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I. PIERWSZY MIESI�C (Morze �ródziemne)

(trasa: Monfalcone- Portoro�- Ancona- Porto di Vasto- Bari- Marina di Leuca- Crotone-

Roccella Ionica- Palermo-  St.Vito- Calasetta- Cala Nova- Santa Eulalia- Almerimar-

Gibraltar)

24 wrze�nia

       Wszystko gotowe. Dzi� wypłyn�li�my z Monfalcone (tu łódki przyjechały ze Szczecina i

zostały zwodowane). Płyniemy prosto do Portoro�. Jeszcze z Andrzejem i Jarkiem na

pokładach. Ale jutro… nie! wci�� jeszcze nie mog� w to uwierzy�!

25 wrze�nia

       Zacz�ło si�! Po�egnane, wy�ciskane, zaopatrzone w mnóstwo dobrych rad i ciepłych

słów na koniec, oddajemy cumy w Portoro� i wyruszamy. W rejs dookoła �wiata!!! Rejs na

dwóch łódkach typu mantra 28. Na ka�dej łódce dwie dziewczyny. Zapowiada si�

sympatycznie. Chocia� rodzi si� te� mnóstwo pyta�: jak długo wytrzymamy ze sob�? jak

długo ten rejs, ta wielka przygoda i marzenie mojego �ycia potrwaj�? Zdaj� sobie spraw�, �e

sporo musz� si� jeszcze nauczy�. Ale jestem uparta … jak diabli… wi�c musi si� uda�!

26 wrze�nia

       Płyniemy wokół Włoch. Dla mnie to rado�� ogromna, równie� i z tego powodu, �e mog�

(a niekiedy wr�cz musz�) od�wie�y� swoj� znajomo�� tak dawno ju� nie u�ywanego j�zyka

włoskiego (tubylcy, po angielsku, baaaaardzo niech�tnie). Nie zawsze jest to proste. Nie znam

zwrotów i wyra�e� czysto technicznych, ale - na szcz��cie - spakowałam słownik. Jak do tej

pory – zawsze udaje si� (jako�) dogada�. A �e czasem rozmowa potrwa nieco dłu�ej… Któ�

by tym si� przejmował!

29 wrze�nia

       Cała noc na wodzie. Patrz� to na gwiazdy, to na pojawiaj�ce si� od czasu do czasu statki.

�wiatła statków jeszcze mnie zwodz�: pierwsze na ich widok wra�enie to wci�� jeszcze

odczucie, �e wszystkie statki płyn� dokładnie w nasz� stron�!!! Ale powolutku ucz� si� je
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rozró�nia�. Jacht prowadzi autopilot (jedyny reprezentant płci brzydkiej na naszym pokładzie,

mo�e dlatego nazwany tak pieszczotliwie: albercik…) Oj, przydatny jest on, przydatny.

Dzielnie trzyma kurs i nic nie marudzi (!)

       Płyniemy ju� kilka dni. Raz dmucha mniej, raz bardziej, a mnie… jeszcze nie dopadła

choroba… Ciekawe, kiedy ta sielanka si� sko�czy…

30 wrze�nia

       Czy ja wspominałam, �e jeszcze nie choruj�? No to uprzejmie donosz�, �e sielanka

wła�nie si� sko�czyła. Cał� noc wiało pomi�dzy 4-6B. Idziemy to na �aglach, to na silniku.

Pr�dko�� max 8,6kn. Hmm, niezłego kopa ma ta nasza mantra. Z ka�dym dniem coraz lepiej

orientuj� si� w linach, zrzucaniu i stawianiu �agli, ale martwi mnie, �e do mocowania si� z

�aglami mam jeszcze za mało siły (musz� si� wyrobi�!)

Brrrr… wybujało nas okropnie. I na dodatek siadła cala elektronika. Ł�cznie z gps i

albercikiem.. Na szcz��cie mantra „Asia” przyszła z pomoc�. Płyniemy za ni�. A tu dmucha

coraz mocniej. 7-8B. Aua! Co za fale! Jak my wejdziemy do portu?... Ale udało si�. Przy

cumowaniu pomogli nam bardzo sympatyczni ludzie (jeden z nich – jak si� potem okazało

bosman tego� portu – był nie tylko sympatyczny; on był po prostu…. ech… co tu gada�:

taaakie ciacho!)

         Wreszcie noc sp�dzona w porcie. Odreagowanie pierwszych ci��kich warunków. Noc

mo�e niekoniecznie spokojna, bo bujało tak, �e chodził cały pomost, razem z

przycumowanymi do niego łódkami. Ale w dobrych humorach zjadły�my kolacj� (po raz

pierwszy - wszystkie cztery), pograły�my na gitarkach, po�piewały�my (nawet nie�le nam

wyszło)...

         Zastanawiam si�, ile razy mo�e by� gorzej? Ile razy w ci�gu tego rejsu zadam sobie

pytanie: „co ja tutaj robi�?”… W takich chwilach pomagaj� ciepłe sms-y od przyjaciół.

Stawiaj� na nogi, dodaj� otuchy i pewno�ci: �e jednak warto…

1 pa�dziernik

 Wiatr jest wci�� do�� silny: 8-9B. Zapada decyzja o pozostaniu w porcie jeszcze jeden

dzie�. Przechadzaj�c si� po Bari i szukaj�c jakiego� czynnego sklepu (jest niedziela, wi�c

mo�e by� ci��ko) spogl�dam z przera�eniem na fale, które rozbijaj� si� o skały, i z ogromn�

sił� wpadaj� na drog�.. I my mamy płyn��? Boj� si� jak cholera. Niech ten wiatr osłabnie!

Prosz�!
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2 pa�dziernik

Wiatr osłabł! Płyniemy. Wyruszamy prosto do Marina di Leuca. Tej nocy to ja

zakładam refy na grocie (Ania chwali moj� robot�, robi� post�py!) I marz� tylko o jednym:

by dzi� nie dowiało nam tak jak ostatnio………

3 pa�dziernik

Cał� noc wiało 5-6B. Gnały�my do przodu jakie� 6-7kn. I to na dwóch refach na

grocie! Fale spore i spory przechył na burt�. Ale prawdziwa jazda zacz�ła si� nad ranem,

kiedy wiatr wzrósł do 7B. I do tego wiał w mord�. Jacht wpływał na fal�, zatrzymywał si� na

niej na chwil�, a potem spadał, zupełnie jak narciarz. Po takim bujaniu nie czułam si� dobrze i

…sporo czasu (stanowczo za du�o!) sp�dziłam w koi. A ta choroba… co za okropno��!!!  Ju�

wol� na relingach wisie� i morze z bliska ogl�da�, ani�eli tak si� m�czy�, jak dzi�…

6 pa�dziernik

         Płyniemy przez Cie�nin� Mesy�sk�. Troszeczk� kołysze, ale nie jest tak �le. Zrobiłam

nawet obiad: 78687 wersj� mielonki. Tym razem w piwie. Co prawda brakło troch� cebuli,

ale ogólnie - było zjadliwe. Na jutro musz� jednak wykombinowa� wersj� bardziej w smaku

wyrafinowan�.

        Pada. A wła�ciwie leje. Bo ju� po chwili nie widz� nic, absolutnie nic - przez mokre

okulary (a zdejm� je - to widz� jeszcze mniej). Do tego mgła i przemykaj�ce cichaczem

ogromne statki... W ko�cu przestało pada�. I Cie�nina Mesy�ska te� ju� za nami…

       Wieczorem le�ały�my sobie na burtach, słuchały�my szantów i patrzyły�my w

gwia�dziste niebo. Co� pi�knego!

7 pa�dziernik

Jest 7.30 rano (rano? jakie rano? to� to �rodek nocy!) Płyniemy w kierunku Palermo.

Na niebie - słoneczko, na morzu – szklanka, wi�c ja – chlup do wody. Strój zostawiam

oczywi�cie na jachcie (pływanie w kobiecym wył�cznie gronie ma swoje zalety). Przy okazji

dostaj� szczotk� i bojowe zadanie: wyczy�ci� kadłub, bo niby co pływa� mam tak

bezzaj�ciowo. Poezja! Ogólnie - �eglarstwo jest super!. Tylko… ta sól, któr� trzeba potem z

siebie spłuka�…

Po k�pieli (w Morzu Tyrre�skim!) poczułam okropny głód. Wskoczyłam wi�c do

kambuza. Gotowanie na jachcie – to sztuka nie lada. Wymaga nie tylko sprawno�ci fizycznej

(zwłaszcza gdy kiwa), ale i wiedzy – do�� specyficznej (jej brak – zem�ci� potrafi si� nader
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okrutnie). Ja na przykład wła�nie niedawno dowiedziałam si�, �e do gotowania mo�na

u�ywa� wody zaburtowej, i wtedy sól jest zb�dna. No to pełna ochoty zabrałam si� za

gotowanie. Wlałam do garnka 3 szklanki rzeczonej wody. Na makaron. Do tego sos

pieczarkowo-cebulowy. Bez mielonki. I nie posoliłam! A efekt? O zgrozo! Ku mojemu

ogromnemu zaskoczeniu - kompletnie niezjadliwy! Czego� tak słonego w �yciu nie zrobiłam!

Ale – jak powiadaj� - zawsze jest kiedy� ten pierwszy raz. Teraz ju� wiem, �e zaburtowej

wody daje si� 1/3, a nie cało��. No co. Na bł�dach człowiek si� uczy.

       Przed samym Palermo zmieniła si� nam pogoda. Nie do��, �e dorwał nas deszcz, to

jeszcze mało co było wida�. W pewnej chwili otrzymały�my info od „Asi”, �e im silnik si�

przegrzał, i �eby na hol je wzi��. Co miały�my robi�. Natychmiast w tył zwrot i do Palermo

podchodziły�my razem, nierozł�czne. Hol oddały�my dziewczynom dopiero za główkami

portu (gdzie silnik„Asi” na szcz��cie odpalił). Aha. Podczas cumowania załapałam działanie

mooringów. Nareszcie! Wygl�da na to, �e naprawd� nie ma rzeczy niemo�liwych (Ania

�miała si� ze mnie, i potem cały wieczór wznosiły�my toast „za mooringi”).

       Znów na l�dzie!!!.. Podł�czamy si� do pr�du, znajdujemy jaki� prysznic i zmykamy na

pizz�. Sympatyczne wygl�daj�ca knajpa jest wypełniona po brzegi, a my jeste�my taaakie

głodne. Zamawiamy pizz� na wynos. Kucharz mówi, �e za 5 minut. Wychodzimy wi�c na

chwil�. Po 10 minutach – kucharz to samo: za 5 minut. I tak czekały�my pół godziny. W

ko�cu dostały�my dwie ogromniaste pizze, z którymi wróciły�my na jachty. Jak przyjechali

Andrzej z Ew�, to załapali si� na jeszcze ciepłe.

       A tak w ogóle, to przypłyn�ły�my do Palermo dzie� wcze�niej. Andrzej �miał si�

mówi�c, �e miał nadziej� odpocz�� sobie od nas ten jeden dzie�. A tu lipa!

9 pa�dziernik

       Po uiszczeniu wszystkich opłat (ale z nas zdarli! masakra!), po wypełnieniu mnóstwa

papierków (nie do�� �e w kilku egzemplarzach, to jeszcze z bardzo oryginalnymi pytaniami:

sk�d? jak? dok�d? po co? dlaczego?), po prze�wietleniu wszystkich dokumentów jachtów i

naszych paszportów....w ko�cu oddajemy cumy i wypływamy z Palermo. Prosto do St.

Vito....

       Widok �wiateł brzegowych zapami�tam do ko�ca �ycia!!!

10 pa�dziernik

Troch� za mocno wieje, wi�c siedzimy w St. Vito na Sycylii. Ania z Gosi� kombinuj�

uparcie, w jaki sposób podł�czy� gps i laptopa, by zechciały w ko�cu działa� razem,
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natomiast my z A�k� udajemy si� na zakupy, z dług� (jak zawsze) list� �ycze�. Ch�ci mamy

szczere, ale… jest jedno ale: w tym cholernym (cho� zarazem tak przepi�knym) kraju,

podczas ich tzw. sjesty, wszystko, dosłownie WSZYSTKO jest pozamykane. I na ulicach nie

u�wiadczysz �ywej duszy. I jak tu u diabla, w takich warunkach, spełni� kulinarne

zachcianki? Napotkani przypadkiem tubylcy odpowiadaj� z rozbrajaj�cym u�miechem, �e

sklepy to oni mo�e otworz�…. mo�e o 16.oo….. mo�e o 17.oo…  a mo�e - wcale. Nie ma co:

fajna perspektywa. Ale musz� przyzna�, �e spacer w tym upale (czy to prawda, �e mamy

pa�dziernik?), przez to ciche, puste sycylijskie miasteczko był wyj�tkowo urokliwy. Miałam

wra�enie, �e czas zatrzymał si� tu w miejscu… Szkoda, �e go�cimy tutaj tak krótko…

       W ko�cu dojrzały�my jaki� markecik. Ku naszej rozpaczy i on okazał si� by� na cztery

spusty zamkni�ty. Ale rozpacz nasza nie trwała długo, bo gospodarz (sk�din�d baaardzo

sympatyczny facet) otworzył nam drzwi i mogły�my spokojnie buszowa� w�ród półek.

11 pa�dziernik

         Znowu pobudka o 5.oo rano (�eby nie zdarli z nas za kolejny dzie� postoju). Poranny

łyk kawy pomaga otworzy� oczy. Jeszcze troch� i chyba przyzwyczaj� si� do wstawania o tak

zbójeckiej porze. Wiatru nie ma wcale, ale my oddajemy cumy i startujemy na silnikach. Kurs

- na Sardyni�.

         Od wypłyni�cia z St. Vito zanikł nam zasi�g komórkowy, ale jako� nie narzekamy

specjalnie. Mamy sailmaila! I mo�emy pisa� maile ze �rodka morza! To taka rado��, �e szok!

13 pa�dziernik

       Mija 21 dzie� rejsu. Hmm… Jest pi�tek 13-go…. O dacie przypomniały�my sobie b�d�c

ju� daleko od brzegu, ale �e nie jest to pocz�tek rejsu, tylko kolejny jego etap, wi�c płyniemy

spokojnie. Z powodu braku prysznica w marinie (skandal!) za�yły�my z Gosi� morskiej

k�pieli niczym nimfy wodne (ku rado�ci jakiego� tubylca)… Nawet nie było tak zimno.

Pewnie teraz coraz cz��ciej b�dziemy k�pa� si� w taki wła�nie sposób.

       Zdechł nam wiatr. Jedziemy na katarynie, a �adna z nas tego nie lubi. Oho! Powiało!

Wi�c nocka - na �aglach.

       Kolejna noc. Kolejny dzie�. Czas leci niesamowicie szybko. Ale wol� nie liczy� ile

zostało do ko�ca… Hmm… Czy jeszcze si� boj�? Czasami - jak cholera! Ale za diabła nie

przyznam si� do tego...
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16 pa�dziernik

       Wczoraj dorwała nas paskudna burza. Nie do��, �e ze wszystkich stron błyskało i

grzmiało, to jeszcze solidnie wiało: 6-7B (dzie� dobry Neptunie, dawno�my si� nie widzieli,

cholera! a� tak si� st�skniłe�?!)

       Dzi� w ko�cu zjadłam co� ciepłego. Wczoraj to kompletnie nic przez gardło mi nie

przełaziło, a jak ju� - to tylko po to, �eby wyl�dowa� za burt�. Koszmar!!! Podobno s� tacy,

którzy w ogóle nie choruj�! Czy to mo�liwe?!

18 pa�dziernik

Dzi� wielki dzie� sprz�tania i sprawdzania �agli (grocik troch� si� nam przetarł). Ale

jutro - wymieniamy �rub� na now�. Rewelacja! W ko�cu b�dziemy mogły pływa� na silniku

tak jak dziewczyny, a nie wlec si� gdzie� z tyłu…  Tylko czy naprawd� musimy wstawa� o

6.oo rano?!

Aha. Zaprzyja�niły�my si� z jednym sympatycznym Niemcem, Egim. Niesamowity

facet! (wiecie co mam na my�li)…

20 pa�dziernik

       Jeste�my na Ibizie! Jako� szybko tu przypłyn�ły�my (nowa, wi�ksza �ruba, i prosz�!)

Standardowe podej�cie w nocy, cumy szpringi zało�one. Potem kolacja na jachcie, do tego

winko i znów nastrój na to, by posiedzie� przy gitarce i po�piewa�. Czasami mam ogromn�

ochot� pozby� si� mojej gitary z rejsu. Rzadko na niej grywam, a musz� - dzieli� z ni� koj�!

Ale dziewczyny s� innego zdania. Jestem w zdecydowanej mniejszo�ci (3:1). Przechlapane i

tyle.

24 pa�dziernik

Płyniemy do Almerimar. Dzi� zrobiłam na obiad rizotto. Nawet smaczne było (pono�).

Jeste�my ju� drug� noc w morzu, ale niestety kompletnie nam nie wieje. Drałujemy na

silniku.

25 pa�dziernik

Poznajemy Julka i Hani�. Zabieraj� nas na całodzienn� wycieczk� do ogrodów

Alhambry! Dzi�ki!!! To był cudowny, niezapomniany dzie�, a my przez chwil�

zapomniały�my, �e niedługo znowu w drog�...
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26 pa�dziernik

       W sumie to miało nas ju� tu (w Almerimar) nie by�, ale jako� wci�� nie mo�emy

wypłyn��…

       Dzi� wczesnym rankiem (czyli tak w okolicach 11.oo) obudził mnie głos Gosi:

„Dziewczyny, wstawa�!” (oj, kiedy� j� uprzedz�!)...Otworzyłam oczy i nie miałam absolutnie

�adnej idei, co dalej. Pomy�lałam wi�c o jakiej mocnej herbatce, co postawi mnie na nogi,

kiedy Ania - zerkaj�c znad porannej kawy – spytała niewinnie: „A mo�e by tak �niadanko?”

�niadanie? - czemu nie, kanapki zrobi si� szybko. Kanapki? Nie, to nie kanapki chodziły Ani

po głowie. Przyoblekłszy twarz w promienny u�miech wyszeptała: „Grzanki…” Grzanki?!!!

Ni cholery nie miałam na nie ochoty! Ale, niech tam, czego nie zrobi si� dla kapitana.

       Dla osób niewtajemniczonych dodam mo�e, �e grzanki o których tu mowa, to tak zwane

grzanki francuskie (chocia� ja znam je bardziej jako grzanki po studencku). Wykonanie ich

jest banalnie proste. Potrzebny jest chleb (�wie�ego nie polecam, bo nasi�ka olejem), jajka,

mleko, olej, przyprawy (sól, pieprz, oregano, majeranek czy kto co tam z ziółek preferuje),

troch� �ółtego sera i pomidor pokrojony w plasterki. Bełtamy jajka z mlekiem i przyprawami,

w mi�dzyczasie podgrzewaj�c olej na patelni (u nas trwa to przynajmniej kilka minut).

Nast�pnie do jajeczno-mleczno-przyprawowej masy wrzucamy chleb, tarzamy go tu troch� i

przerzucamy na patelni�. Po chwili, nim zd��y si� przypali�, zgrabnie obracamy go na drug�

stron�, a na wierzch kładziemy �ółty ser i plaster pomidora. Na koniec posypujemy

jak�kolwiek dost�pn� zielenin�. Efekt? Widoczny ju� po kilku minutach… buzia szczerz�ca

si� w błogim u�miechu z pytaniem: „A gdzie nast�pne?” Dla takich momentów – warto

gotowa�! Nawet na jachcie. Cho� czasem… Czasem, gdy okazuje si�, �e np. na obiad mo�na

zrobi� tylko mielonk�, znów t� sam� nie�mierteln� mielonk�, to wówczas zamiast weny

twórczej, na usta ci�nie si� jedno tylko pytanie: „Kurde, a mo�e by tak po pizz� zadzwoni�?”

       Ale to nie dzi�. Dzi� na naszych łódkach genius culinari w pełnym rozkwicie.

Dziewczyny pobiegły wła�nie załatwia� opłaty postojowe w marinie. Marina w Almerimar

jest spooora, wi�c zanim wróc� (myl�c drog� z 5 razy) minie troch� czasu. Asia & ja

wpadły�my wi�c na pomysł rewelacyjnego obiadu. Obiadu dwudaniowego! (w ko�cu

musimy sobie jako� dogadza�). Danie pierwsze: zupa cebulowa z grzankami i �ółtym serem

(made by Asia). Danie drugie: cukinia sma�ona w cie�cie nale�nikowym, do tego - micha

sałatki z białej kapusty, pomidorów i cebuli, wymieszanych z sosem czosnkowym. Czy�

apetyzm potraw nie s�czy si� ju� z samego ich brzmienia?  Co prawda niewiele brakowało a

pomysł cukini w cie�cie nale�nikowym ległby w gruzach, bo uprzytomniłam sobie, �e

ostatnie jajka (wys�pione zreszt� z drugiej łódki) zostały ju� zu�yte - do grzanek po
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studencku. Brak tak podstawowego surowca sprawił, �e na horyzoncie pojawiła si� ju�

wizja… mielonki. Mo�na było co prawda przej�� si� do tzw. „najbli�szego” sklepu, ale akurat

ta perspektywa…. była ponad nasze siły. I pewnie o mielonk� obiad nasz byłby si� oparł

gdyby nagle – nie ol�niło mnie! A od czegó� pi�kne oczy i czaruj�cy u�miech? Szybko

wyłapałam jakiego� faceta z jachtu naprzeciw i bez trudu dostałam od niego kilka jajek (teraz

on b�dzie biega� do sklepu). Ufff!. Zupa gotowa. Jest po prostu pyszna (bo oczywi�cie nie

mogły�my si� oprze� i spróbowały�my od razu). Cała reszta po chwili równie� jest gotowa i

wygl�da – a� �linka cieknie!

Tego samego dnia, wykorzystuj�c pi�kne hiszpa�skie sło�ce, wpadłam na idiotyczny

pomysł prania. To znaczy sam pomysł nie był idiotyczny, tylko �e jako� tak słabo przypi�łam

polarek, �e – utopiłam go. Buuu…  To ju� mam mniej: spodenki, r�cznik i polar.... Jak tak

dalej pójdzie to do domu wróc� z połow� rzeczy (cho� – z drugiej strony - to po choler� mi

ubrania, skoro najcz��ciej i tak ła�� bez niczego?)

1 listopada

       Dzi� �wi�to Zmarłych. Pierwszy raz sp�dzam je na morzu. Zapalamy �wieczki na

pokładzie i siadamy w ciszy i zadumie. My�l� o tych, których ju� nie ma w�ród nas. I o

Aniołach, które nad nami czuwaj� (oby czuwały nadal!!!)

       Płyniemy w kierunku Gibraltaru. Mamy jeszcze jakie� 25Mm do celu. A to oznacza, �e

do portu znów b�dziemy włazi� w nocy (czyli standard).

      �rodek nocy troch� o�wietlonej gwiazdami. Nagle….delfiny na kursie!  Wokół naszego

kadłuba pływa całe ogromne ich stado. W �yciu nie widziałam tylu delfinów naraz! Pływaj�,

skacz�, chlapi� niemiłosiernie (ale da si� prze�y�). Towarzysz� nam bardzo-bardzo długo…

Czy�by robiły nam po�egnanie z Europ�?

       Siedz� na dziobie. Niedaleko nas �wiatła mantry „Asi”. Płyniemy burta w burt�… No i

wpłyn�ły�my - w rejon kotwicowiska du�ych statków. I w rejon ich pływania. Statek z jednej

strony, statek z drugiej. Na szcz��cie stoj�. Ooo… jaki� płynie… rety! Płynie nast�pny!

Trzeba ci�gle ich wypatrywa�. Jest ich cała masa!!! I s� wielkie, brrr… Czy one nas widz�?

       Dopływamy do portu. Przy wej�ciu, według wskazówek podanych przez Andrzeja oraz

wytycznych w locji, wołamy na ukf, �e wpływamy. Jaki� go�� kieruje nas na odpraw�.

Stajemy grzecznie longside. Dziewczyny id� z dokumentami. Wszystko gra i go�� pozwala

nam znale�� sobie miejsce w marinie. No to szukamy, ale… tu nie ma mooringów, ani tam

nie ma... Lipa! W ko�cu, po kilkakrotnym okr��eniu portu, kto� kieruje nas w miejsce, gdzie

mooringi s�. Wi�c cumujemy. A tu po chwili przybiegaj� jacy� inni go�cie z pretensjami, �e
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nie meldowały�my si� przez ukf... Jak to nie?! Co za bałagan! I tłumacz si� teraz człowieku...

Zadawali mnóstwo pyta� (standard: sk�d? gdzie? po co?), ale w ko�cu dali nam spokój.

          Hmm… min�ł ponad miesi�c na mantrze. Zdaje si�, �e tu miałam wysiada� i wraca� do

domu… Ale pływa si� fajnie. Ania mnie nie wyrzuca (jeszcze)… to płyn� dalej!! Przed nami

przestworza Atlantyku!!!


