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23 marca 2018 roku czterdzieścioro uczniów naszej szkoły zebrało się na parkingu przy Torwarze w oczekiwaniu
na rozpoczęcie (choć brzmi to odrobinę ckliwie) wspaniałej przygody.
Do Genui przyjechaliśmy późnym rankiem kolejnego dnia (pozwolę sobie pominąć podróż autokarem i od razu
przejść do meritum). Nie był to zbyt spektakularny początek, gdyż przywitał nas deszcz. Jednak kiedy zajęliśmy
się przenoszeniem bagaży i jedzenia na statek, w powietrzu zawisła ekscytacja i dobry humor. Zostawiliśmy
swoje rzeczy na kojach (notka dla niezorientowanych: są to łóżka na statku) i poszliśmy posłuchać niedługiego
wykładu o życiu na Pogorii. Wydaje mi się, że wtedy każdy z nas poznał również swojego oficera.
Mojej wachcie jako pierwszej przypadała wachta kambuzowa (dyżur w kuchni). Zawsze wiedziałam, że w kuchni
jest sporo pracy, ale nie spodziewałam się, iż wydawanie obiadu i obsługiwanie załogi poprzedniej, jak również
naszej, będzie takim wyzwaniem. Przysięgam, to były najszybsze 4 godziny w moim życiu. A potem trzeba
oczywiście jeszcze pozmywać naczynia, posprzątać stoły oraz zjeść samemu. Później mieliśmy czas wolny,
spędzony na rozmowie i zakończony dość wcześnie ogromną potrzebą snu.
Pobudka na statku przypadała na godzinę 7 (wachta kambuzowa 30 minut wcześniej, aby przygotować śniadanie),
co dawało całkiem przyzwoitą ilość odpoczynku. To dzisiaj miał być wielki dzień wypłynięcia. Podekscytowani
poszliśmy na codzienny apel, aby dowiedzieć się, że… jeśli wiatr nie zelżeje nie ruszmy się z portu. Oczywiście,
jak na złość, wiało mocno cały dzień, a więc czekała nas kolejna noc w Genui.
Całe szczęście, że następnego dnia pogoda łaskawie się poprawiła i udało nam się wypłynąć. Do dzisiaj nie mogę
wyjść z podziwu, jak można tak zgrabnie wyjść z portu tak wielkim statkiem. Z moich doświadczeń z żeglowania
po Mazurach wynikało, że obowiązkowe jest obicie kilku innych jachtów czy sytuacja bliska temu. Natomiast
tutaj wszystko szło gładko i precyzyjnie.
Przez około pół godziny nie docierało do mnie, że autentycznie wypłynęliśmy i jesteśmy na morzu. Może się to
wydawać absurdalne, jednak tak właśnie było. Po prostu siedziałam i patrzyłam się na piękny błękit akwenu, a
słońce przyjemnie grzało mi twarz.
Tego dnia przypadła mi pierwsza wachta nawigacyjna na morzu, od godziny 20 do 24. Nie ma wielu
piękniejszych rzeczy niż rozgwieżdżone niebo, obserwowane ze środka wodnego pustkowia.
Kolejnego dnia przypłynęliśmy do Portoferraio na Elbie. Ku naszej ogromnej uciesze pogoda dopisywała, a my
mogliśmy beztrosko chodzić po wyspie aż do wieczora. Jest to naprawdę niezwykle urokliwe miejsce. Czymś, co
zdecydowanie skradło moje serce, było kolorowe pranie porozwieszane przy oknach niemal każdego mieszkania.
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Idealnie wpisywało się to w krajobraz pełen niewielkich ceglasto-pomarańczowych domków. Nie wiem dlaczego,
ale wydawało mi się to typowo włoskie i tym samym urocze. Kolejnym elementem, któremu muszę poświęcić
chociaż kilka słów, były palmy. Drzewa niezaprzeczalnie banalne, jednak tak różne od widzianych codziennie
przez nas dębów czy klonów, iż zachwyciły mnie samą swoją obecnością. Będąc na Elbie, miałam też okazję
odwiedzić malowniczą kamienistą plażę, która jedynie utwierdziła mnie w przekonaniu o niezwykłości tego
miejsca.
Z jednej włoskiej wyspy szybko przepłynęliśmy na kolejną. Capraia była jednak zdecydowanie mniejsza, włoska
wieś po prostu. Pospacerowaliśmy kilka godzin po tej także ślicznej miejscowości i ruszyliśmy dalej.
Wtedy właśnie wiatr zaczął wiać trochę mocniej. Daleko mu było do wichur i sztormów, jednak wystarczył, aby
poprawić wszystkim humory. Fale bujały Pogorią, ale tym razem już nie tak delikatnie. Momentami było dość
trudno utrzymać kolację w żołądku. Jednak z drugiej strony nie ma nic przyjemniejszego niż usypianie przy
morskim kołysaniu.
Dalsza podróż upłynęła na żeglowaniu (oczywiście) przerywanym pracami bosmańskimi. Do końcowego portu w
Loano przypłynęliśmy w piątek po południu. Wieczór spędziliśmy jedząc włoską pizzę oraz, w moim przypadku,
fotografując się wśród palm.
Kiedy spoglądałam ostatni raz na Morze Śródziemne przez szybę autokaru dopadło mnie uczucie melancholii.
Świat żeglarstwa niezwykle mnie zachwycił. Z dumą mogę powiedzieć, iż udało mi się zapamiętać nazwy żagli
jak i większości lin, jednak to tylko wierzchołek góry lodowej. Jest to uczucie porównywalne do skosztowania
przystawki przepysznego obiadu. Pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że kiedyś uda mi się zjeść cały albo chociaż
dokończyć pierwsze danie.
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