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Żaglowcem przez Bałtyk. Rejs młodych żeglarzy na STS
„Kapitan Borchardt”
Świnoujście- Bornholm- Gdańsk to trasa rejsu, w który wyruszą w najbliższą niedzielę (19.08) na
pokładzie jachtu 'Kapitan Borchardt' młodzi opolscy żeglarze. Rejs organizuje Klub Żeglarski
Marina LOK Turawa. Przed uczestnikami 7 dni morskiej przygody. Będą musieli zmierzyć się z
wyzwaniami, zarówno wymagającymi kondycji fizycznej, jak i odporności psychicznej.
<span style="font-weight: bold;">Kto będzie tworzył załogę? </span><br /> <br /> Na
pokładzie oprócz kapitana, bosmana, mechanika, kuka oraz oficerów wachtowych będzie 18 osób
w wieku od 14 lat ze szkół województwa opolskiego. W chwili zamustrowania na statek w
Świnoujściu każdy z uczestników otrzyma przydział do jednej z wacht i koję. Po zapoznaniu się z
rozkładem pomieszczeń, nazwami lin i żagli, z zasadami bezpieczeństwa i ochrony
przeciwpożarowej - żeglarze wypłyną na Morze Bałtyckie. Taki jest plan, jak będzie - zależy
oczywiście od decyzji kapitana, który przed wypłynięciem sprawdzi prognozy pogody. Pierwszy
cel to Sassnitz na północnym wschodzie wyspy Rugia w Niemczech. <br /> <br /> <span
style="font-weight: bold;">Co czeka uczestników rejsu?</span><br /> <br /> Nudy podczas
rejsu z pewnością nie będzie. Uczestnicy będą pełnić wachty nawigacyjne w systemie
4-godzinnym. Zadaniem będzie obserwacja horyzontu, sterowanie statkiem, prowadzenie
nasłuchu radiowego bądź obserwacji radarowej. Po wachcie szkolenia z w nawigacji, locji, pracy z
mapą, a raz na cztery dni młodych żeglarzy czeka całodniowa służba w kambuzie, czyli w
statkowej kuchni, gdzie trzeba będzie pomóc w przygotowaniu posiłków. Po dopłynięciu do portu
trzeba będzie przygotować klar portowy, czyli sprawić, by statek dobrze prezentował się w porcie,
a potem będzie czas na zwiedzanie. W planie m.in. odwiedziny w Muzeum Morskie w Karslkrone,
poznanie surowości wyspy Christanso, czy miasteczka Ronne. <br /> <br /> <span
style="font-weight: bold;">Na czym wypłyną w rejs? </span><br /> <br /> Trzymasztowy
szkuner gaflowy. "Kapitan Borchardt" jest najstarszym żaglowcem pływającym obecnie pod
polską banderą. Zwodowany został w Holandii w 1918 roku i służył początkowo jako oceaniczny
statek towarowy. Przebudowany został w 1989 roku. Charakteryzuje się harmonijnym
połączeniem tradycji i nowoczesności. Jacht pływa zarówno w bliższe rejsy po Bałtyku, jak i
dalekie po Morzu Północnym, Oceanie i Morzu Śródziemnym.<br /> <br /> Organizatorami rejsu
są Klub Żeglarski Marina LOK Turawa oraz Opolski Okręgowy Związek Żeglarski. Radio Opole jest
patronem medialnym rejsu. Po jego zakończeniu szersza relacja w audycji <a
href="17,76,ona-i-on" target="_blank" style="font-weight: bold;">Ona i On</a> w środę 28
sierpnia. <br /> <br /> Podobny rejs (jeszcze nie jest pewne, na jakim statku) planowany jest
także w przyszłym roku. Zainteresowanych odsyłamy do strony Marina LOK Turawa. Dodajmy, że
stowarzyszenie od lat organizuje obozy nad Jeziorem Dużym w Turawie, podczas których
uczestnicy uczą się podstaw żeglarstwa oraz zdobywają żeglarskie stopnie.

