„Pogoria płynie na Sycylię”

Żaglowiec STS Pogoria, na której pokładzie przebywa młodzież z 42 Autorskiego Liceum z
Warszawy, obiera kurs na Catanię na włoskiej Sycylii. Wejście statku do portu planowane jest
na Niedzielę Wielkanocną. Załoga powróci do kraju samolotem w świąteczny poniedziałek- 24
marca.
Obecnie statek szkolny znajduje się u wybrzeży Krety. Uczniowie i nauczyciele realizują
program edukacyjny.
- Wszyscy na pokładzie czują się dobrze. Lekcje odbywają się bez przeszkód, a młodzież cieszy się,
że może dalej kontynuować rejs– mówi Jerzy Jaszczuk, kapitan statku i Prezes Zarządu
Stowarzyszenia „Edukacja Pod Żaglami”.
Decyzje o żegludze ku Sycylii podjął wraz z organizatorami rejsu armator statku- Sail Training
Association Poland. Jak podkreślają nie można pozwolić, aby przez całą sytuację zaburzony został
kalendarz rejsów statku. STS Pogoria jest żaglowcem szkolnym, na którego pokładzie odbywają się
liczne szkolenia oraz rejsy stażowe. Na przełomie kwietnia i maja b.r. Stowarzyszenie „Edukacja Pod
Żaglami” poprowadzi kolejną- XVI już Szkołę pod Żaglami, której trasa obejmować będzie akwen u
zachodnich wybrzeży Półwyspu Apenińskiego.
Opóźnienie rejsu 15 Szkoły pod Żaglami powstało w wyniku kolizji z łodzią rybacką, do której
doszło w nocy 13 marca u wyjścia z portu Hajfa w Izraelu. Mimo że postępowanie izraelskiej
administracji morskiej przeprowadzone od razu po kolizji wykluczyło winę kapitana Pogorii, żaglowiec
został decyzją sądu zatrzymany w porcie do niedzieli 18 marca. Ostatecznie statek został zwolniony
po przekazaniu stronie izraelskiej gwarancji finansowej na poczet ewentualnego zasądzonego
odszkodowania. Jest to standardowa procedura w tego rodzaju wypadkach.
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Stowarzyszenie Edukacja pod Żaglami jest organizacją non-profit, która od siedmiu lat zajmuje się
morskim szkoleniem młodzieży. Od 2000 roku realizuje na pokładzie STS Pogoria rejsy „Szkół pod
Żaglami”, a od 2005 roku również morskie rejsy stażowo-szkoleniowe na jachcie „Nasz Dom”.
Więcej informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia www.epz.pl.

