
Wy�cig 1. Gibraltar – Puerto Calero.

Z Gibraltaru wystartowały�my z opó�nieniem kilkugodzinnym, bo miało by� o 1000, ale po
pierwsze, kto wychodzi na niskiej wodzie, a po drugie, musiały�my pój�� na Skał� małpy
ogl�da�. Andrzej pewnie siedział jak na szpilkach i czekał na wiadomo�� o starcie, a my nic,
małpy wa�niejsze, ale sam sobie winien, mógł przylecie� nas wystartowa� do historycznego
pierwszego wy�cigu, port lotniczy blisko, nawet nie musiałby samochodu wynajmowa�,
pontonem by�my go odebrały z lotniska, �eby nie musiał naokoło chodzi�.

W zasadzie, to chciały�my wyj�� na wysokiej wodzie o 1600, ale jak ju� pojechały�my
zwiedza�, to nam zeszło, na upartego dałoby si� wyj�� koło pi�tej, ale jak ju� wyj�łam kas� z
bankomatu, �eby kierowcy zapłaci� za zwiedzanie, to trzeba było wyda� reszt� lokalnej
waluty, bo na co mi funty, kupiły�my sobie pi�� porcji frytek, kelner jak usłyszał, �e dookoła
�wiata płyniemy, doło�ył nam gratis zapas ketchupu i innych sosów na dwa lata.

Na pi�� minut przed startem, o godz. 1800 wył�czyły�my silniki (�agle ju� miały�my
postawione) i zacz�ły�my odliczanie. Ania poszła bli�ej lewej strony, a my z prawej. Na linii
startu my były�my troszeczk� wcze�niej. Wiatru niewiele, ale nawet troch� do przodu dało si�
i��, cho� halsówka. Nasze rozmowy przez ukaefk� znowu podsłuchali polscy marynarze i si�
wł�czyli, powiedziały�my im, �e wła�nie jest historyczny start do wielkich regat i znowu nie
mogli uwierzy�, �e same baby płyn� i do tego tylko po dwie, i jeszcze na dodatek si� �cigaj�,
ale �yczyli nam wszystkiego najlepszego i dobrych wiatrów.

W Cie�ninie Gibraltarskiej pełno delfinów, jeden nawet uderzył w kil, a� nas przyhamowało.
Ale za to wiatru siadło, musiały�my uruchomi� silniki, bo na tym pr�dzie by si� nie dało,
zdryfowałoby nas całkiem w maliny. No to po d�entelme�sku idziemy, obie łódki na tych
samych obrotach, równiutko, Anka par� kabli za nami. Poło�yłam si� spa�, Gosia jedzie.

Nagle Gosia wyrywa mnie ze snu.
- Wstawaj, kontrola.

Nie wiem, o co jej chodzi, zaspana ubieram buty i wychodz�. W oczy snop �wiatła, widz�
motorówk� bez �wiateł, pełn� uzbrojonych po z�by Arabów. Jeden pyta, czy umiem po
francusku, �wintuch. Gosia tłumaczy mi, �e to Coast Guard, nic nie rozumiem, pytam, jaki
Coast Guard.

- Maroka�ski.
Nie mog� zebra� my�li, ka�dy tak mo�e powiedzie�, czy to prawdziwy Coast Guard? Chc�
nam stan�� do burty i wej�� na łódk�. Próbuje oceni� sytuacj�. Lipa. Uciec nie mamy szans.

- To cała załoga?
- Tak.
- No men?
- No. – odpowiadamy szczerze. – Teraz ju� koniec. Z �yciem nie ujdziemy. A co nam
zrobi� wcze�niej, lepiej nie my�le�...
- You need a man.
- No – �miejemy si�, bo widzimy, �e motorówka si� oddala. Widocznie wygl�dałam tak
przera�aj�co, �e wystraszyłam ich samym swoim wygl�dem.

Andrzej pisał nam pó�niej, �e gdyby weszli na pokład, zabraliby alkohol, papierosy i
wieprzowin�. Furda alkohol i papierosy, ale o mielonk� walczyłyby�my jak lwice! Nie
oddałyby�my im ani puszki! A inna sprawa, �e Andrzej nie miał racji. Prawowierny



mahometanin �wi�skiego mi�sa nie dotknie nawet przez puszk�. Wiem to od pewnego
Pakista�czyka, który zdradził mi sposób na przemyt alkoholu do krajów islamskich. Wida�
nie tylko Polak potrafi.

Ale zimno pod t� Afryk�! Na pokład pod sztormiak ubieram polar i ciepłe gacie, na głow�
zimow� czapk�, �pi� ubrana w polar w �piworze i pod kocem. Ostatni raz tak ubierałam si� na
Północnym. Tu jest Afryka! Tu ma by� ciepło!

Od paru godzin flauta, idziemy na silniku. Noc rozgwie�d�ona, spokojna. Po lewej burcie
wida� zielone �wiatełko – topówka Ani. Przed nami Casablanca, ile� razy ogl�dałam ten film!
Pisz� maila do Kwiatka i przyjaciół, ale Neptun nie pozwala za du�o si� rozpisywa�. Nagle
przechył, z niecałych dwóch w�złów wiatru zrobiło si� prawie 20. Szybko wyskakuj� na
pokład - grota luzowa�, kontraszota zakłada�, silnik odstawia�. Jedziemy!

Rano jestem ju� dobrze zm�czona, chc� tylko dotrwa� do siódmej i obudzi� Gosi�. Schodz�
na dół zrobi� zapisy, rysuj� pozycj�, gdy nagle łódka przechyla si� na praw� burt�.
Wyskakuj�, rufa niekontrolowana, zmienił si� kierunek wiatru - to pierwsza my�l. Kontraszot
trzyma, nie mog� poluzowa� grota, wołam Gosi� na pomoc, próbuj� wysterowa� z powrotem,
ale łódka nie chce odpada�, zauwa�am �e autopilot nie trzyma, to nie wiatr si� zmienił, tylko
Ziutek pu�cił ster. Luzujemy kontraszota i tali�, wracamy na kurs, ponownie ustawiamy si� na
prawym halsie. Próbujemy zało�y� autopilota i wszystko jasne. Jego si� nie da zało�y�.
- Pał� Ziutkowi urwało.
- Mo�e sam� ko�cówk�?
- Cał�, zobacz, nie ma. – wyrokuje Gosia. Niewiele, ale co� tam z Ziutka jednak wystaje. Nie
jestem przekonana, ale nie b�d� si� z Gosi� spiera�. R�czne sterowanie z grotem na tej fali nie
bardzo nam wychodzi, nawet z zało�onym kontraszotem jest problem, zrzucamy grota i
idziemy dalej na foku. Przed nami jeszcze cztery dni, czy damy rad�? Na razie id� spa�,
pó�niej b�d� o tym my�le� – jak Scarlett.

Ten front, który miał przyj�� pojutrze, jest dzisiaj. Nic si� nie zgadza z andrzejowych prognoz
pogody, dobrze, �e Gosia odebrała faksymile, to przynajmniej wiemy, co si� dzieje. Wieje
NW 6-7 B, du�a fala, do tego deszcz i zimno. Afryka. Dobrze, �e sztormiaki nie przeciekaj�.
Sterujemy r�cznie i zastanawiamy si�, co dalej. Mo�e wej�� do jakiego� portu i tam
naprawi�? Przy okazji, poczeka� na popraw� pogody. Casablanca najbli�ej, kusi. Tylko czy w
Maroku da si� cokolwiek załatwi�? Sprawdzam, wiz nie trzeba. Ogl�dam C-map,
nieciekawie. Nie wygl�da, �eby tam była marina. Ale to du�y port... �lemy maila do
Andrzeja, on b�dzie wiedział. Jedziemy dalej. Andrzej dzwoni, rozmawia z Gosi�, stanowczo
odradza stawanie w jakimkolwiek maroka�skim porcie. Nie chce nas wyci�ga� z wi�zienia.
Nie wie, �e do Maroka nie trzeba wiz. Gosia rozmawia z Casablank�. VTS jest całkiem
uprzejmy i nie�le mówi po angielsku. - Tu nie ma mariny, nic nie załatwicie. Mo�ecie wej��
do Mohammedii, 12 mil na północ od Casablanki. - To ju� za nami, halsowa� nie mamy
ochoty.

Ogl�dam jeszcze raz Ziutka, upewniam si�, �e jednak pałeczk� ma, tylko schowan�. Brakuje
ko�cówki, nakr�tki z dziurk�, któr� zakłada si� na rumpel. Anka radzi wywierci� dziurk�
bezpo�rednio w dr��ku, ale nie chcemy robi� mu krzywdy. My�limy nad innym
rozwi�zaniem, r�czne sterowanie przez cztery dni zupełnie nam si� nie u�miecha. Szukamy
po skrzynkach bosma�skich i szufladach. W ko�cu Gosia znajduje – kawałek plastikowej
tulejki, jaka� redukcja nie wiadomo do czego, ma odpowiedni� �rednic�. Udaje jej si� zało�y�
to na wcisk. Do tego daje si� wkr�ci� dingst, w którym Gosia, przeszkolona ju� w obsłudze



wkr�tarki, wywierciła otwór. Gosia zapina to na rumpel – i działa! Sceptycznie jestem do tego
nastawiona, nie chc� wierzy�, �e takie poł�czenie b�dzie trzymało. Przecie� tam s� ogromne
siły, to pracuje na rozci�ganie, w dodatku obci��enia s� dynamiczne. Wi��emy wi�c ten biały
plastik juzingiem do rumpla – nawet jak odpadnie, to si� nie zgubi. Z rado�ci� schodzimy
obie do kabiny – pierwszy raz od paru godzin. Dzielimy si� nasz� rado�ci� z Ank�, ale po pół
godziny Ziutek znów puszcza ster – zgodnie z moimi przewidywaniami biały plastik rado�nie
dynda na sznurku. Gosia zawzi�cie wciska tulejk�. Zostaje przy nim, a ja schodz� na dół,
trzeba Ziutka pilnowa�, ale przynajmniej mo�na odpocz�� od sterowania. Na dole robi� zup�
z puszki, niestety okazuje si�, �e Gosia, rozpuszczona moimi prawdziwymi zupami,
nieuzdatnionego Campbella nie chce si� chwyci�. Woli nie je��. Trudno, musi si�
przyzwyczaja�, to te� jest dla ludzi.

Nasza prowizorka odpadła jeszcze raz, ale potem jak ju� Gosia wcisn�ła, to w serwisie nie
umieli tego zdj��. Brutalnie rozci�li i zniszczyli nasz� tulejk�. Gosia była załamana – Mogli
powiedzie�, zdj�łabym. – Sama wcisn�łam, sama zdejm�. – Gosia ma takiego powera w
r�kach, �e wierz�, i� dałaby rad�.

Nie tylko my mamy kłopot z autopilotem. Albercikowi Anki wykr�ciła si� cała pałeczka.
Dobrze, �e jej nie utopiły. Podobno takie awarie si� nie zdarzaj�.

W nocy nam te� si� Ziutek rozkr�cił. Ku naszemu zdziwieniu tulejka trzyma, tylko Ziutek
osobno, a pałeczka osobno, wisi przywi�zana do rumpla. Paskudni fundamentali�ci islamscy!
Najpierw go obrzezali, by był jak oni, potem wykastrowali całkiem, uzdatniaj�c go na
eunucha. Rozebrałam go i przykr�ciłam pałeczk�, uwa�aj�c, �eby nie usun�� smaru ze
�rodka. Udało si�. Teraz tylko trzeba dobrze wło�y� uszczelk� i Ziutka skr�ci�. Nie jest to
łatwe na tej fali, trzy razy skr�cam i trzy razy kawałek uszczelki bokiem wychodzi. Daj� za
wygran�, lepiej nie b�dzie. Teraz uwa�amy, za ka�dym razem jak zapinamy Ziutka,
dokr�camy element steruj�cy. A na odkr�caj�cy si� dingst na ko�cówce Gosia znalazła
sposób – zało�yła cybancik. Pi�knie teraz facet wygl�da – biały kondomik, na to cybant i
czerwona kokardka – chłopaki, lansujemy now� mod�!

[tu nale�ałoby da� stosowne zdj�cie Ziutka]

Przez te kłopoty z Ziutkiem Anka nas wyprzedziła – jest par� mil z przodu i bardziej w
morze. Kolejny dzie� słoneczny, front przeszedł, cho� nadal zimno, wieje portugalski pasat, o
którym mówił Andrzej. Idziemy par� mil od brzegu, pr�dko�� wiatru mamy ok. 18 w�złów.
Pi�kna jazda. Anka par� mil dalej w morzu walczy z �ywiołem – ma 30 w�złów. Wreszcie
jest jak w prognozie! Ale nie na długo. Po południu wiatr odkr�ca na nord i t��eje. Zrzucamy
grota, znów idziemy na samym foku. Bez osłony z l�du pr�dko�� wiatru przekracza 30
w�złów i wci�� ro�nie. Boimy si�, �e prowizorka nie wytrzyma, znów sterujemy r�cznie.

Wiatr ponad 40 w�złów. Na samym foku osi�gamy rekordowe pr�dko�ci – ponad 15 w�złów
przy zje�dzie z fali, a �rednio cały czas 8-9. Chyba nawet Andrzej przestanie mówi�, �e na
samym foku za wolno!

Troch� siadło. Anka woła, �e wkr�cił jej si� kontraszot w �rub�. Pyta, czy po�ycz� jej płetwy
i mask�. Chce nurkowa� na takiej fali? Wchodzimy w zatok� koło Agadiru, podchodzimy pod
brzeg – tam mniejsza fala. Mój sprz�t okazał si� jednak zb�dny, wystarczyło zdj�� kontraszot
z knagi – sam si� odmotał. Ale Ania straciła swoj� przewag�.



Idziemy ju� na Kanary. Ostatnie 120 mil. Wieje NE 20-25 w�złów. My na dwóch refach i
foku, Ania na trzecim refie. Boi si� o Albercika, który notorycznie jej si� rozkr�ca, a do tego
wydaje dziwne odgłosy. Nasz Ziutek całkiem nie�le sobie radzi. Wydaje si�, �e na tych
�aglach obie łódki s� podobnie zrównowa�one, ale my idziemy o wiele szybciej. Odstawiamy
je o prawie 30 mil. Wychodzimy z zasi�gu UKF, teraz ł�czno�� ju� tylko przez SSB.

Przed Lanzarote wiatr siada. Tylko 15 w�złów. Fala zaczyna tłuc grotem, nawet rozrefowanie
nie pomaga. Stawiamy spinakera. Pi�kna jazda! Równo, spokojnie, do przodu! I szybko!
Odstawiamy Ank� coraz bardziej!

Wiatr znowu st��ał. Szóstka. P�dzimy z pr�dko�ci� 9-10 w�złów. �wiatła Arecife mijaj� w
biegu. Pi�knie jest, tylko jak teraz zdj�� spinakera? Po 1800 wysyłamy obowi�zkowego maila
do Andrzeja. Podajemy pozycj� i kurs, kierunek i pr�dko�� wiatru, chwalimy si�, �e idziemy
na spinakerze. Dzwoni telefon.
- Co wy, po nocy na spinakerze chodzicie?
- Bo nie da si� go zdj��.
Uspokajamy go, �e wcale nie jest ciemno, zrzucimy, jak tylko si�dzie, albo jak si� schowamy
za wysp�. Na razie trzeba jecha� i znowu Gosia zabrała ster Ziutkowi – woził za bardzo.

W zatoce przed Puerto Calero siada całkiem. Zrzucamy spinakera, wł�czamy silnik. Wiemy
ju�, �e b�dziemy pierwsze na mecie, na silniku pójdziemy chwilk�, na �aglach wlekłyby�my
si� nie wiadomo jak długo. Trzeba tylko pilnowa�, �eby na pi�� minut przed met� odstawi�
silnik. Gosia pilnuje nawigacji, ja trzymam r�k� na manetce i czekam na sygnał. 	eby nas
tylko nie zdyskwalifikowali za zbyt pó�ne odstawienie silnika! Na sygnał odstawiam silnik i
stawiam foka. Boj� si�, �e mo�emy mie� za du�� pr�dko��, ale nie. Za chwil� nasza pr�dko��
spada poni�ej 2 w�złów, a do linii mety jeszcze kilkadziesi�t metrów. Prawie stoimy. Mija
chyba dziesi�� minut, mo�na było jeszcze chwil� poci�gn��. Do mety tu� tu�, a my stoimy.
Wreszcie jest! Przeszły�my! B�d� nas polewa� szampanem!


