Postanowiliśmy wypłynąć....

Dotychczas pływaliśmy z bratem jako załoga na większych jachtach, zwykle na rejsach gdzieś na Bełty lub Północne. Trzeba jednak było zacząć pływać samemu. Na pierwszy samodzielny rejs wybraliśmy polskie wybrzeże, bo choć mamy na koncie po kilkaset godzin na morzu to jeszcze niegdzie nie byliśmy w Polsce oprócz Świnoujścia. Takie czasy....
Po krótkich poszukiwaniach pożyczyliśmy w CWM-ie. Conrada-24 To maksymalnie co mogliśmy mieć z naszymi papierami. Okazało się jednak że “Batalion Wigry”, bo tak się nazywał będzie miał tylko obowiązkowe wyposażenie, czytaj: nie będzie silnika ani GPS-u ale za to będzie P12 zamiast P20. chachacha! Ponieważ jednak postanowiliśmy popływać bardziej “rekreacyjnie” niż szkoleniowo, zdobyliśmy w końcu 2 pierwsze rzeczy. GPS to był stary model Magellana 2000, natomiast silnik to czterokonny Merkury (niektórzy mówili, że będzie on za mały). Zmieniać P12 na P20 nie zamierzaliśmy. Tak więc od początku:
Czwartek, 15 czerwca
Około dziewiątej zjawiamy się w Centrum Wychowania Morskiego w Gdyni. Pogoda kiepska, z nieba leci kapuśniaczek. Odnajdujemy nasz jacht i po przeglądzie zaczynamy się ładować. Dobrze że wszystkie zapasy kupiliśmy wcześniej. Okazuje się jednak, że pantograf na “Wigrach” jest za wysoko dla naszego silnika, który przywieźliśmy ze sobą. Ups. Obok stoi jego brat bliźniak – “Batalion Zośka” z pantografem umieszczonym niżej. Decyzja jest krótka, pytamy w biurze czy jest wolna.... i po paru chwilach przerzucamy wszystko na “Zośkę”. Dodatkowym bonusem jest to, że ma ona nowszy komplet żagli! Pięknie. Po południu pokazuje się słońce, a my wypływamy. Wiaterek – marzenie, wieje 3-4. Kurs – przed siebie. Pod wieczór wiatr się wzmaga. Biorąc to pod uwagę to, że jesteśmy dość zmęczeni,  postanawiamy odwiedzić Hel. Wpływamy ostrożnie, na silniku i okazuje się za chwilę, że bardzo dobrze robimy. W basenie jest budowany nowy pirs mający zmniejszyć falowanie w porcie. Niestety, budowa jest na takim etapie, że na razie pirs wystaje z wody na ok. 5 cm! W nocy jest oświetlony, ale w dzień oznakowanie jest kiepskie. Stajemy wewnątrz portu. Warunki w “marinie” kiepskie (niestety, mamy do czego porównywać). Ciekawe, kiedy i czy będzie tutaj kiedyś marina z prawdziwego zdarzenia.? Na razie pozostaje szalet miejski. Dobrze, że choć jest prąd, chociaż nie w pełni legalny... Nocujemy.
Piątek, 16 czerwca.
Rano wiatr jeszcze się wzmaga, prognozy nie są zachęcające. Przewidują wiatr 7-8. Stan morza 7 z tendencją wzrostową. Zanosi się na lekki sztormik. Postanawiamy przeczekać. Wieczorna prognoza pogody już lepsza, nie przewidują już wzrostu siły wiatru. Obok stoi “Polski Len”. Chłopaki mieli mniej szczęścia niż my, najpierw stali 3 dni w Gdyni i go łatali, a teraz poszły im sterociągi. Ich kapitan postanowił jeszcze trochę poczekać, obawiając się płynąć w przy takim wietrze. No ładnie..., czy “Len” to naprawdę taki złom?  My postanawiamy wypływać – wieje już tylko 5 z NW. Wieczorem mamy piękny zachód. Wreszcie znowu na morzu! Kurs: na zachód. Sobota, 17 czerwca.
Sobota wita nas piękną żeglarską pogodą. Wieje 4 z NWW. Jak zwykle – w mordę. No to halsujemy. Wydaje się, że tego Rozewia w życiu nie miniemy. Potem dopiero okazuje się, że dobrym pomysłem było odejście bardziej na północ, gdzie wiatr tak nie kręcił. Niektórym z załogi już zaczęło się wieczorkiem, ale apogeum przychodzi właśnie teraz. O czym mówię? O chorobie morskiej! Robię obiadek, specjalnie mało, ale i tak połowa ląduje za burtą. Wieczorkiem już jest lepiej. Wieczorem wiatr słabnie do 1-2 a potem zupełnie zdycha. Jesteśmy dopiero w połowie drogi z Helu do Łeby. Nocna wachta w zasadzie nie ma nic do roboty, oprócz obserwowania gwiazd, no i oczywiście przepływających statków. Swoją drogą, Bałtyk w porównaniu z Północnym to pustynia. Więcej statków widzieliśmy tylko na wysokości Rozewia. Płyną bardzo blisko brzegu, skracając pewnie sobie drogę to Gdyni. 
Niedziela, 18 czerwca.
Nad ranem okazuje się, że nocna wachta ustawiała jacht, tak aby tylko płynąć, kierunek był dla nich mniej ważny. Rezultatem jest to, że znajdujemy się ok. 25 Mm od brzegu. Popłynęli prosto na północ. Pocieszamy się z Michałem, że dobrze, że nie popłynęli na wschód... Rano przestaje wiać zupełnie. Tuż nad wodą zalega mgła, później znika i zaczyna się upał. Andrzej postanawia się wykąpać. Podziwiam go, woda w Bałtyku na ok. 15 stopni. Ale jemu to nie przeszkadza. Po chwili rzucamy mu koło ratunkowe... i szczotkę, żeby wygodnie mógł umyć burty “pochlapane” dzień wcześniej przez niektórych... Wkrótce zaczyna powiewać wiec się telepiemy, byle bliżej Łeby. Dzisiaj Andrzej nie przestaje nas zadziwiać, postanawia usmażyć na obiad naleśniki. Mając jedną patelnie i słaby gaz, smaży naleśniki dla sześciu osób przez 4 godziny! Późnym popołudniem jesteśmy już 3Mm od Łeby. Włączany silnik i za chwilę jesteśmy w główkach. Wiedząc, że nie będziemy mieć UKF-ki, przed rejsem znajduje w Internecie telefony do wszystkich portów na polskim wybrzeżu. Teraz robimy próbę, czy zgłoszenie wejścia za pomocą komórki zadziała... Działa! Port w Łebie jest dla nas szokiem. To niestety jedyny port, który odwiedzimy, dla którego książka Jerzego Kulińskiego “Polskie Porty otwartego morza” jest nieaktualna. Marina niczym nie różni się od tych na zachodzie. Od niektórych jest znacznie ładniejsza. Po Helu i Gdyni to dla nas totalny szok. Nawet bosman jest miły! Jest wszystko: prysznice, czyściutkie kibelki, woda i prąd na kei. Jednak można. Ciekawe czy moje dzieci doczekają tego, że tak będzie w każdym polskim porcie... Wieczorem idziemy na rybkę do miasta, jeszcze pustawego o tej porze roku. 
Poniedziałek, 19 czerwca.
Rano wita nas piękne słoneczko.  Wypływamy około jedenastej, kierunek Ustka. Wiatr oczywiście cały czas zachodni. Wieje słabiutka trójeczka. Piękna pogoda, błękitne niebo. Wyciągamy gitarę, śpiewniki i czas od razu szybciej leci. Na trawersie wielka piaskowa wydma koło Łeby. Wieczorem siada i już tylko słabiutka dwójeczka. W nocy jednak zaczyna wiać nieco silniej i odkręca na NW. Dobrze, że nabraliśmy wysokości, teraz tniemy pełnym bajdewindem. 
Wtorek, 20 czerwca.
Tuż po czwartej rano jesteśmy w główkach Ustki. U wejścia wita nas przewrócona i częściowo zatopiona pogłębiarka. (Potem się dowiadujemy, że tak leży już od kilku miesięcy) Miasteczko o tej porze jest wyludnione. Mijamy tylko wypływające kutry rybackie. Dzwonie do Kapitanatu żeby zgłosić wejście, ale odzywa się kapitanat Rowy. Dziwne, pewnie pomylili numery w Internecie. Nie płyniemy do HOM-u, ponieważ chcemy powłóczyć się po mieście. Stajemy przy PRO. Po szoku przeżytym w Łebie, w Ustce wszystko wraca do normy. Na nabrzeżu brud, smród i ubóstwo. W kapitanacie spotyka nas fajna przygoda. Miły Pan pyta się w jakim celu przypłynęliśmy (chachacha) mój braciszek odpowiada, że tak w ramach zwiedzania. Wtedy zostaje on pouczony, że powinien powiedzieć, że przypływamy po wodę i prowiant, wtedy nie zapłacimy “postojowego”. Michał więc, poprawia się: “Przypłynęliśmy po prowiant i napoje” dodając, że i tak postanawiamy zapłacić bo może z takich pieniędzy kiedyś zbudują w Ustce toalety dla żeglarzy. W tle “piękne” zabudowania portowe stoczni Usteckiej, która chyba lata świetności ma za sobą. Po śniadaniu wszyscy wyruszają na poszukiwanie szaletu i jakiegoś sklepu. Ja zostaje popilnować jachtu; po pierwsze jestem zmęczony, a poza tym na nabrzeżu kręcą się jakieś podejrzane typki. Nasz ładniutki, przyczepny Mercury może być dla nich nie lada kąskiem. Zasypiam. Budzą mnie powracający, opowiadają, że Ustka w porównaniu z Łebą nie ma czym się pochwalić. Około 10 postanawiamy wypływać.  Decyzja: zaczynamy powoli wracać. W planach w optymistycznym wariancie mieliśmy dopłynąć do Kołobrzegu. Wiedziałem, że możliwe byłoby to tylko wtedy, gdyby nie wiał West. Niestety tak się nie stało. I tak dobrze, że cały czas halsując dopłynęliśmy tutaj. Wiatr cały czas 2-3 W. No, teraz to się płynie! Lubimy te baksztagi, nie? Niestety wieczorem wiaterek zdycha i pół nocy podziwiamy nocne niebo, kołysząc się z miotanymi martwą falą żaglami. 
Środa, 21 Czerwca
Ale nie jest tak źle, nad ranem znowu jesteśmy na wysokości Rozewia. Ale w tą stronę szybko poszło. Później mijamy płynący jacht. “Niesamowite” nasycenie polskiego wybrzeża jachtami i popularność tego sportu sprawia, że jest to dopiero pierwszy napotkany jacht w czasie naszej wycieczki. (nie licząc dwóch niemieckich w Łebie). Mijamy się w odległości około 300 metrów. Patrzę przez lornetkę i oczom nie wierze. Przecież to “Milagro V”!!! Ktoś nam macha, ale niestety nie ma brody...  Dwie godziny później jesteśmy w pobliżu pławy “WŁA”. W tym samym czasie dyżurny “kuk” melduje, że obiad gotowy. Robimy wiec parę dużych kółeczek, żeby spokojnie zjeść obiad i pozmywać gary. Dobrze robimy, bo zapaszki z przetwórni rybnej we Władku skutecznie zniechęciłyby nas do konsumpcji. Jak zwykle meldujemy się dzwoniąc z komórki do kapitanatu. (Swoją drogą, ciekawe czy to wywołuje u bosmana jeszcze zdziwienie? Chyba tak, bo i tak zawsze nam każą potem meldować się osobiście) Port we Władysławowie robi wrażenie – ogromną ilością pływającej rdzy w postaci kutrów. Dla jachtów wygospodarowano tylko niewielki pas w głębi. Zmieszczą się na oko cztery 8-9 metrowe jachty. W bosmance dostajemy klucz do kibelka i pryszniców. Po długich poszukiwaniach znajdujemy je wreszcie w starym, śmierdzącym budynku. Wejście jest pomiędzy starymi, cuchnącymi skrzynkami po śledziach a beczkami po ropie. Aż strach pomyśleć, co będzie w środku. Wchodzimy po kamiennych schodach, świeżo pomalowanych “minią”. (hihihi) Na górze całkowite zaskoczenie. Porządne toalety i prysznice. Kafelki, czyściutko i pachnąco. Całkowity zwrot akcji!. Znowu jesteśmy w szoku.  Odświeżeni i pachnący idziemy na rybkę do smażalni. Potem postanawiamy się jeszcze wykąpać w morzu. O zachodzie słońca wypływamy. Płyniemy wzdłuż mierzei Helskiej. Najśmieszniejsze przychodzi parę godzin później. Wiatr cichnie a następnie odkręca na Wschodni. My to mamy szczęście. Znowu halsujemy. 
Czwaterk, 22 Czerwca
Na szczęście wiatr odkręca powolutku w kierunku S. Bajdewindem oddalamy się od brzegu jadąc na NE. Nad ranem jesteśmy 15Mm na północny-wschód od Helu. No to teraz halsówka w dół. Koło południa jesteśmy na wyciągnięcie ręki od Helu. Cały czas piękne słońce, wiaterek zaczyna się wzmagać. Wieje już niezła czwóreczka. Postanawiamy popłynąć do Gdańska. Godzinę później przechodzimy dosłownie pomiędzy dwoma burzami. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Z lewej i z prawej walą pioruny a nad nami prawie czyste niebo, czasem tylko spadnie kilka kropel. Wiatr SW. Ale kręci! Jak na Solinie! Dobrze, że jesteśmy przyzwyczajeni... Wiatr tężeje z godziny na godzinę, około 13-15 wieje już niezła piątka. Wreszcie widać, nad trójmiastem rozbudowuje się potężna, trzecia już dzisiaj burza. Dwie pierwsze to pestka w porównaniu z nią. Niebo nad Gdańskiem robi się prawie całkowicie czarne, tak jakby zapadała noc, a jest dopiero 17.00! Wiatr coraz silniejszy. Zdajemy sobie sprawę, że nie zdążymy dopłynąć do główek przed burzą. Mamy jeszcze przed sobą jakieś 3Mm. Zmieniamy foka na sztormowego i refujemy grota. (na zmianę nie ma już czasu). Chwilę później dopada nas z furią burza. Jesteśmy już na torze podejściowym do Gdańska. Płyniemy półwiatrem na zredukowanych żaglach a przechyla nas do 40 stopni. Choć to zatoka, fale są coraz większe a porwisty wiatr strąca zwiewa im grzywy. Wiemy, że wejście do portu gdańskiego jest szerokie i głębokie, więc decydujemy się mimo wszystko na wejście. Płynąc pełnym baksztagiem prawej burty, nabieramy niezłej prędkości. Robimy z 11 węzłów. Tuż przed główkami zrzucamy grota. Prędkość jest już na tyle duża, że cofająca fala nie powinna nam zagrozić. Okazuję się teraz, że płynąc na samym foku (sztormowym!)  prawie wcale nie wytraciliśmy prędkości, jedynie przestało nas tak przechylać. Trzeba było zrzucić grota wcześniej!   Liliana dzielnie wszystko filmuje. (potem okaże się że na filmie to tak niebezpiecznie wcale nie wyglądało). W główki wpadamy jak pocisk. Z GPK-u wybiega jakiś żołnierz. Kierujemy jacht w jego stronę, ale i tak wiemy, że przy tak silnym wietrze nie ma szans na przybicie. Ale co tam, płyniemy wprost na keje, jeszcze by zaczął strzelać... Gość w pewnym momencie chyba zdaje sobie sprawę, że z taką prędkością to mu możemy tylko tę budkę rozwalić, więc zaczyna nam machać, żebyśmy płynęli dalej. Przez wiatr wykrzykuje mu tylko nazwę jachtu i się odkręcamy. Cały czas płyniemy na jednej szmatce w postaci foka. Po około półtorej mili przypominamy sobie, że przecież tu zabronili pływać na żaglach.  Odpalamy katarynę i zrzucamy foczka. Wiatr też ucicha, jeszcze tylko trochę zacina deszczem. Ale była jazda! Teraz dopiero możemy odetchnąć, wszyscy jesteśmy nieźle przemoczeni, ale humory dopisują. Z tego wszystkiego, w Remontowej wpływamy w prawą odnogę zamiast w lewą i w pewnym momencie trasę przecina niski most... Ale dajemy. Szybko wracamy na prawidłową drogę i niedługo potem stajemy w Marinie Gdańsk. Marina prezentuje się przyswoicie. Szkoda tylko, że otoczenie wygląda strasznie – te ruiny po przeciwległej stronie... Mam nadzieje, ze toalety w kontenerach też są tylko sprawą przejściową. (chociaż są czyściutkie). Przebieramy się w suche ciuchy i idziemy na miasto zjeść jakąś porządną, zasłużoną kolację. 
Piątek, 23 Czerwca.
W CWM musimy być o ósmej, więc wypływamy o trzeciej. Z takim zapasem to nawet na sztilu można przepłynąć ten kawałek. Pogoda fatalna, stalowe niebo i na dodatek mgła, powietrze aż ciężkie od wilgoci. Po wypłynięciu z portu, stawiamy żagle, odstawiamy silnik i nic... nie ma wiatru. Jest wczesna godzina, więc czekamy, tzn. wachta czeka, bo reszta śpi. Jednak wkrótce zaczyna powiewać. Ale wymierzyliśmy, bez dodatkowego odpalania silnika dokolebaliśmy się do Gdyni przed ósmą. Zdajemy jacht. Zaczyna padać deszcz, zupełne jak przy wypływaniu... Tylko temperatura spada do jakiś 12 stopni. Cóż, idzie lato, więc zabieramy się z tego morza...

Epilog
W sumie przepłynęliśmy 256Mm, z czego 121 godzin pod żaglami i 7 godzin na silniku. No i mieliśmy w trakcie 58 godzin postoju.
Odwiedzone porty: Gdynia, Hel, Łeba, Ustka, Władysławowo, Gdańsk. 
Jacht: Conrad-28 (8,5m długości). Zanurzenie: 1,5 m. Ożaglowanie: slup bermudzki – 35m2. Pojemność: sześć osób.
Oprócz wyposażenia standardowego mieliśmy GPS – Magellan 2000, pożyczony przyczepny 4-konny Mercury (nieprawda, że cztery konie to za mało na  taki jacht, jeśli się używa silnika tylko do manewrów w porcie to w zupełności wystarczy). Poza tym nieocenione książki Jerzego Kulińskiego: “Polskie Porty Otwartego Morza” oraz “Praktyka bałtycka...” Dzięki  Ci Jurku za pomoc w ich zdobyciu!
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