
PO POWROCIE
Już ponad tydzień jestem w Gdyni. Jeszcze nie wszystko
poukładane w głowie. Znajomi chcą, żebym im poopowiadała jak
było ... ale co ja mam opowiadać? Jak opowiedzieć pół roku?
Szczególnie, gdy mam totalny chaos w głowie?

Kilka dni temu miałam chandrę. Znowu życie wydawało mi się bez
sensu. Od czasu do czasu mam takie byle jakie myśli. I jak
miałam tę chandrę to sobie uzmysłowiłam, że przez te pól roku
ani razu nie miałam chandry! Oczywiście wściekałam się nie
raz, czasem byłam smutna, tęskniłam... ale nigdy nie miałam
tam chandry. Nigdy nie miałam poczucia ze życie jest bez
sensu. Hmmmmmmmmm. Ale czy to coś oznacza? Czy tak po prostu
wyszło?? :))) Myślę jednak, że to nie przypadek, że tam nigdy
nie miałam poczucia bezsensowności swojego życia.
Wydaje mi się też, że nie doceniałam tego czasu, który tam
miałam. Nie doceniałam go, gdy tam byłam. Zaczynam doceniać go
teraz. 

Fajnie było wrócić. Zobaczyłam mojego bratanka. Jest taki
słodki .... i wcale nie płakał jak mnie zobaczył :)).
Uśmiechał się tylko. Śliczny jest i kochany. Ma to po swoich
rodzicach.
Rodzina i znajomi czekali na mnie. Lubią mnie i to okazują.
Jakie to jest miłe. Uwielbiam to uczucie. Tym bardziej, że ja
ich wszystkich też bardzo lubię i tęskniłam. 
Ale też przyznaję się, że często w ogóle nie myślałam o swoim
życiu tutaj. Po prostu żyłam chwilą obecną tam .... Jak było?
Cudownie!!
No i wreszcie zobaczyłam Krzyż Południa. Napatrzyłam się go do
woli. 
Pierwsze dwa miesiące noce wyglądały zawsze tak samo: po lewej
burcie Krzyż Południa, po prawej Duży Wóz, nad masztem Orion,
za rufą Nasz Osobisty (Ani i Mój) Szpieg. :))))

NAJŚMIEŚNIEJSZE KOTWICZENIE? 
Atuona. Jest to zatoka na wyspie Hiva-Oa na Markizach. 
Był to nasz pierwszy port po przelocie Galapagos-Markizy. 
Oczywiście jak to my z Anią, znowu wchodziłyśmy po ciemku.
Wcale się o to nie starałyśmy, ale jakoś tak nam prawie
wszędzie wychodziło. Zawsze po zmierzchu. Zatoczka mała.
Wpłynęłyśmy i się okazało, że nie ma miejsca żeby zakotwiczyć
na jednej kotwicy. Wszyscy stali na dwóch: dziobowej i
rufowej. Wtedy jachciki tak dużo miejsca nie zajmują na
kotwicowisku, bo nie kręcą się dookoła wraz ze zmianą prądu,
wiatru, czy czegoś tam jeszcze :))
Więc trzeba było przygotować drugą kotwicę. Ja sobie
sterowałam a Ania zaczęła ją przygotowywać. Ja manewrowałam
sobie pomiędzy jachtami i kotwicami. Powiedziałam na
pocieszenie Ani, że nie musimy się śpieszyć ... noc jest,
wszyscy śpią, mamy dużo czasu, no i dobrze że nie pada ...



Hmmmmmm ... Jak tylko powiedziałam to od deszczu, prawie od
razu zaczęło padać. :)) Na szczęście krótko i nie mocno. Ania
na to, żebym ja już lepiej nic nie mówiła :)))
Ania nie chciała rzucać kotwic za blisko innych jachtów, więc
rzuciłyśmy je trochę dalej, blisko pirsu. Byłyśmy już
zmęczone. Kotwice trzymały. Na wszelki wypadek oznaczyłam na
c-mapie miejcie gdzie stoimy, żeby potem sprawdzić czy kotwice
nie wloką i poszłyśmy spać. 
Na drugi dzień obudziłam się pierwsza około 1000 rano. Wyszłam
podziwiać okolicę. I co zobaczyłam?
Okazało się, że wszyscy stoją daleko od nas, głębiej w zatoce,
a tylko my stoimy daleko. Do tego za blisko pirsu. Śmiesznie
to wyglądało z naszej perspektywy. Ale myślę że z perspektywy
innych jachtów wyglądało to jeszcze śmieszniej. Trudno to
opisać, ale wyglądało to naprawdę śmiesznie. Wszyscy grzecznie
w zatoce, tylko my, naszą najmniejszą łódeczką gdzieś w
habaziach. 
Sprawdziłam na c-mapie. Stałyśmy dokładnie tam gdzie
zakotwiczyłyśmy w nocy.
Bałam się, że za blisko tego pirsu jesteśmy. Ale jak
zobaczyłam, że między nami a pirsem przepłynęła sobie jeszcze
całkiem spora motorówa, to 
uspokoiłam się i poszłam dalej spać. Obudziłyśmy się już obie
około 1400 i zakotwiczyłyśmy już pomiędzy innymi jachtami.



NAJFAJNIEJSZY POBYT NA PLAŻY?
Galapagos. Wyspa Santa Cruz. Zatoka Tortuga Bay.
Poszłyśmy z Anią surfować. Poszłyśmy z naszymi znajomymi z
jachtu amerykańskiego Audentes. Super było. Zack umie
surfować. My z Anią debiutowałyśmy na fali. Ani się udało
kucnąć na nogach i kilka sekund popłynąć. Ja poprzestałam na
klęczeniu. Dalej nie dało rady. Nawet klęczenie kiepsko mi
wychodziło. Chyba nie mam wrodzonego talentu do surfowania ...
:))) 
Słonko świeciło, leżeliśmy na plaży, trochę graliśmy w piłkę.
Wygłupialiśmy się. Cudowny, całkowicie leniwy dzień.
Oj, jednak nie całkiem leniwy. Ponieważ deski wypożyczyliśmy w
mieście. A plaża daleko od miasta. Ze trzy kilometry trzeba
było tą deskę dźwigać w upale ...... Cały czas pytałam czy
daleko jeszcze. Odpowiedź Zacka (gdyż on już szedł na tą plażę
nie pierwszy raz) była niezmienna: „Pięć minut”. Nie wiedział
jak blisko się otarł o śmierć, jeszcze jedna taka
odpowiedź .... ale na szczęście byliśmy już na miejscu  :))

NAJCIEKWASZE NURKOWANIE?
Galapagos. Wyspa Santa Maria. Na południe od wyspy gdzie
kotwiczyłyśmy, czyli od Santa Cruz.
Wtedy nie miałam jeszcze problemów z uszami. Problemy te
zaczęły się dopiero w drodze na Tuamotu pod koniec kwietnia.
No, więc uszka miałam jeszcze zdrowe... 



Poszłam do najbliższego centrum nurkowego i popłynęłam z nimi.
Popłynęliśmy na inną wysepkę. Malutką. Nurkowałam sobie wśród
lwów morskich. Oni to nazywali tam „sea lion”, więc to chyba
to. Wyruszyliśmy o 0700 rano, wróciliśmy o 1700. Były dwa
nurkowania z posiłkiem pomiędzy nimi. Po pierwszym nurkowaniu
wszyscy wrócili na stateczek jeść, ja zostałam sobie sama i
wtedy przypłynęło to stadko lwów morskich. Pływaliśmy sobie
razem. One dookoła mnie. Zaczęłam się obracać dookoła swojej
osi, one zaczęły mnie naśladować. Cudownie. Widziałam wtedy
też rekiny, ale takie malutkie i płaszczki. Nie mam zdjęć
stamtąd, bo byłam tam sama, bez żadnych znajomych i nie
wzięłam aparatu.

NAJTRUDNIEJSZE I ZARAZEM NAJCIEKAWSZE WEJŚCIE DO PORTU? 
Manihi. Jest to atol na pólnocno-wschodnim skraju archipelagu
Tuamotu. Wchodziłyśmy już tam wieczorem. Kotwicę rzuciłyśmy
jak już było prawie ciemno!!! Niedobrze. 
Muszę przyznać, że po tym wszystkim obie z Anią
stwierdziłyśmy, że lubimy swoja głupotę. Bo głupi ma
szczęście. A miałyśmy tego szczęścia bardzo dużo, gdy tak
sobie wieczorkiem pływałyśmy wewnątrz atolu. 
Ale od początku: 
Płynęłyśmy sobie z Markizów już kilka dni i nie chciałyśmy
spędzać kolejnej nocy w morzu. 
W atolki najlepiej wchodzi się gdy jest tzw. „slack water”.
Czyli gdy przypływ zamienia się w odpływ lub odwrotnie. Wtedy
prądy są najsłabsze. No więc określiłyśmy, że „slack water”
będzie około godz. 1700. Nie pamiętam dokładnie. Jakoś tak. 
W swojej nieświadomości, braku doświadczenia i w swojej
naiwności myślałyśmy, że najtrudniejsze będzie wejście do
atolku. Że jak już będziemy w środku, to najgorsze za nami. No
cóż ... Wejście rzeczywiście było trudne. Wchodziłyśmy na
odpływie, to lepiej, bo pod prąd. Ja przynajmniej tak wolę.
Sterowałam. Najpierw miałyśmy prędkość 4-5 węzłów. Płynęłyśmy
na silniku. Miałyśmy przygotowane żagle do postawienia na
wszelki wypadek. Potem prędkość zaczęła spadać, czego się
spodziewałyśmy. Ale zaczęła spadać coraz bardziej. Przed
dziobem woda wyglądała jakby się gotowała. Zrobiłyśmy zdjęcia,
ale nie wiem, czy na nich coś będzie widać. I sama nie
wiedziałam, czy mam płynąć w te wiry, czy je ominąć. Ale w
sumie ominąć nie było jak, Wszędzie dookoła rafki koralowe.
Czułam się tak jakbym jechała samochodem po idealnie gładkim
lodzie. Jeden błąd i jesteśmy na rafce. Wcześniej w swojej
naiwności myślałyśmy, że jak będzie coś nie tak, to po prostu
zawrócimy. Jednak gdybyśmy zawróciły to pewnie wylądowałybyśmy
na rafce. Wyboru nie było. Płynęłyśmy do przodu. Postawiłyśmy
foka. Wiała połówka, więc ślicznie. Z fokiem i z silnikiem
„cała naprzód” (dałam manetkę do oporu) miałyśmy 1.4 węzła....
Udało się!! Przeszłyśmy!! Prędkość zaczęła rosnąć. 
Niestety nie miałyśmy mapy z zaznaczonymi rafkami wewnątrz
atolku. Nie wiem  czy w ogóle takie mapy istnieją. Raczej nie.
Dla lokalesów one niepotrzebne, dla żeglarzy ... za często



trzeba by je aktualizować. Na c-mapie też nie ma zaznaczonych
rafek. Rafki są widoczne w dzień. I każdy normalny człowiek
pływa tam w dzień, gdy słońce jest najwyżej. No ... ale my tej
wiedzy wtedy jeszcze nie miałyśmy. Więc my sobie płynęłyśmy o
zmierzchu. A co!! :)) 
Nic nie było widać. Ani jednej rafki. Mijałyśmy tylko boje
rybackie i miejsca, które nam się wydawały podejrzane.
Zmniejszyłam prędkość. Tak na wszelki wypadek ... :))
Udało się. Rzuciłyśmy wreszcie kotwicę. Chwyciła od razu.
Pewnie, że chwyciła, przecież tam rafki wszędzie. 
I wtedy dopiero poczułyśmy w jakim napięciu cały czas
płynęłyśmy. Wtedy dopiero odetchnęłyśmy z ulgą. Cieszyłyśmy
się i śmiałyśmy jak wariatki :)))
Było już ciemno, gdy rzuciłyśmy kotwicę, więc nic nie
widziałyśmy. Za to następnego dnia ... cudowne miejsce.
Zresztą zobaczcie na zdjęciach. 
Tak sobie stoimy.

Zrobiłam też kilka fotek z masztu przy okazji zmieniania
topenanty grota.



NAJWIĘKSZE OBURZENIE?
Moja koleżanka po obejrzeniu zdjęć zapytała wielkim z
oburzeniem czy właśnie tym się tam zajmowałam. Przez te pół
roku, gdy ona tutaj do pracy chodziła? Właśnie tym?
Zwiedzaniem, odpoczywaniem, oglądaniem ślicznych widoczków?
No cóż. Tak. Właśnie tym. :)) 

NAJGORSZE PO POWROCIE?
Minęło zaledwie kilkanaście dni, a ja już się czuję tak jakbym
w ogóle nie wyjeżdżała! Bardzo szybko weszłam w stare
trybiki ... martwi mnie to. :(((
Jednak pół roku to za mało, trzeba mi było jechać na dwa
lata!!! :)))

O CO CHODZIŁO Z TYMI ODBIJACZAMI?
Że na Pacyfiku będę je pilnowała, czy wiszą? 
Oczywiście ich nie upilnowałam i pogubiłam jak tylko
opuściłyśmy Panamę, ale o tym za chwilę.
Odbijacze się wzięły stąd, że bardzo dużo razem z moimi
znajomymi pływamy sobie weekendowo po Zatoce Gdańskiej.
Pływamy Gdynia-Hel-Jastarnia-Puck-Górki-Gdynia. I tak w kółko.
Już od ładnych paru latek. Jakoś nam się jeszcze nie znudziło
i jeszcze nie raz popłyniemy. 



No i płyniemy sobie pewnego razu w ten nasz rejsik. Nie
pamiętam kto tam był i na jakim jachciku, ale na pewno był
Maciuś i Tomek. Myślę, że była też Kasia i Szczypka. No i nie
wiem, kto tam jeszcze. 
Ale Tomek był na pewno, bo on przeważnie sterował, biedak
jeden. Bo z nami zawsze było tak, że jak już mieliśmy
wychodzić z portu to nagle każdy był strasznie zajęty. Byleby
tylko nie sterować. Bo jak już ktoś zaczął sterować to
kaplica. Nikt go nie chciał potem zmienić. Bo nikomu się nie
chciało. Często na naszych rejsikach padało zdanie „może by
ktoś mnie tak wreszcie zmienił?”. 
Maciuś twierdzi, że my z Kasią, takie wielkie żeglarki, jak
tylko opuścimy porcik to od razu idziemy spać. Nieprawda to
jest!!! Wcale nie tak od razu!!! 
No więc płyniemy sobie. Oczywiście ja nie steruję :)) 
Toczy się rozmowa. Ja sobie bujam w obłokach i nie biorę w
niej udziału. Nagle coś tam usłyszałam, myślałam że chodziło o
odbijacze. Powiedziałam więc na głos że odbijacze wiszą.
Okazało się, że to było trochę nie na temat. Maciuś strasznie
się ze mnie śmiał. I teraz jak znowu czasem wyskoczę z czymś
jak Filip z konopi, to Maciuś nie omieszka powiedzieć „Tak
Ewa, odbijacze wiszą”. Strasznie pobłażliwie to mówi. Hmmm.
Nie wiem czy dobrze, ale pamiętam jak to się z Tomkiem ze mnie
naśmiewali. No nic to. Ale z sympatii się naśmiewali :)) Tak
to sobie przynajmniej tłumaczę i tej wersji będę się
trzymać :)))
Popłynęłam więc sobie ten Pacyfik z zamiarem pilnowania
odbijaczy. I nie upilnowałam. Opuściłyśmy Panamę. Ale jeszcze
na koniec brałyśmy wodę i paliwo, więc stałyśmy longside do
kei. Wzięłyśmy co trzeba i popłynęłyśmy. Ania odchodziła. Ja
zbierałam cumki. Ciemno już było. Następnego dnia Ania
zauważyła że jeden odbijacz wisi jeszcze na relingu. Myślała
że go przegapiłam. Zdjęła go i chciała schować. Otworzyła
bakistę (ja spałam) i okazało się, że nie ma tam żadnego
odbijacza. Czyli, że dwa pozostałe zgubiłyśmy. Zapomniałam po
prostu o nich. 
Ale co ja mam na to poradzić, że zawsze to ktoś inny zwijał
odbijacze? 
Na szczęście dla mnie, jeden znalazła Gosia i nam go oddała.
Więc w efekcie zgubiłyśmy tylko jeden.
Od tamtej pory już pamiętałyśmy obie o odbijaczach .... :)))

O CZYM JESZCZE ZAPOMNIAŁAM?
Zapomniałam o eksperymencie. Miałam na własne oczy sprawdzić,
czy na półkuli południowej woda spływająca ze zlewu
rzeczywiście kręci się niezgodnie ze wskazówkami zegara. No i
zapomniałam. Miałam na to 5 miesięcy..... No i lipa. Teraz
muszę jechać jeszcze raz. :))

Pozdrawiam serdecznie.

Ewa Ostasz




