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Wpłynęłam na suchego przestwór oceanu… może nie tak bardzo suche-
go, bo Odessa, powitała mnie ulewnym deszczem. Kiedy jednak przykręco-
no kurek w niebie można było przebiec pomiędzy kropelkami deszczu na 
słynne schody Potiomkinowskie, a jest ich obecnie nie 200, ale 182. Prowa-
dzą prosto z portu do miasta przed oblicze skamieniałego ze złości Diuka.

Potem kilka fotek z elegancko ubranym Puszkinem i Carem Aleksandrem 

przy pomniku „Pomarańczy” i już można było jechać w dalszą drogę na 
wschodnie wybrzeże do Sudaka. Rankiem widok z okna na XIV wieczną 
Twierdzę Genueńską wynagrodził trudy podróży.

Regeneracyjna kąpiel w ciepłym morzu Czarnym odświeżyła na tyle, aby 
ruszyć na zwiedzanie. Piękna willa cara Mikołaja II roztacza urokliwy widok na 
morze. Willa posłużyła do podpisania dokumentów konferencji jałtańskiej 
(kto sądzi, że było to w Jałcie jest w błędzie). Pałac gubernatora Krymu Wo-
roncowa w Ałupce zachwyca architekturą, no i wreszcie podjeżdzamy pod 
jaskółcze Gniazdo. Sztandarowy widok z pocztówek, (których tu zresztą ma-
ło) przedstawia się również ciekawie w naturze. Nareszcie przyjazd do Jałty, 
i po spacerze nadmorskim deptakiem powrót do Sudaka, aby znów po jed-
nodniowym odpoczynku nad morzem wyjechać do Bakczysaraju.

Chan bojąc się napaści z morza uciekł w głąb lądu. Zmierzamy najpierw 
do Twierdzy Czufut-Kale (pisał o niej Mickiewicz) Wykuta jest w skałach dają-
cych już naturalną ścianę jako mur obronny. Chwila zadumy nad grobowcem 
księżniczki, córki Chana i schodzimy w dół zwiedzając po drodze również 
wykuty w skałach klasztor Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny. W nagrodę za 
trud podróży Pałac Chana koi w swoich zacisznych wnętrzach mnóstwem 
kobierców dających nastrój spokoju.

Wycieczka do rezerwatu Nowego Świata roztacza przed nasza grupą 
piękny widok. Z prawej strony wysokie skały z lewej stromizna prowadząca 
wprost do morza, ale dochodzimy szczęśliwie do końca trasy trzymając się 
ścieżki Golicyna, aby później w założonej przez niego wytwórni win degusto-
wać do późnego wieczora szampany.

W końcu… „Nikt nie woła”… trzeba wracać do Krakowa. 

Violetta Korecka

Stepy Akermańskie
wakacyjne wspomnienie

„Kto wybiera się w listopadzie 
na Bałtyk musi się liczyć z tym, że 
będzie kołysało i to zdrowo. W ro-
ku 2001 było nie inaczej. Ze 
względu na szalejący sztorm po-
czątek rejsu został opóźniony 
o jeden dzień. Dzień ten przydał 
się bardzo na dodatkowe szkole-
nia, zwłaszcza że dla sporej czę-
ści załogi szkolnej był to pierwszy 
rejs pełnomorski, a niektórzy 
w ogóle po raz pierwszy stanęli 
na pokładzie jachtu żaglowego.

Z portu macierzystego (Gdy-
ni) wyszliśmy późnym popołu-
dniem i po opłynięciu Helu wzięli-
śmy kurs na Kalmar (Szwecja). 
Zatoka Gdańska była w miarę 
spokojna, ale po wyjściu na peł-
ne morze jachtem zaczęło solid-
nie kołysać. Większość załogi 
szkolnej doświadczyła na włas-
nej skórze morskiej choroby, raz 
po raz oddając hołd Neptunowi. 
Tu bardzo przydało się szkolenie, 
każdy wiedział już bowiem, że nie 
należy tego robić na burcie na-
wietrznej. Pomimo iż nasz Kuk 
przygotowywał naprawdę znako-
mite posiłki, to wszyscy chorują-
cy przez większą część rejsu od-
żywiali się wyłącznie herbatką i ki-
sielem.

Prawdziwy sztorm jednak 
mieliśmy jednak napotkać dopie-
ro w drodze powrotnej. Na szczę-
ście zdecydowana większość za-
łogi zdążyła się już uodpornić na 
chorobę morską. Kilkanaście mil 
po wyjściu z Kalmaru zaczęło 
wiać naprawdę solidnie, było 
mniej więcej 9–10 w skali Beau-
forta. Fale przewalały się przez 
pokład. Rozbijały się o dziób 
i  burty oblewając wszystko 
i wszystkich w strugami wody. 
Jacht kołysał się na wszystkie 
strony, a przechyły były imponu-
jące. W takich warunkach nor-
malne poruszanie się po pokła-
dzie nie jest możliwe. Dlatego 
każdy załogant oprócz sztormia-
ka nosi specjalną uprząż, przy 
pomocy, której przypina się do 
wszelkich możliwych stałych 
punktów jachtu. Dodatkowo na 

czas sztormu rozpina się nad po-
kładem specjalne liny, aby było 
czego się trzymać idąc np. ze 
spardeku na dziób.

Trudne warunki pogodowe 
i ciemna noc nie zachęcają do 
przebywania na pokładzie, dlate-
go większość załogi odpoczywa 
w kubryku lub na kojach. Na gó-
rze są tylko ci, co właśnie dyżuru-
ją (mają akurat wachtę). Nam 
wachta nawigacyjna przypadła 
od północy do 4 rano. Jachtem 
rzucało tak bardzo, że załogant 
przy kole sterowym musiał przy-
wiązać się do znajdującego się 
za nim masztu. W przeciwnym 
razie musiałby się trzymać koła 
sterowego zamiast nim obracać. 
A utrzymanie kursu wymagało od 
sternika wytężonej pracy. Jacht 
szedł w półwietrze, na samych 
tylko żaglach (trzech z dziesięciu 
jakie posiada) z prędkością po-
nad 11 węzłów.

O godzinie 4.00 nawigację 
przejęła kolejna wachta. Zamiast 
iść spać, postanowiłem zostać 
jeszcze trochę na pokładzie. Tuż 
przed wschodem słońca wiatr 
zelżał nieco, a i morze trochę się 
uspokoiło. Poszedłem po aparat, 
bo grzechem byłoby nie uwiecz-
nić tego, co działo się dookoła. 
Zdjęcia robiłem często z naraże-
niem sprzętu – chowałem aparat 
pod sztormiak na krótką chwilę 
przed momentem, gdy zalewała 
mnie rozbryzgująca się fala. Naj-
bliższy zalania aparatu byłem 
podczas wykonywania fotografii 
3. W taki właśnie sposób powstał 
całkiem spory sztormowy fotore-
portaż, z którego pochodzą 
wszystkie prezentowane obok fo-
tografie.

Rejs był dla całej załogi nieza-
pomnianym przeżyciem, i pozo-
stał dla wszystkich źródłem wiel-
kiej satysfakcji. Wróciliśmy zmę-
czeni, przemoknięci, ale nie było 
nikogo, kto by zszedł na ląd nie-
zadowolony. Nawet ci, którzy naj-
bardziej chorowali. Nie wiedzieli-
śmy tylko, dlaczego tym lądem 
tak strasznie kiwa…” 

tekst i foto Wojciech Kocot, fot. strona obok

„10 w skali Beauforta…”
Jak już wspominaliśmy w październikowym numerze BIP, laurea-
tem I nagrody Wielkiego Konkursu Fotograficznego National Geo-
graphic w kategorii „żywioł” został pracownik Wydziału Geodezji 
Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH – Wojciech Kocot (por. „Na-
tional Geographic” nr 10/2005 lub www.nationalgeographic.pl). 
Nagrodzone zdjęcie (fot. 1) zostało wykonane podczas rejsu Gdy-
nia–Kalmar–Gdynia jachtem S/Y Zawisza Czarny, w listopadzie 
2001. Wojciech Kocot pełnił wtedy funkcję oficera wachtowego. 
Dziś, po latach tak wspomina ten rejs:

NABÓR!!
Studencka orkiestra dęta działająca przy AGH  

ogłasza nabór 
do wszystkich sekcji instrumentalnych

kontakt: Krzysiek Wołowiec, tel. 698 683 320
krzysw7@wp.pl

Sprostowanie
W art. XXV lat NSZZ „S” w AGH BIP nr 146 str. 13, w wykazie składu 
Tajnej Komisji Zakładowej pominięte zostały 2 nazwiska: S. Mitkowski 
i R. Wosz. Przepraszam.

Ireneusz Serwan


