Wszystko gotowe, już fały ręce trą... - rejs Pogorią

Ach, gdyby tylko można było tam
wrócić… O czym mowa? O szkolnym rejsie na polskim żaglowcu
S/Y „Pogoria”, który odbył się w
terminie 24.02.-4.03.br. na trasie San Remo, Monako, Cannes,
Port Grimaud, Porto i Calvi (oba
porty znajdują się na Korsyce),
Imperia. Główną inicjatorką oraz
duszą i sercem całego pomysłu
była pani prof. Beata IwańskaSzurmak, nauczyciel wychowania
fizycznego w LO im. Zamoyskiego i LO im. Reytana, a ponadto
doświadczony żeglarz, któremu
morze i sam pokład „Pogorii” są
nieobce.
Naszą ekscytującą wyprawę

rozpoczęliśmy piątkowym rankiem na Torwarze. 17 zamoyszczaków i 22 uczniów Liceum Reytana
z niecierpliwością czekało na
odjazd, który nastąpił z lekkim
opóźnieniem. Polskie drogi nie
byłyby tym, czym są, gdyby nie
spotkała nas żadna niespodzianka.
Był nią 3-godzinny korek w
Nadarzynie. Reszta drogi przez
Polskę wyglądała nieco lepiej, co
nie znaczy, że zadowalająco. My
jednak mogliśmy przypomnieć
sobie wiele ciekawych tytułów
filmowych z ostatnich lat.
Po podróży przez Czechy i Austrię
wjechaliśmy do Włoch, gdzie
w niedużym miasteczku San



Remo naszym oczom ukazały
się wyczekiwane trzy maszty. Po
zakwaterowaniu i niezbędnych
czynnościach nadszedł czas na
szkolenie z zakresu obsługi takielunku, żagli i przede wszystkim
z wchodzenia na reje, czyli poziome drzewce przymocowane do
przedniego masztu. Oczywiście
nikt nie był do tego zmuszany
– warto dodać, że maszt wznosi się prawie 30 metrów ponad
pokład, a podczas wspinaczki
po wantach oprócz najbardziej
niebezpiecznych momentów nie
jest się przypiętym do żadnej
liny asekuracyjnej. Pomimo tego
większość świeżo zaokrętowanej
załogi z dreszczykiem emocji
wspinała się coraz wyżej i wyżej,
choć nie da się ukryć, że drżące
kolana były częstym widokiem. Po ćwiczeniach i kolacji
zwiedziliśmy miasteczko i z
niecierpliwością czekaliśmy na
pierwsze żeglarskie wyzwanie
–wyjście z portu następnego dnia
rano.
Po, udanym oczywiście, oddaleniu
się od portu, mogliśmy wreszcie
wdrożyć się w żeglarski rozkład
dnia. 40 – osobowa „załoga
ruchoma” (czyli pani Szurmak,
pani Wójcik, pani Wojciechowska,
uczniowie oraz dwóch Włochów,
studentów akademii morskiej, którzy dołączyli do naszej



wyprawy) została podzielona
dzień wcześniej na 4 wachty.
Każdej z nich przypisano oficera
i wybrano spośród jej członków
starszego wachty. Rytm dnia
toczył się w oparciu o 4-godzinne
bloki odmierzane uderzeniami
dzwonu, czyli tzw. „biciem szklanek”. Najpoważniejszym
obowiązkiem była wachta nawigacyjna, podczas której załoganci
wybranej wachty stali za sterem,
zajmowali się obserwacją akwenu,
nasłuchem na radiu, notowaniem
stanu pogody, śledzeniem radarów
i wszystkich innych „światełek”
na mostku. Po czterech godzinach
obowiązki te przejmowała kolejna wachta. Nieraz nawigacyjne
trafiały się w godzinach nocnych
lub bladym świtem, w tym zdecydowanie najmniej wdzięczna
wachta od 0400 do 0800 (morski
sposób zapisu godzin). Nie dość,
że trzeba zerwać się z ciepłej
koi w środku nocy, to jeszcze na
górze zimno, wilgotno, a o 0700
rano obowiązkowa tradycja na
pokładzie każdego żaglowca szkoleniowego – szorowanie pokładu.
Uzbrojeni w wiadra, płyn, szczotki ryżowe i mnóstwo wody – tej
przecież nie brakuje na morzu
– pastwimy się nad deskami jak
przykazał bosman: „Aż do żółtej
piany!”. Na apelu i uroczystym
podniesieniu bandery o 0800

wszystko już lśni, a zmęczona
wachta może wreszcie zjeść upragnione śniadanie.
Trafiała się też wachta bosmańska.
Zazwyczaj polegała na pomocy
bosmanowi przy rozmaitych
pracach, mniej lub bardziej
wdzięcznych. Na żaglowcu zawsze bowiem znajdzie się coś
do zrobienia, czy to na maszcie,
jak wymiana żagla rejowego,
na pokładzie, jak zeskrobywanie rdzy, czy to głęboko pod
pokładem, gdzie „szczęśliwcy”
mogli wybierać wodę i brud nagromadzony w luku kotwicznym.

Cała załoga z niecierpliwością
czekała na podmuch wiatru. Gdy
wreszcie dało się odczuć mocniejsze smagnięcia bryzy, kapitan dał
rozkaz. Załoganci pod dowództwem oficerów i ze wskazówkami
bardziej doświadczonych kolegów
rozpoczęli stawianie żagli, a
„Pogoria” może pochwalić się aż
1000 m2 powierzchni całkowitej
żagla, więc każde wolne ręce
były potrzebne. W takich sytuacjach okazuje się, jak ważna
jest współpraca, nie tylko w
wachcie, ale między całą załogą.
By podnieść poziome drzewce



na tylnych masztach potrzeba
kilku silnych osób. Podobnie
jest z żaglami, do których poprzyczepiane są liczne liny,
każda odpowiadająca za inny
manewr. Tylko synchronizacja i
zgranie wszystkich załogantów
umożliwiają przeprowadzenie jakiegokolwiek manewru. Nam jak
na pierwszy raz poszło całkiem
dobrze, kolejne alarmy do żagli
wychodziły już coraz lepiej.
Duża ilość portów, które
odwiedziliśmy, sprawiła, że rejs
miał charakter bardziej turystyczny, niż szkoleniowy, jednak
wszystkim wyszedł na dobre
i pozwolił na odpoczynek od
obowiązków, które zostały w
Polsce. Opisywanie dokładnie
każdego miejsca, do którego
zawijaliśmy, mija się z celem.
Dość jednak powiedzieć, że
zobaczyliśmy i doświadczyliśmy
wielu wspaniałych rzeczy. Olśnił
nas urok i kultura panująca
w Monako, państewku gdzie
luksus bije z każdej ze stron,
nigdzie nie widać ani jednego
papierka, a ulice myje się co rano.
Snuliśmy się po Cannes, gdzie
poza sezonem nie ma niestety
nic ciekawego – nawet słynny
czerwony dywan jest zwinięty.
Podziwialiśmy zapierające
dech w piersiach krajobrazy,
zażywaliśmy kąpieli w Morzu



Śródziemnym, poznawaliśmy
uroki małej portowej zatoczki
na Korsyce. Próbowaliśmy też
lokalnych specjałów, jak zupa z 12
gatunków ryb, ryby saute dopiero co wyłowione w porcie obok,
prawdziwa włoska pizza i wiele,
wiele innych.
Problem był tylko jeden
– wyprawa trwała za krótko! Z
ogromnym smutkiem przyjęliśmy
słowa kapitana Adama Busza
(nota bene absolwenta Liceum
Jana Zamoyskiego), kiedy w ostatnim porcie oficjalnie ogłosił, że
rejs się zakończył. W melancholijnym nastroju, czując nadciągające
sprawdziany i godziny poświęcone
na naukę ruszyliśmy w podróż
powrotną autokarem, jednak
towarzyszyły nam wspomnienia
umilające tę smutną perspektywę.
Wspomnienia, które pozostaną
w naszej pamięci na długo. To
był pierwszy rejs, w którym brała
udział nasza szkoła, ale mamy
nadzieję, że nie ostatni, a piękna
morska tradycja na stałe zagości w
zamoyskich murach.
Filip Dymitrowski

