Krzysztof Grubecki

Blue Grace – rejs z Long Island Sound na Brooklyn
Prognozy pogody dla Long Island Sound na dzie! 8 wrze"nia 2012 podawa#y: „wiatr: 20 w porywach
do 30 w$z#ów, fala: 1-2 stopy”. Praktycy do takiej zapowiedzi dodaj% 5 w$z#ów, ale wiatr – nawet 35-w$z#owy – mimo, &e uci%&liwy, dobrze przygotowanej za#odze nie zaszkodzi.
Jacht Blue Grace zdecydowa# si$ wyj"' z Port Jefferson i p#yn%' do Gateway Marina na Brooklynie.
Z Broklynu wyp#yn%# tymczasem jacht Jantar, który mia# asystowa' Blue Grace podczas przej"cia East
River, wzd#u& Mahattanu, gdy& na Blue Grace tydzie! wcze"niej uszkodzone zosta#o mocowanie wa#u
nap$dowego "ruby i nie by#o wiadomo, czy tymczasowe mocowanie b$dzie wystarczaj%ce.
Gdy Blue Grace znajdowa# si$ na wysoko"ci Oyster
Bay, NOAA poda#o komunikat, &e mo&liwe jest tornado
w okolicach Queens i Brooklynu. (eglarze zacz$li telefonowa' na l%d i – zaniepokojeni komunikatem – próbowali potwierdzi' prognozy i podj%' odpowiednie decyzje.
Jantar zdecydowa# si$ p#yn%' w stron$ Long Island
Sound i nie czeka' – jak umawiano wcze"niej – w okolicy Hell Gate czyli Triboro Bridge.
Ko!czy# si$ w#a"nie drugi set pó#fina#ów m$&czyn
w US Open, gdy zadzwoni# mój telefon. To by#a
Katarzyna Opoka, w#a"cicielka Blue Grace:
„Stracili"my maszt, jeste"my w pobli&u City Island,
dryfujemy. Nie zapali#am silnika, bo wokó# pe#no lin
i &agiel jest w wodzie. Nikomu nic si$ nie sta#o. Jacht
nie przecieka. P#yn% do nas jakie" #odzie – co robi'?”
Poradzi#em, aby nie przyjmowa#a od nikogo pomocy, je&eli nie ma zagro&enia dla za#ogi i &eby
dryfowa#a do momentu, a& b$dzie odpowiednia g#$boko"', oko#o 15 stóp, i wtedy rzuci#a kotwic$. A ja
przyp#yn$ tak szybko, jak to mo&liwe.
Pi$' minut pó)niej by#em w samochodzie p$dz%c do swojego jacht klubu. Sam, wiadomo, niewiele
móg#bym zdzia#a', zatelefonowa#em wi$c do Ma'ka Mrozi!skiego – natychmiast wyruszy# w drog$, by
si$ spotka' ze mn% w klubie. W mi$dzyczasie rozmawia#em z Katarzyn% przez telefon. *wietnie dawa#a
sobie rad$, nie ponosi#y jej emocje i ustalali"my najlepsze rozwi%zania na najbli&sze momenty. Wia#o ju&
40 w$z#ów, spi$trzy#a si$ fala. Pojawi#a si$ policja, USCG i #ód) holownicza z napisami Boat U.S.
Wszyscy co" do za#ogi Blue Grace mówili, wo#ali, a za#oga #odzi holowniczej wskoczy#a na jej pok#ad.
Natychmiast, bez ustale! z pani% kapitan, zaczepili swoj% lin$, odsun$li Katarzyn$ od steru, a szef holownika poniformowa# j%, wrzeszcz%c:
– Ratuj$ &ycie twoje i twojej za#ogi!
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– Mam wykupione ubezpieczenie z Boat US, które pokrywa holowanie – powiedzia#a Katarzyna
krzycz%cemu na ni% szefowi grupy holowniczej.
– To ubezpieczenie nie pokrywa niczego – krzykn%# szef. – Ja ratuj$ twoje &ycie.
Poradzi#em, aby natychmiast kaza#a im opu"ci' jacht i odczepi#a hol.
Dlaczego? Jasne by#o, &e szef #odzi holowniczej rozpocz%# procedur$ ratownictwa morskiego wed#ug
Prawa Admiralicji. Ratowanie &ycia ludzkiego jest obowi%zkiem ludzi b$d%cych na morzu wi$c nie jest
wyceniane, wycenie podlega natomiast ratowanie mienia: ten, kto je uratuje, ma prawo do 50 lub wi$cej
procent jego warto"ci. Jaka warto"' ma to „wi$cej”, ustala s%d, analizuj%c, w jakich warunkach odby#a si$
akcja, jak bardzo nara&a#a si$ ratuj%ca za#oga i jak wysokie ponios#a koszty.
Szef straszy# za#og$ Blue Grace tr%b% powietrzn% i kataklizmem, który zaraz nast%pi. Katarzyna poinformowa#a znajduj%c% si$ w pobli&u #ód) Stra&y Przybrze&nej, &e nie ma zagro&enia dla za#ogi, pomoc dla
nich jest w drodze i nie chce na pok#adzie ani szefa ani jego ludzi. Rozw"cieczony szef opu"ci# Blue Grace
i odp#yn%#.
Wraz z Ma'kiem wyp#yn%#em z Glen Cove. Wia#o 35-40 w$z#ów. Radar pogodowy pokazywa# nadchodz%ce czerwone echa, oznaczaj%ce silny wiatr i deszcz. Postawili"my foka. Inessa p$dzi#a z pr$dko"ci%
9 w$z#ów i elektroniczna mapa mówi#a, &e dotrzemy na miejsce za niewiele ponad godzin$. Fala nie by#a
du&a, ale – rozbijana przez dziób – wpada#a na pok#ad i zalewa#a mi na s#ono oczy. Widoczno"' przez to
mia#em ograniczon%. W#%czy#em autopilota, Maciek zszed# na dó# i obserwowa# radar pogodowy. Omówili"my manewr. Ju& wiedzieli"my, &e nie we)miemy Blue Grace na hol. W rachub$ wchodzi podj$cie za#ogi
z pok#adu i natychmiastowe znalezienie bezpiecznego schronienia przed nadchodz%c% lini% frontu i gro)b%
tornada. Ja mia#em manewrowa' jachtem, a Maciek rozwiesi' wszystkie odbijacze na burcie i przyjmowa'
za#og$ na Iness!.
Blue Grace by#a w pobli&u Hart Island. Fala w tej okolicy by#a znacznie wi$ksza ni& w zatoce
Hempstead Harbor, z której wyp#yn$li"my. W pobli&u by# ju& Jantar. Nawi%za#em z nim #%czno"' i ustalili"my, &e my podejmiemy za#og$ z pok#adu Blue Grace, a oni pop#yn% do City Island i tam znajd% schronienie. Jantar rozpocz%# &eglug$ pod fale i wiatr, ale okaza#o si$, &e jego silnik nie daje rady. Poradzi#em,
aby pop#yn$li w takim razie do zatoki Hempstead Harbor pod Sea Cliff Yacht Club, który ma wolne
miejsca do cumowania dla odwiedzajacych ten rejon &eglarzy (sprawdzi#em to przed wyp#yni$ciem –
kierownik klubu, do którego nale&$, zadzwoni# do SCYC i upewni# si$, &e s% wolne) .
Rozpocz$li"my manewr podej"cia do Blue Grace. Jacht mia# rzucone dwie kotwice, ale fala i wiatr
powodowa#y, &e przesuwa# si$ do"' szybko z lewa na prawo. Z tego powodu trudno by#o ustali' k%t
podej"cia, musia#em te& pilnowa' , aby si$ z nim nie zderzy'. Pierwsze podej"cie by#o wi$c sprawdzaj%ce, a za#og$ przej$li"my za drugim razem. Wszyscy byli cali i zdrowi.
Jantar pop#yn%# do zatoki Hempstead Harbor z wiatrem, a my – pod wiatr – do City Island, bo tam
by#o najbli&ej, a „czerwone echa” si$ zbli&a#y. Katarzyna sugerowa#a, &eby p#yn%' i sprawdzi', jak daje
sobie rad$ Jantar, który mia# k#opoty z silnikiem, ale uzna#em, &e na pok#adzie s% do"wiadczeni &eglarze,
p#yn% z wiatrem i dadz% sobie rad$. Po pó# godzinie byli"my w g#ówkach mariny South Minneford Yacht
Club. Du&a tablica informowa#a, &e jachty w podró&y mile widziane – i podawa#a kana# kontaktowy VHF.
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Zawo#a#em przez radio, poprosi#em o schronienie przed ci$&k% pogod% na 3 godziny (przypuszczalne
przej"cie frontu) i otrzymali"my pozwolenie wej"cia do mariny. Przy kei czeka#y na nas dwie osoby. Jedn%
z nich by# szef #odzi holowniczej. Rozpozna# za#og$ Blue Grace.
– Albo zostajecie na ca#% noc, albo wyp#ywajcie natychmiast! Mój port, moje prawa – wrzasn%# do
mnie szef.
By# agresywny i nie wiedzia#em, czego si$ spodziewa'. By' mo&e za t$ noc dostan$ nast$pnego
ranka – na podstawie tych „jego praw” – rachunek na 1000 dolarów? Uzna#em, &e z w"ciek#ym szefem
niczego nie ustal$ i zawróci#em jacht w kierunku wyj"cia.
Postanowili"my pop#yn%' w okolice pobliskiej Barrons Boatyard i Kirby Street Marina. Tam na bojkach cumowa#o sporo jachtów, ale kilka boi by#o wolnych. Mi$dzy jachtami spotkali"my klubow% #ód)
transportow% z dwoma osobami na pok#adzie. Poprosili"my o miejsce do cumowania. Wskazali nam jedn% z wolnych boi i odp#yn$li. Gdy rozpocz$li"my manewr, wrócili i zabronili cumowania. Na moje pytanie, czy rozmawiali z szefem z South Minneford Yacht Club, odpowiedzieli: „Maybe...”, mo&e... i rado"nie si$ u"miechn$li.
Sta#o si$ jasne. W"ciek#y szef, któremu #atwy zarobek kilkunastu tysi$cy dolarów uciek# sprzed nosa,
obdzwoni# wszystkich i namówi#, aby nie pozwolili nam cumowa' w okolicy City Island.
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Musia#em szybko podj%' decyzj$. Albo kotwiczy', albo wyj"' i natychmiast p#yn%' w stron$ zatoki
Hempstead Harbor. Zatoka pod City Island jest w%ska,
na bojach sta#o wiele jachtów, a miejsce kotwiczenia
by#o w okolicy ska#. Gdyby nadszed# bardzo silny wiatr,
a kotwica nas nie utrzyma#a, mogliby"my mie' k#opoty.
Uzna#em, &e p#yniemy do Hempstead Harbor.
Rozpocz$li"my wy"cig z rozleg#ym czarnym niebem,
które powoli nas dogania#o. Jantar ju& by# w okolicach
Sea Cliff Yacht Club, wi$c bezpieczny. Analizowali"my
radar pogodowy i na nasze szcz$"cie najbardziej czerwone echa by#y z naszej prawej strony. Wkrótce pokaza#a si$ rzeczywisto"'.
Zobaczyli"my pot$&ny czarny lej. Szed# po l%dzie,
wi$c raczej nas omija#. Byli"my ju& niemal przy falochronie Glen Cove, gdy czarne niebo zacz$#o nas nakrywa'.
Zawróci#em jacht w stron$ otwartej wody. Uzna#em,
&e nie zd%&ymy przycumowa' do boi i nie mog$ ryzykowa' uderzenia silnego wiatru b$d%c pomi$dzy
innymi jachtami i w pobli&u brzegu.

Zrobi#o si$ czarno i zimno ale si#a wiatru niezbyt wzros#a. Chwil$ pó)niej znów zawróci#em i po
nied#ugim czasie zacumowali"my bezpiecznie przy boi. Zadzwoni# Bruce Levinson, komandor klubu, do
którego nale&$. Wypyta#, czy jeste"my bezpieczni i poinformowa#, &e odprowadzi# #odzie klubowe w bezpieczne miejsce i do jutra nikt nas z jachtu nie odbierze. Nie by#o to dla nas problemem. Mieli"my jedzenie, wygodne koje w kabinach i w#asne towarzystwo. Podzi$kowa#em Bruce’owi, &e o nas pami$ta#.
Skontaktowali"my si$ z Jantarem. Oni byli w podobnej sytuacji. Te& wszystko mieli. (yczyli"my sobie
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udanej nocy. Przed snem d#ugo ustalali"my plan na nast$pny dzie!. Najwi$ksz% nasz% – a g#ównie
Katarzyny – obaw% by#o to, czy nazajutrz zastaniemy jej jacht tam, gdzie go zostawili"my.
Pierwszy obudzi# si$ Maciek. By#a 5:30, pi$kny ranek, s#aby wiatr, p#aska woda. Pop#yn$li"my do
klubowego pomostu, pojechali"my do pobliskiej kafejki na porann% kaw$. Zatankowali"my Iness!
w Brewer Marina i pop#yn$li"my po Blue Grace. Poczas tankowania ustali#em z pracownikami, &e dadz%
nam miejsce na uszkodzony jacht. Maciek nas opu"ci# i postanowi# wyp#yn%' swoim jachtem, w razie
gdyby"my potrzebowali pomocy podczas holowania. Z Jantara przeskoczy# do nas Mateusz, którego pomoc pó)niej okaza#a si$ bardzo istotna.
Po godzinie &eglugi byli"my przy burcie Blue Grace. Sta#a na dwóch kotwicach na 10 stopach, blisko
brzegu by# w#a"nie odp#yw. Inessa ma prawie 8 stóp zanurzenia, nie mieli"my wi$c za wiele czasu i musieli"my dzia#a' szybko. U&yli"my masztu Inessy jako d)wigu i wyci%gn$li"my maszt Blue Grace z wody. Nie
by# z#amany, ale niestety zgnieciony wskutek uderzenia w metalow% kraw$d) burty.

Jeden saling z#amany, zamontowany na przednim sztagu rolfok pogi$ty i po#amany, reling po#amany, bom grota wgi$ty i jego mocowanie do masztu urwane. Wiatromierz z#amany, &elkot na pok#adzie
w ró&nych miejscach uszkodzony, okucie dziobowe wyrwane, mocowania want pogi$te, aluminiowy top
masztu po#amany – s#owem powa&ne straty.
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Po godzinie &eglugi w stron$ Glen Cove spotkali"my Pacifik! Andrzeja Gruszki i Sound Mind Ma'ka
Mrozi!skiego, którzy wyp#yn$li nam na spotkanie. Wkrótce byli"my w Brewer Marina, gdzie Blue Grace
zako!czy#a tegoroczny sezon &eglarski.
Podczas rozmów wraca#o pytanie, czy mo&na by#o unikn%' straty masztu?
Wiatr o sile 35-40 w$z#ów nie przewraca masztów, ani nie zatapia jachtów. By# silny, ale nie na tyle,
aby pokona' takielunek obliczony na o wiele wi$ksze napr$&enia. Za#oga Blue Grace zgodnie twierdzi#a, &e
mimo silnego wiatru, &egluga przebiega#a sprawnie i nic nie wskazywa#o na to, &e jacht jest przeci%&ony
pogod%. Ogl$dziny samego masztu i olinowania to potwierdza#y. Liny by#y odpowiedniej grubo"ci i w doskona#ym stanie, a maszt – mimo lat – nie mia# "ladu korozji, no i nie z#ama# si$. Przyczyna by#a techniczna
i – przyznam – trudna do wychwycenia dla Katarzyny, która jest na pocz%tku swoich do"wiadcze! &eglarskich i niejedno ma przed sob%. O wiele bardziej do"wiadczeni &eglarze, z wieloletnim sta&em, maj% k#opoty
ze sprz$tem i ponosz% straty. W tym wypadku najwa&niejsze by#o, &e nikomu nic si$ nie sta#o. Za#oga Blue
Grace zdoby#a nowe do"wiadczenie i energi$, dzi$ki której jacht powróci w nast$pnym sezonie do &eglugi.
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