falochronów wystrzeliwuje na
kilkanaście metrów w górę jednak duży, niemiecki jacht jakimś cudem wchodzi do portu.
Obserwuję również wejście kutra ze Świnoujścia - dla każdego, kto choć raz w życiu stał za sterem
widok jest szokujący. Nie ma szans na dojście do Szczecina we właściwym terminie, więc Kubryk*
zgłasza Skautom naszą sytuację. Tu oddamy im jachty. I tak jest nieźle, bo dwa następne Skauty
sztorm zamurował na Bornholmie - tam już nie ma ich jak przekazać nowym załogom. Oddajemy
jachty, zamówionym wcześniej mikrobusem jedziemy do Sławna, a stamtąd dość luźnym
pociągiem do Warszawy. Żegnajcie "Sudety"!
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* Kubryk to ksywka kolegi organizującego całą wyprawę.

Szlakiem praojców
Zostałem zaproszony do poprowadzenia tygodniowej majówki. Jachtem okazał się dość
sfatygowany Cetus, o którego zadziwiającej historii można by pewnie napisać sporą książkę.
Koledzy organizujący rejs zażyczyli sobie wizyty w Kopenhadze. Proszę bardzo – możemy
spróbować. Cetus jest szybką łódką, więc zamiar jest zupełnie realny. Kiedyś o takim rejsie
przetartą trasą mówiono „Szlakiem Praojców”

Sobota
Do Trzebierzy docierany koło 0900. Jacht jeszcze po drugiej stronie portu, ale wkrótce
zostaje zatankowany i doprowadzony przed nasze oblicza. Staszek sprawdza techniczne instalacje,
Krzysiek "Banan" żagle a ja staram się sprawdzić swoją checklist'ę. Okazuje się wkrótce, że
dostarczony nam grot jest z całkiem innej operetki ( później okazało się, że genua także ) więc
trochę czasu zajmuje znalezienie właściwego. Wreszcie wszystko wydaje się nam skompletowane i
sprawdzone. Wyruszamy w stronę Świnoujścia.
Mamy tam jeszcze spotkać się z dewiatorem ( bo chyba nie dewiantem ??? ), celem
sporządzenia tabeli dewiacji dla nowo zainstalowanego kompasu. Operacja odbywa się na środku
toru wodnego na wprost nadbrzeża Władysława IV. Zajmuje to ponad pół godziny. Pan dewiator
każe mi kolejno sterować na różne obiekty na brzegu, robi sobie notatki, podkręca magnesy i
wreszcie tabela dewiacji zostaje mi wręczona w całym majestacie urzędu.
Dopiero po 1900 kończymy odprawę w GPK i ruszamy na morze. Tu jak narazie
niezdecydowane powiewy z północy powodują, że jacht raczej nie zbliża się do planowanej
Kopenhagi, za to martwa fala dotkliwie dokucza załodze.

Niedziela
W nocy wreszcie pojawia się zdecydowany wiatr 12 kn z NNW. Płynąć wprost w stronę
Falsterbo się nie da, płyniemy zatem na NE. W miarę tężenia wiatru refujemy podwójnie grota i
zamieniamy prującego się jak stare prześcieradło foka na kliwer. W takim stanie docieramy koło
1800 do Nordhaven w Roenne. Okazuje się, że z racji majowej promocji, płacimy za postój jak za
11-to metrowy jacht.
Wreszcie długo oczekiwany prysznic i zaległy obiad.. Wieczorem załoga udaje się na podbój
miasta, o czym dowiaduję się rano z malowniczych opowieści. Ja odsypiam zaległości z
poprzedniej nocy.

Poniedziałek
Rano ekipa wyrusza po materiały do połatania rozłażącego się dzioba oraz żaglomistrza,
który zrobiłby porządek z żaglami. Hafenmajster podpowiada, gdzie znaleźć jedno i drugie, więc
wkrótce stosowne materiały znajdują się na łódce, a żagiel zostaje oddany w ręce dwóch starszych
panów prowadzących pracownię żaglomistrzowską. Naprawa dzioba posuwa się szparko i wkrótce

dziób jest jak nowy, a nawet zdecydowanie lepszy niż w chwili odbierania jachtu. Żaglomistrz
obiecuje naprawić rozłażącego się grota do 1700.
Pozostaje kwestia wyboru najbliższego celu. Wiatr z W nie zachęca do zbytniego oddalania
się na wschód, a żeglowanie pod wiatr w stronę Kopenhagi byłoby daremną mitręgą. Proponuję
Simirishamn, na co załoga skwapliwie się zgadza. Okazuje się jednak, że mapy na jachcie kończą
się zaraz na północ od Hammerode. Wędrujemy do sąsiadów, gdzie spisujemy współrzędne
podejścia, a Banan nawet robi fotkę tego kawałka mapy.
Niestety, o 1700 okazuje się, że żagiel może będzie gotowy następnego dnia do 1200. Tego
już za dużo - zabieramy zabawki i o 1900 wypływamy. Ruszamy na północ do Simrishamn.

Wtorek
W nocy przeskakujemy przez rutę ponad Bornholmem lawirując pomiędzy szeregiem
świateł, najpierw płynących gęsiego na wschód, zaraz potem na zachód.. Podejście jest starannie
oznakowane czerwonymi i zielonymi tykami, zresztą byłem tu już kiedyś, więc przy lekkim wietrze
od lądu to bułka z masłem. O 0730 mijamy główki portu Simrishamn.
W porcie jachtowym dla 14-metrowego jachtu brak miejsca, stajemy więc w handlowym.
W mżącym deszczyku szlifowanie bruków miasteczka jest mało ciekawe. Znalazłem informację
turystyczną, w której miła panienka dopuszcza mnie do komputera. Odszukuję prognozę pogody
ICM-u na dziś i jutro. Wynika z niej, że najpierw będzie wiało ze wschodu, a następnego dnia,
znowu ze wschodu, przynajmniej przy szwedzkich brzegach.
Zatem o 1300 ruszamy w stronę Kopenhagi. Najpierw półwiatrem na południe, a „za
rogiem” odwijamy baksztagiem na zachód. Rutynowe zmiany wacht, kolacja i próbuję się tej nocy
przespać.

Środa
W nocy gonimy z wiatrem 6 - 7 kn. Na wysokości Trelleborga nagle kompletny "blackout".
Gasną wszystkie światła i przyrządy. Mały alarm, poszukiwanie latarek i wkrótce Staszek znajduje
właściwą przyczynę - skorodowane zaciski na wyłączniku bezpieczeństwa. Na dodatek klemy są
luźne i można je bez trudu poruszać ręką. Staszek starannie czyści styki, smaruje wazeliną i po
chwili światła się zapalają, a przyrządy nad stołem nawigacyjnym zaczynają działać. Ale cośmy się
wystraszyli, to nasze.
Z rutą pełną statków po lewej a brzegami półwyspu Skanor po prawej pędzimy teraz na
północ. W pewnym momencie przeskakujemy na zachodnią stroną ruty. Wreszcie o 0500
wchodzimy do mariny Margeritaholm w Kopenhadze. Do mariny wchodzi się wprost z Sundu, bez
konieczności przepływania przez cały port. Do miasta, co prawda, dość daleko, ale na miejscu
klubowe sanitariaty i knajpka na pięterku. A opłata za postój wyjątkowo korzystna. Szczęśliwie
wolne miejsce jest na wprost wejścia.
Po krótkim odpoczynku i śniadaniu, ruszamy na miasto. Moja propozycja odwiedzenia
muzeum marynarki zostaje przemilczana i załoga wyszukuje na planie muzeum Carlsberga.
Okazuje się ono na końcu świata ( przynajmniej Kopenhagi ). Muzeum pokazuje historię browaru,
sposobów warzenia piwa od zamierzchłych czasów i nawet środków transportu, w tym żywych,
potężnych koni, używanych do dystrybucji złotego trunku. Na koniec degustujemy piwo (
opowieści o jego nielimitowanej ilości należy włożyć między bajki ).

W porcie spotykamy Chopina. a po rozległym akwatorium halsuje wielki jol o czerwonych
żaglach i czarnym kadłubie. To oczywiście Jurand, któremu padły akumulatory i próbuje dobić do
jakiegoś miejsca, w którym będzie mógł choć na chwilę podłączyć się do zasilania z lądu.
Odbieramy mu cumy tuż na zewnątrz Langelinie i dostajemy za to kilka puszek
„zasponsorowanego” piwa.
Obiad na mieście i leniwa włóczęga po zakamarkach pięknej Kopenhagi, po czym przy
pomocy czarterowych rowerków wracamy na jacht. Niestety – stojak na rowerki w marinie jest za
mały, więc nie udaje się odzyskać wszystkich zainwestowanych w rowerki dziesięciokoronówek.

Czwartek
Rano gęsta mgła i wiatr z S. Leniwe wstawanie, prognoza pogody z klubowego komputera i
o 1025 ruszamy w drogę. Piłujemy na silniku z zielonymi bojami po lewej ręce pod wiatr. Tuż przy
torze jest wystarczająco głęboko, a pędzące jeden za drugim statki nie jeżdżą nam po plecach. Wiatr
wkrótce odkręca nieco na wschód, więc po minięciu "Północnej Róży" można postawić żagle.
Stawiamy zarefowanego grota i kliwer. Po chwili rozsypuje się zblocze talii. Na szczęście Stach ze
swojej czarodziejskiej skrzynki wyciąga podchodzącą śrubę i możemy żeglować dalej.
Rozdmuchuje się coraz bardziej i jacht nabiera przyzwoitej prędkości. Wieczorem
wyprzedzamy Vendavala, którego skiper z zazdrością w głosie woła przez UKF-kę "Ale
zasuwacie!!!" Faktycznie, chwilami przekraczamy 8 węzłów. Wyprzedzenie Cetusem Carterka nie
jest specjalnym sukcesem, ale załoga ma powód do radości.

Piątek
W nocy wiatr przechodzi na W i rozdmuchuje się do 26 węzłów. Pędzimy żwawo w dół
mapy, mijamy klify Rugii i o 0710 wchodzimy do Sassnitz. Najpierw prysznic u starszej pani, która
nawet do mnie zwraca się przez "junge mann". Odwiedzamy kredowe klify, Podziwiamy
odbudowujące się z post-NRDowskiego zaniedbania miasto. Wreszcie zjadamy wymyślny
ziemniaczany lunch w Kartofelnstube spłukiwany lokalnym piwem. Tu ostrzeżenie – u Niemców
duże piwo liczy sobie litr. O 1450 ruszamy do domu. Teraz już „po swoim”. O 2110 docieramy do
Swinoujścia. Szybko spać!

Sobota
Pobudka i o 0700 opuszczamy marinę w basenie północnym. Przez kanał piastowski
płyniemy na silniku, a na zalewie przy wietrze z SW 4-5 kn poza torem wodnym na południe. O
0930 cumujemy w Trzebieży i koniec majówki. Jeszcze tylko rozliczenie się z opiekunami jachtu.
Uważają, że nasze żale dotyczące jego jakości są uzasadnione i bez targowania się zwracają
kaucję.

Małe podsumowanie
Jacht był, jak widać „drugiej świeżości”, skutkiem czego mieliśmy trochę niespodzianek w
czasie rejsu. Szkoda, bo ma on nerw i mógłby naprawdę być źródłem wielkiej radości żeglujących
na nim. Niestety, dość powszechnie w Polsce praktykuje się taką kolej rzeczy – kupić tanio
zrujnowany jacht, a następnie za pieniądze z czarterów odbudować go. Ta metoda się niestety nie
sprawdza, bo śledzę od tamtej pory opinie o tym jachcie i wszystkie są zgodnie niepochlebne.

Na szczęście ważniejsze od tego na czym, jest z kim się żegluje. Załoga składała się z
doświadczonych szuwarowców bez morskiej praktyki, ale za to z wielkim zapałem. Wprawdzie
pierwsza noc przyniosła kategoryczne decyzje że „na morze już nigdy” ale po kilku dniach i
nocach nastroje się odmieniły diametralnie, a ja zyskałem grupę przyjaciół, z którymi co roku na
jakieś morze wracam. Gorzej, bo po kilku rejsach na tyle się usamodzielnili, że stary Wieloryb
coraz mniej jest im potrzebny. Za to dostaję wycinek z ich lokalnej gazety z dumą opisujący
wyczyn swoich krajanów.
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Hiszpańska majówka
Zaczęło się od tego, że na poprzednim rejsie ktoś z załogi pokonał zejściówkę wykonując
półtora salta ze śrubą co budziło poważną obawę o stan jego kręgosłupa. Kapitanowi nie pozostało
nic innego tylko zawrócić do Agadiru, gdzie można było poddać delikwenta badaniu lekarskiemu.
Okazało się wprawdzie, że poza siniakami nic mu się nie stało ale czas uciekł i szans na dopłynięcie
do Malagi w pożądanym czasie już nie było. Załoga zabrała więc manatki i udała się na lotnisko w
Maladze drogą lądową, zostawiając skipera samego na jachcie. Armator wysłał mu ekipę, mającą
pomóc w doprowadzeniu jachtu na miejsce, ale mleko się już rozlało i o dotarciu nawet do
Hiszpanii nie było już mowy. To już wiedzieliśmy lądując w Maladze więc zjedliśmy spokojnie
lunch i odszukaliśmy stosowny autobus jadący do Algeciras. Tu dołączyła Agnieszka, której biegła
znajomość hiszpańskiego okazała się nieocenionym darem. To ona wyszukała nam tani
„marokański” hotelik w którym doczekaliśmy porannego promu, to Ona wytargowała u kierowcy
autobusu, wiozącego pasażerów do przystani promowej w Tarifie, by nas zabrał mimo braku
wykupionych zawczasu biletów. Zgodnie z decyzją Armatora, kupiłem dla wszystkich bilety na
prom do Tangeru. Tu znów Agnieszka potrafiła wytargować u marokańskich taksówkarzy by nas
zawieźli na odległy o kilka kilometrów dworzec kolejowy. Pociąg, o standardzie zbliżonym do
naszych TLK odjechał z solidnym opóźnieniem i nie porażał szybkością ale pozwalał podziwiać
zieloną, nadmorską część kraju. Po pięciu godzinach dotarliśmy do Casablanki. Tu najpierw trzeba
było odeprzeć pierwszy atak taksówkarzy po czym wybrać optymalną ofertę. Stanęło na tym, że za
ustaloną kwotę, dwie taksówki zawiozą nas najpierw do imponującego meczetu Hassana II,
następnie do prawdziwej, marokańskiej knajpki i wreszcie do mariny w Muhammedii, gdzie czekał
na nas jacht.

Casablanca

Głównym postępem po ubiegłorocznym remoncie było to, że jacht wreszcie okazał się
suchy. Jesienią wiecznie napełniająca się wodą zęza była sporą uciążliwością. Rano dokonano
jeszcze prowiantowych zakupów, uzupełniliśmy paliwo po bardzo atrakcyjnej cenie i wieczorem
wyruszyliśmy ze słabym wiatrem z SW w drogę. Wiatr był leniwy więc co trochę trzeba było
podpierać się silnikiem. Utrudnieniem w nocy były rozciągające się daleko w morze
powierzchniowe sieci. Na szczęście oznakowane świecącymi tykami. Tak zeszedł nam następny
dzień i noc. Do cieśniny Gibraltarskiej dotarliśmy dopiero następnego dnia rano. Mieliśmy
szczęście, trafiając tam w porze, gdy prąd pływowy skierowany był akurat na wschód.
Nieszczęściem okazało się jednak, że ktoś, podczas ostatniego rozruchu silnika, nie dopilnował
wyłączenia rozrusznika. (Wiem, wiem – powinien sam się wyłączyć po puszczeniu kluczyka)
Skutkiem było spalenie rozrusznika. Wiatr był na tyle silny, że bez większego trudu
przetrawersowaliśmy strefę rozgraniczenia ruchu i wpłynęliśmy do zatoki Gibraltarskiej. Wiatr „za
skałą” fałszował jak na Bełdanach, dyspozytor z mariny w Gibraltarze kategorycznie odmówił nam
prawa do wejścia pod żaglami więc skierowaliśmy się do nowo zbudowanej, obszernej i na wpół
pustej mariny Alcaidesa, po hiszpańskiej stronie granicy. Wybór był słuszny bo miejsca było tam
dosyć na manewrowanie pod żaglami a postój wyjątkowo tani

Lotnisko w Gibraltarze
Teraz zaczęły się nerwowe telefony do i od Armatora, wysyłanie zdjęć i danych
rozrusznika. Zawieźliśmy nawet rozrusznik do firmowego serwisu w Gibraltarze w którym jednak
powiedziano nam mało odkrywczo, że rozrusznik jest „totally dead”. Wreszcie przyszła wiadomość,
że o północy przylatuje do Malagi umyślny, przywożąc nowy rozrusznik. Problemem okazało się
wynajęcie w czasie wielkanocy samochodu, bo w Hiszpanii święto trwa tydzień, ale w ostatniej
chwili jednak jedna firma się obudziła i samochód udało się za bajońską cenę wynająć. Dołączył do
mnie Piotr ze swoim komputerem i mapą samochodową w środku dzięki czemu dotarliśmy na czas
na lotnisko omijając płatne autostrady. Nowy rozrusznik został odebrany a spalony wysłany z
powrotem do Polski. Samochód zdążyliśmy jeszcze rano wykorzystać do przywiezienia z odległego

„supermercado” prowiantu. Nieplanowany postój pozwolił zwiedzić malowniczą La Linea i
oczywiście słynną skałę wraz jej stałymi mieszkańcami czyli wszechobecnymi małpami.
Szczególną ciekawostkę stanowi wykuty w skale tunel, który w czasie nieomal trzyletmiego
oblężenia Gibraltaru pozwolił rozmieścić tam okrętowe armaty. Wreszcie w sobotę, 23 udało się
skompletować wszystkie sprawy oraz na zapas wykąpaną załogę i wyruszyć w morze.
Wiatr wprawdzie z SW ale bardzo słaby więc o silniku nie udało się zapomnieć. Dopiero w
poniedziałek wieczorem dotarliśmy do Cartageny. Wywołany przez radio marinero najpierw
powiedział, którędy do mariny, następnie czekał z muringami na wskazanym miejscu kei.
Odwiedziny w recepcji dopiero rano. Tu, ku mojemu żalowi pożegnała się z nami Agnieszka,
tłumacząc to rozpoczynającymi się właśnie zajęciami na uczelni. Główną przyczyną była zapewne
dokuczająca jej, mimo słabego falowania, choroba marska. Nie zniechęcaj się Agnieszko –
najgorsze pierwsze dziesięć lat. Sam to wypraktykowałem. We wtorek dopiero o 1500 udało się
pozbierać wszystkich na przemian biegających pod prysznic i oddać cumy.
Robi się późno a tu te obiecywane Baleary. Generalnie, zgodnie z zasadą, że gentlemani to
tylko baksztagami, kwalifikujemy się do tej elity, ale wiatry nadal mizerne. Celujemy w przesmyk
pomiędzy Ibizą a Formenterą. Wszystko się zgadza, latarnie i kardynałki na swoim miejscu, ale
czasu na rozkosze Eivisy brakuje. Więc jeszcze do rana w morzu i około 1000 zaglądamy do
Andraitx ukrytego w głębokiej zatoce Majorki. Ten port jest najbardziej po drodze. Próba
zacumowania w obszernej marinie na północnym brzegu kończy się niepowodzeniem. Marinero
kategorycznie wygania nas na miejską keję po południowej stronie zatoki. Miejskie keje są dwie.
Jedna z nich to pływający pomost. Cumujemy w szparze między jachtami ale kolejny marinero
wygania nas, twierdząc, że ta keja tylko dla jachtów mniejszych niż 12 m. Próba przekonania, że
my używamy dłuższych metrów bez powodzenia. Cumowanie do falochronu jest dosyć
skomplikowane, ponieważ jest on, również od wewnętrznej strony obsypany wielkimi kamieniami.
Większość jachtów rzuca kotwicę z dziobu i cumuje rufą na długich cumach. Oczywiście, nikt nie
ma tak długiego trapu więc na ląd przeprawiają się pontonami. Nam udaje się znaleźć dziurę
pomiędzy kamieniami w której bezpiecznie mieści się ster i trap okazuje się wystarczająco długi.
Pobieranie wody wg balearskiego patentu, czyli rurki wciskanej do zatrzaskowego ujęcia. W
zeszłym roku pożyczaliśmy takie końcówki, ale tutaj trzeba ją sobie kupić. Odnajduję stosowny
sklep w którym dowiaduję się, że w Andraczu obowiązują dwa standardy – północny i południowy.
Kupuję tylko południowy, czego później żałuję, bo w innym porcie nam tego północnego
brakowało. Miejska keja nie zapewnia żadnych przyzwoitych sanitariatów ale za to w pobliżu
można wymienić w sklepie żelaznym butle z gazem. Gaz jeszcze mamy, ale na wszelki wypadek
wymieniam trzy „na zaś”. (po 15 euro – dla zainteresowanych) Nienasycony Piotr wsiada w
autobus do Palmy i jest trochę rozgoryczony kiedy w pośpiechu wraca na umówioną godzinę i nie
zastaje na jachcie połowy załogi. Wreszcie załoga skompletowana i opuszczamy Andraitx. Teraz już
prosto do Barcelony.
Do Barcelony już tylko nieco ponad 100 mil a czasu zostało nam nieomal dwie doby, zatem
żegluga bez nerwów. Wiatr początkowo słaby z południa, później nieco tężeje i odchodzi na
wschodni, co zdecydowanie poprawia satysfakcję z żeglowania Wreszcie przed nami pojawia się
reda i sylwetki budynków Barcelony. Szczególnym znakiem rozpoznawczym mariny Port Olimpic
są dwa bliźniacze wieżowce. Wejście do mariny dobrze mi już znane, więc cumujemy koło recepcji,
praktycznie koło stacji paliw. Wyznaczają nam miejsce do zacumowania cokolwiek przyciasne dla
Louve, ale jakoś udaje się nam wślizgnąć bez strat i zacumować. Karta do sanitariatów i
monstrualna wtyka do podłączenia z kei prądu oczywiście za kaucją. Ponieważ zostaję na następny
rejs to ja tym razem płacę tą kaucję. Od rana następnego dnia sprzątanie łódki i kolejni załoganci
żegnają się ze mną. Ponieważ w następnym etapie mam tu wrócić, odszukuję żaglomistrza i
zostawiam mu do naprawy sfatygowanego grota. Drobne uszkodzenia powstały na skutek szarpania
się z zacinającymi się pełzaczami. Będziemy pływać pod starym, rezerwowym grotem. W sumie

przepłynęliśmy 761 mil w czasie 166 godzin ( w tym 54 na silniku ) co dało średnią prędkość ca 4,5
kn. Całkiem nieźle jak na panujące ogólnie słabe wiatry. Rejs wypadł trochę nieprzewidzianie,
głównie z racji zmiany trasy, ale z mojego punktu widzenia był chyba ciekawszy od
zaplanowanego. Armator pokrył dodatkowe koszty jakie ponieśli uczestnicy i zaoferował swego
rodzaju odszkodowanie w postaci ulgowych lub nawet darmowych miejsc na innych rejsach. A
okazja odwiedzenia czarnego lądu była wyjątkowa. Z całą stanowczością musze podkreślić że,
jakkolwiek po łódce widać było ślady długiej i pracowitej wyprawy, to nie stanowiły one
zagrożenia dla bezpieczeństwa załogi.
Do Ciutadelli dopływamy po 7 rano. W ciasnej marinie brak wolnych miejsc, więc
cumujemy po przeciwnej stronie mariny z tabliczką „reservado”. Po chwili jednak miejsce dla gości
się zwalnia i możemy się przestawić. Oczywiście marinero z torbą na pieniądze jest już na miejscu.
Przykrym odkryciem jest fakt, że wzorem Niemców czy Szwedów, Minorczycy zainwestowali w
automaty wrzutowe do pryszniców – 2 euro za 6 minut kąpieli. W knajpce naprzeciwko jest
darmowe (no – cervesa grande się nie liczy) Wi-Fi więc mogę sobie ściągnąć prognozy pogody i
sprawdzić pocztę. Wędrujemy całą paczką po ciasnych uliczkach starego miasta, odwiedzamy
mroczne wnętrza wciśniętych w zabudowę kościołów i zjadamy coś pod parasolami ulicznej
knajpki. Wreszcie odczekawszy wyjście ostatniego promu koło 17 opuszczamy malowniczy port.
Wygląda, że zdecydowanie przestawiamy się na „night cruising”. W końcu wyspać można się na
morzu.
O 0830 następnego dnia dopływamy do Port Soller. Marinero już czeka na wskazanym
miejscu. Odwiedziny w kontenerku w którym mieści się biuro i miasto jest nasze. Kilka osób
zanęconych przeze mnie wybiera się zabytkowym tramwajem do pobliskiego Soller. Odbywamy
pieszą wycieczkę dookoła zatoki do latarni morskiej. Znajduję samoobsługową pralnię więc robię
porządki z brudną bielizną. Wieczorem kolacja we włoskiej, tym razem, knajpce, w której nasza
koleżanka kupuje patrona znajomością włoskiego, za co on odpłaca nam komplementami dla Papa
Polacco. Generalnie, o tej porze roku miasteczko jest pełne niemieckich emerytów (nawet książki
pozostawione w pralni były głównie po niemiecku) oraz młodych mamuś z dziećmi, również
niemieckimi zresztą. Późnym wieczorem opuszczamy Port Soller, bo przed nami ponad 100 mil do
Barcelony. Tydzień to zdecydowanie za mało na Baleary.
Wiatr głównie z E i NE więc kierunek na Barcelonę udaje się utrzymać przez cały dzień.
Stopniowo tężeje i kolejnej nocy przechodzi na NNE co zjada nam zapas wysokości na kursie do
Barcelony. Dużo nie brakuje, ale zamiast do Port Olimpic wypada nam na wejście do portu
handlowego. Przed Barceloną robi się coraz większy ruch statków a na dodatek są tu dwie strefy
rozgraniczenia ruchu prowadzące do portu. Żeby uniknąć halsowania w takim obszarze zrzucamy
genuę i odpalamy silnik. To daje dużo większą swobodę wybierania kursu więc omijamy tory
podejściowe i wreszcie o poranku pojawiają się przed nami charakterystyczne bliźniacze wieżowce.
Meldujemy się w recepcji i dowiadujemy się że czeka na nas to samo ciasne miejsce z którego
wypływaliśmy. Marinero radzi nam jednak pozostać przy recepcji do czasu, kiedy wiatr się nieco
uspokoi, bo w przeznaczonym dla nas basenie hula wchodząca z morza fala. Dopiero koło południa
udaje się nam zająć oczekujące na nas miejsce. Kolejne pożegnania. W tym etapie przepłynęliśmy
289 mil w czasie 81 godzin, z czego 34 na silniku.
W poniedziałek nowa załoga jest już skompletowana. Telefon do żaglomistrza
przypominający mu o naszym żaglu. Wkrótce pojawia się na kei i demonstruje wyniki swojej pracy.
Gdy część załogi robi prowiantowe zakupy my instalujemy w żaglu listwy i zastępujemy stary grot
nowym – naprawionym. Wiatr się już wydmuchał i zapowiada się lajtowa żegluga przy wschodnim
i północno-wschodnim wietrze. Koło południa oddajemy cumy i żegnamy się z Barceloną. Rano
majaczy przed nami przylądek Formendor. Mijamy go wraz zatoką Pollency. Dalej otwiera się
Bahia de Alcudia. Ale zamiast do Alcudii postanawiam spenetrować San Pedro, położone na

wschodnim brzegu zatoki. Jest to małe senne miasteczko z całkiem sporą mariną. Nad miastem pną
się wysokie szczyty. Cena za postój proporcjonalna do wielkości miasteczka, sanitariaty i media na
kei godne polecenia. Jest nawet obok mariny mała, osłonięta przed falami plaża. Spokojny sen,
śniadanie i koło 9 ruszamy w stronę Ciutadelli.
Wiatry są tak mizerne, że do Ciutadelli dopływamy dopiero po południu następnego dnia.
Na dodatek trafiamy na zapalony semafor i dyżurującego w szlauchbocie marinero. Trzeba czekać
na przejście promu. Kiedy wreszcie wychodzi, kolej na wciągany przez SAR uszkodzony kuter. W
międzyczasie zbiera się coraz większa grupa oczekujących na wejście do portu jachtów. Wszyscy
krążą, czając się na miejsce do startu. Semafor nadal nie gaśnie, bo od strony Majorki nadpływa
kolejny prom. Wreszcie semafor gaśnie. Konkurencja jest dżentelmeńska i puszcza nas przodem. I
dobrze, bo w Club Nautice de Ciutadella jest raptem 3 lub 4 wolne miejsca dla gości. Bliżej wejścia
do zatoki, na północnym brzegu jest niewielka, prywatna marina w której widać wolne mooringi –
jeśli trafi się przyszły raz trzeba będzie ją przetestować. Trochę daleko od miasta, ale do strawienia.
Drugą opcją jest kotwiczenie w Cala Degollador, głębokiej zatoki na południe od miasta, ale w tym
celu trzeba mieć na wyposażeniu ponton. Kupuję do kolekcji lokalny specjał (patrz na fotkę).
Niezwykłym spektaklem w marinie jest obracanie się promu przed zacumowaniem. Na zewnątrz
zatoki budowany jest obszerny port i zapewne wkrótce malownicze piruety promu się skończą.
Ostatecznie koło 15 następnego dnia oddajemy cumy. Następny port to Palma de Mallorca – bez
metropolii żeglować po Balearach się nie da.
Świtkiem mijamy przylądek Punta Negra i kierujemy się na W i NW w kierunku Bahia de
Palma. Wiatr lekki ale pozwalający jednak bajdewindem żeglować. Spory ruch na podejściu do
portu, głównie jachtów różnego autoramentu, ale również promów i wycieczkowców. Po 1400
wchodzimy do mariny. Real Club Nautico. Spacer z recepcyjnej kei do biura gdzie przydzielają
nam miejsce postoju. Mooringi, cumy, prąd i można uznać etap za ukończony. Jeszcze wieczorkiem
wybieram się z częścią załogi odwiedzić Castell de Bellver górujący nad zatoką. Następnego dnia
wybieramy się zabytkowym pociągiem przebijającym się przez tunele i przełęcze do Soller. Do
wieczora wszyscy wreszcie wracają na pokład i po 18 oddajemy cumy. Kolejny etap to Ibiza, a
dokładniej jej stolica - Eivissa
Cała noc spokojnej żeglugi i wczesnym popołudniem widać z daleka górującą nad miastem
twierdzę. Po wejściu do zatoki zostawiamy po prawej burcie znaną mi z ubiegłego roku marinę
Botafoq, biorącą nazwę od zamykającej zatokę, dziś połączonej groblą z lądem wysepki i
zmierzamy do mieszczącej się w głębi zatoki mariny Club Nautico. Na wywoływanie przez radio
nikt nie odpowiada, ale marinero jednak na nas czeka. Pomosty są tu dosyć sfatygowane, ale jest
taniej niż w Botafoq i bliżej miasta. Nie trzeba też się przeprawiać przez zatokę tramwajem
wodnym. Mooringi obrośnięte błotem i muszlami zostawiają widoczny ślad na wyłożonych za
burty odbijaczach. Dodatkowo, przepływające w pobliżu promy wywołują silny rozkołys.
Oczywiście wizyty w starym, otoczonym fortyfikacjami mieście nie możemy sobie darować. Z
urywków opowieści wnioskuję, że w nocy odwiedzano jakieś bardzo rozbawione miejsca. Okazuje
się, że Darek ma o jeden dzień zbyt wcześnie samolot. Żeby jednak nie kończyć rejsu zbyt
wcześnie, postanawiam odwiedzić Valencję, skąd bez trudu będzie mógł dojechać na lotnisko w
Alicante. Koło 15 oddajemy cumy i ruszamy przez cieśninę pomiędzy Ibizą a Formenterą na
zachód
Do przepłynięcia mamy około 100 mil więc zajmuje nam to dwie kolejne noce. Do Walencji
dopływamy jeszcze po ciemku. Byłem tu w zeszłym roku, więc wiem, gdzie szukać mariny imienia
Juana Carlosa, ale nieoświetlone boje na podejściu okazują się być pewną niespodzianką. Senny
marinero wskazuje nam miejsce do cumowania a potem sam tam maszeruje, żeby odebrać cumy i
podać mooringi. I tak muszę się wybrać do biura, żeby odebrać dokumenty, których nie był w stanie
rano skserować. Niewtajemniczonym muszę powiedzieć, że w Hiszpanii dokumentem

obowiązkowym do okazania w marinie jest, poza dowodem rejestracyjnym, dowód ubezpieczenia
jachtu. Darek odszukuje dworzec autobusowy, więc żegna się z nami i rusza w drogę. Aby dotrzeć
na czas do Alicante, wyruszamy i my następnego dnia wcześnie rano, jeszcze przed świtem.

Twierdza w Alicante
Do Alicante dopływamy następnego dnia o 7 rano. Z trudem cumujemy przy zatłoczonej
recepcyjnej kei. Musimy tu zaczekać do 9 kiedy rozpoczyna pracę biuro. Okazuje się, że w wielkiej
marinie wolne jest tylko miejsce dla 15 metrowego jachtu, co oznacza 65 euro za dobę postoju. Na
pociechę, toalety są tuż koło miejsca postoju. Zła wiadomość jest taka, że toalety są nieczynne z
powodu remontu instalacji wodociągowej. Później okazuje się, że tylko prysznice są nieczynne,
więc trzeba wypożyczyć kartę magnetyczną do toalet koło recepcji. Zasilanie pryszniców w gorącą
wodę przypomina jakąś grę losową, bo nigdy nie wiadomo kiedy i w którym prysznicu jest ona
faktycznie gorąca. Rano melduje się Bogdan – nowy kapitan i ekipa serwisowa w osobach Wojtka i
Ryśka. Za pośrednictwem kolegi lecącego do Krakowa wysyłają sfatygowaną przekładnię sterową
do regeneracji i zabierają się do usunięcia długiej listy drobnych ale dokuczliwych usterek.
Przygotowują do zainstalowania przywieziony ze sobą nowy roler genuy. Ponieważ do samolotu
mam jeszcze dwa dni czasu, odwiedzam górujący nad miastem zamek Świętej Barbary. Można się
do niego dostać na trzy sposoby – pieszo wspinając się zawiłymi ścieżkami, turystycznym
autokarem i wreszcie najbardziej trywialnie – windą, do której dochodzi się długim, wykutym w
skale tunelem. Monika z Krzysiem, którzy w międzyczasie zdążyli się już zadomowić w pobliskim
hostelu, zapraszają mnie wieczorem na własnoręcznie zrobioną kolację. Dziękuję – byliście bardzo
mili. Samolot mam wcześnie rano i nie jestem pewien, czy pierwszy autobus na lotnisko przywiezie
mnie tam dostatecznie wcześnie. Na dodatek zbiera się już nowa załoga i robi się na jachcie ciasno.
Zbieram więc manatki, żegnam się z ekipą serwisową i nową załoga i ostatnim autobusem
odjeżdżam na lotnisko. Ostatecznie w tym etapie przepłynęliśmy 479 mil w czasie142 godzin z
czego 42 na silniku. Co więcej, według skrupulatnie prowadzonych przeze mnie zapisów, w tym
etapie przekroczyłem 40 000 mil morskiej żeglugi. Żegnaj Louve i Hiszpanio Wszystkim, z którymi
w tym rejsie żeglowałem, dziękuje za współpracę i dobry humor, który ich nie opuszczał mimo
oporu materii lub jak kto woli - złośliwości przedmiotów martwych. A Hiszpania i Baleary w
szczególności wiosną są bardzo atrakcyjne.
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Dookoła Iberii
Do Lizbony dotarliśmy przed 11 naszego czasu. W portugalskim Airbusie potraktowano
nas nawet symbolicznym lunchem. Próbowaliśmy się dostać na plac Dos Restauradoros (co
wcale nie oznacza knajpiarzy) lecz pan kierowca zdecydowanym ruchem wygonił nas z
miejskiego autobusu nr 44 z racji nadmiernych rozmiarów bagażu. Musieliśmy się udać do
zdecydowanie droższego AeroBusa,(ale nie tego latającego) jak się okazuje specjalnie
przystosowanego do wielkich ładunków. Dość łatwo odnaleźliśmy ukryty na piętrze hostel
nazywający się, nomen-omen Kitch. Wieści o przybyciu Roztocza do mariny Alcantara też
do nas dotarły i okazało się, że z powodu niegodziwego terminu odlotu samolotu do
Warszawy jacht wypadałoby przejąć w środku nocy z piątku na sobotę. Zobaczymy, co z
tego wyniknie, na razie czekamy by skwar zelżał i pozwolił choć po części zwiedzić
miasto. Tymczasem, cieszcie się widokiem pomnika owych "restauratorów"

Pierwsza doba
Jeszcze ostatni prysznic po upalnym dniu w Lizbonie, późny obiad i ruszamy. Wiatr sam
odpycha nas od kei i mijając zwodzony most żegnamy się z Doca Alcantara oraz z Lizboną
w ogólności. W rozlewiskach Tagu wieje żwawy wiatr z północnego zachodu więc
stawiamy podwójnie zarefowanego grota i kliwer co daje nam dobre 10 węzłów. Szerokim
łukiem mijamy ławicę De st. Antonio i odpadamy do pełnego baksztagu. Długo to dobre
jednak nie trwa, bo wiatr słabnie i prędkość spada do 2 na nawet 1 węzła. Ponieważ
prognoza pogody nie przewiduje niespodzianek, rozrefowujemy wielkiego grota. Szybkość
natychmiast rośnie do przyzwoitych 5 węzłów. Wiatr systematycznie rośnie i po północy
ten zestaw żagli okazuje się za dobry. Wprawdzie 10 węzłów robi wrażenie, ale trudno
utrzymać kurs. Refowanie w nocy z załogą w pierwszy dzień rejsu wydaje mi się zbytnim
wyzwaniem więc po prostu zwalamy grota, nie bez pewnego hardcoru. Do rana wiatr
słabnie nieco ale i tak wystarcza na 6 węzłów. Śniadanie już na stole a do Cabo San
Vincente już tylko 40 mil.

Portimao
Cabo San Vincente mijamy o 1525. Słonko i silny wiatr gonią nas na samym kliwrze 6 do 8
węzłów. Marina w Lagos obiecuje głębokość do 3 metrów, co dla naszego jachtu wydaje
się na styk. Decydujemy się na Portimao, gdzie wypasiona marina zapewnia wszelkie
usługi. Niestety – za 100 euro, nie wspominając o kaucji za kartę wstępu do toalet.
Prawdziwe Portimao leży parę kilometrów w górę rzeki a to co leży na zachód od mariny
nazywa się Praia de Rocha. Wypasione i bezstylowe miasto hoteli i pensjonatów oraz,
zgodnie z nazwą, olbrzymia plaża. Prognoza pogody zapowiada lekkie wiatry z północnego
zachodu a i temperatury bez szaleństw w żadną stronę. Odpływ zaczyna się po 1800. i
wtedy zamierzamy opuścić Portugalię. Żadne porty w okolicy nie są dostatecznie głębokie
dla naszego jachtu. Wszystkie śmiecie i karta do toalety oddane dopiero koło 21 więc
oddajemy również cumy i w drogę. Wiatr żwawy z westu, zatem stawiamy kliwra jeszcze
na rzece. Przed nami 115 mil do Kadyksu.

Kadyks
Wieczorne chmury rozeszły się bez śladu. Wiatr ustatkował się na 3 do 4 płyniemy więc
spokojnym baksztagiem. Załoga leniwie wyleguje się na pokładzie i tylko Słonik zawodzi

za steram urywki swoich wersji znanych piosenek. Przed nami piętrzą się nad lądem
cumulusy, przypominając miejsce do którego płyniemy. Portugalską banderkę wymienia
pod salingiem hiszpańska. Pod kliwrem, kawałkiem grota i bezanem Roztocze
majestatycznie sunie swoje 5, 6 a czasem 7 węzłów. Po zachodzie słońca wiatr gaśnie więc
ostatnie kilkanaście mil przebywamy na silniku, co doskonale poprawia kondycję
akumulatorów. Do Puerto America wpływamy po omacku dopiero o 0245. Rano okazuje
się, że nasz jacht jest zbyt długi dla tego portu i łaskawie pozwalają nam zostać do
popołudnia. Po obiadku na mieście przenosimy się do poleconego nam Puerto de Santa
Maria. Wbrew mapie, głębokości są tu jednak niepokojące, bo przy wysokiej wodzie mamy
zaledwie metr zapasu. Rejterujemy do Puerto Cherry. Recepcja działa tu od 8 do 21 więc
spóźniamy się, by dostać kody do pryszniców.

Do Gibraltaru
Z Porto Sherry żegnamy się wieczorem po wizycie na plaży. Nadal nie znaleźliśmy
marokańskiej banderki, więc celem kolejnego etapu będzie Gibraltar. Lekki wiatr z
zachodu zmusza nas do halsowania dookoła Baja de Cadiz. W środku nocy pada zupełnie i
zmusza do przeproszenia się z silnikiem. Dopiero rano pojawia się powiew z południa. Na
horyzoncie pojawia się najpierw przylądek Trafalgar, potem Tarifa i wreszcie słynna Skała
zamykająca zatokę Gibraltarską. Do mariny Alcaidesa wchodzimy dopiero po 17. Starcza
jeszcze czasu na wizytę w mieście i tapas na kolację. Niestety, w międzyczasie, cumujący
obok jacht wyłamuje nam stójkę relingu. Niedzielę spędzamy na wycieczce po Gibraltarze
oraz naprawianie wyłamanej stójki relingu. Praca okazuje się dość skomplikowana i
ciągnie się aż do 21 co przekreśla możliwość wyjścia na noc – biuro mariny, w którym
musimy się rozliczyć za postój zamykają o 20. Więc trochę rozrywkowa kolacja i spać.

Ceuta
Z Alcaidesy mieliśmy wystartować o 8 rano ale, oczywiście, nie udało się tego zrobić przed
9. Wieje żwawo z zachodu więc stawiamy grota z dwoma refami i mały kliwer. Kiedy już
wyjechaliśmy z fasonem z mariny, wiatr odmawia współpracy. Znowu silnik, kiedy jednak
wynurzamy się z zatoki pojawia się znowu, podnosząc spienioną, stromą falę. Z trudem
udaje się utrzymać kurs 180 prowadzący prosto do Ceuty. Nie będziemy się kopać z
koniem – niech będzie Ceuta W marinie Hercules już czeka na nas z mooringiem
wywołany przez radio marinero. Miasto bez specjalnych turystycznych atrakcji.
Wybieramy się na plażę a następnie burzliwa debata na temat sposobu dotarcia do Tangeru.
Staje na próbie dopłynięcia tam jachtem. Trudność polega na tym, że większość cieśniny
zajmuje strefa rozgraniczenia ruchu, po której nie wolno halsować a nadal panuje tu wiatr
od Atlantyku, czyli Vandaval. Zobaczymy, W nocy poruszenie na sąsiadującym z nami
posterunku Guardia Civil. Panowie w pośpiechu ładują się do motorówki i wypływają w
morze. Za chwilę dołączają radiowozami posiłki. Motorówka wraca, przywożąc trzech
czarnoskórych dżentelmenów, którzy najpierw zostają rozebrani do naga a następnie, już
po powtórnym przyodzianiu, odwiezieni do miasta. Jak widać, ciąg do cywilizacji białego
człowieka jest tu silny. Ciekawe ilu się to udaje.

Tanger czyli Alcaidesa
Z Ceutą żegnamy się o 1000. Wiatr początkowo słaby z zachodu po krótkim czasie słabnie
co zdejmuje z nas problem halsowania. Po krótkim czasie napotykamy marokański
patrolowiec, który domaga się zatrzymania do kontroli. Do burty dobija po chwili ponton z
trzema marynarzami z których najważniejszy wchodzi na pokład. Kontrola jest co najmniej

powierzchowna i jedynym problemem jest brak znajomości angielskiego u przystojnego
pogranicznika. W międzyczasie rusza zapowiadany levanter i decydujemy się na
postawienie blistera, Gdy wielki, kolorowy żagiel wykwita przed nami szybko nabieramy
prędkości i Tanger już koło 18 staje przed nami. Niestety, blister z zablokowanym fałem
również uparcie stoi i zaczyna się dwugodzinna bitwa o jego zrzucenie. Dopiero wysłanie
Kucka na maszt pozwala żagiel zrzucić. Teraz zaczyna się problem cumowania. Kuszący
wolny pływający pomost okazuje się dla nas zakazany. Wewnętrzny port w którym tłoczy
się trochę małych jachtów i motorówek jest dla nas zbyt płytki, zresztą i tak miejsca w nim
brak. Pozostaje odwrót. Wiatr z północnego zachodu pozwala żeglować w poprzek
cieśniny. Wkrótce okazuje się jednak, że jakkolwiek cała nieomal cieśnina zajęta jest strefą
rozgraniczenia ruchu, rybacy marokańscy całą nieomal jej szerokość zastawiają
pływającymi sieciami. Zawiły slalom wyprowadza nas pod hiszpański brzeg. Dopiero tutaj
można rozpocząć żeglowanie na wschód. O 6 rano docieramy wreszcie do niedawno
odwiedzonej mariny Alcaidesa w La Linea de Concepcion. Panienka w Recepcji komentuje
naszą nieudaną wizytę w Tangerze, że właściwie to mieliśmy szczęście, bo z tymi
Marokańczykami to mielibyśmy kłopoty. No to prysznic i spać. Jeszcze dodatkowe zakupy,
gruntowne porządki na jachcie, jeszcze jeden prysznic, dobranie paliwa i koło 16 ruszamy
w stronę Melilli.
Melilla
Lekki levanter daje nam 5 – 6 węzłów w niezłym, choć nie doskonałym dla naszych
potrzeb kierunku. Załoga skupia się na podziwianiu baraszkującego wokół jachtu stada
delfinów. Ja bardziej skupiam się na ominięciu licznych statków płynących w stronę
cieśniny. Wieczorem wiatr cichnie, więc przepraszamy się z silnikiem, tym razem w
optymalnym kierunku. W nocy radio przynosi gorączkowe rozmowy dotyczące
wyłowionych na środku cieśniny rozbitków. Podejrzewam, że idzie o takich samych
rozbitków jak ci z Ceuty. Dopiero koło południa następnego dnia wiatr nabiera tyle siły, że
można postawić genuę i rozpędzić łódkę do 7 węzłów. Cały dzień w upale. Wieczorem
zbliżamy się do cypla, na którym, ale od przeciwnej strony, położona jest Melilla.
Ominięcie cypla zajęło nam kilka godzin więc do portu weszliśmy dopiero koło 4 rano. Na
dodatek marinero podał nam skrzyżowane mooringi, co skończyło się zaplątaniem jednego
z nich na śrubie. Kuba z Michałem dzielnie nurkując nie tylko odplątali mooring ale
również kłąb plastikowej sieci – nie pamiętam byśmy po sieciach przejechali ale komuś się
ewidentnie przytrafiło.

Benalmadena
Chciałem wyjść z Melilli na tyle wcześnie, żeby dało się przy dziennym świetle zobaczyć
Los Farralones straszące koło cypla Tres Forcas ale jak zwykle okazało się to
niewykonalne i ostatecznie opuściliśmy port o 21. Początkowo żwawy levanter pogonił nas
na północ z godziwą szybkością, ale po minięciu przylądka i odłożeniu się na kurs do
Benalmadeny zaczął spuszczać z tonu. W dzień podpieraliśmy się silnikiem, żeby leżące
przed nami 100 mil przebyć na czas. Ten „naczas” wypadł dopiero o 1 w nocy.
Wypatrywanie świateł nawigacyjnych na tle jarzącego się światłami miasta było
prawdziwą kontrola stanu oczu i optyki na pokładzie. Pewną pomocą okazały się
obwieszone światłami jak choinki jachty ustawicznie wożące gości na krótkie podróże
morskie – na redę i z powrotem. Resztę nocy spędziliśmy przy recepcyjnej kei, bo dopiero
po 9 otwarto biuro skąd dostaliśmy dyspozycje do zacumowania. Miejsce okazało się
otoczone przez wypasione motorówy i wprowadzanie tam rufą Roztocza wymagało użycia
łyżki do butów. Pan Wojteczek zarządził nader gruntowne sprzątanie jachtu, więc
doszedłem do wniosku, że oddawanie go w takim stanie jest krzyczącym o pomstę do nieba

marnotrawstwem. Niestety – zostałem przegłosowany i wieczorem sprzedałem Roztocze
Jurkowi i jego szczątkowej załodze.

Zakończenie
Kuba z Królewną wynajęli nam mieszkanie na jedną noc. Mieszkanie było z założenia
pięcioosobowe ale dodatkowo wyposażone w dwie kanapy urastało do rozmiaru
siedmioosobowego. I tak mieszkało tam nas 11 osób, większość krótko, bo noc spędziła
balując po malowniczych knajpach Benalmadeny. Następną noc spędziłem na lotnisku w
Maladze, czekając na poranny samolot do Wrocławia, ale tego już do rejsu nie zaliczam.
Generalnie potwierdziły się moje obawy, że lato jest wyjątkowo nieodpowiednim czasem
na żeglugę do Afryki.

2011 r,

A Irlandia jest taka zielona...
Kuba pracowicie dziergał swoją Country Girl by po roku doprowadzić ją do stanu
używalności, po czym zaprosił mnie na degustacje w postaci wspólnego rejsu na zachód zielonej
wyspy. Efekt rocznej pracy nie zmienił regatowej łódki w cruisera, ale i tak było nieźle. Miejsca
pod pokładem starczyło akurat dla nas dwóch oraz zapasu wody na rejs. Po zrobieniu zapasów
prowiantu, jak się okazuje dwa razy zbyt dużego, wyruszyliśmy z południowym odpływem z
Waterford w stronę morza (albo raczej - oceanu). Do Dunmore East dotarliśmy po czterech
godzinach. Sam port jest przeznaczony dla rybaków i żeglarze są tu niechętnie widziani stanęliśmy
zatem na jednej z licznych boi cumowniczych. Ostatnie porządki z założeniem refhalsów i
refszkentli, wczesna kolacja i spać, bo następnego dnia czekał nas długi etap.
O 0730 oddaliśmy cumę i ze słabym wiatrem w plecy ruszyliśmy na południowy zachód.
Wiaterek szybko jednak spasował i wyglądało, ze do Cork będziemy płynęli ponad dobę. Skończyło
się na zrzuceniu żagli i odpaleniu kaszlaczka. Zdrobnienie jest jak najbardziej na rzeczy, ponieważ
łódkę napędza miniaturowy, jednocylindrowy dieselek, miewający jak się okazało, swoje humory
przy odpalaniu "na zimno". Na dodatek znowu pojawiła się gęsta mgła skazując na wyłącznie
elektroniczną nawigację. Na szczęście, wskazania garmina przy sterze i ECS w komputerku na dole
potwierdzały się, a szybkość i tak nie przekraczała 3,5 węzła. Wreszcie dał się słyszeć sygnał
mgłowy z latarni Roche's Point. Wejście do zatoki jest dość zawiłe a światła kolejnych boi dawało
się zaobserwować dopiero z najbliższej odległości, jednak pewną pociechą było, że ich pozycje
zgadzały się z pokazanymi na ploterze. Wreszcie dobrze po północy dotarliśmy do Crosshaven
gdzie złapaliśmy się pierwszej wolnej boi.
Po uzupełnieniu paliwa wyruszyliśmy z południowym odpływem do Kinsale. To już rzut
beretem - wszystkiego 18 mil, ze słabym wiaterkiem zajęło to nam ca 6 godzin. Po drodze mijamy
18-to wieczne fortyfikacje. Klubowa marina zatłoczona bez pojęcia, dalsza - komercyjna gości
wypasione motorówki, zostajemy więc na noc na boi.
Tym razem wyruszamy wcześnie rano. Prądy pływowe nie są tu specjalnie silne, a o 6 rano
są jeszcze resztki odpływu. Tym razem pogoda dopisuje i cieszymy się malowniczymi widokami
skalistego wybrzeża. Droga ze słabym wiatrem do Baltimore zajmuje nam ca 12 godzin leniwej
żeglugi. Portu w Baltimore po prawdzie nie ma. Jest mały pomościk na płytkiej wodzie, pozostaje
więc cumowanie do boi, których tu nie brakuje. Przydałby się ponton, ale na pompowanie
schowanego głęboko egzemplarza jesteśmy zbyt leniwi.

Fastnet Rock

Rano budzimy się we mgle. Powoli się rozchodzi i odsłania się północne wyjście z zatoki.
Jest niska woda i wokół pełno odsłoniętych skałek i osuchów. Po minięciu wyspy. Quarantine
skręcamy na KK 270 a dalej 230 zostawiając wyspę Clear po lewej burcie. Wreszcie kurs na
Fastnet. Wiatru ani śladu, więc powoli na motorku, z pracującym samosterem. Na horyzoncie
zaczyna majaczyć słynna skała. Okrążamy ją od południowego zachodu, robiąc niezliczoną ilość
zdjęć i kierujemy się w stronę zatoki Glandore. Rusza wiatr ze wschodu zatem stawiamy żagle i
rozpoczynamy halsowanie. Wiatr tężeje więc kolejno zakładamy pierwszy i drugi ref. Łódka pędzi
w ostrym przechyle. Dopiero wieczorem mijamy kolejno wyspę Adama i Ewy, omijamy
oznakowane bojami skałki i docieramy do kotwicowiska. Boje rozmieszczone są na krawędzi
izobaty 2m więc wybieramy najbliższą z napisem "visitors". Cuma, kolacja i spać.
Znowu pracowity dzień. Do Kinsale 47 mil prosto pod wiatr. Znowu halsówka na
zarefowanych żaglach, ostatecznie na samej genui. Tym razem stajemy w klubowej marinie, gdzie
działa prysznic i można pójść na kolację do cywilizowanej knajpki. Kręte, ciasno zabudowane
uliczki i malownicze widoki.
Z Kinsale do Crosshaven niby blisko, ale pod wiatr i tak wychodzi 25 mil. Piękna jazda w
dużych przechyłach. Wreszcie sprzątamy żagle i wybieramy topenantę, by bom nie jeździł nam po
głowach. Blok na topie puszcza i bom spada z hukiem na pokład, na szczęście nikogo nie zabijając.
Cumujemy w Crosshaven, gdzie czeka mnie wycieczka no top masztu. Kuba pracowicie wybiera
fał a ja pilnuję by przepływające motorówki nie zwaliły mnie na dół. Wkrótce nowy blok i
topenanta są założone i można zająć się kolacją.
Ruszamy wcześnie, bo do Dunmore East kawał drogi. Początkowo słabe wiatry z NW ale
wkrótce wiatr znika by powrócić z SW i szybko rośnie. Zamiast halsowac baksztagami Rozpinamy
genuę na spinakerbomie. Wiatr i fala tężeją i rozpoczyna się szalony surf, do 10 i czasem 11
węzłów podczas ześlizgiwania się z goniącej nas fali. Wkrótce trzeba sprzątnąć grota, co specjalnie
nie zmniejsza prędkości. Wreszcie zdejmujemy spinakerbom, bo trzeba wreszcie odważyć się na
zwrot przez rufę. Umordowani chowamy się w zatoce koło Dunmore East. Port zapchany kutrami
więc od razu wybieramy najładniejszą bojkę do cumowania. Kolacja i spać.

Country Girl
Przed południem meldują się rodzice Kuby, więc stawiamy żagle i paradujemy do zdjęć
prawym i lewym halsem. Dopiero na tych zdjęciach widać, jaka to zgrabna łódka. Wreszcie,
korzystając z rozpoczynającego się przypływu ruszamy w górę rzeki. Rzeka kręci jak szalona co
zmusza nas do zrobienia kilku zwrotów przez rufę. Wreszcie trzeba zrezygnować z żagli i odpalić
kaszlaczek. Wczesnym popołudniem cumujemy przy swojej kei w Waterford. Nareszcie można się
wykąpać i wyspać w miękkim łóżku. Szkoda, że nie starczyło czasu by zaglądnąć "za róg" na
zachodni brzeg zielonej wyspy który jest najbardziej malowniczy ale z pewnością jeszcze tu wrócę.

2010 r.

Trzecia zastępcza
Zbliżając się w tym roku Borchardtem do Warnemuende napotkaliśmy okręcik z wielkim
napisem Kustenwache. Po konwersacji na temat rozmiarów, załogi i celu żeglugi, pogranicznicy
przypominają o wystawieniu trzeciej zastępczej flagi kodu na znak gotowości do poddania się
kontroli celnej statku przybywającego spoza obszaru celnego. Przypomniało mi to przygodę sprzed
kilku lat, kiedy Roztoczem zmierzaliśmy do Travemuende.
Był słoneczny dzień i na zatoce Meklemburskiej wiał lekki wiatr od portu. Halsowaliśmy
zamaszyście gdy nagle pojawił się koło nas zielony okręcik z wielkim napisem ZOLL na burcie.
Zrobił rundkę wokół jachtu a następnie wywołał przez radio, całkiem poprawnie wymawiając
nazwę jachtu. Rutynowe pytania, ile osób, skąd, dokąd. Przyjmują do wiadomości, że Grenaa, leży
w Danii, która także należy do Unii Europejskiej. Wreszcie dziękują za współpracę i znikają w
oddali. Halsowanie trwało jeszcze dość długo ale kiedy wreszcie znaleźliśmy się przed główkami
Travemuende, zielony okręcik znowu pojawił się za nami. Poszukiwania miejsca stosownego do
zacumowania Roztocza trwały dłuższą chwilę i panowie z zollamtu próbowali nam nawet poradzić,
jak mamy takie miejsce znaleźć, cały czas płynąc krok w krok za nami. Wreszcie stanęliśmy przy
hotelowym pirsie po przeciwnej stronie rzeki. W hotelu pozwolili nam stać do wieczora i nawet
skorzystać z rozdzielni elektrycznej w celu podładowania akumulatorów. Zamknęliśmy jacht p
poszli do promu by po drugiej stronie rzeki, we właściwym mieście, wybrać się na kolację
Podczas oczekiwania na prom, zobaczyłem idącą rzędem wycieczkę panów w kamizelkach
kuloodpornych z napisem „ZOLL”, z pistoletami i kajdankami upasa, zmierzają wyraźnie w stronę
naszego jachtu. Przez chwilę miałem ochotę ich zlekceważyć i udać się na tą kolację, ale
ostatecznie postanowiłem nie drażnić lwa. Zastaliśmy skonsternowanych celników stojących przed
jachtem. Wymian uprzejmości i pytanie czy pozwolę dokonać kontroli celnej. Pytanie wyraźnie
retoryczne, zresztą z bronią palną się nie dyskutuje. Czy pozwolę funkcjonarjuszom wejść na
pokład, następnie do wnętrza. Panowie z latarkami w zębach przeczesali starannie zakamarki
jachtu i wreszcie dali spokój nie znalazłszy żadnej kontrabandy.
Na zakończenie pytam szefa ekipy czemu, skoro już na zatoce odbyła się ceremonia
powitalna, odbył się ten niezapowiedziany nalot. Pan rozglądnął się po nawigacyjnej, znalazł
nalepkę z kodem MKS i pokazał palcem trzecią zastępczą. „Każdy statek, przybywający spoza
obszaru celnego Republiki Federalnej Niemiec, czyli praktycznie każdy statek przychodzący z
morza ma obowiązek pokazania tej flagi. Zdziwiłem się, bo nigdy nie słyszałem o takim przepisie,
ale okazało się, że przepis jest tak stary jak sama republika. Faktycznie – na stojącym obok nas
duńskim szkunerze powiewały szczątki takiej flagi. Zostałem pożegnany napomnieniem „Panie
kapitanie, tym razem Panu darujemy ale następnym razem będzie surowa kara”.
Po powrocie do Kraju rozpuściłem wici wśród żeglarskiej braci, czy ktoś słyszał o takim
przepisie. Dla wszystkich było to niespodzianką. Żona mojego przyjaciela uszyła mi nawet bardzo
elegancką trzecią zastępczą, na wypadek, gdybym znowu miał zawijać do niemieckiego portu. Nie
miałem jeszcze okazji jej użyć, bo ostatnio do niemieckich portów wchodziłem pod niemiecką
banderą.

2009 r.

Biały Wieloryb wpuszczony w kanał (Angielski)
Brest
Półtorej doby podróży busem zawsze stanowi trudne przeżycie. Co gorsze, dniem
poruszaliśmy się przez nudną jak flaki z olejem niemiecką autostradę a malownicze wzgórza
Normandii wypadło nam przebywać nocą, co całkowicie pozbawiało nas turystycznych atrakcji.
Jedynie znane z historii D-day nazwy, jak Caen czy Bayeux budzą trochę żywsze uczucia. Wreszcie
wczesnym rankiem docieramy do Brestu. GPS zaprowadził nas wprawdzie do portu, ale nie potrafi
pokazać nam właściwej mariny. Wreszcie telefony do Bogdana pozwalają odszukać marinę Chateau
de Brest i Roztocze w niej. Odebranie jachtu zabiera nieco czasu i wreszcie koło. południa stajemy
się jego panami . Spacer po mieście, kolacja i wreszcie można wyspać się na leżąco. Rano Kąpiel,
śniadanie wyczerpuje program więc po zatankowaniu paliwa ruszamy w drogę.

Brest podczas wysokiej wody
Wiatr w zatoce wieje z południowego zachodu co nie wystarcza do pełnego żeglowania, ale
jednak grot pomaga nam nieco. Po minięciu latarni Petit Minou można jednak dostawić kliwer i
wyłączyć silnik. Przez cieśninę za Ushant przepływamy już pełnym baksztagiem osiągając bez
trudu 6 węzłów. Jeszcze zwrot przez rufę i obieramy kurs na wyspy kanałowe. Niestety, dla jachtu o
zanurzeniu Roztocza, niedostępne. Nocą wiatr się nieco rozwiewa i jacht rozpędza się chwilami do
dziesięciu węzłów. Nie ma jednak samego dobrego. Akumulatory słabną i trzeba włączyć silnik by
je doładować a tu okazuje się pęknięty przewód paliwowy do wtryskiwacza. Adamowi udaje się
prowizorycznie uszczelnić pęknięcie więc akumulatory można ładować. Za to nie działa alternator
od obwodu rozruchowego. W najbliższym porcie czeka nas dłubaninka. Dla urozmaicenia,
Romkowi udaje się strzelić serię niekontrolowanych zwrotów.
Rano wiatr nieco słabnie .i druga wachta zabiera się za śniadanie. W ciągu dnia wiatr zdycha
a prąd pływowy hamuje nas wydatnie i prędkość spada poniżej 1.5 węzła. Koniec z żeglowaniem.
Odpalamy silnik i zrzucamy żagle. Powoli prędkość prądu spada i jego kierunek staje się mniej
złośliwy. Po minięciu Guernsey prąd zmienia kierunek i stopniowo przyspieszamy. Koło przylądka
Hauge znowu pędzimy ponad 10 węzłów. Wokół nas skłębione wedy. Odsłaniają się kolejne

światła, wreszcie widać czerwoną główkę awanportu Cherbourga. O 23 wchodzimy do zatłoczonej
mariny, gdzie cudem znajdujemy wolne miejsce do zacumowania.

Cherbourg
Leniwy następny dzień. Jedynie Adam walczy z cieknącym przewodem paliwowym i
odmawiającym współpracy alternatorem. Okazuje się, że niezbędna jest wymiana regulatora
napięcia wraz z szczotkotrzymaczami. Na szczęście, udaje się to znaleźć w firmowym sklepie
Mazdy. Odbywamy w podgrupie spacer malowniczymi uliczkami Cherbourga, zjadamy lunch w
postaci muli po normandzku i powoli przymierzamy się do wyjścia. Prognozy zapowiadają leniwe
wiatry ze wschodu. Aby nie kopać się z koniem planuję przeskoczenie kanału na północ i
odwiedzenie cieśniny Solent, a raczej któregoś ze znajdujących się tu portów. Wychodzimy późnym
wieczorem. Mizerny wiatr ze wschodu powoduje lekkie zawracanie głowy ale wreszcie ustala się
na spokojną trójkę. Noc upływa na omijaniu statków żeglujących tam i sam po kanale. Sterujemy
prosto na północ, ale prądy pływowe najpierw wywożą nas daleko na zachód a następnie w miarę
zbliżania się do wyspy Wight z powrotem na wschód. Wykorzystujemy to. by do cieśniny Solent
wchodzić z prądem i z wiatrem.

Portsmouth

Wizyta
Piękna pogoda wita nas na podejściu do wyspy Wight. Z daleka lśnią w słońcu kredowe
klify. Z cieśniny wychodzą liczne statki i jachty. Wśród nich, szary okręcik z brytyjskimi barwami
na burcie. Po jakimś czasie od okręciku odbija rib i zmierza zdecydowanie ku nam. Kurtuazyjne
zapytanie, czy można wejść na pokład na które można tylko równie kurtuazyjnie odpowiedzieć.
Skrupulatne wypytywanie skąd, dokąd, kto jest skiperem, o listę załogi i właściciela. A
szczególnie, jakie to porty afrykańskie jacht w swojej podróży odwiedził. Pewne zdziwienie budzi
informacja, że na czarnym lądzie istnieją jakieś hiszpańskie miasta. Wreszcie dostaję informację

gdzie mam przycumować do burty owego okręciku w celu dokonania inspekcji. Dwóch panów w
nieomal nurkowych kombinezonach płynie z nami. W chodzimy do Portsmouth i zawijamy do
mariny Haslar gdzie czeka już na nas znajomy okręcik. Cumowanie jest trywialne, bo wiatr spycha
zastopowany jacht na szarą burtę. No i zaczyna się na całego czesanie jachtu. Specjalna ekipa
zbiera kurze z jachtowych mebli w celu odszukania śladów narkotyków. Kolesie są sympatyczni,
ale swoją robotę wykonują gorliwie. Pracowicie usiłują dostać się do zbiorników na wodę. W
zakamarkach forpiku znajdują stare puszki konserw zapomniane przez którąś z poprzednich załóg.
Nie omieszkają przewietrzyć nam żagielkoi i zaglądnąć do akumulatorów. Ostatecznie nie
znalazłszy niczego kompromitującego pomagają znaleźć miejsce w jednej z marin. Wybór pada na
Gunwarf Quai po wschodniej stronie rzeki.
Cumowanie w wartkim prądzie odpływu stanowi pewną sztukę, ale przy drugim podejściu,
tym razem pod prąd, udaje się znakomicie. Piotr znajduje malowniczy pub na kolację. Rano
wycieczka do muzeum marynarki z Victory i Warriorem na czele. Jeszcze obiad i żegnamy się z
gościnną mariną u stóp Spinaker Tower. Najpierw w poprzek rzeki do mariny Gosport, gdzie w
przewidywaniu bojów z prądem Tamizy tankujemy paliwo po dach.
O 1700 oddajemy cumy i z rosnącym prądem odpływu wypadamy na wody cieśniny Solent.
Wschodni wiatr nie pozwala zbyt długo płynąć prawym halsem, bo wkrótce kończy się nam
głęboka woda. Więc zwrot i okazuje się, że daje się płynąć kursem 120 stopni. To pozwala przejść
na południową stronę kanału jeszcze przed strefą rozgraniczenia ruchu. W nocy mijamy się z
karawanami statków. Nad ranem wiatr odchodzi na SSE więc można wrócić na prawy hals, tym
razem już po południowej stronie strefy.

Dunkierka
W środku nocy budzi mnie potężny huk. Wyskakuję z koi na pokład i widzę pędzącą za rufę
lewej burty łódkę ze zwalonym masztem i bez żywego ducha na pokładzie. Przez chwilę widzę ją w
poświacie naszego rufowego światła po czym znika w ciemnościach. Stajemy, rozglądamy się
wokół i odszukujemy światełko dryfującego jachtu. Podchodzimy bliżej. Na pokładzie dwóch
mężczyzn. Na nasze obwołanie odpowiadają bełkotliwie, że właśnie usiłują zrozumieć co się stało.
Sprawiają wrażenie pijanych, W pierwszej chwili odpowiadają, że owszem, nasza pomoc by się im
przydała, ale dowiedziawszy się, że to Oni na nas wjechali, zmieniają zdanie. Kłócą się między
sobą, jak mogli nie zauważyć „the damn big ship”. Zgłaszamy kolizję przez radio. Seria pytań o to,
czy są ranni, potem te same pytania do załogi Hope, bo taką nazwę nosi 9cio metrowy, dość
staroświeckiej budowy jacht. Tam także nikt nie odniósł obrażeń. Ostatecznie, skoro anglicy
odmawiają asysty lub holowania, SAR pozwala nam odpłynąć do Dunkierki. W regularnych
odstępach czasu wywołują Hope, ale bez odzewu.
Dookoła przylądka Griz-Nez prąd rozpędza się do ponad 5 węzłów i to w sprzyjającym nam
kierunku. Do wschodniego portu w Dunkierce docieramy jednak dopiero o 12, przy niskiej wodzie.
Do mariny Gran Large wchodzimy z niepokojem patrząc na echosondę, ale wszystko okazuje się
OK. Adam w cudowny sposób prostuje pogiętą stójkę i kompletuje porwane stalówki relingów.
Dziwnym wydaje się obyczaj, że w sobotę już o 4 zamykane są restauracje. Za to,
zadeklarowawszy, że nie zostajemy na noc, hafenmajster rezygnuje z pobrania opłaty portowej. Port
jest ciekawy, pooddzielany śluzami i zwodzonymi mostami, ale nasza marina jakkolwiek oddalona
od centrum zapewnia możliwość wejścia i wyjścia o każdej porze. Wiatru ani śladu ale prąd nam
pomaga i langsamm aber siher ruszamy na morze.

Londyn
Nocą mijamy strefę rozgraniczenia ruchu w cieśninie Dover ( lub Kaletańskiej, jeśli ktoś
woli Francuzów ) Ruch statków umiarkowany a wachtowi nie mają większych trudności z

ustaleniem, z której strony są ich rufy, które, jak wiadomo każdemu żeglarzowi, są dużo ładniejsze
od dziobów. Wreszcie pojawia się słaby wiaterek od lądu co pozwala wpłynąć w The Hole pod
żaglami. Jeszcze trochę i docieramy w Princess Chanell. Prąd ciągle przeciwny co budzi nadzieję na
korzystną odmianę po wejściu do Tamizy. Nawet pojawia się wiatr z możliwego do przyjęcia
kierunku, co pozwala nareszcie uciszyć silnik. Prąd, zgodnie z oczekiwaniem odwraca się i już w
Yantlet Channel suniemy żwawe 6 węzłów. Niestety, po wejściu do rzeki wiatr staje się zupełnie
przeciwny zatem silnik wraca do łask a żagle opadają. Prąd tężeje i żwawo połykamy kolejne
zakręty. Osuchy na brzegach znikają i prąd znowu słabnie. W momencie kiedy mijamy Erith prąd
odwraca się ale na szczęście, na prawym brzegu widać stojące na bojach jachty. Sporo bojek jest
wolnych, więc bez wahania skręcamy w ich stronę. Sprawdzamy głębokość i po odjęciu siedmiu
metrów pływu zostaje jeszcze bezpieczna głębokość. W chwilę po zacumowaniu podpływa do nas
niewielki jacht. Skiper przedstawia się jako członek lokalnego jachtklubu i wita nas w swoim
gospodarstwie. Zaprasza do zapisania się do książki gości i zawozi mnie z Piotrem na brzeg.
Wymieniamy wizytówki.
Pobudka o 4 rano by załapać się na poranny przypływ. Po trzech godzinach docieramy pod
Tower Bridge i udaje się wywołać na 80 kanale marinę St. Katrine. Mamy zaczekać chwilę do
czasu wyjścia kilku jachtów. Czekamy przy burcie zacumowanej na rzece barki. Właściciel
obudzony ruchem na pokładzie wynurza się z kabiny i łaskawie pozwala nam pozostać przy burcie.
Widząc wychodzące jachty szybko wracamy do czekającej na nas śluzy. Po chwili jesteśmy już
zacumowani w ekskluzywnej marinie.
Postój urozmaicony wycieczkami do city i statkiem do Greenwitch. Lunche z wykwintnymi
daniami kuchni angielskie typu fish & chips lub dla odmiany bufet w chińskiej knajpie. Wysoka
woda, przy której możemy opuścić marinę wypada koło 1920 naszego czasu, przy czym nie ma
pewności, czy wody wystarczy do opuszczenia śluzy. Most na wejściu się podnosi się i przy asyście
licznych gapiów z kamerami wprawiam Roztocze do śluzy. Teraz długie oczekiwanie na dokładnie
najwyższą wodę. Wreszcie brama wyjściowa się otwiera i ruszamy na rzekę żegnani przez
śluzowego. Początkowo prąd jeszcze w górę rzeki, ale wkrótce rozpędza się w stronę morza.
Tamiza jest pełna nieoświetlonych przeszkadzajek więc trzeba wytężać wzrok, by nie władować się
na którąś z nich. W środku nocy żegnamy się z rzeką i wypływamy na spenetrowane już wcześniej
estuarium.

Ostenda
Świeży wiatr z zachodu rozpędza nas do przyzwoitej prędkości niezależnie od kierunku
pływu zbliżamy się do strefy rozgraniczenia ruchu. Ruch nie jest specjalnie ożywiony. Rano
pędzimy w stronę Ostendy po 9 i 10 węzłów. Coraz trudniej utrzymać kurs względem wiatru więc
zrzucamy grota. Na samym kliwrze szybkość niewiele spada. Wybieranie drogi pomiędzy
przybrzeżnymi płyciznami wymaga sporej uwagi. Na szczęście komputerowa nawigacja wspierana
przez Furuno pozwala się z tego wywiązać bez trudu. Fala na przybrzeżnych płyciznach rośnie więc
wcelowanie w główki portu sprawia pewne trudności. szczególnie że właśnie wchodzi wielka
pogłębiarka i kuter rybacki, który wysunął nos z portu by natychmiast do niego powrócić. Śluza do
mariny Mercator już o tej porze nie działa więc cumujemy do pomostu dla oczekujących w Royal
North Sea YC. Sondowanie oraz analiza tabeli pływów przekonuje, że wody pod kilem powinno
nam wystarczyć nawet przy niskiej wodzie. Spóźniony obiad na kolację i spać. W każdym razie ja,
ba młodzi jednak ruszają na podbój Ostendy „by night”
Prognoza pogody w klubie nie jest optymistyczna. Wiatr wprawdzie ze słusznego kierunku
ale najpierw 6B, w ciągu dnia 7B a w nocy nawet 8B z silnymi szkwałami. W normalnych
warunkach nie wychodziłbym w morze, ale goni nas termin oddania jachtu w Amsterdamie,
Przygotowujemy więc sztormowego kliwerka i ruszamy w drogę. Przebicie się przez załamującą się
w główkach portu falę stanowi nie lada wysiłek dla silnika. Wreszcie jednak można się odłożyć na
docelowy kurs i postawić tą chusteczkę do nosa na dziobie i zarefowanego bezana na rufie. Jacht
powoli nabiera prędkości. Niech no tylko prąd się odwróci.

Amsterdam
Najchętniej zakończyłbym rejs w Ijmuiden i nie pchał się do Amsterdamu gdzie czarno
widzę możliwość znalezienia miejsca w cywilizowanej marinie, ale moi ambitni załoganci nie
popuszczają. Wygrzebujemy więc z REEDSa telefony kontaktowe. Sixhaven odpuszczamy od razu,
bo przecież tam jachty tylko do 15 metrów. Aeolus nie odpowiada na telefony. Pozostaje
Niuwendam, na końcu krętego kanału na północnym brzegu. Odpowiedź jest pozytywna, tak 18m
LOA i 3m draft jak najbardziej akceptowalne. Ruszamy na pewniaka.
Wiatr początkowo NW silny, ale bez szaleństw. Nasze asekuranckie żagielki wydają mi się
cokolwiek zbyt małe. Ale pamiętam o prognozie, która wkrótce zaczyna się spełniać. Utrudnienia są
takie, że musimy się trzymać po odlądowej stronie strefy rozgraniczenia ruchu, na której występują
liczne mielizny. Na dodatek mijamy kilka ruchliwych portów. Co prawda przy panującej pogodzie
ten ruch nie jest specjalnie groźny, większość widzianych statków stoi na kotwicach, ale o spaniu
nie ma mowy. Pojawiają się naprawdę silne szkwały z deszczem a nawet gradem. Fala piętrzy się
nad mieliznami i chwilami sięga 12 m. Nooo, tyle to widział tylko Zenek, ja najwyżej 4, ale i tak
wystarczy. Próba wysiusiania się w toalecie kończy się krwawo, t.zn. nabijam sobie guza i muszę
zrobić prowizoryczny opatrunek z podręcznych środków, (z papieru toaletowego) Wychodzi mi, że
w Ijmuiden będziemy zbyt wcześnie, więc ku rozżaleniu 2 wachty każę sprzątnąć bezan. Nad
ranem majaczą na horyzoncie światła nad Ijmuiden. Porównujemy charakterystyki świateł z
komputerkiem i wybrawszy rozsądną drogę a na dodatek podpierając się silnikiem wjeżdżamy
między falochrony.. Dopiero na spokojnej wodzie zrzucamy kliwra. Wywołuję przez radio obsługę
śluzy i umawiam na przeprawę. Początkowo kierują nas do śluzy dla jachtów, ale przypomniawszy
sobie 3m zanurzenia otwierają tą większą z prawego zespołu.

Robi się już widno, więc w kanale możemy spokojnie zjeść śniadanie. Spokojnie,
wyprzedzani przez wszystko co pływa defilujemy przez Amsterdam i odszukawszy właściwy kanał
kierujemy się do Niuwendam. Sonda pokazuje niepokojąco płytka wodę, ale ciągle jeszcze nam
wystarczy. Pamiętam o półtorametrowej rezerwie pomiędzy wskazaniami echosondy a rzeczywistą
głębokością, zmierzona w Ostendzi sondą ręczną. Po kolejnym zakręcie odsłania się marina i
skrawek wolnej kei czekającej na nas u wejścia. Podchodzę ostrożnie i pół metra przed keją
stajemy. Na dnie. Rzeczywiście, echosonda pokazuje 1,5m. Gostek z mariny zapewnia nas, że
akurat z tej strony jest górka, jeżeli zajedziemy z drugiej strony będzie OK. Dobrze. Wycofuję jacht
bez trudu, dzięki ostrożnemu podejściu. Wchodzimy w głąb mariny, obracam jacht i podchodzimy
od tej strony. Jest zdecydowanie lepiej. Jacht staje dopiero o 30 cm od kei. Od biedy da się na keje
zejść, ale nie za elegancko. Znowu telefon do Aeolusa, znowu bez odpowiedzi. Próbujemy do
Sixhaven. Ku mojemu zdumieniu, odpowiedź jest pozytywna. Na dwa dni postoju można. No to
żegnamy się z Niuwendam. Mały labirynt na wejściu i okazuje się, że możemy stanąć przy
dalbach, prostopadle do zacumowanych tam jachtów i korzystać z pomostu łączącego to miejsce z
brzegiem. Kabel do podłączenia prądu wystarcza, oczywiście wtyczka nie pasuje do posiadanej
przez nas przelotki, ale Adam ma już to opanowane w postaci starannie zastruganych kołeczków.
Ruszamy na podbój Amsterdamu z typowo holenderski lunchem w tybetańskiej restauracji.
Koledzy ruszają na poszukiwanie głównej atrakcji, czyli dzielnicy czerwonych latarni. Ja jednak
padam po ostatniej nocy na nos, więc wracam na jacht. Kąpiel i spać. Następnego dnia pozostaje
już tylko oddać jacht w dobre ręce, zapakować się do busa i ruszyć w drogę do domu. Rejs
niewątpliwie był ciekawy i dość wymagający.
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Wodnik II
Do Władysławowa docieram koło 0400. Budzenie załogi o tak
nieludzkiej godzinie wydaje się bezcelowe, więc
próbuję
cokolwiek dospać w samochodzie. O
siódmej przestaję
się oszukiwać i ruszam na jacht.
Jarek już
nie śpi i
wita mnie serdecznie. Piękny Opal świecący
złotymi
burtami robi doskonałe wrażenie. Po
bliższym poznaniu
okazuje się, że jacht jest w stanie
wskazującym
na
długoletnie zaniedbanie. Szczególnie
żagle
mają
konsystencję frotowego ręcznika. Zjadam śniadanie z resztką
poprzedniej załogi i czekam na
swoją, która pojawia się
pojedynczo. Głównie młodzi i
bardzo młodzi ludzie –
jak to w Róży podczas wakacji.
Organizujemy zakup gazu
i zaopatrzenie prowiantowe. To ostatnie z pewnymi
przygodami, bo wprawdzie wózki w markecie zostały
legalnie wypożyczone, to
gorliwi ochroniarze i tak
urządzają pościg. Wreszcie wszyscy są na jachcie więc mogę
przeprowadzić pogadankę o szelkach, kibelku i nie wypadaniu
za burtę. Kolacja i spać, bo pobudkę zapowiadam na 7 rano.

Karlskrona
Poranek mglisty i bezwietrzny zatem śniadanie można urządzić już na wodzie. Jeszcze
ceremonia pożegnania się z bosmanem przez radio i w drogę. Zgodnie z jarkowym ostrzeżeniem,
silnik ciągnie słabo i, jak to przy prawoskrętnej śrubie, jacht niechętnie skręca w prawo. Na
szczęście basen we Władysławowie jest obszerny i wychodzimy w morze. Teraz zaczyna się nauka
sterowania, bo wprawdzie wszyscy w załodze są żeglarzami, co to na Mazurach już z niejednego
pieca jedli, to sterowanie dziesięciotonowym jachtem za pomocą koła okazuje się całkiem nowym
doświadczeniem. Bez kilku kółek się nie obeszło. Powoli mgła się rozchodzi i pojawia się
północno-wschodni wiatr co pozwala wreszcie postawić żagle i ku powszechnej uldze odstawić
łomoczącego Perkinsa.
Kurs na Bornholm wypada nam 280 i początkowo udaje się to nam znakomicie, Wiatr
jednak odchodzi stopniowo na wschód a potem na południowy-wschód więc nasz kurs coraz
bardziej zakręca ku północy. Rano przekładamy się na lewy hals ale i wiatr odchodzi zdecydowanie
na południowy zachód więc okazuje się, że na Bornholm trzeba będzie halsować. Do Gudhjem
mamy 30 i do Karlskrony 30 mil, ale za to baksztagiem. Wybór jest prosty – Karlskrona też
przecież była w planie. Rozdartego foka wymieniamy na małego kliwra ale i tak z wiatrem i
rosnącą falą lecimy 6-7 węzłów.
W Karlskronie meldujemy się o 1600. Rozpoczyna się mała wojna polsko – niemiecka, bo
wciskamy się „na kartę kredytową” pomiędzy dwa jachty takiej bandery. Niemiec od motorówki
bez pretensji cofa się o metr. Ale ten od żaglówki robi nam awanturę. Wygląda, że popisuje się
przed swoją kobietą, bo za rufą ma 5 metrów wolnej kei. Wreszcie wyrusza na skargę do Havnen
Kontor. Młodzi szwedzi przychodzą ocenić sytuację i stwierdzają, że nasz jacht zacumowany na
czterech linach stoi jak mur a Niemiec może bez pretensji z ich strony cofnąć się o tyle, o ile uważa.
Niemiec z pogardą odrzuca moją ofertę pomocy. Kiedy jednak wracamy z wycieczki na lody
(monstrualne porcje – pycha) jacht niemiecki stoi odsunięty o metr. Na kolację nikt nie ma ochoty,
więc spać na równym kilu.
Rano uzupełnienie „płynów ustrojowych” silnika i przygotowanie żagli na dalszą podróż. W
miejsce porwanego stawiamy mały grot ale wierząc prognozie pogody zamiast maleńkiego
kliwerka przygotowujemy okazałą genuę. Jeszcze wizyta w muzeum morskim i w drogę. „Nasz”

Niemiec stoi na dziobie swojego jachtu i wyraźnie czeka na kompromitację. Wiatr jest dopychający
ale dychawiczny Perkins odstawia jednak rufę dostatecznie daleko, by manewr zakończył się
bezkrwawo. Na początek zostawiamy na kei Justynę, uzbrojoną w aparaty fotograficzne, by zrobić
zdjęcia jachtu pod żaglami. Kręcimy na zewnątrz falochronu ósemki po czym odbieramy naszego
fotografa i w drogę. Początkowo wiatr nam sprzyja, więc można nawet odstawić silnik ale po
wyjściu na „Ittre Reede” wieje już regularnie w twarz, Jacht mozolnie czołga się w kierunku
„bociana” zamykającego zatokę. Potem jeszcze kawałek do bramki między szkierami gdzie wypada
o włos minąć się z promem. Wreszcie mijamy wszelkie przeszkadzajki i można postawić znowu
żagle.

Christiansoe
Wieczór i noc pod żwawy wiatr przepływamy na małym foku i drugim grocie. W nocy wiatr
jednak słabnie i nasz kurs coraz bardziej mija się z Bornholmem. Wymieniamy foka na genuę i
żegluga nabiera świeżości. Kiedy uznaję, że po zwrocie kurs wypadnie nam na Hammerodde
robimy zwrot na west. Ale po drodze leżą przecież malownicze skały Christiansoe, jakże je
pominąć.Do porciku wchodzimy o 1200. Załoga wypuszcza się na wycieczkę dookoła wyspy, co
nie trwa długo, bo wysepka jest maleńka, po czym Tomek z Przemkiem zabierają się za obiad a
reszta załogi idzie się wykąpać w słonawej wodzie. Po obiedzie żegnamy się z malowniczymi
wyspami, Wiatr robi w porcie spory przeciąg i obrócenie łódki wymaga odrobiny zręczności ale
wszystko kończy się dobrze. Zdradliwe skałki obok wejścia za nami, żagle postawione i tylko szot
od genuy robi się w pewnym miejscu niebezpiecznie cienki. Kurs na Hammerodde

Roenne
Wiatr z południa pozwala kurs na przylądek Hammerodde trzymać bez trudu. Trochę
ostrzymy za przylądkiem i jeszcze przy dziennym świetle mijamy ruiny Hannershus. Wieczorem
pojawiają się szkwały z deszczem, łódka przyspiesza chwilami do 8 węzłów. Pomny mizernego
stanu żagli wywołuję męskę część załogi do zmiany genuy na foka, Gdy wreszcie, zresztą przy
współudziale pań, operacja zostaje zakończona, deszcz ustaje a i wiatr słabnie. Roenne jest tak
blisko i tak daleko jednocześnie. Każę zatem płynąć pełnym bajdewindem w morze i o 3 mnie
zbudzić. Kiedy udaje mi się wreszcie usnąć okazuje się, że właśnie jest już trzecia i Kuba
delikatnym głosem mnie budzi. Światła Roenne wprost przed nami więc pozostaje tylko cierpliwie
się tam czołgać. Baterie padły tak zasadniczo, że przetwornica tylko wyje i nie chce zasilać
komputera. Nic to - trudno nie trafić. Na szczęście bateria startowa jest w porządku więc sprzątamy
żagle, odpalamy silnik i o bladym świcie wchodzimy do mariny. Śniadanie, kąpiel i młodsza część
załogi pod pretekstem uzupełniania prowiantu pędzi do miasta. Bardziej dorosła zamawia
konsultacje z pracy na mapie. Wreszcie obiad i w drogę.

Świnoujście
Świeży wiatr z SW zmusza nas w celu oddalenia się od wyspy, płynąć początkowo w kierunku
nieco powyżej zachodniego. Po zwrocie udaje się utrzymać z trudem kurs 170 stopni.Jeszcze wyspa
nie znikła za horyzontem gdy wiatr cichnie zupełnie. Wyłączamy dla oszczędności prądu nawet
światła nawigacyjne, zostawiając jedynie białe światło na topie masztu. Nad ranem wiatr jednak
rusza i powoli odchodzi ku zachodowi. Kurs na Świnoujście jest już osiągalny. Tylko przez godzinę
musimy słuchać łomotu silnika dla ekshumowania zdychających akumulatorów. Szybkość rośnie
wraz z przechyłem jachtu. Ku żalowi załogi dysponuję zamianę genuy na małego foka. Łódka się
nieco podnosi a na horyzoncie zaczynają majaczyć dźwigi Świnoujścia. Wiatr tężeje do regularnej

ósemki. Wreszcie zwalamy grota i na foku wspieranym silnikiem wjeżdżamy do ujścia Świny. Na
wszelki wypadek zgłaszam wejście na 12 kanale bo ruch tu jest spory. Po krótkiej rundce wokół
zatłoczonego basenu północnego znajdujemy przytulne miejsce przy lśniącym nowością nadbrzeżu.
Uczynni żeglarze odbierają cumy i tak stoimy. Pora pożegnać się z miłą i pełną zapału załogą

Świnoujście II
Nowa załoga zbiera się powoli, więc mam dość czasu na drobne zakupy i prawdziwy obiad zamiast
słoikowych ingrdiencji. Wieczorem jeszcze wspólna kolacja na mieście z nową załogą i kolejna noc
na nieruchomej koi. Rano kąpiel, śniadanie, uzupełnienie wody i paliwa. Prognoza pogody
zapowiada słabe wiatry z południa zatem trzeba z nich skorzystać – prosto w stronę Kopenhagi.

Holviken
Prognoza jak to prognoza. Do wieczora się sprawdzała co pozwoliło bez bólu dopłynąć do
trawersu Jasmundu. Dalej zaczęły się schody z burzowymi szkwałami. i deszczem oraz wiatrami ze
zmiennych kierunków lub w ogóle bez kierunku. Świeżym sternikom sterowanie sprawiało sporo
trudności i nierzadko kończyło się wracaniem do Świnoujścia. Z punktu widzenia wizyty w
Kopenhadze noc była stracona. Rano dopiero wiatr zdecydował się wiać z zachodu ijakkolwiek nie
był to korzystny kierunek, przynajmniej wiadomo było czego się spodziewać Pod wieczór wiatr
osłabł i aby zdążyć na ostatnie otwarcie mostu nad kanałem Falsterbo trzeba się było się przeprosić
z silnikiem. Do główek dopływamy o ósmej i z daleka podziwiamy jak most się otwiera a potem
zamyka. Trzeba było czekać godzinę na kolejne otwarcie. Wreszcie nadchodzi nasza pora i po
przejściu pod skrzydłami mostu cumujemy do zewnętrznego pomostu mariny bez szukania jakiegoś
lepszego miejsca. Kolacjaaaa!!! .

Christianshavnen
Rano (t.zn. O 11 ) udaje się nam oderwać od kei. Nie było potrzeby się spieszyć, bo do
przepłynięcia nieco ponad 20 mil a wiatr i tak miał się obudzić dopiero koło południa. Stawiamy
więc grnuę i do pomocy bezana. Wiatr w plecy, więc grot tylko by przeszkadzał genui pracować.
Najpierw starannie trzymając się wytyczonego toru, później już na przełaj, gdy głębokość na to
pozwala płyniemy do Kopenhagi. 6 węzłów okazuje się zrozumiałe, gdy mijamy kolejne boje w
Sundzie i kipiący wokół nich kilwater. Przy południowym wietrze nadmiar wody wraca z Bałtyku
na ocean. Wchodzimy do portu. Mijamy zapchaną do ostatniego miejsca Longelinię i kierujemy się
do kanału Christianshavnen. Wygląda, że i tu nie ma szansy na postój ale nagle, o dziwo, na
wschodnim brzegu jest wolne miejsce opatrzone zieloną plakietką. Wprowadzenie z zaskoczenia
długiego jachtu w taki zakamarek okazuje się trudnym zadaniem ale jednak, dzięki wspólnemu
trudowi załogi się udaje. Nawet rufa nie wystaje zbyt daleko i tramwaj się za nią mieści. Kolacja w
hippisowskiej knajpce w Christianii. Załoga rusza zdobywać Kopenhagę a ja, zostaję za psa
łańcuchowego. Szlifowanie bruków już mnie nie rajcuje

Roedvik
Ranek pochmurny. Budzi mnie alarm do wysłuchania prognozy pogody. Wiatr południowy do
południowo wschodniego. Biednemu zawsze wiatr w oczy. W porcie wydawało się, że wiatr jest ze
wschodu ale za każdym zakrętem wiatr zakręca również i wciąż wieje w oczy. Nadal otrzymuje się
prąd na północ, więc wypadkowa prędkość wypada żałośnie. Za Nord Rose udaje się nawet

postawić grota, ale z silnika zrezygnować nie można. Dopiero za Dragor można postawić genuę a
nieco później nawet bezana. Szybkość zaczyna muskać 6 węzłów. Wiatr jednak słabnie i szybkość
przestaje być imponująca. Przed 18 zrzucamy genuę, która nie pozwala nam płynąć dostatecznie
ostro i znowu odpalamy silnik. Całe wybrzeże usiane jest palami na których rozpięte są sieci –
trzeba uważać. Wreszcie tuż przed 19 wchodzimy do malowniczego lecz totalnie zapchanego
Roedvik. Chwila przerwy na nabranie wody bo zaraz ruszamy dalej. Plany wieczornego wyjścia
wzięły jednak w łeb, bo wiatr wysłuchał niemieckiej prognozy pogody i poszedł spać a
perspektywa całonocnego słuchania silnika nikomu się nie uśmiechała. W nocy przeszedł ulewny
deszcz. Rano nadal totalna flauta. Wreszcie coś się w powietrzu dzieje i koło 1100 ruszamy na
morze. Najpierw trzeba odpłynąć poza sieciowe ogródki potem stawiamy żagle. Na krótko, bo wiatr
znika i powoli dryfujemy w stronę dopiero co pożegnanego lądu. Znowu kaszlaczek w ruch na
cztery godziny. Wreszcie pojawia się nieśmiały powiew z zupełni nie przewidzianego kierunku
czyli z południowego zachodu. Tego nie było w żadnej prognozie. Stawiamy najpierw nieśmiało
grota, a gdy się to potwierdza, dostawiamy genuę i bezana. Lekki wiatr wystarcza aby jacht
pomykał w stronę Arkony 5 do 6 węzłów. Bałtyk znowu robi się mały. Niestety – początkujący
żeglarze wierzą we wszechmoc kompasu i skoro na początku kurs wynosił 180 (czytaj 200) to
trzymają się tego kursu nie bacząc na zmiany kierunku wiatru. Tym razem doprowadziło to nas do
Dornbusch zamiast Arkony a to oznacza 17 mil prosto pod słaby wiatr. Więc znowu parę godzin
motorkowania. Wreszcie na świtowej wachcie udaje się ominąć Arkoną i skierować jacht mniej
więcej w stronę Świnoujścia Parę razy trzeba jednak wykonać korygujący hals bo wiatr uparcie
wieje z południowego wschodu. W efekcie do mariny w basenie północnym cumujemy dopiero
koło czwartej nad ranem Wyspanie przypadnie chyba dopiero na następną noc

Tejn
Don Jorge mawia, że mądry skiper sztorm ogląda z portu. Słusznie, ale jak długo można być
mądrym skiperem? Niedzielę przeczekujemy, śledząc prognozy pogody ale w poniedziałek
decyduję się przeskoczyć Bałtyk z pomyślnym wiatrem na Bornholm, zanim się na dobre
ozdmucha. Dodatkowego smaczku nadaje fakt, że jest nas tylko dwóch. Zaczyna się niewinnie –
stawiamy na dziobie małego foka i w drogę kursem 015. Wiatr początkowo umiarkowany goni nas
z prędkością 5 węzłów stopniowo nabiera jednak rozmachu. Pojawiają się deszczowe szkwały,
które wygładzają fale pokrywając je warstwą piany, a foczek ciężko pracuje i patrzę na niego z
niepokojem. Pomiędzy szkwałami fala rośnie imponująco. Od rana raz tylko sporządziłem dla nas
gorący kubek i Jacek przygotował parę kanapek ze smalcem. O prawdziwym posiłku nie można
nawet pomarzyć. Na wysokość Roenne dopływamy koło 22 ale przy takim wietrze i fali nie mam
odwagi wchodzić do portu. Tymczasem wiatr zaczyna przekraczać w porywach 35 węzłów i fale
rosną do naprawdę wielkich rozmiarów co utrudnia utrzymanie prawidłowego kursu.. Wreszcie
mijamy Hammerodde i chowamy się za cyplem. Wiatr nie folguje ale przynajmniej fala
zdecydowanie mniejsza. Chwilę walczymy z wściekle łopoczącym fokiem i już na silniku
zmierzamy pod osłoną brzegu do Tejn. Allinge w nocy i przy takiej pogodzie uważam za
niedostępne. Mijamy szereg statków, które kotwiczą pod osłoną wyspy i o 0315 cumujemy przy
roboczym nadbrzeżu w Tejn. Dużego drinka za cudowne ocalenie i spać. Ciekawe, jak długo
wypadnie nam tutaj czekać na zmianę pogody.

Simirishamn
Spokojnie prysznic, śniadanko i koło 0930 oddajemy cumy. Najpierw pół godziny na
silniku, żeby odpompować obfitą po poprzednim etapie zenzę i wreszcie, na wysokości Allinge
stawiamy najpierw genuę, później do pary – bezana. Wieje czwóreczka z południowego zachodu i
łódka pomyka żwawo 5 do 6 węzłów. Najpierw straszą nas trałujące obok nas kutry a później statki,
których głębokowodną rutę właśnie przecinamy. Poza tym luzik i po kawce i pięciu godzinach

leniwej żeglugi cumujemy w Simirishamn. O dziwo, port pustawy i miejsca dla Wodnika pod
dostatkiem W zestawieniu z Tejn czeka na nas tutaj metropolia. No... metropolijka.

Sassnitz
Prognozy zapowiadały czwórkę z zachodu, ale poranek w Simirishamn wygląda
smętnie.Wszystkie flagi patrzą zdecydowanie w dół. Zjadamy solidne śniadanie, na które Jacek
zaserwował jajka na boczku i ruszamy w drogę, Początkowo wiedzie ona wzdłuż szwedzkiego
brzegu i słaby wiaterek niczym czwórki nie przypomina. Stawiamy kolejno wszystko co mamy i
jacht zaczyna żeglować coraz żwawiej. Po wyjściu za cypel lądu zaczna wiać dobre 15 węzłów i
prędkość oscyluje między 5 a 6. Lekka fala i słonko rozświetlające baranki na morzu dodaje uroku.
Ujmuje uroku zbliżanie się do ruchliwej ruty, co w końcu zmusza bas do zrobienia zwrotu. Mój
mądry komputer informuje mnie, że:”velocity making good” wynosi -2 węzły. Na szczęście
zbiegowisko statków się rozchodzi i możemy wrócić na właściwy kurs. Zostało 42 mile.; W miarę
jak wysoki brzeg Jasmundu wynurza się zza horyzontu, wiatr łagodnieje i wreszcie czas przestać się
oszukiwać. Zwalamy kolejno żagle i znowu donośny terkot naszego Perkinsa rozchodzi się po
morzu. Jeszcze jedna niespodzianka w postaci południowej kardynałki w samym wejściu do portu i
ostatecznie o północy możemy odstawić silnik i pogasić światła. Marina – widmo, strasząca martwo
od paru lat zniknęła i stajemy longside przy falochronie, Do sanitariatów daleko, na szczęście stoją
na kei tojtojki. Szybko spać

Znowu Świnoujście
Poranek nie budzi nadziei. Wszystko co powinno łopotać zwisa smętnie. Cierpliwości – w
Simirishamn też tak było. Więc śniadanie, krótki spacer po mieście połączony z degustacją
niemieckiego piwa i tuż przed 12 oddajemy cumy. Na zatoce jakiś wiaterek występuje i to zgodnie
z zasadą obowiązującą dżentelmenów – z baksztagu. Szybko stawiamy żagle i nawet mamy cheilę
satysfakcji, bo wyprzedzamy niemiecką Bavarkę, Jednak na długo tego dobrego nie starcza i po
dwóch godzinach cierpliwego ciułania wiatru odpalamy maszynę. Najlepszy ze znanych sposób
zamiany węglowodorów na hałas. W końcu jednak wiatr się reflektuje i do samego Świnoujścia
pomykamy 5 do 6 węzłów. Jacek dopuszcza mnie do steru tylko wtedy, gdy musi się cieplej ubrać
lub nikotynowy nałóg bierze nad nim górę, No i jeszcze wtedy, gdy kapitana ogarnia głód bo od tej
strony Jacek jest niezastąpiony. W marinie meldujemy się koło 22 i poszukujemy miejsca do
zacumowania. Pierwsza próba okazuje się niewypałem bo chodniczek na betonowym nadbrzeżu
straszy jeszcze zbrojeniami a na dodatek nasz kabel nie sięga do rozdzielnicy elektrycznej. Po
krótkim spacerze wybieram kawałek pirsu pomiędzy dwoma pływającymi pomostami. Miejsca na
styk ale dajemy radę. Szybko spać. Rano pożegnanie z moim dzielnym załogantem i zaczynam
czekanie na nową załogę

Allinge ?
Nowa załoga i nowe wyzwanie. Tym razem załoga liczy cztery osoby, co więcej, mam w niej
naprawdę opływanego sternika. Co prawda nie ma zwyczaju wpisywać na początku rejsu portu
docelowego, ale nie ma co ukrywać, że powinno to być Allinge. O 0845 oddajemy cumy, jeszcze
w porcie wracamy po zgubiony odbijacz, który biegiem przynosi nam szczęśliwy znalazca z
zacumowanego obok nas jachtu i ruszamy w morze. Wieje łagodna trójka z południowego
wschodu więc stawiamy wszystko co mamy i półwiatrem kurs na Bornholm. Nastroje w
początkującej załodze doskonałe, bo fali tyle co na lekarstwo. Nic jednak nie jest dobre na zawsze.
W nocy budzi mnie Andrzej na wysokości Hasle. Jacht pędzi baksztagiem 8 węzłów i przy tym
kierunku wiatru Allinge znowu jest niedostępne. Zrzucamy genuę i płyniemy jeszcze do

Hammerode, po czym wracamy na południe z zamiarem wejścia rankiem do Roenne. Rankiem
odpalam silnik i okazuje się, że napęd mechaniczny nie działa. Owszem, wał śruby się obraca, ale
jacht z tego powodu nie płynie do przodu. Czyżby utracona śruba? Stawiamy genuę i ruszamy z
powrotem do Świnoujścia. Łódka rusza żwawo i natychmiast słychać gwiżdżący odgłos
obracającego się wału. Zatem śruba jest na swoim miejscu a winę za sytuację ponosi hydrauliczna
przekładnia napędowa. Od początku była mało sprawna, gubiła hydrol a teraz przekazywana przez
nią moc wystarcza do mieszania wody. Korzystając z bliskości Bornholmu wysyłam rozpaczliwe
SMS-y i dostaję odpowiedź z Róży, że akcja ratownicza zostaje uruchomiona, pozostaje oczywiście
problem dostania się do mariny w Świnoujściu, ale na to mamy jeszcze trochę czasu. Po zbliżeniu
się do Świnoujścia, odzywają się liczne telefony i SMSy. Marek z Wysp obiecuje zorganizować
holowanie. Armator dopytuje się co nas boli i na którą ma przysłać mechanika no i Róża Wiatrów
martwi się o nasze losy. Nawet dyżurny z traffic pozwala nam wpłynąć pomiędzy falochrony, by
nikt się nie utopił podczas podawania holu. Cumujemy przy pierwszym pływającym pomoście,
który teraz jest całkowicie wolny. Cumy szpringi i tak dalej. Jeszcze overhol gdy kabel okazuje się
zbyt krótki. Tknięty prxeczuciem odpalam silnik i proszę bardzo – o mało nie odjeżdżamy z
pływającym pomostem. Więc co jest grane? Złośliwość przedmiotów martwych czy
Klabautermann?

Władysławowo
Wizyta sympatycznego mechanika wnosi tyle, że przyczyną zagadkowego zachowania przekładni
musiało być spienienie zbyt małej ilości hydrolu w instalacji. Zatem należy częściej uzupełniać płyn
w cieknącej pompie i tyle na teraz. Prognozy zapowiadają 8 ze szkwałami do 9 zatem próba
ponownego osiągnięcia Bornholmu odpada. Zasada,że mądry skiper sztorm ogląda z portu
obowiązuje. Pozostaje przeczekać dobę i w czwartek ruszyć wprost do Władysławowa. Do
przebycia 160 mil najkrótszą drogą, więc na żadne skoki w bok czasu nie starczy. Na pociechę
utrzymuje się generalnie zachodni wiatr, więc halsowanie będzie zbędne. Wychodzimy w czwartek
po 9. Stawiamy małego foka i bezan. Prędkość koło 6 węzłów, rosnąca z rufy fala. W szkwałach
dochodzimy do 8 węzłów więc, by ułatwić sterowanie sprzątamy bezana. Szybkość utrzymuje
się przyzwoita i kolejno mijamy Dziwnów, Niechorze i zbliżamy się do Kołobrzegu. Siąpi deszczyk
mieszając się z bryzgami niesionymi wiatrem Noc przynosi rosnące fale i straszące szkwałami
prognozy. Rankiem, niebo zapełnia się cumulusami i fala trochę folguje. Do Władysławowa
docieramy tuż po 15 gdzie stajemy się obiektem zainteresowania znudzonych wczasowiczów.
Cumy między ostrogami i pora na długo wyczekiwany obiad. Żegnaj malowniczy kredensie!
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Róża Wiatrów
Pociąg do Gdańska przyjeżdża o nieprzyzwoicie wczesnej godzinie. Na szczęście spóźnia
się o pół godziny. Jeszcze śniadanie w Mc Donaldzie i nieśpieszny spacer przez Długi Targ na
Szafarnię. Blitz, zgodnie z zapowiedzią stoi na końcu pomosty tuż przed mostem, zanurzony w
zielonej zupie z rzęsy. Z jakichś powodów Róża zapowiedziała zbiórkę załogi na 1000 więc
odbieram nerwowe telefony tych, którzy na taką godzinę nie zdążą. Uspokajam, że w sobotę i tak
nie odpłyniemy. Po skompletowaniu załogi, zaprowiantowanie jachtu i zapoznanie świeżych
załogantów z jachtem oraz obowiązującymi na morzu porządkami. Może to kapralstwo, niech
będzie „liberatorom”, ale nie chciałbym, żeby się komuś lub jachtowi jakaś krzywda stała.
Prognoza pogody na nadchodzący dzień łagodna – 4 do 5 z NW spadające później do 3B. Lajcik.
Wychodzimy w niedzielę rano i na zatoce żadnej czwórki nie widać więc pierwsze dwie godziny
motorek w ruch. Później jednak stawiamy żagle i cierpliwie suniemy w stronę Helu. Za Helem
wiatr trochę się ożywia

Morskie kąpiele
.

Dopiero rankiem docieramy do przylądka Hoburg. Wiatr słabiutki ze zmiennych kierunków.
Trochę podpieramy się silnikiem. Po południu urządzamy kąpiel w morzu. Rezygnujemy z
wchodzenia do Burgsvik skuszeni tygodniem średniowiecza trwającym właśnie w Visby. Zatem
jeszcze jedna noc na spokojnym morzu. Dopiero rankiem następnego dnia stajemy w tym porcie. W
wewnętrznej marinie miejsca oczywiście nie ma, ale przy zewnętrznym falochronie cumujemy
longside. Opłata za postój jest tutaj skomplikowana i składa się z kilku składników – cumowanie,
prąd, sanitariaty. Razem przekracza to 500 SEK. Tydzień średniowiecza w tym roku trochę
skromny, więc postanawiamy nie nocować w porcie.

Visby – tydzień średniowiecza.

O 1930 oddajemy cumy. Trójeczka z południa pozwala „langsam aber sicher” poruszać się
w kierunku szwedzkiego lądu. Wiatr stopniowo odchodzi na NW co zmusza nas do wymalowania
na mapie zamaszystego zygzaka. Rankiem zaczynamy zawiłe podejście do Vastervik.
Przygotowałem sobie ściągawkę z przewodnika Don Jorge, więc z wydrukiem w ręku odnotowuję
kolejne boje prowadzące do miasta. Jest tam kilka marin ale wybieramy małą znajdującą się w
bezpośredniej bliskości miasta. Spacer po mieście w celu uzupełnienia prowiantu, bo samo miasto,
jak większość w Szwecji raczej nudnawe.

Między Scylla a Charybdą

Odchodzimy przed 19 by jeszcze przy dziennym świetle przecisnąć się pomiędzy szkierami
na otwarte morze. Szczególnie malownicza jest cieśnina pomiędzy wyspami Groenoe a Spaaroe –
Dwa jachty mijają się tu ze szczególną ostrożnością. Słaby wiatr z SE zmusza nas do halsowania w
kierunku Kalmarsundu. Ustalono, że w roku bieżącym miasta na „K” są passe (przynajmniej w
Szwecji) więc w czwartek wieczorem zachodzimy do Borgholmu. (Nie mylić z Bornholmem!!!) Tu
wreszcie odsypiamy noce na morzu i odrabiamy zaległości prysznicowe. Wybieram się na spacer do
Borgholmskiego zamku, którego ruiny górują nad miastem. O 1700 następnego dnia żegnamy
pustawą marinę.

Borgholmski zamek

Wiatry nieco żwawsze oscylują pomiędzy zachodem a południem. Szybkość mierna ale
chwilami sięga 4 węzłów. Inna sprawa, że tą szybkość należy pomnożyć przez 1.4 bo taki
współczynnik logu wynika z porównania z GPSem. W niedzielę nad ranem pojawia się mżawka a
nawet deszczowe szkwały. Na szczęście przed wejściem do Nexo o 0600 pogoda wraca. W
poniedziałek o 1020 oddajemy cumy.
Z Nexo do Kołobrzegu jest ca 55 mil więc żegluga przy wietrze od 6B do 4B trwa zaledwie
9 godzin. Kołobrzeg jest wprawdzie również na K ale po pierwsze nie leży w Szwecji a na dodatek
chcę zobaczyć jak posuwa się odbudowa falkonowego Victo. Dodatkowym powodem jest fakt, że
„uniwersalny” zasilacz mojego nawigacyjnego lapka wyzionął ducha i muszę poszukać zastępczego
rozwiązania. Mamy oczywiście bogaty zestaw papierowych map i poza moim kieszonkowym
jeszcze zainstalowany na jachcie GPS, ale lubię mieć widok mapy „na żywo”. W Kołobrzegu udaje
mi się znaleźć 300 watową przetwornicę 12 / 230 volt. Na morzu wieje regularne 7B z zachodu co
piętrzy w główkach stromą falę przyboju. Zostajemy jeszcze jedną noc. Prognozy zapowiadają
stopniowe słabnięcie wiatru, ale konsultacje z bosmanem przez radio przekonują, że nic takiego nie
ma na razie miejsca.

Z wiatrem

Po południu pierwsze oznaki spowolnienia wiatru się pojawiają i po 17 decyduję się na
wyjście w morze. Przemykamy przy nawietrznym falochronie by jak najdłużej korzystać z jego
osłony i docieramy wreszcie do przyboju. Jacht dziobie kolejne fale a bryzgi przelatują nad
pokładem aż za rufę. Taki widok budzi sensację tłumu zgromadzonego na wschodnim, zawietrznym
falochronie a ja z niepokojem obserwuj jak wolno zbliżamy do główek mimo silnika pracującego na
wysokich obrotach. Wreszcie pokryte kipielą główki pozostają na tyle daleko za rufą, że mogę
powoli odkładać się w kierunku Rozewia. Stawiamy sztormowego foka i ruszamy z wiatrem na
wschód. Wkrótce sfatygowany szot pęka i podczas próby wyłowienia go wkręca się w śrubę. Nieźle
– przy silnym wietrze pozbawieni jesteśmy mechanicznego napędu co pozbawia nas możliwości
schronienia w porcie w razie potrzeby. Najbliższy port do którego można zaryzykować wejście pod
żaglami to Hel
Wiatr nieco słabnie więc można zamienić sztormowy fok na marszowy i postawić grot. W
środku nocy mijamy wreszcie cypel Helu i przymierzamy się do wejścia do portu. Wiatr wieje teraz
z południa i przybiera na sile. Na moje radiowe nagabywanie nikt w porcie nie odpowiada więc
zrzucam grota i wchodzimy do awanportu. Do mariny po ciemku nie ryzykuję wchodzić pod
żaglami. Przy poprzecznym, wewnętrznym falochronie stoi statek i jacht żaglowy a pomiędzy nimi
spora przestrzeń. Decyduję się zacumować tutaj przy dopychającym wietrze. Z bliska okazuje się
jednak że to pułapka bo wchodząca z zatoki fala tworzy tu niezłą kipiel. Jest już jednak za późno na
zmianę decyzji i dochodzimy do tego miejsca. Wyłożenie wszystkich odbijaczy nie zabezpiecza
jachtu bo fale wściekle uderzają nim o nierówne nadbrzeże. Z dużym trudem udaje się nam
przeholować jacht do wschodniego nadbrzeża gdzie fala jest wprawdzie równie duża ale biegnie
wzdłuż a nie prostopadle do jego krawędzi. Zakładamy podwójne, a czasem i potrójne cumy i
szpringi. Możemy względnie bezpiecznie poczekać do rana. Rankiem stawiamy foka i odchodzimy
od kei a następnie wpływamy za wewnętrzny falochron przy którym wypatrzyłem wolne miejsce.
Robert i Johny nurkują pod rufą i próbują rozmotać zaciśniętą na wale śruby linę, wreszcie
zabierają pod wodę noże i po chwili śruba jest wolna. O 0940 żegnamy się z miejscem naszej
„bitwy morskiej” i wkrótce docieramy do Gdańska, gdzie na Szafarni udaje się znaleźć wolne
miejsce na postój.
W sobotę zbiera się nowa załoga w której witam kilku moich zeszłorocznych załogantów,
którzy w międzyczasie zdobyli patenty żeglarskie. Zakupy prowiantowe udaje się zrobić sprawnie

więc jeszcze tego samego dnia, korzystając z pomyślnego wiatru opuszczamy Gdańsk.
Łagodny wiatr z południa pozwala spokojnie dopłynąć do Łeby. Odpytuję bosmana o
warunki na wejściu, ale przy takim wiaterku wejście jest trywialne. W gościnnej marinie miejsca
nie brakuje. Idziemy na lądowy obiad by zrobić przerwę w ryżu z sosem słodko-kwaśnym.
Postanawiam skorzystać z okazji i odwiedzić słynne wędrujące wydmy. Zamiast korzystać z
elektrycznego autobusu, który, jak się okazuje i tak by mnie do celu nie dowiózł, pożyczam
rowerek. Do przejechania ca 8 km cienistym lasem po starannie utrzymanej ścieżce rowerowej.
Widoki na wydmach rzeczywiście warte wycieczki a i poruszać się godzinkę także warto było

Wędrujące (śpiewające) wydmy.

Tego samego wieczora wychodzimy w morze. Kurs w stronę Borhomu to ca 300 stopni.
Wiatr słaby, początkowo z południa stopniowo odchodzi ku zachodowi i wreszcie północnemu
zachodowi. Trochę podpierając się silnikiem w poniedziałek około 1730 cumujemy longside do
nienieckiego jachtu w Christiansoe. Załoga szybko penetruje atrakcje. wysepek. Uzupełnienie wody
na wyspie jest niemożliwe ale przynajmniej miożna się wykąpac. Wieczór na tarasie maleńkiej,
jedynej na wyspach knajpki i spać. Jutro czeka nas skok do zatoki Hano, na południu Szwecji.

Blitz w Christiansoe

Następnego dnia korzystając z umiarkowanego wiatru z zachodu ruszamy na północ. Skoro
w Szwecji porty na K są passe, płyniemy do Ronneby leżącego pośrodku między Karlskroną a
Karlshamn. W istocie wpływamy do Ronnebyhamn a nie Ronneby bo to „prawdziwe” leży parę
kilometrów od morza. Na mojej ściągawce oznaczono, że marina jest tutaj przeznaczona dla
jachtów o zanurzeniu 2m. Nasz jacht ma 2,30 więc do pomostów płynę bardzo ostrożnie. Sonda
ustawiona na alarm przy dziesięciu stopach piszczy rozpaczliwie ale jacht kontaktu z dnem wciąż
nie ma. Zajmujemy miejsce najbardziej oddalone od lądu. Sonda pokazuje 4,5 stopy natomiast
ręczne sondowanie pokazuje 2,5m. Widać sonda nie ma ustawionego żadnego offsetu i pokazuje
głębokość od czujnika umieszczonego w dnie jachtu.
Nikomu nie chce się jechać autobusem do właściwego miasta, więc po śniadaniu
odchodzimy. Ronnebyhamn jest ukryte za wysepkami i skalistymi płyciznami więc nawigacja
wymaga szczególnej uwagi. Wreszcie wyplątujemy się z tego labiryntu i postawiwszy żagle
kierujemy się na Borholm. . Południowo-zachodni wiaterek pozwala utrzymać kurs ale z szybkością
marnie. Po drodze mijamy głębokowodną rutę po której płynie sporo statków. Dobra okazja do
przypomnienia załodze ich oświetlenia. Do Bornholmu zbliżamy się już po zmroku, co wyklucza
wejście do Alinge. Szkoda – to takie urocze miejsce. Wchodzimy zatem do Tejn. Tam wejść można
przy każdej pogodzie a wejście jest dobrze oznakowane w nocy. No i sanitariaty zdecydowanie
lepsze niż w Alinge.
W Tejn poza prysznicem nie ma czego szukać i wychodzimy już przed dziewiątą rano. Wiatr
słaby wreszcie odmawia współpracy więc większość drogi przebywamy na silniku, niosąc tylko
grot spełniający rolę stabilizatora kołysania. Pozwala nam to po 22 zacumować w Sassnitz.Małe
spotkanie załogi w przytulnej knajpce ukrytej wśród krętych uliczek i spać bo rano musimy
odpłynąć do Greifswaldu by uzupełnić zapas gazu do kuchenki. Niemcy zaopatrują jacht w
aluminiowe butle, które można wymienić tylko u czarterodawcy. Wiatr słaby więc na silniku przez
Greifswalde Boden najpierw do Wiek, gdzie spóźniamy się na otwarcie mostu by wreszcie po jego
otwarciu popłynąć rzeką do Greifswaldu.

Most w Wieck

Wymiana butli odbywa się bez przeszkód i ruszamy w dół rzeki. Teraz jednak pogoda się
zmieniła i wieje rześki wiatr z północnego wschodu podnosząc na płytkich wodach stromą falę.
Zakładamy dwa refy na grocie i sztormowy fok. Halsujemy tak długo jak na to pozwala głębokość
ale resztę przejścia do zatoki pomorskiej wybagrowanym wśród płycizn torem trzeba sforsować na
silniku. Wreszcie płycizny za nami i można ponownie postawić małego foka i odstawić silnik. W
sobotę o 5 rano wchodzimy do mariny w Świnoujściu. Koniec kolejnego etapu.
Nie dla wszystkich koniec, bo czwórka zostaje ze mną na następny tydzień. Na dodatek
dołącza Rafał, który pływał ze mną w ubiegłym roku. Korzystamy ze znajdującej się na kei pompy
do odbioru ścieków by osuszyć jacht z chlupocącej w zęzie wody, okazało się bowiem, że ani
elektryczna ani ręczna pompa zęzowa nie działają. Rozkładamy na trawie do wysuszenia zmoczone
w swojej komorze sztaksle i parę innych porządkowych czynności z „odkażaniem” kingstona na
czele. ”Starzy” instruują „młodych” o sposobie używania kingstona i pilnują dopasowania
kamizelek pneumatycznych. Lądowy obiad na mieście. Rankiem, po wczesnym śniadaniu
wychodzimy w morze. Wiatr ze wschodu początkowo skromny stopniowo się rozpędza do
regularnej piątki. Zakładamy dwa refy na grocie i mimo to wyprzedzamy kilka idących w tym
samym kierunku jachtów. Fala rośnie a łódka zaczyna wg GPS ocierać się o 9 węzłów. Niektórym
kołysanie daje się we znaki. O 2300 docieramy do kanału Falsterbo. To jest 100 mil przebyte w 11
godzin. Chyba mój życiowy rekord. Na ostatnie otwarcie mostu już za późno więc rozglądam się za
miejscem do przenocowania. Prawdziwa marina jest po północnej, teraz niedostępnej dla nas
stronie kanału. Tutaj są tylko jakieś rachityczne pomościki, oczywiście zajęte. Cumujemy przy

burcie szwedzkiego jachtu z dwuosobową załogą.
Wczesna pobudka i ruszamy tak, by wykorzystać otwarcie mostu o 0700. Za mostem
stawiamy żagle i do przejścia pod mostem nad Oresundem udaje się nam żeglować po cichu. Za
mostem trzeba się jednak przeprosić z motorkiem, bo do Limhamn Sud kurs prowadzi prosto pod
wiatr a na halsowanie brakuje głębokiej wody. Marina jest rozległa i zapełniona rezydentami ale po
krótkich poszukiwaniach udaje się nam znaleźć miejsce z zieloną tabliczką i dalbami wystarczająco
szeroko rozstawionymi by Blitz się między nimi zmieścił. Postój wystarczy by dokonać pod
prysznicem ablucji oraz dotarłszy do centrum Malmoe zjeść „typowo szwedzki” lunch we
włoskiej pizzerii.

Wejście do Limhamn Sud

Teraz mały dylemat. Do Kopenhagi jest raptem 20 mil więc jeśli wyruszymy wieczorem to
wejdziemy tam w środku nocy. Stanie w marinie do rana też nikomu się nie uśmiecha. Decyduję,
by popłynąć na północ aż do wysokości Helsingoru i dopiero wtedy skierować się do Kopenhagi.
Powinno to wypaść już przy świetle dziennym. Ponadto rankiem powinny się uwolnić miejsca w
którejś marinie. Decydujemy się spróbować Langelinie, która jest wprawdzie najdroższa na świecie
(no – na Bałtyku) ale za to atrakcyjnie położona. Ruszamy o 1835.
Wiaterek z północnego wschodu jest lekki a w Sundzie fala się nie tworzy, więc żegluga jest
spokojna. Uwagi wymaga tylko duży ruch statków. Koło północy docieramy do miejsca w którym
promy pomiędzy Helsingorem a Helsingborgiem śmigają w obie strony co chwilę. Przepływamy
pod duński brzeg, zmieniamy pod salingiem szwedzką banderkę na duńską i ruszamy w kierunku
Kopenhagi. Do celu zbliżamy się jednak o wiele za wcześnie więc robimy w tył zwrot. Kiedy
jednak wracamy na kurs do Kopenhagi otacza nas gęsta mgła. Włączam radar, który może ostrzec
nas przed statkami wokół nas a poza tym i tak płyniemy „po niebieskim”, czyli po płytkich wodach,
po których statki nie pływają. Wreszcie zrzucamy żagle bo płynąc na silniku mamy większe
możliwości manewru. Wreszcie poranne słońce rozprasza mgłę i wyjaśnia zagadkę niezgodności
pomiędzy echem radarowym a mapą. Na północ od dotychczasowych falochronów budowane są
nowe, sięgające daleko od dotychczasowych. W Langelinie znajdujemy miejsce do zacumowania.
Wprawdzie dyżurujący bosman pokazuje nam, że stanęliśmy przy czerwonej, oznaczającej zajętość

plakietce, ale dowiedziawszy się, że zostajemy tylko dobę, odwraca ją na zieloną stronę.
W Kopenhadze cieszymy się rozkoszami cywilizacji do 0846 w środę. Słabe wiatry z
południa i południowego zachodu zmuszają nas od czasu do czasu do podpierania się motorkiem.
W nocy przecinamy głębokowodną rutę, po której płynie sporo statków. Widoczność jest bardzo
dobra ale na wszelki wypadek włączam radar, który ułatwia ocenę odległości od nich. Po ósmej
rano w czwartek cumujemy w Stralsundzie, nie ma jednak czasu na długi postój, chociaż wiem, że
miasto zasługuje na zwiedzenie. Następnego dnia rano czeka na nas busik z Greifswaldu do
Świnoujścia. Ta część Greifswale Boden jest płytka i nie pozwala na swobodne halsowanie więc
znaczną część drogi podpieramy się silnikiem Jeszcze pół godziny oczekiwania na otwarcie mostu
w Wieck i wkrótce cumujemy na swoim miejscu w Greifswalde.
Syndrom końca rejsu stwarza spore trudności w namówieniu dzielnej załogi do posprzątania
jachtu ale jakieś efekty udaje mi się uzyskać. Może nie wystarczają bu EcoSail zwolnił organizatora
z opłaty za sprzątanie po rejsie ale przynajmniej wstydu nie ma. Protokół przekazania podpisany i
busik wiezie nas wesoło do Świnoujścia. Kiedy koła załomocą po dziurawej jezdni to znak, że
wróciliśmy do Ojczyzny.
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Roztoczem po szkierach
Należy czytać ze zrozumieniem. Wyguglowałem, że samolot z Warszawy do Tallina
kosztuje w jakichś tanich liniach 400 zł i wymaga przesiadki w Rydze więc wybrałem autobus
jadący nieco dłużej ale za 150 zł i w jednym kawałku. Na miejscu okazało się jednak, że to
autobusowe połączenie zaserwowało mi przesiadki w Kownie, Wilnie i w Rydze, za każdym razem
zmuszając do długiego oczekiwania. Na przyszłość będę czytał uważniej. Na szczęście Piotr nie
dał się zwieść autobusowej ideologii i przyleciał do Tallina dzień wcześniej, więc przynajmniej
miał kto odebrać jacht od poprzedniej załogi. Zbyszek, skiper z poprzedniego etapu zawiadomił
mnie wcześniej, że udało im się zgubić kombinerki i poprosił mnie o przywiezienie zamiennika.
Mimochodem dodał także, że nie działa przekładnia sterowa. To znaczy działa, ale jakby,,, nie
bardzo. Piotr, podczas odbioru zapytał mnie, czy faktycznie ma odebrać jacht pozbawiony
działającego urządzenia sterowego, ale po moim potwierdzeniu westchnął i podpisał protokół.

Tallin – marina przy starym mieście
Następny dzień poświęcony był próbom uruchomienia tej przekładni. Lubelskie autorytety
konsultowane telefoniczne podawały różne recepty które jednak raczej się nie sprawdzały. Koło
obracało się z wielkimi oporami a w miarę kolejnych prób zakres jego ruchu stopniowo się
zmniejszał by w końcu definitywnie znieruchomieć. Rozłączyliśmy zatem sprzężenie przekładni ze
sterem i założyli rumpel awaryjny. Okazało się, że opory na sterze praktycznie uniemożliwiają
żeglowanie za pomocą steru awaryjnego. Andrzej, czołgając się pod kokpitem poluzował pierścień
mocujący trzon steru od góry i rumpel zaczął się poruszać. Na tym stoimy. Zakupy prowiantowe,
wspólna kolacja i spać.
Rankiem Old City Marina tonie w gęstej mgle. Podsłuchuję rozmówki Port Controll na 14
kanale. Ruch w porcie niewielki, ale jednak jest, a w porywach widać własny dziób. Ustalam ekipę
do obsługi steru i manetki. Nigdy tego nie robię, ale tym razem jestem zmuszony prowadzić jacht
„na gębę”. Wreszcie sam zgłaszam się po pozwolenie wyjścia. Natychmiastowa odpowiedź
pozytywna i na wyjściu z mariny czerwone światło zamienia się na zielone. Roztocze stoi rufą do
wyjścia więc najpierw trzeba się obrócić. Śruba lekko ściąga w lewo a my musimy obrócić się w

prawo, w wolną część basenu, jednak, gdy nabieramy jakiej takiej prędkości. rufa zaczyna
przesuwać się w pożądanym kierunku. Manetka na zero, efekt śruby znika a inercja 27 ton
wystarczy by jacht obrócił się o dostateczny kąt. Teraz do przodu i czujnie rozglądamy się wokół.
Mgła jakby lekko zrzedła, ale bez szaleństw. Za główkami włączam radar. W radiu słychać
rozmówki wchodzących i wychodzących statków, słychać ich porykiwania tylko nic wokół nie
widać. Przebijamy się poza tor podejściowy i wąskim pasem pomiędzy nim a brzegiem płyniemy
na północ. Do przepłynięcia mamy rapfem 40 mil. Stopniowo mgła rzednie, stawiamy zatem żagle i
odstawiamy silnik. Manewrowanie rumplem awaryjnym okazało się wprawdzie siłownią, ale
żeglować się da. Jedyny problem to fakt, że kompas sterowy mają za plecami i nie mogą go używać
do sterowania. Andrzej na próżno napracował się przy wymianie żarówki. Pozostaje wskaźnik
kursu na ekranie plottera wewnątrz nawigacyjnej.

Rumpel awaryjny
Wejście do Helsinek dosyć wymyślne, pełne przeszkadzajek, ale dobrze oznakowane.
Około 18 cumujemy w klubowej marinie HMVK w centrum miasta. Niedziele poświęcamy na
zwiedzanie i degustację potrawki z łosia. WiFi działa, więc aktualizuje griby z prognozami pogody.
Radio Turku nadaje również prognozy na „traffic channel”. Na szczęście aktualny kanał udaje się
bez trudu odnaleźć i mamy potwierdzenie prognozy z alternatywnego źródła. Żegnamy Helsinki w
poniedziałek rano. Nie chciałem przepychać się przez szkiery po ciemku. Ponieważ zmierzamy na
zachód, wybieramy nieco inną drogę wyjścia. Północny wiatr. pozwala żeglować półwiatrem z
przyzwoitą szybkością, jednak w nocy stopniowo odchodzi na północny zachód co zmusza nas do
żeglowania ostrym bajdewindem. Na dodatek wygląda, że podejście do Hanko wypadnie w środku
nocy. Ostatecznie trzeba zahalsować co w efekcie powoduje znaczącą utratę wysokości. Wyłażę z
koi i z pierwszą wachtą usiłujemy odrobić straty. Kiedy zaczyna świtać wchodzimy do pustej
mariny w Hanko. Bez trudu cumujemy long side do pierwszego dostępnego pomostu. Marina
okazuje się nieczynna więc wprawdzie nie ma komu zapłacić za postój ale też nie działają portowe
sanitariaty. Na szczęście działają kibelki w portowej kawiarence.. WiFi także. Czas goni a w Hanko
o tej porze roku i tak nie ma czego szukać więc żegnamy się rankiem i dla urozmaicenia między
innymi szkierami płyniemy na zachód.

Uroki Helsinek
Na czwartek jesteśmy umówieni z Irkiem w Sztokholmie więc z żalem rezygnujemy z
wizyty w Mariehamn. Innym razem, Na zakończenie Jacek przypomina mi, ze jestem mu te Alandy
winien. Z wielką chęcią, Jacku. Wiatr cały czas NW więc podpierając się chwilami silnikiem bez
halsowania trafiamy na latarnię Remmargrund oznaczającą początek północnego podejścia do
Sztokholmu. Dalej z górki i wiatr staje się bardziej przyjazny. Po drodze malownicze wyspy,
nawigacyjne zagadki i niespodziewane zmiany kursu. Słowem – Mazury do sześcianu.

Szkiery Sztokholmu

Do Sztokholmu jednak kawał drogi więc do mariny przy muzeum Vazy docieramy dopiero dobrze
po 20. Irek już od dawna przestępuje z nogi na nogę. Cumujemy po zewnętrznej stronie pomostu bo
po pierwsze wciskanie się dużym jachtem pomiędzy ciasne pomosty byłoby zbędnym i nieco
ryzykownym manewrem a po drugie, marina leży pomiędzy dwoma wyspami w kanale po którym i
tak nikt nie pływa i fali nie tworzy. Jedynym utrudnieniem okazuje się nieoświetlona dalba, którą
wypatrzyliśmy trochę późno, ale jednak dostatecznie wcześnie, żeby w nią nie przywalić.
Piątek przeznaczony na zwiedzanie Sztokholmu. Odwiedzam muzeum Vazy, w którym
wprawdzie już kiedyś byłem, ale ponowne odwiedziny odkrywają mi zapomniane albo nigdy nie
zauważone szczegóły. Na starym mieście w szpanerskiej knajpce zjadamy zupę rybną zawierającą
głównie krewetki pod różnymi postaciami. Lepiej nie pytajcie o cenę. Kolejne aktualizacje prognoz
pogody przy wykorzystaniu WiFi w muzeum. W sobotę po 8 rano oddajemy cumy i ruszamy na
południe. Na początek jednak na północ, bo reklamowana przez Don Jorge trasa, która zresztą
kiedyś już organoleptycznie przetestowałem, wydaje mi się dla Roztocza za chuda, a moje
komputerowe mapy zbyt mało szczegółowe. Więc dopiero po kilku zakrętach możemy postawić
żagle i odstawić silnik. Wyjście przez szkiery w tą stronę również jest długie i dopiero o zmroku
wypływamy na otwarte wody.
Planowałem wstąpić do Oskarshamn. Nie dla tego, żebym oczekiwał tam jakichś
specjalnych atrakcji, lecz z prostej przyczyny, że tam jeszcze nie byłem. Przygotowałem sobie
nawet szkice podejścia ale wypadło, że weszlibyśmy tam w środku nocy. Doszedłem więc do
wniosku, że infamia portów na „K”, już minęła i możemy już wejść do Kalmaru. Docieramy tam
krótko przed południem w poniedziałek. O tej porze roku marina jest pustawa więc stajemy long
side pod ścianą centrum handlowego. Luzik. Główną atrakcją Kalmaru są prysznice bez ograniczeń
czasowych w cenie postoju. Odwiedzamy zamek w Kalmarze, zwiedzanie wnętrza za 100 SEK
wydaje się nam jednak nadmierną ekstrawagancja. Część załogi odnajduje reklamowane przeze
mnie muzeum Kronana. Odsypiamy zasłużenie poprzednią noc i we wtorek rano ruszamy dalej.
Lekkie wiatry z NW pozwalają postawić całego grota i zastąpić kliwer genuą.

Roztocze w Kalmarze

Do trawersu Hammerodde docieramy w
środku nocy. O Allinge nie ma co marzyc, do
Roenne nie chcę wchodzić więc pozostaje Hasle, do którego także
nie chcę wchodzić w
nocy. Zrzucamy
więc żagle i korzystając z lekko
odpychającego
wiatru
stawiamy
Roztocze w dryf. Czasem trzeba odpalić
silnik, gdy jacht znosi na rozstawione tu
sieci. Jacht
dryfujący pomiędzy sieciami
budzi zainteresowanie wychodzących
przed
świtem
rybaków, ale do
międzynarodowych incydentów nie dochodzi. Do portu wchodzimy po 7
rano, gdy tylko zaczyna szarzeć.
Zgodnie ze zwyczajem, Piotr usiłuje
kupic od rybaków
dorsza na zupę, ale z łaski sprzedają mu kilka fląder. Z braku
laku dobra świeca – zupa
powstaje z f ląder. Prognozy zapowiadają odejście
wiatru na zachodni i wzrost jego siły,
więc nie marnujemy czasu i po obiedzie wychodzimy z Hasle.
W nocy wiatr tężeje i odchodzi na południe. Zrzucamy grota by nie walczyć z nim po
ciemku i halsujemy w stronę Świnoujścia.. Ostatecznie rano pod tężejący wiatr wchodzimy między
główki. Bevo i Bohun zaplanowali wyokrętowanie w czwartek więc na chwilę stajemy przy
nadbrzeżu kanału by ich wysadzić i zaraz ruszamy dalej do Szczecina. Kanał Piastowski
przepływamy bez sensacji ale po wyjściu na zalew okazuje się, że pod wiatr i falę płyniemy w
porywach 0,5 węzła. Więc gdy tylko głębokość na to pozwala schodzimy z toru i stawiamy do
pomocy grota. Kurs wychodzi nawet dość korzystny ale ledwie minęliśmy pierwszą brame torową
a już natykamy się na palisadę sieci. Zwrot na kurs 95 stopni i tak płyniemy dopóki głębokość nie
spadnie do ok 4 metrów.. Po zwrocie kurs wychodzi ca 185 co pozwala podejść do oru tuż przed
Chełminkiem. Nie jest źle. Sprzątamy żagiel i jeszcze trochę płyniemy równolegle do toru by nie
kłócić się z dość gęsto płynącymi statkami, ale ostatecznie robi się płytko więc musimy na ten tor
wejść. Koło czwartej bramy mijamy się z wielgaśnym statkiem i stajemy na miałkim. Wokół kłębi
się zielsko i zmącona błotem woda. Na szczęście w chwilę później jacht sam schodzi i możemy
ruszać dalej. Dalej już rutyna. Wyglądam mariny na Gocławiu w której mam oddać jacht. Wreszcie
jest. Widać, że w prawo od wejścia pirs jest wolny, więc od razu wchodzimy. Cyrkulacja wychodzi
nieco zbyt obszerna, zatem najpierw wstecz, aż do linii boi południowej pierzei basenu a potem
spokojnie prawa burtą w upatrzone miejsce. Cumy, szpringi i „tak stoimy”. Koniec rejsu. Kolejno
załoga się odmeldowuje i zostajemy we dwóch z Andrzejem.
W sumie nawinęliśmy 785 mil dosyć wymyślnej trasy. Sterowanie rumplem okazało się
sporym wysiłkiem ale całkiem osiągalne. Tylko w manewrach portowych dla pewności ster
obsługiwało dwóch ludzi. Z drugiej strony, porównując ze stojącym na kei Leonidem Teligą, nasz
ster porusza się wyjątkowo opornie i z całą pewnością wymaga radykalnej naprawy. Humory
dopisywały, pogoda była na ogół łaskawa chociaż temperatury nie rozpieszczały. Cieszą się z rejsu
odbytego w gronie sprawdzonych przyjaciół.
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Odwiedziny u Nessie
Samolot do Stavanger przyleciał około południa. Już na lotnisku spotkałem Lidję która
przyleciała tym samym samolotem i miała odbyć rejs razem ze mną. Lidzia była dobrze
przygortowana i wiedziała nie tylko, jakim autobusem nie należy jechać z lotniska ale także,
zaopatrzona w plan miasta, dzięki czemu do mariny dla gości trafiliśmy bez trudu.

Gościnna marina w Stavanger
Na jachcie rezydował jeszcze kapitan i szczątkowa załoga ale miejsca dla nas nie zabrakło.
Dałem znać chłopakom, którzy już dzień wcześniej zamieszkali w hotelu, że już jesteśmy.
Brakowało jeszcze Kasi. Przybyła rano następnego dnia lecz okazało się, że jej bagaż poloeciał
zwiedzać Europę innym samolotem. W międzyczasie moja załoga, pod kompetentnym
dowództwem Lidzi zaprowiantowała nas na cztery dni potrzebne do przetrawersowania Morza
Północnego. Wreszcie telefoniczne pertraktacje Kasi dały efekt i wczesnym popołudniem
samochód z lotniska dostarczył kasiną torbę na jacht.
Wiatr, zgodnie ze ściągniętym z otchłani internetu gribem wiał z północy więc początkowo
musieliśmy się posłużyć motorkiem ale już po minięciu wystającej z morza latarni Bragen zaczęła
się, odpowiednia dla dżentelmenów, baksztagowa żegluga. Wiało pomiędzy 15 a 25 węzłów z NW
by N, ruch na morzu znikomy więc mogłem sobie pozwolić na towarzystwo Morfeusza
szczególnie, że przy prawym halsie moja dwuosobowa koja była do tego szczególnie
predystynowana. Kolejnego dnia minęliśmy ogród platform wiertniczych starannie trzymając się od
nich z daleka. Na trzeci dzień zamajaczyły brzegi Szkocji. Niestety, oszczędnie z natury Szkoci
wyłączyli wiatr, więc ostatni dzień na Morzu północnym musieliśmy spędzić przy
akompaniamencie motorka.

Przez Morze Północne ( albo Norweskie )
Mamrotenie motorka ma widać jakąś magiczne przyciągającą moc bo wkrótce dopadło nas
liczne stado delfinów. Skoki i fikołki prezentowane przez te urocze zwierzaki sprawiły nam, ale
chyba i im, wiele radości. W pewnej chwili dogoniła nas Foka. Płynący z szybkością 5 węzłów
jacht nie był dla niej żadnym wyzwaniem. Więc i ona popisywała się fikołkami. Jeden z nich okazał
się niefortunny, bo foczka przywaliła głową w burtę. Nie wydawała się tym specjalnie przejęta i
jeszcze przez dłuższą chwilę nadal nam towarzyszyła.
W Moray Firth jest wypłycenie, którego przebycie przy niskiej wodzie wydało mi się
wątpliwe, więc spędziliśmy dwie czy trzy godzinki na kotwicy co pozwoliło spokojne zjeść obiad.
W tym miejscu muszę oddać sprawiedliwość dziewczynom, które włożyły sporo inwencji żebym
nie musiał odżywiać się na przemian ryżem w sosie słodko-kwaśnym i „spagetti bolonese”.
Wreszcie woda podniosła się o metr i ruszyliśmy do Mariny Inverness. .Marina umieszczona na
wschodnim brzegu rzeki Ness zapewniała spokojny postój i wszekie cywilizacyjne wygody za
przystępną cenę i z sympatyczną obsługą. Znalazł się oczywiście czas na odwiedziny w
malowniczym mieście.

Inverness marina
Śluza, zamykająca kanał od strony morza nie działa przy niskiej wodzie, więc dopiero po 16
ruszyliśmy w jej kierunku. Czekały tam już nasluzowanie dwa inne jachty. Po zgłoszeniu przez
radio zadysponowano nam zajęcie prawego brzego komory. Nasz jacht zarejestrowany w Bristolu i
nosi Red Sign, więc śluzowy, w powszechnie znanej szkockiej odmianie angielskiego burczy, że
powinniśmu używać radia. Ja oburzony taką niesprawiedliwością, odburkuję, że powinien radia
słuchać. Idę z dziewczynami zapłacić za kanał. Z obydwoma, bo Lidzia trzyma jachtową kasę a
Kasia jako światowa osoba daje szansę zrozumienia co Szkoci do nas mówią. Ja jesten potrzebny,
żeby wypełnić rubryki dotyczące różnych intymnych ( no, prawie ) szczegółów z życia skipera.
Kiedy okazuje się, że nie jesteśmu angolami z Bristolu tylko Polakami, twarz pana śluzowego
rozjaśnia się szerokim uśmiechem. Bardzo przeprasza za swoje niestosowne zachowanie w śluzie a
na koniec całuje z wielką galanterią dziewczyny po rękach. Dostajemy na drogę dwa kluczyki do
sanitariatów po drodze oraz folderek zawierający ściągawkę dla żeglujących kanałem skiperów.

Inverness Sea lock

Jeszcze chwila oczekiwania na otwarcie mostu kolejowego i ruszamy. Kanał biegnie
równolegle do rzeki Ness, któracoraz bardziej przypomina górski potok.Zbliża się wieczór po
którym i tak śluzy nie działają, więc przed Dochgarroch cumujemy do pierwszego wolnego miejsca
przy pomoście. Mieszkający opodal starszy pan pyta nas najpierw, czy na pewno jesteśmy po
obiedzie a w końcu i tak przynosi nam zapas ziemniaków z liśćmi mięty. Jego pies przynosi mi
tenisową piłkę i domaga się jej rzucania.
Po śniadaniu następnego dnia ruszamy do śluzy. Najpierw przypominam sobie na głos
nazwę po czym przez radio proszę o otwarcie śluzy. Po chwili zostajemy wpuszczeni. Manewry w
śluzach niepodzielnie wykonuje Kasia i pierwsze idą jej średnio co zapewnia jej wkrótce ksywkę
„schleuseschreck”, cokolwiek to znaczy. Wpływamy na niewielkie jezioro Loch Dochfour, będące
niejako przedsionkiem „prawdziwego” Loch Ness. Przez Loch Dochfour prowadzi wytyczony
bojami szlak, bo jezioro jest miejscami dość płytkie. Wreszcie, koło Bona Ferry wypływamy na
loch Ness.

Loch Ness
Wygląda, że Nessie jest w złym humorze bo wieje żwawo z południowego zachodu, czyli
dokładnie w osi rynnowego jeziora. Stawiamy grota i samohalsującego małego jiba, normalnie
służącego jako żagiel sztormowy..Sztormowy żagielek głównie ze względu na jego samohalsowość,
żeby uniknąć siłowania się z genuą przy częstych zwrotach. W rezultacie jednak łódka idzie pod
wiatr ospale i traci całkowicie prędkość podczas zwrotu skutkiem czego każdy z nich kończymy na
wstecznym biegu. Po południu mijamy wreszcie Urkhardt Castle co pozwala na zrobienie mu kilku
malowniczych fotek.Dobrze po południu osiągamu wreszcie Foyers – krótki kawałek nadbrzeża
osłoniętego przed wiatrem wystającym w głąb jeziora cyplem. Lidia wypatrzyła w przewodniku, że
niedaleko jest market, ale poszukiwania i odpytywania załóg zastanych tutaj jachtów nie
potwierdzają jego istnienia. Nic to. Na kolację i jutrzejsze śniadanie wystarczy tego co jest.
Rano wiatru ani śladu, więc znowu motorek i w krótkim czasie docieramy do Fort Augustus.
Najpierw kąpiel, potem zakupy i wreszcie przychodzi pora na kolejne śluzowanie. Tym razem do
pokonania jest aż pięć komór. Idzie nam to teraz sprawnie. Chłopaki wędrują z cumami na brzeg, ja
odpycpo chwili „przyziemić” w kolwjnej komorze. Pan śluzowy odpytuje nas o narodowość i

chwali się, że był kiedyś w Sudetach, gdzie udało mu się skręcić nogę jeżdżąc na górskim rowerze.
Wreszcie osiągamy szczyt i ruszamy w stronę Loch Oich.
Loch Oich jest najwyższym jeziorem na szlaku. Jest dość wąskie i miejscami płytkie a
wytyczony bojami Yala szlak wije się w różne strony. Po południu stajemy przy pomoście przed
Laggan swing bridge. N.b. - wszystkie mosty na kanale są „swing” czyli obrotowe. Moja załoga
wyrusza brzegiem na spacer w celu obejżenia ruin zamku a ja mogę się pobyczyć lub odbyć krótki
spacer w przeciwnym kierunku. Rano miła pani najpierw otwiera nam dość spartańską toaletę do
której nasze „kanałowe” klucze nie pasują a następnie otwiera most. Zanim przepłynęliśmy zebrała
się słuszna kolejka oczekujących samochodów. Wreszcie po przejściu dwukomorowej śluzy, tym
razem w dół, wypływany na jezioro Loch Lochy. Lekki wiatr znowu w oczy więc o żeglowaniu nie
ma mowy. Góry wokół tego jeziora robią na mnie największe wrażenie i czuję, jakbyśmy płynęli
przez Karkonosze lub Bieszczady.

Loch Oich
Mijamy śluzy Gairlochy i po przepłynięciu kilku mil docieramy do Banavie słynnych
Schodów Neptuna. Tym razem komór jest osiem. Jachtów oczekujęcych jest siedem, więc
śluzowanie zajmuje dwie kolejne komory. Na dole już czeka otwarty most i w drogę. Dopływamy
do Corpach Upper Double Lock gdzie kolejne sprawne śluzowanie. Śluzowi pytają, czy mamy
zamiar od razu wychodzić w morze. Nie zaraz. Cumujenyw niewielkim rozszerzeniu kanału.
Jeszcze kąpiel, uaktualnienie gribów korzystając z lokalnego WI-FI i wreszcie koło piątej
dołączamy do grupy jachtóe śluzujących się przez Corpach Sea Lock.i w drogę. Niby jesteśmy już
na morzu ale krajobraz podobny jak poprzednio i nawet zatoka nazywa się Loch Linnhe.Wreszcie
po minięciu Corran Narrows robi się na tyle szeroko, że można postawić żagle.Wreszcie wpływamy
w ciasny przesmyk Sound of Islay Pracowicie halsujemy w stronę Port Ellen. Dzień na tej
szerokości jest długi więc do najeżonej skałkami zatoczki wpływamy tuż przed północą. Marina w
Port Ellen składa się z jednego pomosty z Y-bomami i wszystkie miejsca są przy nim zajęte. Udaje
się nam zacumować na przyczepkę. Dopiero rano, gdy niektóre jachty wyruszyły na morze
przestawiamy się by zacumować w bardziej cywilizowany sposób.
Prognoza zapowiadała wiatry ca 10 kn z NW ale dopiero po południu rusza się cokolwiek i
raczej z SW by W zatem po wyjściu z zatoki żeglujemy bajdewindem.. Koło przylądka Mull of

Kintyre musimy się zmieścić pomiędzy strefą rozgraniczenia ruch a lądem a tu silny prąd pływowy
usiłuje nas zabrać z powrotem. Przeba więc przeprosić się z motorkiem. Koło przylądka kipiące
wedy przypominaja, że jesteśmy na morzu. Dopiero po południu następnego dnia dopływamy do
dużej mariny w Largs. Marina elegancka z równie eleganckimi sanitariatami. Dzieki Wi-Fi można
dokonać wreszcie odprawy naszych biletów do WIZZAIRA Obsługa mariny chętnie udostępnia
drukarkę. Rano idziemy z Lidzią na zakupy nadmorską aleją. Pytamy kierowcę śmieciarki o to, jak
trafić do supermarketu. Odpowiada chętnie i obficie w języku absolutnire niezrozumiałym.
Dziękujemy za życzliwość. Domyślamy się, że słowo brzmiące jak „broż” oznacza
prawdopodobnie bridge i po dotarciu do mostu skręcamy w prawo ( bo w lewo było morze ) Na
szczęście spotykamy miłego starszego pana, który mówi w nieco bardziej zrozumiałym języku i
prowadzi nas do lokalnego supermarketu. Sumituje się, że zupełnie nie zna polskiego. Rewanżuję
mu się, że z angielskim może u mnie jako-tako, ale szkocko-angielski jest dla mnie poza zasięgiem.

W stronę rzeki Clyde
Piękna, słoneczna pogoda i ani śladu wiatru, a mamy jeszcze do przebycia ca 20 mil.
Wreszczie po południu wiatr się odzywa i co dziwne z korzystnego kierunku. Wpływamy w ujście
rzeki Clyde i tor wodny ściśle ograniczony bojami pomiedzy osuchami. Wreszcie robi się tak
wąsko, że pora zrzucić żagle. Jeszcze kawałek i otwiera się wejście do James Watt Dock, w którym
mieści się nasza marina. Guruje nad nim wielki dźwig przepływanie pod którym budzi we mnie, jak
zawsze, gęsią skórkę. Obiecane nam rano przez telefon miejsce jest wolne. Trzeba tylko wejść
pomiędzy y-bomy i obrócić łódkę tak, by stała dziobem do wyjścia. Pamiętając jak niechetnie ta
łódka skręca w lewo robimy cyrkulację w prawo. Kasia asekurancko oddaje mi ster, czego, jak mi
się zdaje, później żałuje. Tomek, nowy kapitan już na nas czeka. Jeszcze wieczorek zapoznawczo
pożegnalny i spać. Następnego dnia pozostaje operacja tankowania, która znowu wymaga
pogręcenia się po ciasnym basenie. Tankowanie trochę boli, bo na silniku dużo pływaliśmy ale po
podliczeniu godzin i zużytego paliwa wychodzi, że przy tak oszczędnym jego używaniu zużycie
paliwa wyniosło cokolwiek ponad 2 l/godz.
Chłopcy zostają jeszcze jeden dzień więc zapowiadam im, że są na ten czas członkami
załogi nowego kapitana a ja z dziewczynami ruszam z dużym wyprzedzeniem na lotnisko. Chłopcy
wiozą nasze bagaże wózkami z mariny na stacyjkę kolejową i ostateczne pożegnanie następuje
wraz z przyjazdem pociągu. Okazuje się, że bilet kolejowy stanowi od razu bilet do autobusu
jadącego na lotnisko. Wreszcie udaje się wejść na pokład i znaleźć trzy sąsiadujące ze sobą miejsca.

Po drodze wypijamy jeszcze winko za udany rejs i krótko po północy lądujemy na Okęciu. Teraz to
już doprawdy koniec rejsu. Wszyscy uczestnicy twierdzili, że są z rejsu zadowoleni, ja również –
przecież już od paru lat się na tą trasę czaiłem. Mam nadzieję, że się jeszcze ze swoimi załogantami
na jakimś rejsie spotkam.
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Koniec sezonu Roztocza
Szczęśliwie Irek ma zmotoryzowane potomstwo, więc na lotnisko w Świdniku dotarłem
luksusowo i na czas. Na lotnisku mała niespodzianka bo mimo że bramkę przebrnąłem bez
specjalnych ( pomijając rozbieranie do rosołu i wydłubywanie z podręcznego bagażu całej
elektroniki ) utrudnień to po chwili głośniki na cały port obwieszczają „Pasażer Marek Popiel
proszony jest o zgłoszenie się do...”. Nie wiem gdzie mieści się owo „do” ale wkrótce pojawia się
uzbrojona w broń palną panienka i prowadzi mnie przez zakamarki portu wklepując tajne kody w
kilku drzwiach po kolei. Na miejscu inna, równie uzbrojona panienka prosi o otwarcie z takim
trudem domkniętej torby. Grzebie w niej dłuższą chwilę, i wreszcie znajduje moja pneumatyczną
kamizelkę. „Tu zapewne jest jakiś ciśnieniowy nabój” stwierdza i dodaje, że tego zapewne szukała.
Oczywiście – bez tego naboju kamizelka nie byłaby dostatecznie pneumatyczna. Rozstajemy się w
przyjacielskim nastroju bo okazuje się, że panienka również interesuje się żeglarstwem ale tą
cholerną torbę znowu trzeba jakoś dopiąć.
Jak się później dowiedziałem, moja wnuczka stała na balkonie i machała rączką do
przelatującego nad naszym domem samolotu więc muszę pamiętać, żeby skłamać i powiedzieć że
widziałem to machanie. Reszta podróży prtzebiega bez przygód.. Na lotnisku czeka już Danusia,
która przyleciała nieco wcześniej i razem ruszamy najpierw autobusem na dworzec kolejowy,
później pociągiem do Sandefjordu. Po krótkich poszukiwaniach nawigacyjnej informacji ruszamy
w kierunku portu. Wbrew mojej, pochodzącej z mapy wiedzy, jest tu całkiem sporo marin ale, na
szczęście, Piotr jest tu już od rana i wychodzi nam na spotkanie. Ufff! Stary dobry kredens na końcu
gościnnej kei.

Roztocze w Sandefjordzie
Powitalna kolacja i spać. Marina, niestety, jest w stanie zimowego snu i akumulatory głosno
domagają się strawy. Instaluję swój nawigacyjny komputerek, wymieniamy żarówkę światła
silnikowego. Niestety, próba wymiany wirnika pompy wody w agregacie kończy się fiaskiem.
Szkoda. Koło południa ruszamy do wyjścia z fjordu pod lekki południowy wiatr. Gdy skręcamy w
stronę Oslofjordu można pożegnać się z silnikiem. Piękna półwiatrowa i baksztagowa żegluga
wzdłuż skalistych brzegów – w sam raz dla gentlemanów. Tylko akumulatory nadal głodne.

Kaholm mijamy po wschodniej stronie w środku nocy. Nie mam odwagi wchodzić tam po
omacku, więc resztę nocy spędzamy w dryfie i tylko kolejne wachty odpalają od czasu do czasu
motorek, gdy z ciemności wyłania się jeszcze ciemniejszy brzeg. Wreszcie, wraz z poranną
szarówką ruszamy do mariny położonej na wschodnim brzegu wyspy. Jest weekend, więc długie
poszukiwania wolnego miejsca nie dają rezultatu i wreszcie cumujemy longside do burty
wypasionej motorówki. Gospodarze pokornie nie protestują. Zwiedzamy twierdzę, muzeum w
którym można m.in. zobaczyć film z pamiętnego ataku luftwaffe i kriegsmarine na Oskarsborg
zakończonego zatopieniem Bluechera. Kawał historii – polecam. W międzyczasie stadko ColinArcherów opuszcza gościnną keję więc możemy się przestawić i nabrać wody na drogę. O 1500
ruszamy na południe. W świetle dnia można sobie pozwolić na przejście ciasną południową bramką
i ruszamy z północno wschodnim teraz wiatrem na południe. Akumulatory nadal cieniutkie.

Słynne armaty Oskarsborgu
Przy latarni Heatteberget nurkujemy między szkiery. Dokuczam Piotrowi, że to po to, by
mu ulżyć w cierpieniu ale w rzeczywistości chodzi o to, by jak nabliżej Goteborga dopłynąć pod
żaglami. Lokalesi na małych łódkach śmiało tną zakręty toru ale ja ostrożnie omijam wszelkie
podwodne przeszkadzajki. Wreszcie po minięciu szkieru Roetskoerbrottet i związanej z nią
„rosjanki” dobre się kończy. Resztę drogi trzeba powierzyc motorkowi. Silnik startuje niechętnie a
kontrolki niepokojąco przygasają przy uruchomieniu rozrusznika. Nicto – po drodze bateria
startowa przecież się podładuje. Czołgamy się pod wiatr aż do drugiego mostu i koło wielkiego
żaglowca Viking, pełniącego rolę rrestauracji, wchodzimy do marinki Lilla Bommen.
W planie jest wyjście przed południem i odwiedzenie po drodze muzeum Volvo
mieszczącego się w Arendal, przedmieściu Goteborga jednakże próba uruchomienia silnika konczy
się niepowodzeniem. Silnik ledwo się obraca a przy następnej próbie słyczać tylko stukanie
elektromagnesu. Identyfikacja akumulatora rozruchowego wymagało telefonicznej konsultacji z
Prezesem po czym rozpoczyna się ładowania winowajcy. Po prawdzie to ofiary a nie winowajcy bo
szybko się okazuje, że pasek napędzający alternator obwodu rozruchowego jest luźny i alternator
można bez oporu obracać palcami. Znajdujemy nawet stosowna kolekcje pasków ale okazuje się, ze
nie wymaga on wymiany. Wystarczy go porządnie napiąć.

Roztocze w Lilla Bommen
Aby wykorzystać czas potrzebny do naładowania akumulatora, postanowiamy odwiedzić
muzeum Volvo drogą lądową. Danusia udaje się do informacji turystycznej gdzie nabywa stosowne
bilety a i zasięga szczegółowych informacji na temat pożądanych numerów linii. Po wrażenia z
muzeum odsyłam do galerii zdjęć. W każdym razie, warto było. Po powrocie okazuje się, ze
wprawdzie akumulator jest przyzwoicie naładowany ale rozrusznik nie startuje i nawet nie słychać
szczęku bendixu.
Pamiętając o istnieniu nowiutkiego, błyszczącego elektromagnesu,
przystępujemy do jego demontażu. Próby odkręcenia zacisków elektrycznych okazują się
bezowocne ale na pociechę bendix po oczyszczeniu zacisków wraca do życia. Kolejne próby
rozruchu potwierdzają sukces a napięcie mierzone na akumulatorze rozruchowym wynosi ca 14V
zatem można uznać, że alternator również spełnia swoje zadanie. Zrobił się jednak wieczór i
postanowiamy wyruszyć dopiero następnego dnia bladym świtem.
Rano wczesna pobudka i w drogę. W porcie duży ruch lokalnych stateczków, więc trzeba
uważać by się któremuś nie podłożyć. Rzeźwy wiatr z zachodu i dopiero po minięciu zielonej tyki
nr 28 można skierować się na południowy zachód, postawić żagle i odstawoić silnik. Kawał
inteligentnej żeglugi od skały do skały i dopiero po minięciu latarki Valee wychodzimy na
względnie otwarte morzu. Wieczorem wiatr słabnie i wreszcie nie ma się co oszukiwac. Motorek w
ruch. Budzę się nad ranem. Rzut oka na komputerek – wiele nie ujechalismy ale na pokładzie
okazuje się, ze wiaterek wieje i to całkiem żwawy. Stawiamy kliwra i odstawiamy silnik. Łódka
nabiera życia ale wiatr odchodzi na południowy zachód czyli dokładnia tam dokąd chcielibyśmy
płynąć, a zapasy paliwa niebezpiecznie małe. Najpierw zrzucamy żagle i próbujemy płynąć wprost
do najbliższego portu którym jest Grenaa. Wprost pod wiatr płyniemy ca 1,5 węzła. Wygląda, że do
portu dojdziemy na wieczór jeśli starczy nam paliwa. Dostawiamy grota i tak wespół zespół
docieramy do portu o 1100.
Grenaa nie jest specjalną metropolią ale wystarczy do uzupełnienia paliwa i prowiantu.
Można się również wykąpac. Dołącza do nas również Sebastian którego mięliśmy odebrać 100 mil
dalej w Kolding. Delegacja odbiera go z dworca kolejowego Wyspani i najedzeni ruszamy

Grenaa dla dużych gości
nastepnego dnia w drogę. Wzdłóż brzegu, gdzie fala nie jest dokuczliwa, Wymyślny slalom między
płyciznami wokół Samso i wreszcie rankiem docieramy do Małego Bełtu. Sporo jachtów ale
statków praktycznie nie ma. W każdym razie dużo terrestrycznej zabawy w nawigację wspieranej
komputerkiem. Ostatecznie krótko przed 15 docieramy do mostu w Sonderborgu. Na moście świeci
się godzina najbliższego otwarcia więc, żeby nie krążyć na darmo, cumujemy przy zachodnim
pirsie. Most się otwiera i stado jachtów rusza w jego stronę. My statecznie, bliżej końca i kierujemy
się do mariny. W marinie jest ciasno zatem cumujemy do czoła pomostu. Cumujący obok Niemiec
przestrzega nas że miejsce jest zarezerwowane. Rozsyłam wici w poszukiwaniu wolnegoi miejsca
zdolnego pomieścic Roztocze ale w międzyczasie inny Niemiec informuje nas, że jacht dla którego
to miejsce było zarezerwowane odpłynął już na dobre więc ostatecznie zostajemy.

Sonderborg

Jeszcze poranne zakupy i w drogę. Lekki wiatr pozwala postawić wszystkie żagle. W środku
nocy dopływamy do płycizny przed Fehmarn. Nie mam odwagi wciskać się po omacku pomiędzy
płyciznami w drodze do Heiligenhafen więc zrzucamy żagle i stajemy w dryfie. Świeci tylko białe
światło na topie a słabe powiewy ni powodują specjalnego przemieszczania się jachtu.. Zostawiam
tylko dyspozycję wachcie w jakim przypadku maja uruchomic silnik i ide spać, Szarym świtem
ruszamy. Po drodze mijamy kawalkadę kutrów z wędkarzami opuszczającymi port. Ostatecznie, po
łyżce do butów wciskamy się pomiędzy dalby na końcu pirsu 12. Cały dzień portowych rozkoszy
przed nami.
Lunch na brzegu w postaci kanapki z dorszem, wieczorkiem wizyta w nastrojowej piwiarni.
Heiligenhafen jakby trochę bardziej ucywilizowany w porównaniu z moją ostatnią wizytą ale nadal
urokliwy. Ruszamy rankiem następnego dnia przeganiani przez kawalkadę tych samych kutrów
które poprzedniego dnia nas witały. Teraz pod most. Każde przejście pod mostem stresuje mnie ale
totaaj do kwadratu bo w opisie most ma tylko 22m prześwitu czyli tyle, ile nasz maszt wystaje nad
wodę. Ja wiem, że przeswit oznacza bezpieczną wysokość ale i tak do mostu zbliżam się ze śladową
prędkością. Wreszcie most za nami. Tor pogłębiony idzie w kierunku pozwalającym postawić żagle
i nawet w stronę Wismaru do którego bardzo chciałem zawitać, ale czas nagli, bo Asia ma w piątek
wieczorem zaplanowany samolot. Trudno – Wiesmar innym razem. Późnym wieczorem wchodzimy
do Warnemuende, do wypasionej mariny Hohe Duene. Nie szukam miejsca po zakamarkach tylko
przyziemiam na końcu pierwszego z brzegu pirsu, w miejscu przeznaczonym specjalnie dla
wielokadłubowców.

Blister
Na rozkosze portowe nie ma zbyt wiele czasu, zresztą w Warnemuende byłem poprzedniej
wiosny wraz z Borchardtem. Korzystając z portowego Wi-Fi ściągam aktualne mapy pogody a
dodatkowo wysłuchuję niemieckiej prognozy z radia. Wychodzimy rankiem następnego dnia. Lekki
wiaterek z SW pozwala postawić blistera. Mijamy kolejno Darsser Ort, Dornbush i Arkonę. Wiatr
cały czas słabiutki ale pozwalający żeglować w stronę Świnoujścia. Niestety, w miarę zagłębiania
się w zatokę Pomorską staje się coraz bardziej południowy. Więc prawy hals doprowadza nas
nieomal na wysokość Niechorza. Lewy także nie jest dużo lepszy, ale w obawie o brak paliwa
decyduję się żeglować do czasu, gdy odległość od główek zmaleje poniżej 10 mil. Mijamy tor
wodny. Jest 9,5 więc zrzucamy żagle i odpalamy motorek.

Na 12 kanale podsłuchuję rozmowy pomiędzy traffic a kapitanami pchaczy i statków z
których wynika, że w porcie panuje miejscami gęsta mgła. Na morzu widocznośc jest jednak niezła.
Na wszelki wypadek zgłaszam się przez radio i pytam czy na wejściu nie czekają nas jakieś
niespodzianki. Jedyną niespodzianka jest wychodzący prom, ale nie jest to dla nas specjalne
zagrożenie. Pilnujemy się ciasno zielonych boi i prom przechodzi koło nas w bezpiecznej
odległości. Wreszcie skrecamy do pustawego basenu północnego i cumujemy longside tuż za stacją
paliwową, by nastepnego dnia nie mieć kłopotów z uzupełnieniem paliwa. Cumy na lądzie, silnik
odstawiony. Godzina 0220.
Kłaść się już nie ma po co – przecież trzeba Asię odprowadzić na poranny pociąg, żeby
zdążyła na ten swój samolot do Luxemburga' Więc jeszcze trochę klaru, toast za cudowne ocalenie i
pielgżymka do promu. Pożegnania i pożegnania przez cały dzień. Ja zostaję do soboty, by oddać
jacht następnemu kapitanowi.
Dziękuję Ci moja załogo. Załoga, której nie trzeba wyszczekiwać tasiemcowych komend,
bo wie co trzeba zrobić i wystarczy gest. Która wie, ile łyżeczek kawy i ( pół łyżeczki ) cukru
potrzebuje ich skiper. Załoga, która się lubi i nawet kiedy sobie depcze po rękach nie warczy na
siebie. Dziekauję Wam za udany rejs i mam nadzieję, że jeszcze nie raz popłyniemy razem. Bo
oczywiście, ważne na czym się płynie. Ważne również którędy. Ale najważniejsze – z kim!
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Jak zostałem kojotem
O morzu i obcych krajach marzyłem od dzieciństwa. Kupowałem piękny miesięcznik Morze i
czytałem z wypiekami na twarzy powieści o piratach, w których zawsze, prędzej czy później dochodziło do
rąbania masztu. Oczyma wyobraźni widziałem się przy sterze Daru Pomorza. Mieszkałem wówczas w
Karpaczu więc tylko ten sposób żeglowania był mi dostępny ale dziecinne marzenia nie umarły.
Po latach, po przetestowaniu różnych miejscowości w całej Polsce osiadłem w Lublinie gdzie
spotkałem ludzi uprawiających żeglarstwo i klub żeglarski w Świdniku, który posiadał samodzielnie
zbudowaną deltę. W międzyczasie wybraliśmy się z koleżanką-małżonką na spływ kajakowy Krutynią.
Wiosłowaliśmy z prądem od stanicy do stanicy, w każdej dostawaliśmy obiadokolację i śniadanie następnego
dnia. Moje marzenia żeglarskie ożyły i na każdym napotkanym jeziorku rozkładaliśmy pelerynę od deszczu
by pełniła rolę żagla. Taki żagiel nie chciał oczywiście pracować w bajdewindzie więc najpierw musieliśmy
nawiosłować się pod wiatr. W rezultacie zawsze przypływaliśmy ostatni. Pogoda była z każdym dniem
gorsza i gdy dotarliśmy do Rucianego, zapał do wiosłowania zmalał do zera, szczególnie, że ostatnie dwa
dni mieliśmy płynąć do Czapli na Nidzkim i z powrotem. W stanicy PTTK, znanej dzisiaj jako „U
Andrzeja”stały moknące w deszczu omegi. Nasz kajakowy przewodnik dysponował patentem sternika
jachtowego zatem rozpoczęliśmy podchody zmierzające do wyczarterowania jednej z nich. Początkowo nie
chciano z nami rozmawiać jako, że wszystkie łódki były od dawna zamówione, ale deszczowa pogoda
spowodowała, że amatorzy żeglarstwa odpuścili i wreszcie staliśmy się załogą żaglowego statku. Wiatr był
słaby, deszcz siąpił nieustannie i powoli sunęliśmy w stroną Czapli. Nagle, spoza zasłony deszczu mignął mi
biały statek. „Po Nidzkim statki nie pływają!” zakrzyknął nasz sternik. Jednak wzrok mnie nie mylił i statek
okazał się pływającym sklepem. Pośpieszne cumowanie o mało nie skończyło się małą katastrofą wreszcie
się udało i poprosiliśmy o jakiś alkohol jako lekarstwo na przemoczenie. Okazało się, że jedynym alkoholem
jest owocowe wino ale łaskawie zaoferowali nam „swoje” po pirackiej cenie. Następnego dnia, gdy
wracaliśmy z Czapli do Rucianego front odszedł i pogoda zrobiła się całkiem żeglarska. Ten dzień był
dniem mojej żeglarskiej inicjacji.
Byłem na tyle dorosły, że mogłem od razu zapisać się na kurs na stopień sternika jachtowego. Było
to o tyle ważne, że w owych czasach stopień żeglarza był wyłącznie tytularny i nie upoważniał do żadnej
samodzielnej żeglugi. Nie pamiętam, żebym uczestniczył w jakimś kursie teoretycznym i od razu zacząłem
od szkolenia manewrowego na ex-szalupie otaklowanej jako kecz i nazywającej się, nomen-omen, Krowa.
Nazwa była adekwatna – Krowa żeglowała wg zasady „milę na wiatr i dwie mile dryfu”. W każdym razie,
po kilku weekendach spędzonych na jeziorze Firlej przyszedł czas egzaminu. Kpt. Barański kazał mi
rozwiązać zadanie nawigacyjne, którego efektem było, że jacht wychodzący z Bałtijska znajduje się w
nabieżniku. Śrubkowanie na bączku wyszło mi fatalnie bo wiatr wyniósł mnie w trzciny ale jakoś mi uszło.
Wreszcie przyszła pora na clou egzaminu, czyli manewrowanie Krową. Krowa stała zacumowana pomiędzy
rachitycznym pomościkiem a boją. Obok niej stał szereg innych, podobnie zacumowanych jachtów.
Dopychający wiatr utrudniał wystrzelenie się z boi i wielu delikwentów lądowało na tych jachtach. Co
gorsze, boja z której Krowa startowała pociągnęła się nieco i start stawał się coraz trudniejszy. Na pomoście
napotkałem kolesia w granatowej marynarce ze złotymi guzikami i złotą kotwicą na piersi i w stanie
wskazującym na spożycie, który powiedział do mnie:

- Ty się nie obcyndalaj tylko wal prosto na keję a potem zrób tylko taki myk i staniesz
pomiędzy boją a pomostem
Krową pływałem już dostatecznie dużo aby wiedzieć, że żaden myk nie może się udać. Co więcej,
zaraz po moim szczęśliwym odejściu, Kpt. Barański wraz z lokalnym bosmanem przy użyciu
dwóch bączków rozpoczęli próbę przestawienia boi na przewidziane dla niej miejsce. Bączki pod
ciężarem prosiaka stały dęba i myślałem, że egzaminatorzy pozwolą mi pokręcić się po jeziorze do
czasu zakończenia operacji, ale egzaminatorzy śpieszyli się do domu i kazali mi zacumować Krowę
do Kapitana. Byłem lekko wystraszony, bo przejechanie Krową po boi kosztowało by mnie co
najwyżej obniżeniem stopnia ale przejechanie prezesa Okręgowego Związku Żeglarskiego jawiło
mi się jako definitywny koniec mojej kariery żeglarskiej. Starannie przemyślałem manewr.
Podchodziłem na przedłużeniu pomostu, dbając by nie zbliżyć się zbytnio do brzegu co groziło

stanięciem na mieliźnie. Tuż przed końcem pomostu ster prawo na burt, bezan na wiatr i udało mi
się Krowę wprawić pomiędzy pomost a bączek Kapitana. Trochę na niego naparliśmy, ale
szczęśliwie bez rozlewu krwi i w ten sposób zaczęła się moja kariera śródlądowego skipera.
Wiele lat pływałem po Mazurach i cieszyłem się tym do woli, ale myśl o morzu tkwiła
gdzieś w głębi jestestwa, aż wreszcie przyszła pora sprawdzenia. Jedynym jachtem, na którym
mogłem dokonać tego sprawdzenia było Roztocze. Na każdy rejs był komplet załogi i kilkakrotnie
dłuższa lista rezerwowa więc zamustrować łatwo nie było. Udało mi się zamustrować na tzw rejs
rozruchowy, czyli pierwszy po wiosennym taklowaniu. Nie oznaczało to natychmiastowego wyjścia
w morze bo trzeba było jeszcze odczekać liczne wizyty mechaników, inspektorów PRSu i
sanitarnych, słowem, kilka dni z planowanego rejsu zeszło w porcie. Potem jeszcze przelot przez
Zalew Szczeciński, podczas którego kuk, zatruty spalinami z silnika, parę pawi puścił. Wreszcie
kapitan odmówił wyjścia ze Świnoujścia na noc wiedząc jaka temperatura się szykuje. Następne dni
były słoneczne ale lodowate, opłynęliśmy Bornholm szlakiem praojców i zawinęliśmy do
Kołobrzegu pustego o tej porze roku. Jedynym towarzystwem był niemiecki jacht którego skiper
przyszedł do nas z wielką puchą piwa pogadać. Następnie z powrotem do Świnoujścia na czym
moja morska inauguracja się zakończyła. Wymarzłem, wiatru nie było i nie miałem pewności, czy
żeglarstwo morskie jest tym, co mi się najbardziej podoba. W każdym razie powziąłem mocne
postanowienie, że w maju nigdy więcej. Z perspektywy lat muszę przyznać się do braku
konsekwencji w tej mierze.
Gotowanie nie jest moim żywiołem, a w tamtych czasach panował obyczaj, przynajmniej na
Roztoczu, że oficerowie nie gotują osobiście a oficerami mogli być wyłącznie sternicy morscy. Nie
było wyboru. Lubelski okręg zorganizował kurs na ten stopień i skwapliwie się na niego zapisałem.
Obiektem szkolenia był s/y Czartoryski, pomalowany na żarówiasto pomarańczowy kolor
przypominający w ten sposób bunkierkę a akwenem kursu były Górki Zachodnie i „łączka” za
główkami. Każde wyjście za główki wymagało osobistego zameldowania się u bosmana, ponieważ
radio na Czartoryskim nie występowało. Powrót również wymagał osobistego stawiennictwa. Za
którymś razem dziewczyny odwiedzające bosmana usłyszały, że mogą sobie zabrać flądry, które
wracający z zatoki rybacy zostawili bosmanowi na kei. Nieszczęściem było, że był to dzień mojej
wachty kambuzowej. Dziewczyny zlitowały się nade mną i przygotowały ryby do smażenia więc
moja rola nie była zbyt ciężka, ale i tak byłem bardzo nieszczęśliwy. Kiedy zameldowałem, że
została już tylko jedna flądra,i z poczucia obowiązku zapytałem czy jest ktoś chętny, miałem
nadzieję, że nikt się nie zgłosi. Niestety, któryś z juniorów powiedział, że może by ją zjadł, miałem
wielką ochotę zabić go tą flądrą. Egzamin kończący kurs przebrnąłem bez zacięć i teraz trzeba było
zdać serię cząstkowych egzaminów teoretycznych. Pracowałem wówczas na dwa etaty i nie miałem
czasu ani pieniędzy by te egzaminy ścigać więc czas minął a ja tych egzaminów nie pozdawałem.
Trzeba zrobić to raz a dobrze więc wybrałem się na skoszarowany kurs do Trzebierzy. Przez
trzy tygodnie kręciliśmy się po porcie na Vegach a w przerwach ćwiczyliśmy manewry silnikowe
na Indii. India pływa chyba do dzisiaj. Był to poniemiecki jol napędzany przedziwnym, ręcznie
uruchamianym silnikiem. Do tego celu potrzebny był jeden umysłowy i dwóch – trzech fizycznych.
Umysłowy otwierał odprężniki na trzech cylindrach a fizyczni rozkręcali siłą mięśni wielkie koło
zamachowe. Kiedy umysłowy uznał, że silnik nabrał dostatecznych obrotów, zręcznym ruchem
zamykał odprężniki. Silnik zagadał, albo nie. W tym drugim przypadku procedurę zaczynano od
początku. Zmiany obrotów dokonywało się kręcąc korbką w kokpicie co zajmowało sporo czasu,
zatem, poza sporadycznymi przypadkami, obrotów się nie zmieniało. Oddzielne urządzenie
przypominające duży pogrzebacz służyło do sterowania rewersem i wymagało krzepkiego chłopa
do obsługi. Kiedy podczas egzaminu Pan Egzaminator powiedział, bym przycumował prawą burtą
do tego białego jachtu zbladłem, bo gdyby zacieśnianie cyrkulacji za pomocą takiego sprzętu mi nie
wyszło, to chyba zatrzymalibyśmy się po drugiej stronie tego białego. Na szczęście jednak się
udało. Udały się pozostałe egzaminy praktyczne i teoretyczne więc do domu wróciłem z patentem

morsa i bez wstydu przed dziećmi.
Patent sternika morskiego nadal, poza gotowaniem na Roztoczu, niewiele zmieniał w mojej
sytuacji więc pora było zacząć zabiegi o patent kapitana jachtowego, czyli kojota. Jednym z
warunków było wykazanie się samodzielnym prowadzeniem rejsu po morskich wodach
osłoniętych. LOZŻ dysponował stacjonującą w Trzebieży Cariną więc zapakowałem żonę, dzieci,
psa i wyruszyłem zdobywać te prawie morskie ostrogi. Po zalewie pływało się tylko w dzień więc
jednorazowa wyprawa nie zapewniła wymaganej ilości godzin. Zacząłem się już zastanawiać, gdzie
mam spędzić urlop w nadchodzącym sezonie ale nagle zadzwonił telefon a w nim głos prezesa
LOZŻtu.
– Mam dla Ciebie dwie wiadomości, dobrą i złą.
– Dawaj najpierw tą złą.
– Zmieniły się właśnie przepisy i Twój kojotowy staż możesz sobie w buty włożyć.
– A dobra?
– Dobra jest taka, że teraz możesz pływać po całym świecie, byle łódka nie przekraczała
80 m2 żagla.
Uznałem, że dobra wiadomość z nawiązką eliminuje wady tej złej i przestałem przejmować się
mirażem kapitańskiego patentu.
Jednak nie do końca. Kiedy ukazało się panalipcowe rozporządzenie, perspektywa
skiperowania Roztoczem znów mi zaświeciła. Zebrałem opinie i karty rejsów, których starczyłoby
dla trzech aplikantów. Pozostał problem stażu na jachcie o długości powyżej 20 m LOA. Takich
jachtów praktycznie nie było i trzeba było się
zamustrować na żaglowiec. Zaczepiłem się na
„rozruchowy” rejs Zawiszą. Miał trwać tydzień co
wydawało się dostateczne do zebrania wymaganych
100 godzin. Tylko się wydawało, bo Zawias właśnie
wyszedł ze stoczni i kolejne wizyty inspektorów z PRS
i czego tam jeszcze przeciągały się w efekcie
popłynęliśmy do Lepai i z powrotem. 100 godzin
oczywiście nie było. Jesienią następnego roku
wybrałem się na kolejny rozruchowy rejs, tym razem
na Chopinie. Sytuacja się powtórzyła (z wyjątkiem
odwiedzania Lepai) ale jakoś te nieszczęsne godziny
uciułałem. Sporządziłem kopie wszystkich stażowych
papierów i osobiście udałem się na Chocimską. Pani w
sekretariacie z uznaniem popatrzała na gruby plik
papierów ale gorliwie poszukała tych 20+. No i już po
kilku miesiącach stałem się dumnym posiadaczem
błękitnego plastiku a rok później pierwszy raz
popłynąłem Roztoczem w roli skipera. I niemal co roku
wracam na ten piękny jacht.
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