
From: "mantra ASIA"
Sent: Thursday, July 13, 2006 6:44 AM
Subject: start

Hej Andrzeju,
wystartowały�my na Vanuatu, wreszcie! Uff, po wczorajszych przebojach z silnikiem
Anki. Wygl�dało powa�nie, wyl�dowała na rafie, ale delikatnie bo jaki� go�� na
dinghy je �ci�gn�ł. Fatalna sprawa takie zablokowanie przekładni, brr i to w takim
momencie, nie�le wiało! A teraz........3,5 kts z S:-( ale ju� jedziemy:-).
pozdrawiam
Marta



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Thursday, July 13, 2006 7:44 AM
Subject: 13.07.2006godz1800

Andrzeju!
linie startu przekroczyły�my o godz. 1700LT, nie wieje wi�c płyniemy na silniku

MANTRA ANIA
czas: 13.07.2006 1800LT
pozycja: 17 55.7'S  177 07.0'E
COG=270 SOG=4.7kn
wiatr S 1-3kn
silnik 01h00min/01h00min

MANTRA ASIA
czas: 13.07.2006 1800LT
pozycja: 17 56.1'S  177 05.0'E
COG=270 SOG=5.5kn
wiatr S 1-3kn
silnik 01h00min/01h00min

dzi� przed wypłyni�ciem nie udało nam si� dopcha� do Internetu, wi�c jak na razie
nic nie wiemy na temat wiz australijskich-
jest to troch� niepokoj�ce:-(

pozdrawiamy
Ania&Ewa



From: "mantra ASIA"
Sent: Friday, July 14, 2006 9:44 AM
Subject: 14.07.06 godz. 10.00 i 1800

> Dzien dobry!
> Podajemy nasze pozycje:
>
> Poza tym deszcze, chmury i prosimy o jakas prognoze, please!
>
> Buziaki!
> Marta Asia



From: "mantra ASIA"
Sent: Sunday, July 16, 2006 8:09 AM
Subject: 16.07

Je�li to jest ten ustabilizowany pasat - kr�ci jak na Jeziorze Ro�nowskim i na zmian�
- zdycha i szkwali. Pozdróweczka.
Marta Asia



From: "mantra ASIA"
Sent: Tuesday, July 18, 2006 7:55 AM
Subject: wygrany wy�cig:-)

Nareszcie udało mi si� nawi�za� rywalizacje z mantr� Ania:-). Wyobra� sobie, �e
koledzy umyli nam porz�dnie dna w Musket Cove i stwierdzili, ze moje było 3x tak
zaro�ni�te muszlami, to po pierwsze. A po drugie, nie uwierzysz ale jestem
kompletna blondynka;-). Otó�, okazało si�, �e jechałam z otwart� �rub� silnika!!! Po
prostu silnik nale�y odstawia� na wstecznym biegu, o czym nie wiedziałam. Anka
twierdzi, �e te� tego nie wiedziała do Karaibów a� jaki� facet jej powiedział.
Przeczytałam instrukcje od Yanmara i jest tam wyra�nie napisane, �e nale�y
�eglowa� z manetk� na luzie (!?!) ale wszyscy twierdz�, ze Yanmary wył�cza si� na
wsteczu, �eby �ruba si� zło�yła. Taka drobnostka a hamulec niezły, co? W ka�dym
razie okazało si�, �e to nie ze mn� jest co� nie w porz�dku, przynajmniej w sensie
�eglarskim;-). Rywalizacja była zaci�ta do samego ko�ca. A�ce si� udało w pewnym
momencie wszystko zniweczy� przez 3 godziny, kiedy padłam ze zm�czenia i
dziewczyny przejechały z pozycji 3,5 Mm za nami na 0,5 przed nami, ale kolejnej
nocy udało mi si� to odrobi� z nawi�zk�;-). Potem ju� praktycznie nie spałam, tylko
jedno oko miałam zamkni�te;-) ale super było:-). Mam nadzieje, ze dno mi nie zd��y
tak znowu obrosn�� do Australii i dalej powalczymy. Odzyskałam w ka�dym razie
ducha walki:-).
Pozdrawiam
Marta:-)



From: "mantra ASIA"
Sent: Wednesday, July 19, 2006 4:49 PM
Subject: zachwyty

Boski Andrzeju, znakomity autorze hitu sezonu w Port Vila!

Z najwi�ksz� przyjemno�ci� �piesz� Ci donie��, �e Twoje łódki zrobiły furor� w
Vanuatu. Co chwil� kto� tu podpływa, pyta co to za design i si� zachwyca. Po prostu,
one si� podobaj�. Przed chwil� (cho� druga w nocy to nie najlepsza pora na
składanie wizyt kurtuazyjnych) odwiedził mnie s�siad z pobliskiego mooringu,
wył�cznie po to, �eby wyrazi� swój zachwyt (po pijaku, wi�c na pewno szczerze;-)).
Niektórzy pytaj�, gdzie mo�na takie cudo kupi�. My te� si� podobamy, ale
zainteresowanie jakby mniejsze. Normalne, �eglarzy bardziej interesuj� łódki, ni�
kobiety. Wszyscy pytaj�, kto to projektował i mówi�, "nice design".

Szkoda, �e Cie tu nie ma, bo sam by� był podziwiany, jako autor i twórca. Ja bym
tylko pokazywała na Ciebie, a Ty kłaniałby� si� uprzejmie i czekał na oklaski.

Wystarczy ju� tej wazeliny, napisze wi�cej, jak mi si� uporz�dkuj� przemy�lenia.

Ucałowania,
Asia



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Thursday, July 20, 2006 7:48 AM
Subject: mamy wizy!

Andrzeju!
wszystkie otrzymały�my wizy australijskie:-)) kamie� spadł nam z serca:-)

Ewa mówi, ze najpó�niej mo�e by� w Gdyni 15.08 i prosi o bilet do Warszawy bo
stamt�d mo�e bez problemu wróci� do Gdyni samochodem.

jak na razie manetka nie blokuje si�:-))

poza tym wszystko u nas w porz�dku:-)

Vanuatu to wyspy szcz��liwych ludzi- wszyscy chodz� u�miechni�ci, �piewaj�,
ta�cz� na ulicach, a� ma si� ochot� zosta� tu dłu�ej

troch� to �mieszne- w Polsce upały, �e wytrzyma� trudno, a my po zachodzie sło�ca
zakładamy długie spodnie i bluzy! zima!!!

nie wiem czy uda mi si� poł�czy�, wi�c zadzwoni�

pozdrawiam ciepło (cho� nam zimno!)
Ania



From: "mantra ASIA"
Sent: Thursday, July 20, 2006 3:34 PM
Subject: Port Vila - Vanuatu

Witajcie!

Od dwóch dni jeste�my w Vanuatu, ale porwana w wir �ycia towarzyskiego nie
miałam czasu pisa�. Stoimy na boi, jak zreszt� wi�kszo�� jachtów, bo w marinie jest
bardzo mało miejsca i jeszcze porezerwowane. Co chwile kto� do mnie podpływa,
pozachwyca� si� łódk� i spyta�, co to za egzotyczna bandera. Od razu pierwszego
dnia napadł na mnie Portugalczyk Osculati, bander� rozpoznał i zaprosił na kolacje.
Pływa ju� kilkana�cie lat i pierwszy raz zobaczył łódk� z Polski, musz� mu si� wpisa�
do ksi�gi pami�tkowej. Na kolacji u Portugalczyków (on z Madery, ona z Porto)
oprócz mnie był Szwed, Austriak, Amerykanka i Australijczyk. Przesympatycznie było
i od razu posypały si� zaproszenia na ich łódki - gorzej, bo jak mi przyjdzie ich
wszystkich zaprosi� tutaj, to si� nie pomieszcz�.

Wczoraj poszłam rano na kaw� do Szweda (pi�kny oldtimer), a wieczorem Szwed
zabrał mnie na kave - to lokalny specyfik, robi� to z jakiego� zielska, miejscowi to
pij�, podobno ma działanie narkotyczne. Paskudne to jest, gorzkie, g�ba dr�twieje
jak po zastrzyku znieczulaj�cym, pachnie i smakuje jak rozwodniony muł. Ohyda,
chyba była to zemsta za Bitw� pod Oliwa. Ale trzeba było spróbowa� - w ko�cu to
istotny element tutejszej kultury. A ponadto, to nie ma smakowa�, to ma działa�, tylko
nie mam poj�cia jak, bo nic nie czułam poza tym obrzydliwym smakiem, który zal�gał
mi w ustach jeszcze nast�pnego dnia.

Samo Port Vila (stolica Vanuatu) bardzo ładne, małe miasteczko. Poniewa� było to
condominium brytyjsko-francuskie, s� widoczne wpływy obu pot�g kolonialnych.
Wpływy francuskie przejawiaj� si� w ruchu prawostronnym oraz w kuchni,
szczególnie wyst�powaniem francuskich serów i win w tutejszych sklepach. Wielka
Brytania odcisn�ła za to swe pi�tno na j�zyku - urz�dowy j�zyk bislama (oprócz
angielskiego i francuskiego) to zniekształcony angielski, wła�ciwie to pidgin, a nie
prawdziwy j�zyk. Ale dzi�ki temu z tubylcami mo�na si� dogada�. Dobrze, �e wzi�li
od Francuzów kuchnie, a od Anglików j�zyk, a nie odwrotnie, wida� w tym pierwotn�
m�dro�� tego ludu.

Kolorowo tu, prawie wszystkie kobiety tubylcze nosz� sukienki "Mother Hubbard" - z
kolorowego kretonu marszczone na karczku, bufki, riuszki, falbanki - chyba wszystkie
w jednym rozmiarze. A faceci w mie�cie, normalne spodnie. Podobno w wioskach
nosz� tylko nambas czyli pokrowce na przyrodzenie - do tej pory.

Straszyli nas tu malaria, zaopatrzyłam si� w tropikalny repellent, a tymczasem odk�d
tu jestem ani jednego komara nie u�wiadczyłam. Powiadaj�, �e w tym roku nie ma.

Kave spróbowałam, ale jedzenia, które baby sprzedaj� na placu, si� nie odwa�yłam.
Na placu s� poustawiane stoły, takie jednoosobowe restauracje. Przy ka�dym stole
baba (Murzynka ubrana w "Mother Hubbard"), kuchenka gazowa, na kuchence
garnki, na stoliku przyprawy, zastawa, obok dwie miednice do mycia naczy�. Z
ciekawo�ci bym spróbowała, ale te miednice mnie odstraszyły. Nie o�mieliłam si�
tak�e skosztowa� laplapu (narodowa potrawa), to te� sprzedaj� na placu, nie wiem



dokładnie, co to jest, podobno mi�so nietoperza (a wygl�da zupełnie jak kurczak) z
warzywami i czym� tam jeszcze, pieczone w li�ciach jakiego� lokalnego łopuchu.
Kusi mnie, z powodów czysto poznawczych, ale nie wygl�da to zbyt apetycznie i nie
wiem, jak toto je��. Za to chleb kupiony na placu, jeszcze ciepły, okazał si� całkiem
normalny, nie �adna francuska bagietka.

Cho� miasto cywilizowane, to jednak pełna egzotyka. Na razie ko�cz�, Portugalczycy
podjechali dinga i znowu wyci�gaj� mnie na lad - do baru. A ja ci�gle udaje
abstynenta - i na co mi to?

Pozdrowienia i ucałowania,
Asia



 From: "MANTRA ANIA"
Sent: Sunday, July 23, 2006 11:55 AM
Subject: Re: Rezerwacja biletu dla Ewy

Andrzeju!
dobrze ze kupiłe� bilet dla Ewy, bo ona si� troch� denerwowała brakiem wiadomo�ci
od Ciebie.

w marinie do której plenimy- Yorkeys Knob- jest mo�liwo�� wyslipowania jachtu,
mo�e od razu udałoby si� to zrobi�- co Ty na to? czy przyjechałby� równie�, sam czy
z kim� ze stoczni? jakie s� Twoje plany?

i czy w zwi�zku z tym przewidujesz równie� dłu�szy postój na Bali? bo z grafiku
wynika ze to z Bali miały�my lecie� do Polski, a ostatnio rozmawiali�my o wylocie z
Australii.

wiem, jakie dokumenty s� wymagane �eby ubiega� si� o cruising permit po Indonezji
- jutro (u nas jeszcze niedziela) idziemy robi� zdj�cia, kopie dokumentów i
paszportów, ale i tak nic dalej zrobi� nie mo�emy, bo potrzebne s� kopie paszportów
załogi, tak�e pewnie zaczniemy wszystko załatwia� dopiero w Australii (troch� to
pó�no, bo ju� kilka osób mówiło, �e cało�� zajmuje 6 tyg.), wi�c dobrze by było �eby
dziewczyny przyleciały do Australii tak szybko jak to mo�liwe.

planujemy wypłyn�� 27, ja mam imieniny 26 i chciałabym je sp�dzi� w porcie... chyba
nie masz nic przeciwko?
napisz prosz� jak to wszystko widzisz

pozdrawiam i �ciskam
Ania



From: "mantra ASIA"
Sent: Sunday, July 23, 2006 3:37 PM
Subject: zycie towarzyskie i turystyka

Witaj!

Wyzwiedzałam ju� chyba wszystko, co w zasi�gu pieszym i rowerowym. Byłam w
Muzeum Narodowym i zobaczyłam pokaz rysowania na piasku - to forma tubylczego
pisma - rodzaj hieroglifów. Wczoraj z Australijczykiem (wozi facet pełnowymiarowy
rower na łódce, ale jego łódka ma 15 m długo�ci) pojechałam na wycieczk� do
wodospadów, bardzo milo sp�dzili�my dzie�. A dzi� niedziela - lunch u
Portugalczyków, a wieczorem (to ju� standard) kino u Szweda - najlepsze kino w
mie�cie! Przypomina mi to czasy wczesnego dzieci�stwa, kiedy chodziło si� na
telewizj� do s�siadów. I tak teraz u Ricka siedzimy przed monitorem - zbieranina z
całego �wiata, przypadkowo spotkani w tym egzotycznym miejscu. Wszyscy w
drodze, na chwile (dłu�sz� lub krótsz�) zatrzymali�my si� w tym porcie. A po seansie
i po herbacie, wsiadamy do swoich ding i rozje�d�amy si� do swoich lodek. �ycie na
wodzie wydaje mi si� teraz tak naturalne.

Słucham lokalnego radia - toktok bislama - całkiem fajny j�zyk - Australijczyk mówi,
ze to najgorszy slang angielski, jaki mo�na sobie wyobrazi�. Nie wszystko rozumiem,
ale całkiem sporo. Za par� pokole� wszyscy b�dziemy mówi� bislama.

Całkiem tu chłodno wieczorami - w ko�cu to �rodek zimy! Chyba w Polsce jest teraz
cieplej.

Toktok, plis!

Buziaki,
Asia



From: "MANTRA ANIA"
Sent: Monday, July 24, 2006 1:01 AM
Subject: Re: Rezerwacja biletu dla Ewy

Witam,

Dzi�kuj� za info o bilecie. Fajne poł�czenie.
Teraz tylko trzeba szybko płyn�� do Cairns :))

Wiesz ... jako� mi dziwnie, �e zostało mi ju� tylko kilkana�cie dni.
Nie s�dziłam, �e tak szybko to zleci.
Bardzo dobrze si� tutaj czuje.
Ciekawa jestem czy ten rejs mnie zmienił, czy odnajd� si� na l�dzie.
Co b�d� chciała dalej robi� ? Nie wiem, ale trzeba da� szans� �yciu :))

Przed rejsem bałam si� jak to b�dzie z inna osoba na jednym jachcie.
Bez szansy ucieczki czy wyj�cia na spacer ...
Okazało si�, �e z Ani� bardzo fajnie si� sp�dza czas.
Jest �wietnym kompanem, a ludzie s� zawsze najwa�niejsi.
Sprawdziło si� : "Nie wa�ne gdzie, wa�ne z kim"
Z Futerkiem  warto .

Z tych wszystkich miejsc, które odwiedziły�my
najbardziej podoba mi si� Vanuatu i Fiji.

Najciekawsze jednak (jak na razie) wej�cie do portu było na Tuamotu, atol Manihi :))
Nazwały�my to z Ania: "wierzchem na myszy" :))

Pozdrawiam Ciebie,
Ewa



From: "mantra ASIA"
Sent: Monday, July 24, 2006 2:01 PM
Subject: s�siad

Cze�� Andrzeju!

My�l�, �e ta wiadomo�� b�dzie dla Ciebie miła. Dzisiaj z samego rana odwiedził
mnie s�siad - go�� nie w por� gorszy od Tatarzyna - ten to ma talent - jak nie druga
w nocy, to ledwo wstałam, jeszcze w pi�amie, ale co robi� - zaprosiłam na kaw�.
Tym razem zupełnie trze�wy i mocno zainteresowany łódk�. Wyogladal, co tylko si�
dało, nawet do zez zajrzał, �eby zobaczy� mocowanie balastu (dobrze, ze umyłam
par� dni temu), wypytywał mnie o szczegóły techniczne, co wiedziałam, to
powiedziałam, dałam adres Twojej strony i Twój email. Facet chce kupi� łódk� tej
wielko�ci, a w Nowej Zelandii nie robi�. Mantra bardzo mu si� spodobała, wygl�da,
�e ma powa�ne zamiary. Nawet odległo�� go nie zniech�ca, mówił, ze to byłaby
dobra okazja, �eby popływa� po europejskich wodach. No to pewnie podbijesz rynek
nowozelandzki.

W czwartek mamy wychodzi�.

A tu dzisiaj Dzie� Dziecka - �wi�to pa�stwowe, wszystko zamkni�te, prawie jak w
niedziel�, bez sensu, nawet lodów nie sprzedaj�, przecie� przynajmniej lodziarnie,
cukiernie i sklepy z zabawkami powinny by� otwarte.

Pozdrowienia,
Asia



From: "mantra ASIA"
Sent: Tuesday, July 25, 2006 7:08 AM
Subject: Vanuatu-Australia

Hej Andrzej,
wyruszamy stad 27.07 z samego rana, po imieninach Ani i moich (awansem z 29.07;-
)).
Wybrałam po 20 tys. watów na łódk�. Pieni�dze te wydane zostały na podstawowe
zakupy spo�ywcze, rachunki posiadam. Asia wzi�ła 4,5 tys., Kwarantanna 3 tys.,
immigration 2 tys., Mooringi 18 tys. pranie 2,5 tys., 4,5 tys. na 20 litrów paliwa na
łódk�. Clear out kosztuje 7 tys.
To na razie tyle, czekamy na Twoja odpowied� i prognoz� pogody;-)
pozdrawiamy
Marta&Ania



From: "mantra ASIA"
Sent: Tuesday, July 25, 2006 4:25 PM
Subject: nudziarstwo nieliterackie zupełnie

Cze�� Andrzeju!

Nie wiem, jak w ko�cu jest z tymi australijskimi przepisami antyfoulingowymi, bo na
noonsite podaj�, �e musi by� poło�ony w ci�gu 6 miesi�cy przed wej�ciem do
australijskiego portu (to musimy slipowa� w ci�gu tygodnia od odprawy), a tu w
marinie wisi info, �e w ci�gu roku, to by jeszcze przeszło. Ale Ali z Festiny nurkował i
mówi, �e nasza łódka w ogóle nie ma antyfoulingu, nie wiem, nie wiem czy ju� si�
cały starł, czy co, ale podobno od ostatniego jego czyszczenia w Musket Cove do
teraz całkiem zarosła (dwa tygodnie). Czy b�dziesz przyje�d�ał do Australii na ten
remont? Przydałoby si� wykorzysta� ten postój nie tylko na antyfouling, ale te� na
inne naprawy (ta nieszcz�sna pompa wody słodkiej, sprawdzenie (mo�e wymiana)
uszczelki saildrive i chyba olej w przekładni te� by pasowało wymieni�), dobrze by
było, �eby� przy tym był.

Do�� przynudzania, mo�e nast�pny mail b�dzie bardziej literacki.

Ucałowania,
Asia


