
CZĘŚĆ  XIII

Rejs na jachtach: 
s/y „Ra” 

 s/y „Perahu”

14 czerwca – 6 lipca
2011 roku2011 roku2011 roku

A L B A N I A  2 0 1 1
• Korfu 
• Saranda  
• Palermo Bay 
• Grama Bay 
• Orikum
• Kassiopi 
• Gouvia 
• Lakka 
• Paxos 
• Mourtos 
• Petri ti
 



YKP Londyn zorganizował w dniach 
od 16 czerwca 2011 do 5 lipca 2011roku 
rejs klubowy na  jachtach 
s/y  RA” i s/y  Perahu”. 
Odwiedzono kilka wysp greckich 
i sporą część albańskiego wybrzeża.
Oto miejsca i porty, do których zawinięto: 
Korfu (Kerkyra) – Saranda - Palermo Bay 
- Grama Bay - Orikum – Kassiopi – Gouvia 
– Lakka - Paxos – Mourtos – Petri ti 
– Korfu (Kerkyra).
Płynąłem w załodze s/y  Perahu” 
jako I oficer.
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Dryfujący w kapsule czasu...
14 czerwca 2011 – wtorek

6.30 
UUUFFFFFFF! Powoli mija napięcie. Lot do Londynu mam 

o godz. 7.30. Do wejścia do samolotu pozostało jeszcze 30 minut. 
Postaram się więc krótko podsumować wydarzenia dzisiejszego 
poranka.

Nie miałem zamiaru kłaść się spać. Do 3.00 byłem na no-
gach, pakując się i porządkując sprawy, które nagromadziły się 
podczas dwumiesięcznej nieobecności. Sporo czasu spędziłem 
też przed komputerem, załatwiając zaległą korespondencję. Po 
godz. 3.00 postanowiłem chwileczkę zdrzemnąć się, bo powieki 
same opadały. Nastawiłem budzik na 4.00, nie zwracając jednak 
uwagi, że zegarek nie został przestawiony na czas letni. Inne dwa 
zegarki zatrzymały się na różnych godzinach, bo wyczerpały się 
baterie. Gdy zrozumiałem, w jakiej znalazłem się sytuacji, wszyst-
ko musiałem robić w zawrotnym tempie. Teraz nie ma deszczu,
chociaż padało jeszcze przed moim wyjściem, a właściwie wybie-
gnięciem z domu. Miałem tylko dwie krótkie przerwy w tym 
biegu na lotnisko: jedna – gdy jechałem metrem i druga – podczas 
podróży pociągiem. Ochłonąłem dopiero po odprawie bagażu, 
przy herbatce.

6.50 
Kończę zieloną herbatę z croissantem. Zaraz pójdę w kie-

runku bramki C40.  Pisanie dokończę w samolocie.
7.10 
Mam miejsce 30G przy przejściu, w ogonie samolotu. Nie 

zawsze udaje się usiąść przy oknie. Jest pochmurnie, ale ciepło.
7.20 
Kołujemy na pas startowy. Jesteśmy więc punktualni. Nie 

wiem, jak długo polecimy. Zdrzemnę się. Tym razem nie ma 
obawy, że prześpię lądowanie.

9.00  
Zapowiadano, że za 10 minut lądujemy. Przespałem całą 

drogę. Za oknami słonecznie, ale nie widać jeszcze zabudowań 
Londynu.

9.10 
Lądowanie było fatalne. Grzmotnęliśmy o pas startowy z ta-

kim impetem, że aż zęby zadzwoniły. Kołujemy w kierunku ter-
minalu.
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11.05 
Na moim zegarku 11.00, ale nie zgadza się to z zegarami 

na dworcach. Przestawiam wskazówki o 1 godzinę do tyłu. Je-
stem w metrze Victoria Line w kierunku stacji Seven Sisters, skąd 
mam zatelefonować do Jurka Knabe, żeby mnie zabrał samocho-
dem. Na lotnisku przy odbiorze bagażu miałem mały problem. 
Wszyscy pasażerowie samolotu odnaleźli już swoje bagaże, ale 
mój jakoś nie chciał się pokazać. Po reklamacji znaleziono moją 
torbę przy linii 2, podczas gdy bagaże z naszego lotu wyjeżdżały 
linią 7.

10.15 
Następna stacja to Seven Sisters.
11.00 
Krzepię się herbatką u Jurka. Jesteśmy już po śniadaniu, 

z którym na mnie czekał.
Mieszka w ładnym domku usytuowanym w szeregu charak-

terystycznej  zabudowy ulicy tej części Londynu.  
15.30 
Zostałem zakwaterowany na półpiętrze w pokoiku gościn-

nym. Jurek ma jeszcze dwóch lokatorów, którzy mieszkają 
w osobnej części domu. 

Kolację zjemy w wietnamskiej restauracji. Zarezerwował już 
stolik na wieczór.

16.00 
Trochę zgłodnieliśmy. Jurek odgrzał w mikrofali pierogi 

z mięsem. Ta przekąska pozwoli nam przetrwać do kolacji 
u Wietnamczyka. Przy kolejnej herbatce z moich osobistych 
zapasów toczyły się długie rozmowy. Sporo czasu każdy z nas 
spędził przy swoim komputerze. Jurek na górze, a ja przy jego 
notebooku, który mi zainstalował w kuchni.

19.30 
Jedziemy do Wietnamczyka na kolację. Ciekaw jestem, czy

znajdę coś jadalnego dla siebie? Podróżując po Azji zawsze mia-
łem z tym kłopoty.

21.00 
Wróciliśmy z kolacji. Tak, jak się obawiałem: z wybranych 

potraw niewiele było do przełknięcia. Zupa – rosół z kołdunami 
z krabów i ryżu była jeszcze strawna. Drugie danie to kawałki 
baraniny z kluskami. Próbówałem je wyłowić rozgrzebując danie 
widelcem. Z pałeczek już na początku zrezygnowaliśmy.

Nie wspomniałem o rzeczy ważnej. Jurek zaraz po powita-
niu zakomunikował, że – ze względów zdrowotnych – nie może 
płynąć z nami, jak to było zaplanowane. Ma kłopoty z nogami. Po 
ich obejrzeniu rozumiem jego decyzję. Nie mógł postąpić inaczej. 
Sprawa jest poważna.

15 czerwca 2011 – środa
16.15 
Zaniedbałem się trochę w prowadzeniu na bieżąco „Dzien-

nika”. Poszedłem dość wcześnie spać, bo byłem bardzo zmęczony. 
Dzisiaj obudziłem się o 9.00. Po kąpieli zszedłem do kuchni. Jurek 
był już na nogach. Obudził go wczesny telefon. Przygotowaliśmy 
śniadanie i każdy zajął się swoją „robotą” przy komputerze.Wys-
łałem sporo e-maili do Jureczka w sprawie aktualizacji strony. Nie 
będzie tym zachwycony.

16.00 
Jurek zszedł do kuchni i przygotowuje obiad: flaczki ze 

słoika. Po wczorajszej kolacji u Wietnamczyka nie mam ochoty 
na azjatycką kuchnię.

17.00 
Flaczki i fasolka po bretońsku ze słoików były niezłe. Robię 

przerwę w pisaniu. Za godzinę musimy wyjechać na lotnisko.
19.12 
Sporo czasu zajął nam przejazd przez ulice zatłoczone o tej 

porze dnia. Stoję na przystanku i czekam na autobus nr 757 na 
lotnisko Luton. Ma jechać o 19.18.

19.30 
Już w autobusie, który trochę się spóźnił.
21.00 
Autobus przyjechał na lotnisko o 20.25. Po drodze spotkałem 

Maćka i dwóch innych załogantów, których jeszcze nie znam. 
W hali odpraw mamy się spotkać z dwoma kolejnymi towarzysza-
mi przyszłych manewrów jachtowych. Wziąłem herbatę i dwie 
porcje miniplacków z syropem. Poprawiłem smak po flaczkach.

22.20 
Mam miejsce 14F przy oknie w samolocie Airbus A320. 

Połowa miejsc w samolocie wolna. Planowy odlot o 22.40. Przed 
wejściem do samolotu spotkaliśmy M. Kupisza. Budzi we mnie 
mieszane uczucia. Podobno jednak nie będzie w naszej załodze 
na jachcie. Cieszę się z tego. Odprawa przebiegła sprawnie, ale nie 
u wszystkich. Zatrzymano Jacka do kontroli bagażu podręcznego. 
Podejrzenie wzbudziły 4 słoiki pasztetu, które następnie wylą-
dowały w koszu. Bardzo nad tym ubolewał, bo specjalnie szukał 
ich dzisiaj w sklepach.

22.30 
Kołujemy na pas startowy.
22.45 
W powietrzu. Pod nami ogromne morze świateł Londynu.
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1.05 
Kapitan zapowiedział lądowanie. Za oknami księżyc w pełni 

– świeci, jak olbrzymia lampa.
1.30 
Siedzimy na pasie w Kerkira Airport-Kapodistrias. Cały lot, 

z małymi przerwami, przespałem.
2.50 
Zegarek trzeba było znowu przesunąć: tym razem o 1 godzi-

nę do przodu. Byliśmy ostatnimi, którzy wylądowali tak późno, 
więc odprawa przebiegła sprawnie. To już czwartek.

Zakupowe cuda
16 czerwca 2011 – czwartek
3.30 
Nasza czwórka to jedyne osoby na zewnątrz lotniska. 

Siedzimy na ławkach i czekamy aż ktoś nas odbierze. Nie wiemy 
gdzie stoi nasz jacht. Ja mogę tu siedzieć i to nawet aż się roz-
widni. Jest ciepło i przyjemnie.

4.30 
Nikt się jeszcze nie pojawił i nie można dodzwonić się na 

jacht. Snujemy różne domysły. Jak się później okaże – załodze 
na jachcie podano złą godzinę naszego przylotu. Wreszcie, po 
godzinie, zjawiło się dwóch załogantów. Wzięliśmy dwie tak-
sówki i dojechaliśmy do mariny. Położona u podnóża dwóch 
twierdz na skale, w świetle księżyca wyglądała baśniowo. Dojście 
na jachty z bagażami po wąskim, mokrym murze falochronu było 
dość karkołomne. Dalsza część nocy upłynęła tradycyjnie, czyli 
przy butelkach – jak przystało na Polaków.

13.00 
Jeszcze nie zmrużyłem oka, ale już nie pójdę spać. Śpią tylko 

„pijacy” na czele z Maćkiem, który znalazł się w swoim żywiole. 
Nad ranem o 6.00 zabrakło już metaxy. 

Mietek dał 50 € i razem z Jackiem poszliśmy do miasta
uzupełnić zapasy. Tylko my mogliśmy ustać na nogach. Ja nie
miałem takiego problemu, bo markowałem picie. Nawet ucie-
szyłem się z tej przechadzki. Chciałem odpocząć od wesołego 
towarzystwa. Nie mieliśmy nadziei, że coś kupimy o tej porze. 
Wszystkie sklepy otwierają dopiero o 9.00. Ku naszemu zdu-
mieniu znaleźliśmy sklepik z uchylonymi drzwiami. Włożyliśmy 
do koszyka 2 butelki metaxy, mleko i jajka, ale nie chciano nam 
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tego sprzedać przed godz. 9.00. Ubłagaliśmy jednak właścicielkę i 
tym sposobem zakup został sfinalizowany, a my zostaliśmy powi-
tani na jachcie owacjami. 

Oczy mi się zamykają. Muszę się chociaż na chwilę poło-
żyć. Podwójną koję w części dziobowej jachtu będę dzielił 
z Maćkiem.

13.30 
Niewiele pospałem, bo zaraz obudził się Maciek, który 

zalegał w mesie po drugiej stronie i zaczął szukać wody. Znalazł, 
wypił pół butelki, położył się i dalej śpi chrapiąc. Paweł, właściciel 
jachtu, poszedł z Jackiem do miasta. Pora najmniej do tego odpo-
wiednia, bo na zewnątrz temperatura +30°C. To czas sjesty. Ja 
wykąpałem się w morzu. Obok jest mała, kamienista plaża z czy-
stą wodą. Spłukałem się słodką wodą z węża na kei i dopiero 
wówczas wstąpiło we mnie życie. 

Dzisiaj nad ranem ustaliliśmy wstępny skład załóg dwóch 
jachtów. 

Z właścicielem Pawłem Frankowskim na jachcie o nazwie 
s/y „Perahu” płynę: ja, Maciek i Wojtek. Ten ostatni przylatuje 
dzisiaj wieczorem. Trzeba go będzie odebrać z lotniska. 

Na drugim jachcie s/y „Ra” z Januszem Zawilińskim popłynie 
pięć osób. Są to: Mietek Kurpisz (M. Kurpisz), Maria Włodarska, 
jej brat Jacek Włodarski i Władek Cendrowicz.

14.00 
Zaczynam być głodny. Zapasy żywności będziemy kupować 

dopiero wieczorem. Niewiele jest do jedzenia na jachcie. Paweł 
– skiper i właściciel to typ anorektyka, minimalisty. Znalazłem 
chleb, ukroiłem parę kromek, posmarowałem ketchupem i posy-
pałem oregano. Były świetne. Głód jest doskonałą przyprawą. 

W marinie stoi sporo jachtów różnych bander. Porozma-
wiałem trochę z duńską parą, która już trzy lata jest w rejsie. 
Bardzo sympatyczni, wymieniliśmy wizytówki i umówiliśmy się 
na spotkanie w Danii. Mieszkają niedaleko Kopenhagi.

18.30 
Mobilizujemy się, żeby z drugą załogą wyjść do restauracji 

na kolację.
24.00 
Jestem objedzony i senny. Byliśmy w mieście na centralnym 

deptaku, w typowej greckiej restauracji. Stanowiliśmy dużą grupę, 
więc kelner zsunął razem trzy stoły. Każdy zamawiał i płacił indy-
widualnie. Ja zamówiłem na przystawkę tzatziki i sałatkę grecką. 
Do tego podano biały, smaczny chleb. Daniem głównym była 
cielęcina w sosie czosnkowo-winnym z frytkami. Zapłaciłem 20 
euro. W drodze powrotnej zrobiliśmy podstawowe zakupy na 
2-3 dni. Braki będziemy uzupełniać w Albanii, gdzie być może 
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będzie taniej. Udało mi się połączyć z Internetem z jachtowego 
komputera. Było kilka mało ważnych e-maili.

Maciuś i muchy
Był Maciuś i kotek na rejsie na „Bona Tera” z Malty na 

Krym. Teraz kolejne zdarzenie z udziałem Maciusia i – tym ra-
zem – much. W mesie nad stołem wisi lep na muchy. Nie jest 
to dekoracja, ale spełnia pożyteczną rolę. Maciuś miał pecha, bo 
wstając od stołu zaczepił głową o lep czarny od owadów: mar-
twych i półżywych. Odkleiliśmy go, ale sporo czasu zajęło mu 
wydłubywanie much z posklejanych lepem włosów. Zabawa była 
przednia, oczywiście nie dla niego.

17 czerwca 2011 – piątek
11.05 
Przypłynęliśmy do mariny Gouvia, pierwszego prywatnego 

portu w Grecji. Położona jest w odleglości 6 km od miasta Korfu 
i 7 km od międzynarodowego lotniska. Stoimy przy nadbrzeżu. 
Mamy tylko godzinę bezpłatnego czasu dla dokonania odprawy 

celno-paszportowej. Opuszczamy wody terytorialne Grecji, czyli 
Unii Europejskiej i wpływamy na wody Albanii.

13.00 
Już skończył się limit czasu bezpłatnego postoju, a my nadal 

stoimy, przypiekani palącym słońcem. Armatorzy pojechali po 
pieczątki w paszportach do miasta, które niedawno opuściliśmy. 
Pewne rzeczy są dla mnie trudne do pojęcia. Właściciele jachtów 
pływają długo po tych wodach i mają bałagan w dokumentach, 
albo ich wcale nie mają. To typowa polska nonszalancja, czyli 
„jakoś to będzie”. Owszem, do czasu. Naszej załodze właśnie to 
musiało się przytrafić. Załatwienie potrzebnych dokumentów 
tak niewiele kosztuje. Teraz zamiast płynąć, stoimy w słońcu 
i smażymy się. Wywiązała się burzliwa dyskusja z Pawłem. Jak to 
zwykle bywa w takich sytuacjach, każda ze stron zaczęła się coraz 
bardziej emocjonować.

Na jachcie mamy już Wojtka K., któremu przydzieliliśmy 
obowiązki III-go oficera i bosmana (dlatego ma najwięcej ro-
boty).  Rano po 7.00 poszedłem po niego na lotnisko. Samolot 
z Warszawy przyleciał punktualnie ze zorganizowanymi grupami 
turystów. Czekając na Wojtka zjadłem małe śniadanie: croissan-
ta z kubkiem herbaty. Do portu przyjechaliśmy taxi za 15 €, na 
koszt Wojtka. Położenie portu i sceneria, szczególnie o wschodzie 
słońca, pozostawia niezapomniane wrażenie. 
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13.30 
Czas sjesty – życie zamiera. Nie można w tym klimacie ina-

czej funkcjonować. Wojtek z Maćkiem śpią na przeciwległych ko-
jach, ja uzupełniam „Dziennik”.

Jacht-boxing nasz codzienny
15.05 
Wróciły „Kapitany” – złe, bo niczego nie załatwiły. Padła ko-

menda „Odpływamy!” i już od pół godziny płyniemy do Sarandy 
w Albanii.

15.45 
Płyniemy na silniku. Postawiliśmy grota, ale niewiele 

ciągnie. Szybkość 4,4 węzła. Weszliśmy w przesmyk między wys-
pami tworzący dyszę, skąd wieje przeciwny, dość silny wiatr.

17.40 
Wróciliśmy w Albanii do czasu polskiego, tzn. cofnęliśmy 

zegary o jedną godzinę. Przez ostatnie dwie godziny stałem za 
sterem. Postawiliśmy grota i genuę, i mieliśmy dobrą szybkość 
6 węzłów. Dopłynęliśmy do Sarandy.  Miasto jest malowniczo 
położone na wzgórzach. Wskazano nam świetne miejsce przy 

nadbrzeżu. Obok long side stanął jacht s/y „Ra”. Zaczynają mnie 
denerwować głupie dowcipy i gadki. Wybieramy się z Wojt-
kiem na zwiedzanie. Muszę pożyczyć przewodnik po Albanii 
z sąsiedniego jachtu i poczytać. W kraju nie mogłem kupić odpo-
wiedniego.

23.30 
Jak często nasze wyobrażenia nie przystają do rzeczywisto-

ści! Niewiele jeszcze widzieliśmy, ale już muszę zmienić wyo-
brażenie o Albanii. Pospacerowaliśmy po ulicach, a właściwie 
to po jednej, głównej, pełnej ładnych sklepów, hoteli, salonów 
kosmetycznych, banków i bankomatów. Na uroczym nadmor-
skim bulwarze wielu mieszkańców miasta spędza czas spacerując 
całymi rodzinami. Zapełnione są place zabaw, plaża i ogródki 
restauracyjne. Na ulicach dużo dobrych samochodów. Byliśmy 
w ładnej nadmorskiej restauracji. Zamówiłem tylko zupę rybną. 
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24.00 
Kolejny „zakrapiany” wieczór na sąsiednim jachcie. Posie-

działem trochę, uczestnicząc tylko w rozmowie. Lokalny bimber,
który kupili, jest dla mnie nie do przełknięcia. Wymieniłem
10 € na lokalną walutę: leki. Za 1 € dostałem 140 leków. Nie 
ułożyliśmy jeszcze programu na jutrzejszy dzień. Wieczór zakoń-
czył się ostrym spięciem między mną a Maćkiem. Udowodniłem
 mu, że nie tylko on ma monopol na żarty i złośliwości To 
był słowny knockout – skrót KO – po którym znokautowany 
nieprędko doszedł do siebie. Załogi obu jachtów kibicowały, co 
zwiększyło efekt KO. Nie kopie się jednak leżącego, więc na ko-
niec załagodziłem sprawę. Noc była hałaśliwa. Z nadmorskiego 
bulwaru dobiegał dyskotekowy łomot.  

Zmieniając temat. Ustaliliśmy, że nie robimy klasycznego 
podziału wacht. Codziennie kto inny robi śniadanie, w ciągu dnia 

każdy spożywa to, na co ma chęć (w ramach posiadanego prowi-
antu), wieczorem zaś jemy kolacje w restauracji. Przy lokalnych 
cenach i takich upałach przygotowywanie obiadów na jachcie jest 
bezsensowne. Jutro ja robię śniadanie.

18  czerwca 2011 – sobota
9.00 
Na śniadanie usmażyłem po dwa jajka, do tego chleb, masło, 

dżem.
11.00
Upał. Wychodzimy z Wojtkiem do miasta. Saranda to bar-

dzo stara miejscowość. Mieszkało tu plemię Chaonów, którzy 
nazwali je Ouchesmus, a wzmianki o tym spotykamy u Cycerona. 

W IV wieku miasto zostało otoczone murem o długości 850 
m i wysokości 6 m. Pozostałości wieży obronnej można oglądać 
w morzu na plaży miejskiej. Okres jej użytkowania to lata 334-
578 n.e.

14.45 
Plaża, słońce, woda – to wszystko rozleniwia. Zmusiłem się 

do uzupełnienia notatek. Siedliśmy z Wojtkiem na tarasie restau-
racji przy plaży. Goście schodzą się tu wieczorem. My jesteśmy 
jedynymi i to mizernymi klientami, bo zamówiliśmy tylko po pi-
wie. Nie mieli lokalnego, więc wzięliśmy Heinekena. 

Plaża z góry wygląda przyjemnie, rzeczywistość jest inna. 
Brudny, zaśmiecony piasek i brudna woda, w której pływają 
śmieci. Wykąpałem się, ale po wyjściu z wody nie mam ochoty 
na kolejną kąpiel. Świetnie wypoczywa się na tarasie ocienionym 
drzewami, owiewanym ciepłym wiaterkiem od morza. 

Do południa chodziliśmy trochę po mieście, ale w tym
upale jest to bardzo męczące. Wymieniłem w mieście 90 € z kasy
jachtowej na leki. 

Kupiliśmy i przynieśliśmy 2 zgrzewki po 6 butelek wody 
mineralnej. Na jutro zaplanowana została wycieczka do trzech 
miejscowości. Wypadnie po 20 €, co nie jest ceną wygórowaną. 
Autobusem liniowym byłoby taniej, ale bardziej męcząco. 
Zrezygnowaliśmy więc z tej formy podróżowania.

15.45 
Nie chce mi się ruszać z chłodnego tarasu, ale trzeba spłukać 

z siebie sól i zmienić mokre spodenki.
16.45 
Trochę zgłodniałem, więc otworzyliśmy z Wojtkiem puszkę 

fasoli po bretońsku i zjedliśmy ją z chlebem, popijając herbatą 
z moich zapasów. Wyjście na kolację ustalono o 19.30. Za chwilę 
wybieram się do kawiarenki internetowej. Brak mi aktualności.
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22.30 
Wróciliśmy z kolacji, którą stanowiło tradycyjne danie 

moussaka za 350 leków. Spotkaliśmy rodaków z Polski, którzy 
są na wczasach w Albanii i odwiedzili już miejsca, do których 
my się jutro wybieramy. Wymiana wrażeń jest czasami przy-
datna. Byłem w kawiarence internetowej i na początku wszystko 
działało. Odpowiedziałem na kilka maili. Wkrótce łączność się 
popsuła, ale mimo że zmieniłem komputer i kawiarenkę, to nie 
udało się uzyskać łączności. 

Kiedy wróciliśmy do portu, impreza na sąsiednim jachcie 
była zaawansowana, sądząc po ilości pustych butelek.  Dołączy-
liśmy się na chwilę, ja tylko biernie. Z drugiej strony zatoki do-
chodzi łomot dyskotekowej muzyki. Tak jest co noc. To prze-
rażające, że ta plaga dotarła już wszędzie. Z wielką przyjemnością 
posłuchałbym narodowych melodii.

Niebieskie oczy, 
baranie łby 
i wysokie góry, 
czyli Albania okiem turysty
19 czerwca 2011 – niedziela
9.00 
Wstałem o 7.00. Czeka nas kolejny upalny dzień, dobry na 

plażę, ale nie na wycieczkę. O 10.00 ma podjechać mikrobus. 
Chcielibyśmy zwiedzić kilka miejscowości, ale ustalimy to w sa-
mochodzie. Obok przy kei stoi duży turystyczny jacht z Chorwa-
cji. Na pokładzie tylko 5 turystów w wieku emerytalnym. Pozna-
liśmy właściciela i kapitana w jednej osobie. Jest z Zadaru, miesz-
ka na Małym Iżu i doskonale zna Chrześcijańską Szkołę pod 
Żaglami. Umówiliśmy się we wrześniu na spotkanie.

9.50 
Podjechał nasz busik wycieczkowy.
19.30 
Właśnie dotarliśmy na jacht po całodniowej, bardzo ciekawej, 

ale i męczącej wycieczce. Droga prowadziła wzdłuż brzegu. Jesz-
cze parę lat, a zabetonowana zostanie cała linia brzegowa – oby jak 
najpóźniej. Wśród nowo wznoszonych hoteli na różnym etapie 
budowy straszą ruiny i zwaliska nowo postawionych domów.
Myśleliśmy, że zostały zniszczone przez często nawiedzające ten 
teren trzęsienia ziemi. Pilotka wyjaśniła jednak, że wybudowano 
je nielegalnie i są one celowo niszczone.
Miejscowość, od której zaczęliśmy zwiedzanie to Butrint. 
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Jak informuje Wikipedia, w starożytności istniała tu osa-
da iliryjska (według mitu założona przez uciekinierów z Troi), 
przekształcona w VII wieku p.n.e. w grecką kolonię i miasto por-
towe. Butrint stało się w kolejnych stuleciach ważnym ośrodkiem 
kultu boga Asklepiosa. W II wieku p.n.e. miasto znalazło się pod 
rządami Rzymu i funkcjonowało jako ośrodek portowy aż do VI 
wieku n.e., kiedy to zostało kilkakrotnie spustoszone w okresie 
wielkiej wędrówki ludów. Średniowieczna historia miasta ściśle 
wiąże się z walkami Bizancjum z Normanami i Wenecjanami, 
a następnie Wenecją i Imperium Osmańskim.

Kompleks zabudowań jest rozległy. W jego obrębie znajdują 
się szczątki budowli okresów na przestrzeni 2500 lat. Zwiedzanie 
tego miejsca, bardzo pobieżnie, zajęło mi kilka godzin. Dotarłem 
do ruin kilku ważniejszych budowli. W tym upale i przy  niechęci do 
chodzenia był to duży wyczyn. Towarzyszyła mi przewodniczka.

Reszta towarzystwa nie miała specjalnej ochoty na zwie-
dzanie. Bardziej interesowało ich zimne piwo. Przysiadłem się 
później do nich w lokalnej restauracji. Po krótkim odpoczynku 
ruszyliśmy dalej.

Droga do Gjirokastry prowadziła przez góry. Wspinaliśmy 
się krętą, wąską drogą około dwie godziny, bo miasto położone 
jest wysoko w górach. Z wysokości można było chłonąć piękne 
widoki dolin i przełęczy.

Samo miasto – Gjirokastra – robi duże wrażenie. Wpisane 
zostało na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 2005 r. 
Wcześniej zaś, w 1961roku, władze Albanii nadały mu status 
miasta-muzeum. A oto jak opisuje je albański pisarz Ismail Kadare 
w powieści „Kronika w kamieniu”: 

 Było to strome miasto, być może najbardziej strome na 
świecie i złamało wszelkie reguły urbanistyki. Przez stromiznę 
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zdarzało się, że obok dachu jednego domu stawiano fundamenty
innego. Było też tak, że upadający przechodzień, zamiast w przy-
drożnym rowie, mógł znaleźć się na dachu wysokiego domu. 
Używający alkoholu wiedzieli o tym najlepiej. Można też było idąc 
ulicą tego miasta wyciągnąć rękę i powiesić kapelusz na czubku 
minaretu. Niełatwo było być dzieckiem w tym mieście.

Domy tutaj podlegają ścisłej ochronie prawnej w kat.1.  Zab-
ronione są wszelkie zewnętrzne modyfikacje.

Zwiedzanie zaczęliśmy od Cytadeli. Zamek nie jest już za-
mieszkały, ale do niedawna służył jako garnizon wojskowy i wię-
zienie. Zbudowany został na szczycie stromej skały. Broniło go 
również siedem wież. W murach są 3 duże bramy. Przez dwie 
z nich można dostać się do środka. Twierdza została umocniona 
w czasie okupacji osmańskiej, zaś dalszą rozbudowę prowadził 

Ali Pasza. We wnętrzu, w olbrzymich galeriach, stoją posągi i ar-
maty, będące eksponatami mieszczącego się tam Muzeum Broni.  
Na zewnątrz murów leży wrak amerykańskiego samolotu szpie-
gowskiego. Według wersji wydarzeń przedstawionych przez wła-
dze komunistyczne, samolot miał być strącony w 1957 r., a pilot 
odesłany do USA. W mieście tym urodzłl się Enver Hodża, ale 
jego dom spłonął w latach 60-tych XX wieku. Na miejscu tym 
wzniesiono Muzeum Etnograficzne.

Po krótkim postoju na rynku zjechaliśmy w dolinę kieru-
jąc się z powrotem do Sarandy. Wzdłuż drogi widać było rzędy
umocnień z kopułami wieżyczek strzelniczych. Z daleka przypo-
minały ciąg kretowisk. Setki tych betonowych umocnień miały 
chronić kraj przed inwazją. Dziś są świadectwem obsesji ów-
czesnych władz komunistycznych na punkcie zagrożenia tego 
„wspaniałego ustroju”.
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W połowie drogi zatrzymaliśmy się na obiad w malowniczym 
miejscu. Chcieliśmy spróbować oryginalnej kuchni albańskiej. 
Polecono nam gotowane baranie łby, więc je zamówiliśmy.  Zde-
cydowaliśmy się tylko na dwie porcje, bo nie wiedzieliśmy czy
to będzie jadalne. Przyniesiono nam je rozrąbane na pół z całą
zawartością wnętrza, tzn. móżdżkiem, językiem i innymi częś-
ciami, których nie będę wymieniał. Spróbowałem więc trochę 
móżdżku i języka. Przypomniały mi smaki z dzieciństwa (móż-
dżek cielęcy z jajkiem i ozorki w karmelowym sosie). Potrawy te 
zrobione przez Mamę były pyszne. Te lokalne w niczym ich nie 
przypominały. Jedzenia było niewiele, za to zabawy sporo. Do-
brze jednak, że zamówiliśmy inne dania mięsne. Można było się 
nimi najeść. 

Po przeszło godzinnej przerwie ruszyliśmy dalej. Została 
nam do zwiedzenia ostatnia atrakcja: Niebieskie Oko.

Niebieskie Oko to niezwykłe podwodne źródło położone 
w cienistym, dębowym gaju. Woda pieni się w głębokiej sadza-
wce. W środku źródło jest granatowe, zaś na brzegach niebieskie. 
Przypomina źrenicę i tęczówkę oka. Głębokości źródła do końca 
nie zbadano. Dotarto tylko do 60 m w głąb. Za czasów komu-
nizmu teren ten był zarezerwowany dla partyjnej elity. Urządzano 
tu polowania i łowiono ryby, zaś zwykli obywatele nie mieli 
wstępu.

21.50 
W kawiarence internetowej nie miałem już dzisiaj kłopotu. 

Wysłałem parę e-maili. Byliśmy też z Pawłem w supermarkecie. 
Zrobiliśmy zapasy prowiantu na kilka następnych dni. Uzgod-
niono, że wypływamy jutro o 8.30. Zrobiło się trochę chłodniej. 
Poszedłem jeszcze raz do kawiarenki internetowej. Żadnych 
nowości.
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24.00 
Posiedziałem trochę na sąsiednim jachcie. Na morzu już ci- 

sza nocna. Największą frajdą dzisiaj była krótka rozmowa z Tobą, 
Kociku.

Manewry bazowo-cumowe
20 czerwca 2011 – poniedziałek
9.00 
Silnik już pracuje. Jesteśmy po śniadaniu, gotowi do odpły-

nięcia. Czekamy na drugą załogę, która jeszcze nie jest gotowa, 
a stoją long side przy naszej lewej burcie i muszą odpłynąć pierw-
si. Maciek ma dzisiaj kambuz. Odkryłem, gdzie są płatki owsiane. 
Mleka też wystarczy na dwa dni, więc problem śniadań dla siebie 
będę miał rozwiązany.

9.30 
Odbiliśmy od nadbrzeża. Bezwietrznie, słonecznie, błękitnie 

– jednym słowem pięknie! 
Saranda była dla nas gościnna. Zamierzamy stanąć w jakiejś 

zatoczce na kotwicy i popływać.

11.00 
Płyniemy na silniku. Nie stawiamy żagli, bo mamy słaby wi-

atr i do tego „w mordę”. Robi się coraz upalniej. Po prawej burcie 
zostawiamy górzysty brzeg Albanii. Gdzieniegdzie na zalesionych 
zboczach widać osiedla. Ciekaw jestem, czy spotkamy na tym ak-
wenie inne jachty? Jeszcze do niedawna wody te były obszarem 
zamkniętym i w wielu miejscach zaminowanym. Są o tym wzmian-
ki w locji. Jesteśmy chyba jedynymi Polakami, którzy odważyli się 
wpłynąć tutaj... 

Przed nami godzina żeglowania do zatoki Porto Palermo, gdzie
zamierzamy stanąć na kotwicy. Płyniemy coraz bliżej malownic-
zych, skalistych brzegów, oświetlonych mocnym słońcem. Zanur-
zone w wodzie, poszarpane strome skały obmywa błękitna woda. 
Na wystającym cyplu wznoszą się ruiny twierdzy Ali Paszy – jedne-
go z lokalnych autonomicznych władców znanych jako paszowie. 
Rozpoczął on swoją „karierę” jako zbójca, który dzięki intrygom 
stał się jedynym władcą kontrolowanego przez siebie terytorium. 
W 1820 r. władze imperium osmańskiego zaniepokojone tym 
faktem, zwolniły go ze stanowiska gubernatora i nakazały zwrot 
paszałyków (tzn. terytoriów) władzom sułtana. W ostatnim despe-
rackim kroku Ali Pasza przyłączył się do greckiej organizacji rewolu-
cyjnej. Tego było za wiele dla Turkow Osmańskich. Po 17 miesiącach 
oblężenia zamku w Joaninie, w styczniu 1822 r. Ali Pasza został 
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zabity. Jego ściętą głowę wysłano do Stambułu, ciało zaś pochowano 
w Joaninie obok żony Eminy. Porto Palermo wg locji jest najpraw-
dopodobniej najpiękniejszym miejscem w Albanii. Niestety, jedno-
cześnie to obszar silnie zmilitaryzowany i wejście wymaga pozwole-
nia. Tolerowany jest mooring (to nazwa liny tonącej pozwalającej na 
zacumowanie jachtu prostopadle do nadbrzeża lub pomostu) przy 
pirsie, obok małego kościoła San Nicole.

17.00 
Stoimy przy rybackim pirsie w zatoce  Porto Palermo. Przy-

mierzaliśmy się aż trzykrotnie do zacumowania. Nie są to kom-
fortowe warunki. Wysoki, betonowy pirs dobry jest dla kutrów 
rybackich, ale nie dla jachtów. Stoimy wśród kutrów. Pływają 
one pod banderą włoską z załogą albańską. Dotąd w Albanii nie 
było łodzi, bo mogłyby one zostać wykorzystane do ucieczki. Za-
toka jest śliczna. Psują jednak ten widok zniszczone i zaniedbane 
budynki oraz stosy śmieci po byłej bazie wojskowej. Widać też 
tunel wykuty w klifach. Mieściła się tam baza okrętów podwod-
nych zbudowana przez Związek Radziecki. Maleńka, kamienista 
plaża oraz krystalicznie czysta i ciepła woda zapraszają do kapieli. 
Z wyjątkiem M. Kurpisza załogi obu jachtów były już w wodzie. 
Ja pływałem przy jachtach, schodząc do wody po drabince ru-
fowej.
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18.45 
Upał jest obezwładniający, chociaż słońce przeszło już na 

stronę zachodnią. Maciek ma kambuz, ale obiad zrobił kapitan. 
Nie był to jednak popis kulinarny. Pomogłem Maćkowi obrać 
ziemniaki, bo nie mogłem patrzeć jak nieudolnie to robi. Ziem-
niaki polane zostały skwarkami z kiełbasy, usmażonej na oleju. 
Do tego podano kubeczek zsiadłego mleka.

20.30 
Próbowałem się zdrzemnąć, ale bezskutecznie. Z sąsiedniego 

jachtu przyszli Janusz z Magdą.  Ponieśliśmy stratę, bo Janusz odbił 
ucho z kubka, wylewając fusy. Rozdmuchało się i ochłodziło. 
Z gór spadają silne, choć krótkotrwałe, szkwały. Nastąpiła znów 
zmiana planów. 

Coraz mniej pływamy – a coraz więcej stoimy na cumach. 
Wyczytałem w locji, że jest w restauracji dostęp do Internetu, więc 
się tam wybiorę. Wiatr pogwizduje w olinowaniu, jacht rozkołysał 
się na cumach. Zrobiło się żeglarsko. Wieje już regularna 6-tka. 
Szybkość wiatru to 26 m/sek.

23.00 
Wróciłem z restauracji, gdzie, niestety, Internetu już nie 

uświadczyłem. Wypiłem Coca-Colę, Wojtek kawę i wróciliśmy 
na jacht. Rozdmuchało się do 30 m/sek, czyli 7° w skali Beaufor-

ta. Przyjemnie stać w bezpiecznym, zacisznym porcie, słuchając 
„grania” wiatru na wantach.

21 czerwca 2011 – wtorek
10.30 
Miałem dzisiaj kambuz. Zrobiłem proste śniadanie, bo na 

takie tylko pozwalają zapasy. Jeszcze o 7.00 mocno wiało, ale już 
jest spokojnie. Pogoda taka, jaką lubimy. Może tylko trochę za 
upalnie. Podobno wyjdziemy dopiero jutro, a tu nie ma tu nic do 
zwiedzania. Zostaje plaża i kąpiele w morzu. Może pójdę do bazy 
wojskowej u podnóża góry?  Najprawdopodobniej jest nieużywa-
na, bo inaczej nas by tu nie było. Rano mieliśmy na kawie gościa 
z sąsiedniego jachtu. Ma maniery stosowne do wyglądu.

11.30 
Zmiany decyzji są nieoczekiwane i szybkie. Od pół godziny 

już płyniemy. Przepływaliśmy obok wspomnianej wcześniej bazy. 
Góry i cały pas brzegowy najeżone są bunkrami i kopulastymi 
stanowiskami strzelniczymi.  Stoki do połowy wysokości poras-
tają agawy pełniące, wraz z zasiekami z drutów kolczastych, funk-
cje obronne. Posadzone zostały z rozkazu Envera Hodży – ostat-
niego komunistycznego dyktatora Albanii. Zapora z kolczastych 
agaw była nie do sforsowania.
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12.30 
Zrobiłem sobie drugie śniadanie, jak zwykle chleb z marga-

ryną i dżemem. Puszek mięsnych – typu mielonka – nie dotykam. 
Po wczorajszym wietrze została martwa fala, która utrudnia 
płynięcie. Płyniemy na silniku, bo wiatr mamy przeciwny.

17.30 
Stoimy na kotwicach i linach, przycumowani do ostrych 

nadbrzeżnych skał w pięknej zatoczce Grama.  W locji opisano ją 
jako uderzająco piękną – i jest to trafne określenie.  Podczas cu-
mowania było nerwowo. Nie jesteśmy zgraną załogą. Wziąwszy 
jeszcze pod uwagę naszą średnią wieku (grubo po 60-ce z wy-
jątkiem Kapitana), to staje się jasne, czemu manewry nie są per-
fekcyjne. 

Teraz kusi mnie piękna, biała plaża usypana warstwowo 
z różnej wielkości kamyków. Najcięższe tworzą pierwszy wał, 
kolejne naniosły fale i z coraz mniejszych przechodzą w piasek. 
Wejście do wody jest strome i po kilku krokach jest już głęboko. 
Woda krystalicznie czysta, ciepła o różnych odcieniach błękitu. 
Żal było z niej wychodzić. 
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Popłynęlismy raz jeszcze z Wojtkiem pontonem, żeby zrobić 
trochę zdjęć.

19.00 
Kapitan zrobił obiad, tzn. ryż z innymi jadalnymi kompo-

nentami, które znalazł w zapasach. Zostały mi stosy naczyń do 
zmywania. Koniec mojego dyżuru w kambuzie.

21.00 
Patrzę w pięknie rozgwieżdżone niebo. Kociku, przypomi-

nam sobie jak pokazywałem Ci gwiazdozbiory na Siedlisku.
22.00 
Wieczorne Polaków rozmowy. Zaczynamy się powtarzać. 

Szkoda czasu, idę spać.

Nieco denny kapelusik...
22 czerwca 2011 – środa
9.00 
Noc minęła spokojnie. Przy tej pogodzie stanie w zatoczce 

było bezpieczne. Strach pomyśleć, jak by było przy złej pogodzie. 
Zatoczka jest zupełnie nieosłonięta od strony morza.

10.00 
Oddaliliśmy cumę, podnieśliśmy kotwicę i już od godziny 

płyniemy. Po prawej stronie zostawiamy słabo porośnięte, skaliste 
zbocza gór. Nie widać tu ludzkich osiedli. Morze też jest puste, 
ani kawałka żagla w zasięgu wzroku. Z nieba leje się żar: +30°C.

11.00 
Ku naszemu zdumieniu na horyzoncie pojawił się żagielek. 

Obok nas przepłynęła włoska łódka.

11.45 
Na pokładzie trudno już wytrzymać. Przed chwilą wyprze-

dził nas jacht włoski, zmierzający do mariny, do której i my pły-
niemy. Próbowaliśmy z nimi porozmawiać, ale słabo znali angiel-
ski. Płyniemy do portu Vlora (Vlorë) – to drugi najważniejszy port 
w Albanii. Niestety, nie posiada miejsc do cumowania, zwłaszcza 
jachtów. W zatoce Vlora morza rozdzielają się: na Adriatyckie 
i Jońskie. Miasto ma długą historię. Istniało już w starożytności, 
kiedy to nosiło nazwę Aulona, ale słynie głównie jako miejsce 
gdzie w 1912 r. proklamowano niepodległość Albanii.

13.10 
Próbowaliśmy płynąć na żaglach. Postawiliśmy grota i genuę.

 Przez jakiś czas płynęliśmy „na motyla”, ale wiatr ustał i znów 
płyniemy na silniku. Maciek w trakcie manewrów zgubił swój 
kapelusik, który niedobra lina strąciła do wody. Zrobiliśmy mane-
wr „kapelusik za burtą”, ale nie wyłowiliśmy go. Nabrał wody 
i zatonął. Co za pech!

 13.50 
Zatrzymamy się nie w porcie Vlora, ale Orikum. Jest to je-

dyny turystyczny port w Albanii. Miasto zostało założone w VII 
lub VI wieku p.n.e przez kolonistów z greckiej wyspy Euboea. 
Znane z długiej, pokrytej drobnymi kamykami plaży, cieszy się 
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popularnością mieszkańców Vlory, którzy przyjeżdżają tu chętnie 
na weekendy.

14.45 
Przed nami port Orikum. Załoga na stanowiskach mane-

wrowych.
15.00 
Stoimy przy pływającym pomoście. Marina jest śliczna.
17.00 
Raz jeszcze to potwierdzam, tym razem z lądu. Wróciliśmy 

właśnie z restauracji, gdzie schładzaliśmy się piwem. Fundatorem 
jest Mieciu, który po raz pierwszy od siedmiu dni zszedł z jachtu 
na ląd. Powtarza, że wybrał się na pływanie, więc piesze spacery 
nie interesują go. Musimy iść do sklepu po zakupy.

21.30 
Za chwilę położę się spać. Dzień był męczący, bo upalny. 

Do sklepu było około 1km, który przeszliśmy piechotą. Na drogę 
powrotną zafundowaliśmy taxi. Zrobiłem zakupy trochę pod 
swój gust. 

Z sąsiedniego jachtu zaproszono nas na kolację z plackami 
ziemniaczanymi w roli głównej. Kucharze spisali się świetnie, 
szczególnie Mieciu, który utarł całe wiadro ziemniaków. Kolejną 
bohaterką wieczoru została Madzia, która usmażyła wszystkie 
placki. Była ich taka ilość, że każdy mógł jeść do woli, a nawet 
i więcej. Nie oszczędzałem się – i w tej chwili ledwie się ruszam. 

Rozmawiałem z Tobą, Kociku, i z Grzegorzem. Cieszę się, że 
wszystko OK. Wzruszający jest fakt, że Knyszynka często przybiega 

i sprawdza, czy nie wróciliśmy. Kochana psinka. Telefonowała Julia 
i Nick. Wysłałem SMS, że odezwę się za 2 tygodnie. Idę spać.

Sterani Tiraną
23 czerwca 2011 – czwartek
6.00 
Nie śpię już od 5.00. Chrapanie Maćka jest nie do wytrzy-

mania. Dzielimy razem koję dziobową. W nocy długo trwała im-
preza, będąca kontynuacją placków ziemniaczanych, chociaż już 
bez tego dania, za to z lokalnym bimbrem. Normalny człowiek 
umiera po wypiciu jednego kieliszka tego trunku, ale nie Maciuś. 
W planach dzisiejszych jest wyjazd do Tirany. Nie wiem jak inni, 
ale ja pojadę.

12.00 
Dojechaliśmy busikiem do Tirany. Podróż przebiegała eta-

pami. Pierwszy etap z Orikumu do Vera. Do Orikumu jest 1km. 
Podwiózł nas swoim samochodem tubylec z obsługi mariny. 
W Orikumie wsiedliśmy w autobusik do Tirany. Było nas trzech,
tzn. Władek, który jutro odlatuje do Londynu, Wojtek i ja. Resz-
ta towarzystwa z jachtów nie dawała znaków życia. Kierowca 
autobusiku zbiera pasażerów po drodze. Nie ma określonych 
przystanków. Godziny odjazdów też nie są znane. Busiki jeżdżą 
z dużą częstotliwością, zapewniając połączenia między miastami. 
Jazda była męcząca. Wiekszą część drogi przespałem. Drogi są 
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fatalne, w ciągłej budowie. Jadąc ma się wrażenie, że cały kraj się 
buduje, a oni tylko nadrabiają wieloletnie opóźnienia. Zaskakują 
duże kontrasty. Jadąc wzdłuż brzegu można się poczuć jak na La-
zurowym Wybrzeżu. Piękne hotele wkomponowane są w skały. 
Schody zbiegają na małe plaże z krystalicznie czystą, lazurową 
wodą. Są jednak też odcinki brzegu z plażą pokrytą brudnym, 
zaśmieconym piaskiem, szczególnie w sąsiedztwie miast.

 Tirana mnie nie zachwyciła, ale są miejsca o których chciał-
bym wspomnieć.

Plac Skanderbega – Plac już niegdyś był ogromny, ale zo-
stał dodatkowo powiększony za czasów panowania komunistów. 
To główny plac, a zarazem centrum miasta. Otaczają go ważne 
budynki, takie jak opera, meczet i muzea. Na środku znajduje 
się pomnik narodowego bohatera albańskiego – Skanderbega. 
W 1958 roku, w ramach „przyjaźni” Rosjan z Albańczykami, po-
stanowiono zbudować imponujący Pałac Kultury. W trakcie bu-
dowy jednak stosunki uległy pogorszeniu i dzieło to dokończyli 
chińscy budowniczy. Z kolei na budynku Narodowego Muzeum 
Historycznego znajduje się mozaika. Planowane są prace reno-
wacyjne mające upiększyć plac, między innymi zwiększyć ilość 
zieleni.

„Piramida” – Otwarta w 1988 roku jako muzeum ku czci 
albańskiego dyktatora – Envera Hodży – została zaprojektowa-
na zresztą przez jego córkę, Pranverę. Prawdopodobnie ta mo-
numentalna konstrukcja należy do najdroższych budowli wznie-
sionych w Albanii. Po upadku komunizmu wewnątrz powstało 
centrum konferencyjne, kulturalne oraz dyskoteka. Dziś oficjalna 
nazwa Piramidy to Międzynarodowe Centrum Kultury. Tu wy-

głaszał swoją mowę George Bush goszcząc w Tiranie. Aktualnie 
prowadzone są prace nad zmianą wizerunku piramidy. Co cieka-
we, powierzono je firmie związanej z córką Hodży. W 1999 roku 
tuż przed budynkiem postawiono Dzwon Pokoju.

Meczet Et’hem Beja – Należy do najważniejszych zabytków 
kultury muzułmańskiej w całej Albanii, nie tylko w Tiranie. Znaj-
duje się w samym centrum miasta, a jego budowa trwała od 1794 
do 1821 roku. Podczas reżimu komunistycznego został zamknięty, 
ale od 1991 roku znowu jest dostępny dla wiernych. Zarówno we-
wnątrz, jak i na zewnątrz oko przyciągają efektowne zdobienia.
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 Zadziwił mnie ruch na jezdniach. Według jakich przepisów 
on się odbywa? Z obserwacji wynika, że brak jest jakichkolwiek 
przepisów. Ludzie przechodzą przez jezdnię gdzie i kiedy chcą. 
Nikogo nie dziwi, że rowerzyści i motocykliści jadą pod prąd. 
Światła działają, ale nikt nie zwraca na nie uwagi. Kierunkowska-
zów też prawie nikt nie używa. Za to klaksonów non-stop. Jeden 
wielki chaos.

12.45 
Zjadłem wielkiego crępe’a z czekoladą i owocami. To odpo-

wiednik dużego naleśnika. Wojtek wziął z innym nadzieniem. Po-
daje się go bezpośrednio do ręki, ja jednak poprosiłem o sztućce, 
czym wprawiłem kelnera w wielkie zakłopotanie.

14.00 
Zrobiliśmy przerwę na lody w ładnym lokalu przy kasynie, 

z widokiem na fontanny. Chodzenie po mieście w takim upale 

szybko męczy. Można tu zaobserwować lokalny, albański koloryt 
i atmosferę. Obawiam się, że za parę lat nie rozróżnimy, szczegól-
nie na wybrzeżu, czy to jest Albania, Grecja, czy może Chorwac-
ja. Już teraz zamiast melodii narodowych zewsząd dobiega dys-
kotekowy „łomot”.

14.30 
Przyjemnie siedzi się w chłodzie, słuchając plusku fontanny. 

Tylko z daleka słychać hałas ulicy. Ruszamy, bo musimy dojść do 
placu, gdzie wysiedliśmy i tam wypatrywać autobusiku do Vlory. 
Okazało się po 30 minutach oczekiwania, że odjazdy do Vlory 
są z innego miejsca. Jak tu się dopytać? Są przystanki, ale nie ma 
żadnej informacji. Tylko miejscowi wiedzą, jakie autobusy skąd 
i dokąd odjeżdżają. Nie pomaga plan miasta, bo na domach nie ma 
nazw ulic. Pytaliśmy przechodniów, ale też błędnie nas informo-
wali. Wreszcie zatrzymany taksówkarz zaproponował podwie-
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zienie do właściwego przystanku za 300 leków (to niewiele). 
Trafiliśmy do tego samego autobusu, którym przyjechaliśmy. We 
Vlorze pomogło nam trzech młodych Albańczyków znających 
angielski. Wreszcie dojechaliśmy do Orikumu i wysiedliśmy 
przed bramą portu jachtowego. Transport z Tirany do Vlory 
kosztował 600 leków od osoby plus 150 leków z Vlory do Ori-
kumu. Przeliczając było to 6 € w jedną stronę.

Droga wąska, na niektórych odcinkach asfaltowa, w wielu 
miejscach wyboista, zmieniająca się w kamienisto-szutrową. 
W takich okolicznościach jechaliśmy w tumanach pyłu. Ruch był 
bardzo duży, w większości generowany przez ciężarówki i tiry. 
Całe szczęście, że ja mogę spać w każdych warunkach. Większość 
trasy przespałem. 

Po dotarciu do mariny najważniejsza stała się kąpiel, która 
mnie zregenerowała. Wycieczkę uznaję za męczącą, ale Tirana 
warta była tego.

Uroki nic-robienia
24 czerwca 2011 – piątek
7.30 
O tej porze można swobodnie korzystać z portowej toalety. 

Ogoliłem się, wziąłem prysznic i przez parę godzin mogę się czuć 
jak cywilizowany człowiek. Zaczyna się ruch na jachcie. Wojtek 
jest w łazience, Paweł pije poranną kawę i pali skręta na pokładzie. 
Odpala jeden papieros od drugiego. Drugim nałogowcem jest Ma-
ciek. Nie mam łatwego życia. Następnym razem będę sprawdzał, 
kto płynie. We wnętrzu jachtu już jest +27° C. W ciągu dnia prze-
kroczy 30° C, zaś na zewnątrz 40° C. Zapowiada się kolejny upalny 
dzień. Na morzu jest przyjemniej w taką pogodę. Lekki wiatr 
i chłód od wody łagodzi upał. Wypływamy dopiero jutro.

10.45 
Mam kambuz. Zrobiłem na śniadanie gotowane jajka i teraz 

liczę na dłuższy spokój. Okazało się, że można korzystać w mari-
nie z sieci bezprzewodowej. Mamy z komputera jachtowego dostęp 
do Internetu. Sprawdziłem pocztę, napisałem parę e-maili.

12.30 
Wybrałem się na zimne piwo do zacienionej knajpki, ale 

zawróciłem, bo nie miałem ochoty spotkać naszych piwoszów, 
dyskutujących wciąż na te same tematy.

16.00 
Pod pokładem w cieniu jest +32° C. W takich warunkach 

każdy ruch to wysiłek. Poszedłem w końcu do knajpki, gdzie 
wypiłem piwo, ale nie dało mi to ochłody.

17.30 
Upał się nie zmniejsza. Totalny luz w myśl powiedzenia: 

„Róbta co chceta”. I to właśnie robimy. Zjadłem kromkę z masłem
i serkiem topionym, posypanym zielonym groszkiem. Wyrzuci-
liśmy dużo spleśniałego chleba.

20.00 
Wróciłem z plaży, a właściwie to bardziej ze śmietnika. Tylko 

plaże przy hotelach i w małych zatoczkach są czyste. Po pływaniu 
musiałem się wykąpać. Teraz gotuję obiad, tzn. ziemniaki. Do 
tego puszka mięsa z przecierem pomidorowym.

20.45 
Obiad okazał się „rewelacyjny” wg opinii Maćka. Nie jest on 

jednak dla mnie autorytetem w dziedzinie kulinarnej. Wszystko 
mu smakuje, a tak właściwie to jest „wszystkożerny”. Ja takiego 
obiadu w domu bym nie jadł. Ale że tu nie dom...

21.20 
Rozmowa się nie klei, czas do koi. Jutro trzeba wcześnie wstać.

25  czerwca 2011 – sobota
8.15 
Od dwóch godzin jesteśmy w drodze. Pobudka była o 5.00. 

Chodziło o to, żeby wyjść z zatoki przy bezwietrznej pogodzie. 
Plan się powiódł, chociaż zaraz po wyjściu zerwał się pasek 
klinowy napędzający alternator. Naprawa trwała pół godziny. 
W tym czasie byliśmy holowani przez jacht Janusza. Wieje 5° w skali 
Beauforta. Płyniemy tylko na genui. Pół godziny temu zrzuciliśmy 
grota. Szybkość w granicach 5 węzłów. Niebo bezchmurne, a do 
tego słońce zaczyna mocno przygrzewać. Chcielibyśmy dzisiaj 
dopłynąć do Sarandy. Musimy tam odprawić się przed opuszcze-
niem wód Albanii w drodze do Grecji.

9.25 
Spadła nam szybkość, więc uruchomiliśmy silnik. W tej 

chwili mamy 6 węzłów.
10.00 
Posterowałem trochę. Zwinęliśmy genuę, bo nie było z niej 

pożytku. Posiedzę teraz w cieniu pod pokładem. Zwiększyliśmy 
obroty silnika. Chcemy dopłynąć jak najszybciej do zatoki  Porto 
Palermo i tam schronić się przed zapowiadanym pogorszeniem 
pogody. W takiej sytuacji do Sarandy zawiniemy dzień później. 
Mamy komfort, że nigdzie nam nie spieszno.

11.00 
Cały czas płyniemy na silniku. Do zatoki  Porto Palermo jest

około 3 godzin płynięcia. Zrobiła się większa fala i większy 
rozkołys. Gdzieś tam przed nami nieźle wieje.
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11.50 
Nie tylko przed nami, ale i za nami zaczyna się coś dziać. 

Na horyzoncie pojawił się biały, zmieniający kształty pas, który 
ciągnie się szerokim łukiem. To pas spienionej wody, a właściwie 
łamiących się sporych grzywaczy. Musi tam mocno wiać. Zre-
fowaliśmy genuę do malutkiego spłachetka i daliśmy na silniku 
„Cała naprzód!”. Kierujemy się wprost na zatokę  Porto Palermo, 
do której zostało jeszcze około 9 mil morskich. Za nami potężny 
szkwał, który powoli zbliża się do jachtu. Zwiększyły i wydłużyły 
się fale dobiegające z tamtego kierunku. Po lewej stronie skali-
ste góry opadające do morza. Niebo bez chmurki, palące słońce 
i w odległości około 2 mil morskich za rufą goniące nas grzy-
wacze. Płyniemy, zerkając ciągle za siebie. Połączyliśmy się przez 
radio z towarzyszącym nam jachtem znajdującym się głębiej 
w morzu prosząc, żeby obejrzeli się do tyłu. Odpowiedzieli, że 
dostrzegli to zjawisko. Widzieliśmy jak zrzucają żagle i zmieniają 
kierunek. Są jednak o wiele dalej od brzegu niż my.

12.00 
We wnętrzu jachtu plaga much. Rozwiesiliśmy nad stołem 

w mesie lepy, mimo protestów Maćka. Te muchy mocno gryzą. 
Kociku kochany, stwierdzam, ze Twoje naleganie żebym zabrał 
lnianą koszulę, było bardzo trafne. Teraz w tym upale to po-
dwójnie doceniam. Dziękuję.

16.20 
Stoimy od godziny w zatoce  Porto Palermo przycumowani 

long side do „Ra”, który z kolei przycumował do kutra ryback-
iego przy betonowym pirsie. Rozdmuchało się, ale tak jesteśmy 
omotani cumami, że czujemy się bezpieczni. Zdecydowaliśmy tu 
zacumować, gdyż doganiający nas front pogodowy nie wyglądał 
przyjaźnie.

16.30 
Wiatr gwiżdże na wantach. Przyjemnie jest w niepogodę 

stać w bezpiecznej przystani. Wróciliśmy z restauracji, gdzie 
Kapitan zaprosił na piwo i toast „za cudowne ocalenie”. Muszę 
porozmawiać z Maćkiem, bo jestem zaskoczony jego postawą. Do 
tej pory zawsze odbierałem go pozytywnie. Dzisiaj Paweł gotuje 
obiad, więc zobaczymy czy będzie to coś jadalnego.

18.00 
Gwałtowny wiatr spada w podmuchach ze szczytów, szarpiąc 

jachtem na cumach. Na obiad konsumowaliśmy makaron polany 
sosem z cebuli, czosnku, papryki i przecieru pomidorowego. Było 
to pikantne.

18.20 
„Tańczymy” coraz gwałtowniej na cumach. Zdrzemnę się, 

bo słońce bardzo mnie zmęczyło.
21.45 
Uderzenia szkwału coraz słabsze, ale wiatr cały czas muzyku-

je na wantach. Momentami wiało z szybkością 42 węzłów, czyli 
9° B. Czy do jutra „wydmucha” się? Mamy ruszać rano o 8.00.

26 czerwca 2011 – niedziela
6.50 
Sztorm trwa nadal i nic nie wskazuje na to, że osłabnie. 

Spadła temperatura, ale to nas nie martwi. Będziemy tu czekać, 
aż się uspokoi.

7.50 
Zjadłem swoją miskę płatków. Maciek ma kambuz, właśnie 

smaży jajecznicę.

Wróć do Sarandy...
8.45 
Wiatr zdecydowanie zelżał i za 15 minut wychodzimy. Na 

zewnątrz może być jeszcze spora fala. Do Sarandy mamy około 
180 minut żeglugi.

10.00 
Wiatr jest już słabiutki. Płyniemy z szybkością 3 węzłów. 

Maciek zaczął znów swój monolog. Wyłączam się. Pod pokładem 
w cieniu jest przyjemnie, a i much jest już mniej.

13.30 
Stoimy w Sarandzie przy nadbrzeżu, przy którym już staliśmy 

poprzednim razem. Tutejsza policjantka wzięła paszporty do 
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odprawy. Musimy czekać na specjalny dokument shore pass, 
uprawniający nas do wyjścia w miasto. Ten, który otrzymaliśmy 
poprzednim razem, jest już nieważny. Jak tylko otrzymam aktual-
ny dokument, to idę na plażę wykąpać się. Świetnie, że będziemy 
tu do jutra. Chcę pochodzić po mieście i kupić jakiś drobiazg 
z Albanii. Dla Ciebie, Kociku, chciałbym nabyć serwetkę, zrobioną 
w charakterystyczny albański sposób.

17.10 
Wróciłem z miasta, a właściwie z plaży. Wykąpałem się i na

 promenadzie kupiłem ten prezencik. Zrobiliśmy już listę spra-
wunków na następne dni pływania. Do kasy jachtowej każdy 
z nas dołożył kolejne 50 €.

18.30 
Zrobiliśmy zakupy w pobliskim sklepie. Po raz pierwszy od 

kilku dni zjadłem świeży chleb z masłem i popiłem zsiadłym mle-
kiem. Pyszności! Z chlebem mamy kłopot, bo szybko pleśnieje. 
Sporo już wyrzuciliśmy do morza. Najgorszy upał za nami, 
zrobiło się przyjemniej.

20.50 
Maciek ma kambuz i postanowił ugotować obiad. Podpowia-

damy mu, co i jak, bo nie ma pojęcia o gotowaniu. Podał gotowane 
ziemniaki, smażoną cebulę i kiełbaski z musztardą. Kiełbaski były 
przypalone, ale ja zdążyłem swoją porcję zdjąć wcześniej z patel-
ni. Pojadę do kawiarenki internetowej, aby sprawdzić pocztę.

22.00 
W mieście, na stadionie występowały zespoły ludowe. Dość 

ciekawe, ale dłużej nie mogłem słuchać tego typu muzyki. Załoga, 
oprócz Pawła, już spała kiedy wróciłem. W drodze powrotnej 
wypiłem Coca-Colę, czyli moje lekarstwo na strawienie jachto-
wych delikatesów.

27 czerwca 2011 – poniedziałek
10.00 
O 9.00 oddaliśmy cumy i wypłynęliśmy z gościnnej Saran-

dy. Jesteśmy w drodze do miasta Kassiopi na Korfu. Mam dzisiaj 
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kambuz. Przy śniadaniu doszło do scysji z Wojtkiem. Towarzys-
two zaczyna być coraz bardziej męczące. Najchętniej skróciłbym 
ten rejs.

Moje wielkie 
greckie jedzenie...
11.30 
Od 30 minut stoimy w porciku jachtowym w uroczej miej-

scowości Kassiopi. Warta odwiedzenia ze względu na ruiny we-
neckiego zamku. Podeszlismy rufą, rzucając z dziobu kotwicę. 
Towarzyszący nam jacht  przypłynie później, bo chcieli dłużej 
pobyć w Sarandzie. Załoga poszła na piwo, a ja poszukam miejsca 
do kąpania. Obok są małe kamieniste plaże.

15.00 
Po kąpieli trochę ożyłem. O 12.00 Paweł zrobił wczesny 

obiad: makaron z warzywami. Teraz wszyscy wyszli. Jak ktoś 
wroci, to pójdę do miasta zrobić parę zdjęć. O tej porze będzie 
dobre światło.

17.40 
Miasteczko jest większe niż myślałem, takie typowo turysty-

czne. Robi się chłodniej. 

19.10 
Załogi poszły do restauracji na kalmary. Ja wybrałem się do 

innej na lokalny przysmak o nazwie Sofrito. Potrzebowałem też 
ciszy i spokoju. Lokal z dużym tarasem jest pięknie położony nad 
brzegiem, z którego roztacza się widok na zatokę. Po drugiej stro-
nie górzyste wybrzeże Albanii i Saranda oświetlona zachodzącym 
słońcem. Miasto i jego okolice to najbardziej nasłonecznione 
miejsca w Albanii.

21.30 
Zapadł już zmierzch, zapalono lampy. Danie było świetne, 

cielęcina gotowana w winie z czosnkiem i pietruszką. Do tego 
podano przysmażone ziemniaki z brokułami. Zapłaciłem 11€. 
Miałem czas na uzupełnienie zapisków w „Dzienniku”. Trochę się 
ochłodziło, czas wracać na jacht.
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22.00 
Na jachcie kolejne party. Puste butelki świadczą, że trwa 

już od dłuższego czasu. Włączyłem się, ale tylko do rozmów. 
Paweł zrobił nam seans filmowy. Na ekranie laptopa obejrzeliśmy 
ciekawy film o łodziach żaglowych w różnych częściach świata, 
o pracy na nich, sposobach żeglugi itd.

24.00 
Rozmowy z coraz większą ilością powtórek. Czas iść spać.

28 czerwca 2011 – wtorek
7.30 
Zaczyna się ruch na jachcie. Kuk robi śniadanie. Nałogowcy 

już siedzą przy kawie i palą papierosy. Ja zjadłem miskę otręb 
z mlekiem i miodem. Do lunchu wystarczy.

9.00 
Byłem w sklepie. Dokupiłem mleko, świeży chleb, duńskie 

masło, żółty ser. Zrobię pyszne drugie śniadanie.
10.00 
Pięć minut temu odbiliśmy od kei. Byłem w trakcie pisania 

odpowiedzi Jureczkowi, ale nie wysłałem, bo wyszliśmy z zasięgu 
sieci. Wkurzający jest brak wcześniejszych ustaleń. W ciągu 

minuty podejmowanych jest kilka sprzecznych decyzji. Płyniemy 
do Kerkory, tam skąd wyruszyliśmy. Musimy się tam odprawić, 
bo wpływamy ponownie na obszar Unii Europejskiej. Wcześniej 
kapitan nie załatwił wymaganych dokumentów myśląc, że jakoś 
to będzie – czyli typowo polskie podejście.

10.20 
Żar leje się z nieba. Trochę chłodniej tylko pod pokładem, 

a i much tam mniej. Maciek jest słabowity dzisiaj.
13.30 
Staliśmy godzinę w porcie Gouvia. Załatwione tam zostały 

formalności związane z pływaniem po wodach greckich. Ja wy-
mieniłem dwie butle gazowe, jedną dla nas i jedną dla jachtu „Ra”. 
Płyniemy do portu handlowego. Tam musimy jeszcze załatwić 
formalności paszportowe, a może i zostaniemy na noc?

15.00 
Przycumowaliśmy w basenie promowym na czas odprawy. 

Rozdmuchało się i jest w porywach 6°B. Nie obyło się bez kłopotów 
przy cumowaniu. Powtarzaliśmy podejście i zahaczyliśmy burtą 
o rufę jachtu „Ra”. Podejście i manewry zaczęliśmy przed dzio-
bem pasażerskiego promu, który podchodził do nadbrzeża 
i miał pierwszeństwo.  Jacht „Ra” też jeszcze nie był gotowy z cu-
mowaniem. To ewidentny błąd z naszej strony.
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16.00 
Paweł z Januszem jeszcze nie wrócili z odprawy. Właściwie 

to nigdzie nam się nie spieszy w taką pogodę.
16.50 
Rzuciliśmy kotwicę po zawietrznej stronie wyspy w cichej, 

bezpiecznej zatoce. Zajęło to nam prawie godzinę. Teraz jest 
ślicznie. Przed nami piętrzy się góra ze Starą Twierdzą. Stanowi 
ona symbol miasta i wyspy. Jest to najstarsza ze znanych fortyfi-
kacji, założona w VI wieku na gruzach starego korynckiego mia-
sta Paleopolis, zniszczonego przez Gotów.

W XV wieku Wenecjanie wybudowali nowe mury i wykopa-
li fosę obronną – Centrafose, która jest malowniczym elementem 
współczesnego krajobrazu. Dalsza przebudowa nastąpiła w latach 
1558-1588. Wówczas wybudowano fortyfikacje, które przetrwały 
do dziś. 

Płynąc na bezpieczne kotwicowisko przepływaliśmy obok 
Nowej Twierdzy. Nowa Twierdza jest nowa w tym sensie, że jej 
budowę rozpoczęto w 1572, czyli zaledwie 15 lat po rozpoczęciu 
przez Wenecjan przebudowy Starej Twierdzy. Wenecjanie wy-
konali ogromne prace nad zewnętrznym kształtem, lecz budowle, 
które przetrwały wewnątrz murów – tunele i klatki schodowe ze 
sklepieniami – dobudowali Brytyjczycy.

17.15 
Zjedliśmy obiad, czyli makaron z tuszonką wieprzową. 

Okropność! Wiatr ucichł i zrobiło się chłodniej i przyjemniej. Nie 
mogę się zalogować z komputera jachtowego do sieci komputer-
owych, bo są płatne, a do miasta nie chce mi się płynąć ponto-
nem.

20.30 
Zjadłem lekką kolację: chlebek podobny do ciabaty 

z duńskim masłem. Do tego serek topiony i pomidor.
21.00
Cieszę się, że porozmawiałem z Tobą, Kociku. Idę już spać.  

Dzisiejsza pogoda z silnym wiatrem, upałem i późniejsze mane-
wry bardzo mnie zmęczyły.

Załoga od święta
29 czerwca 2011 – środa
7.10 
Maciek robi śniadanie. Ja już swoje zjadłem i jeszcze ze 

śniadania ogólnego zjadłem swoją porcję jajecznicy. Wcześnie 
rano odśpiewaliśmy „Sto lat!” Pawłowi z okazji imienin. W planie 
jest podróż na wyspę Paxos, około 20 mil morskich od Korfu. 
Wieczór i noc były hałaśliwe, co w tym klimacie jest regułą. Po 
zmroku miasto ożywa i z brzegu dobiega dyskotekowy rumor. 
Pamiętam Korfu sprzed 20 lat, kiedy to słyszałem piękne, greckie 
melodie. Niestety, to minęło i chyba już nie wróci.

8.00 
Zginął jeden odbijacz. Nie wiadomo tylko gdzie i kiedy. 

Paweł przywiózł nowy z miasta. Wypadło po 4,5 euro.
9.50 
Godzinę temu podnieśliśmy kotwicę i płyniemy na Paxos. 

Wiatr mocny „w mordę”, co stało się już regułą, więc płyniemy 
na silniku. Wczoraj zatankowaliśmy do pełna. Jeszcze tylko 
parę dni pływania. Czas coraz bardziej się dłuży, a towarzystwo 
nuży. Smród dymu papierosowego, popiół walający się wszędzie, 
cmykanie przez zęby niektórych, gadanie na te same temat 
– wszystko to i wiele innych rzeczy zaczyna mnie irytować. 
A może przebywanie ze mną też jest męczące dla innych? Jestem 
chyba coraz mniej tolerancyjny...

13.30 
Przed nami Paxos. Postawiliśmy grota i foka. Płyniemy os-

trym bajdewindem lewego halsu. Pogoda słoneczna z małymi 
chmurkami. Przeciwny wiatr trochę nas chłodzi, więc nie czu-
jemy upału.
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14.30 
Stoimy na kotwicy w uroczej zatoczce przy miasteczku Gios. 

Wygląda jak na Karaibach. Wyspa ma 11 km długości i 5 km 
szerokości. Znana jest jeszcze od czasów Wenecjan – czyli od XV 
wieku – z gajów oliwnych.

16.10 
Na obiad były niedogotowane ziemniaki, polane niedo-

smażoną cebulą z wysuszonymi sadzonymi jajkami. Takie jedze-
nie powinno się podawać w korycie! Teraz w planie jest wyprawa 
na brzeg. Stoimy naprzeciwko niewielkiej kamienistej plaży. Mam 
ochotę się wykąpać.

19.05 
Wróciłem z lądu pontonem z „Ra”. Nie wykąpałem się, gdyż 

z miasteczka do plaży było dość daleko. Pospacerowałem tylko 
trochę i zjadłem lody, żeby zabić smak obiadu. Wiatr ścichł, jak 
to bywa o tej porze dnia. Zatoka z jachtami stojącymi na kotwicy, 
białe domki wśród zieleni oświetlone zachodzącym słońcem – to 
wszystko wygląda uroczo.
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19.30 
Imieniny Pawła i urodziny mają być na plaży. Trwają przy-

gotowania. Nasza podchmielona załoga już popłynęła. Na brze-
gu pali się ogień. Przewidywane jest mięso z grilla. Madzia przy-
gotowała mnóstwo sałatek.

23.00 
Wróciłem na jacht z Januszem z „Ra”. Impreza, jak zwykle 

zresztą, z dużą ilością alkoholu.
24.00 
Zdrzemnąłem się, ale wkrótce obudziły mnie głosy powra-

cających z imprezy. Na plaży został Paweł, który nie dał się ruszyć.  
Mogło to się źle skończyć. Już po północy wsiadł do pontonu 
i próbował uruchomić silnik. Przy tych manewrach wpadł do 
wody, ale udało mu się wydostać z niej do pontonu. Zaczął płynąć 
na wiosłach, kręcąc się w ciemnościach bezradnie wśród jachtów. 
Obserwowaliśmy go, bo miał na czole lampkę. Na pomoc ruszył 
Jacek z jachtu „Ra” i pomógł samotnemu żeglarzowi szczęśliwie 
dopłynąć do naszej jednostki.

Samotny mały quad...
30 czerwca 2011 – czwartek
8.10 
Jeszcze tylko 5 dni. Zjadłem swoje otręby i to powinno 

wystarczyć do drugiego śniadania.
9.00 
Czekam aż obudzi się załoga „Ra”. W naszym pontonie usz-

kodzony jest silnik. Nie mam chęci wiosłować do lądu, bo to dość 
daleko.

12.30 
Uff, co za ulga! Wydostałem się wreszcie z naszego zasmro-

dzonego papierosami i rozpolitykowanego jachtu. Zabrałem się 
z Pawłem, który płynął posprzątać po wczorajszej balandze. 
W dzień okazało się, że to plaża kamienista, ale dalej od brzegu 
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z miękkim, białym piaskiem. Nic więc dziwnego, że licznie 
odwiedzają ją turyści i tubylcy.

13.00 
Zjadłem drugie śniadanie w cafebar „Fanis”. Bardzo popu-

larne miejsce, do którego przypływają na pontonach załogi 
jachtów stojących w zatoce. Wziąłem dwie kanapki z lokalnego 
chleba z masłem i dżemem. Do tego świeży, wieloowocowy sok. 
Czuję jak regeneruje się mój żołądek. W Informacji Turystycznej 
kupiłem mapę okolicy (1,50 €). Zamierzam wypożyczyć quada 
i zwiedzić wyspę.

16.45 
Odświeżyłem się kąpielą na plaży po przeszło trzygodzinnej 

wycieczce quadem. Za wypożyczenie wraz z paliwem zapłaciłem 
20€. Byłem w dwóch głównych miastach: Longos i Gajos. To 
malownicze, typowo wypoczynkowe miejscowości, położone na
wschodnim brzegu. Widzi się tu bogactwo, głównie dzięki prze-
bywającym w nich właścicielom jachtów. Reszta wyspy to małe
 osady, rozrzucone na tej niewielkiej, bo liczącej 11km długości 
i 5 km szerokości wyspie. Wiele domów zaniedbanych, ale wśród 
nich dostrzec można także piękne rezydencje. 

Wyspa prawie w całości porośnięta gajami oliwnymi. 
Quada mogę oddać po 18.00, więc uzupełniam „Dzien-

nik”. To było naprawdę udane popołudnie, pomimo drobnych 
kłopotów z pojazdem, którego silnik dwukrotnie zgasł. Nie jest to 
przyjemne doświadczenie na stromej drodze z dala od osiedli. Po 
kilku próbach udało się go zapalić. 

Zdecydowałem się wracać, chociaż miałem jeszcze ochotę 
na przejażdżkę wzdłuż wybrzeża.

17.45 
Siedzę w cafebar „Fanis” i schładzam się kufelkiem zimnego 

piwa. Zostanę tu dłużej i zjem coś smacznego. O jedzeniu jach-
towym nie chcę nawet myśleć. 

Wypożyczalnia quadów będzie dopiero otwarta po 18.00. 
Jutro prawdopodobnie jeszcze tu zostaniemy. Chyba spędzę ten 
dzień na plaży.

19.00 
Już godzinę czekam na tubylca z wypożyczalni quadów, ale 

nie mam innego wyjścia, bo on ma moje prawo jazdy. O, właśnie 
się pojawił!

19.30 
Zabrałem się z Pawłem na jacht. Szukał w mieście świecy do 

silnika pontonu. Teraz siedzi w kokpicie i próbuje naprawić sil-
nik. Zjadłem trochę zimnego makaronu z obiadu. Mam kambuz, 
więc zmywanie należy do mnie. Na jachcie jeszcze cisza, towa-
rzystwo na lądzie – oby jak najdłużej.

21.00 
Są już od godziny i jak zwykle trwa ględzenie (M+W). 

Pawłowi nie udało się naprawić silnika. Czeka go więc spory 
wydatek, bo musi chyba kupić nowy. Pojechał znowu na ląd, by 
szukać części zamiennych. Idę spać.

Slow-fast food
1 lipca 2011 – piątek
7.15 
Jeszcze tylko 4 dni. Nad ranem pokropił deszczyk, po raz 

pierwszy od 3 tygodni. Znów jest słonecznie i ciepło.
10.20 
Wróciłem z plaży, niedaleko od jachtu. Wykąpałem się, ale 

chociaż woda wygląda na czystą, to zastanawiam się, ile w niej 
nieczystości z jachtów? My ścieki wyrzucamy za burtę. Może 
jachty pod banderami zachodnich krajów mają toalety chemi-
czne? Taki już jest obowiązek na wielu wodach. „Baby” (M+W) już 
zaczęły ględzenie. Fajnie, że na jachcie jest komputer z dostępem 
do lokalnej sieci.

12.30 
Płyniemy w kierunku stałego lądu, a właściwie dwóch wyse-

pek Nisis Sivota i Nisis Ay Nikolaos. Zatrzymamy się tam do mo-
mentu powrotu na Korfu. Wiatr mamy pomyślny, co w tym rejsie 
nieczęsto się zdarzało. Niesiemy grota i genuę. Szybkość przeszło 
6 węzłów. Na drugie śniadanie przyrządziłem sobie puszkę szpro-
tek w oleju z ketchupem. Do tego świeży chleb.

15.00 
Zacumowaliśmy w porcie jachtowym w miejscowości Mou-

rtos, położonym na stałym lądzie (Mainland Greece). Kolejna
 urocza marina z kafejkami i barami, ciągnącymi się wzdłuż 
nadbrzeża. Zatankowaliśmy w pierwszej kolejności wodę, bo to 
była najważniejsza sprawa. Odświeżyłem się już dwiema szkla-
neczkami soku ze świeżych pomarańczy. Inni raczą się piwem.

15.20 
Nie mogę się podłączyć do lokalnej sieci internetowej. Trze-

ba się wpierw odprawić i wtedy otrzymuje się kody dostępu.
16.00 
Znalazłem kawiarenkę internetową. Sprawdziłem pocztę. 

Nazbierało się sporo ważnych spraw związanych z uaktualnia-
niem stron. Przesłałem już e-maile z załącznikami do Jureczka. 
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Przy komputerze jest automat na monety. Pół godziny surfowania 
w Sieci kosztuje 1€.

17.30 
Jestem już na jachcie. Upał zelżał, słońce coraz niżej. 

W tym świetle zbocza gór, z białymi zabudowaniami wśród ziele-
ni, wyglądają pięknie.

18.00 
W takim upale nie chce się jeść. Zjadłem tylko 3 kromki 

świeżego chleba z topionym serem. Wstąpię jeszcze na lody, gdy 
będę wracał z kawiarenki internetowej.

18.30 
Lody były bardzo smaczne. Za 3 duże gałki zapłaciłem 4,5 €.

O tej porze dnia zaczynają się zapełniać bary i restauracje. Życie 
nabiera tempa.

20.10  
Czuję się zbyt „przesłodzony”, dlatego też w Bambo Place 

– położonym nad samym brzegiem – wziąłem frytki. Stąd roz-
tacza się piękny widok na zatokę i zachodzące słońce. 

W takich zwłaszcza chwilach tęsknię za Tobą, Kociku...
20.30 
Czekam na frytki. Tu się nikomu nie spieszy. Otrzymałem 

szklankę soku na rachunek lokalu. Taka chwila bez załogantów, 
przy zachodzącym słońcu i dolatującej melodii Zorby jest cudow-
na. Teraz dopiero wiem, że jestem w Grecji! Szkoda, że dźwięki 
trwały tak krótko. Melodia skończyła się po przepłynięciu łódki, 
z której dobiegała.

21.00 
Wreszcie podano frytki. Nie spodziewałem się, że dostanę 

taką ogromną porcję. Do tego ciepły chleb, majonez, ketchup 
 i musztarda. Siedzę objedzony i nie mam ochoty się ruszać. 
Gości przy stolikach przybywa, a „grająca łódka” przywozi coraz 
to nowe grupy turystów. 

Naprzeciwko, na murku, ulokowala się dziwna para – babcia 
z czarną kozą. Obie przystrojone w kolorowe szmatki i błyskotki. 
Budzą duże zainteresowanie. Widzę, że na nasz jacht wchodzą 
W + M. Mam nadzieję, że będą spać kiedy wrócę. Wybieram się 
jeszcze w obszar działania Internetu.

21.40 
Uregulowałem rachunek za kolację: tylko 3 €.
24.00 
Właśnie wyłączył się komputer, bo skończyły mi się 50 

centówki. Zdążyłem odwalić sporo roboty związanej z projektem 
Wagner. Dużo uaktualnień na stronach, wymiana e-maili z Gie-
niem i Jurkiem. Czas wracać na jacht.

Codzienność niecodzienna
2 lipca 2011 – sobota
10.00 
Jeszcze tylko 3 dni. Wróciliśmy całą załogą z supermarketu, 

gdzie zrobiliśmy ostatnie zakupy. W kasie jachtowej zostało 50 €. 
Powinno wystarczyć na opłacenie mariny przy wyokrętowaniu. 
Kolejny, upalny dzień. Mamy zamiar odpłynąć na kotwicowisko. 
Będzie się można kąpać. Kupiłem dla siebie otręby. Jest duńskie 
masło, świeże mleko, chleb – więc mam co jeść. Sprawdzę w agen-
cji turystycznej, czy nie ma jednodniowych wycieczek po okolicy. 
Nad górami zbierają się ciemne chmury a na pokładzie zaczyna 
się – identyczne od wielu dni – ględzenie.

11.55 
Znowu spędziłem sporo czasu i zużyłem trochę pieniędzy 

w Internecie na uzupełnienia stron Bractwa i Wagnera.
13.00 
Zrobiłem drugie śniadanie na jachcie z chrupiącego chleba, 

masła i żółtego sera. Smakowało wyśmienicie. Popiłem to swoją 
herbatą Pu-Erh. Bez niej byłbym nieszczęśliwy. Pustawo w mias-
teczku, bo to czas sjesty. Szkoda, że w pobliżu nie ma plaż. Ciemne 
chmury znikły i jest upalnie z leciutkim wiaterkiem od morza.

13.30 
Silnik w pontonie nadal niesprawny. Wymaga poważnej 

naprawy u mechanika, a to kosztuje. Nam silnik już nie jest 
tak bardzo potrzebny. Zawsze można płynąć na wiosłach, gdyż 
odległość z kotwicowiska do brzegu jest mała.

14.00 
Zrobiłem pranie (mamy dużo słodkiej wody), w tym odświe-

żyłem koszulę lnianą. Jest to jedyny strój, jakiego ciągle używam. 
Do tego zwykłem ubierać czerwone spodenki.

14.10 
Do przystani przybijają kolejne statki wycieczkowe z Paxos. 

Na jachcie pusto. Załoga siedzi na piwie w nadbrzeżnym barze, 
którego właściciel jest ożeniony z Polką. Ma też u siebie na wakac-
jach teściów z Polski.

14.45 
Przynieśliśmy z Maćkiem dwie zgrzewki wody mineralnej.
16.30 
Wróciłem z internetowej kawiarenki. Myślę, że fala e-maili 

już się przewaliła. Wysłałem tylko jeden do Jureczka. Na jach-
cie Paweł krząta się przy obiedzie. Kupiliśmy świeże mięso, więc 
pachnie apetycznie.
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17.25 
Na obiad był gulasz z ryżem. Zjadłem kilka ziarenek ryżu. 

Zapadła decyzja, że zostajemy na noc. Właściwie to nasza załoga 
nie ma głosu. To, co zostanie ustalone na „Ra” – to jest święte. 
Maciek ma kambuz. Został mu stos talerzy do zmywania. Nikt 
nie kwapi się, żeby mu pomóc. Do tej pory wymigiwał się od ro-
boty.

18.00 
Paweł znów ruszył na ląd szukać pomocy przy naprawie sil-

nika. Załoga też gdzieś się rozeszła. Jak wrócą to pójdę na brzeg 
(w poszukiwaniu Internetu).

20.40 
Zaczyna robić się tłoczno na nadbrzeżu. Zjadłem 3 kromki 

chleba z dżemem pomarańczowym. Paweł wyciągnął niedopitą 
rakiję. Największym zaskoczeniem dla wszystkich było to, że Ma-
ciek odmówił picia. Jutro wypływamy najpóźniej o 9.00, bo tylko 
do tego czasu zapłaciliśmy za postój (2 doby kosztowały16 €). 
Bezpłatnie można jeszcze tylko stać na kotwicy. W poczcie nie 
było żadnych e-maili. Muszę się odprawić na lot z Londynu do 
Warszawy. Nie mogłem w kawiarence internetowej wydrukować 
biletu, bo nie mają drukarki. Wytłumaczyli mi, że tusz drukarski 
zagraża środowisku. Poszedłem na lody.

23.45 
Udało się odprawić i wydrukować bilet w innej kafejce. 

Przegrałem go na pendriva i wydrukowałem w biurze obok. 
Wracam na jacht.

Na bulwarze i w restauracjach tłumy. Sporo całych rodzin 
z dziećmi. Pojawiło się mnóstwo straganów: sprzedawcy pie-
czonej kukurydzy, balonów, biżuterii, zabawek. Była też skądinąd 
znana już babcia z kozą.

3 lipca 2011 – niedziela
9.00 
Jeszcze tylko 2 dni. Grzejemy silnik, za chwilę będziemy 

odchodzić od nadbrzeża. Mam dyżur kambuzowy. Zrobiłem 
śniadanie, pozmywałem i cieszę się wolnym do obiadu.

9.15 
Podnieśliśmy kotwicę, oddaliśmy cumy i płyniemy na Ko-

rfu. Jest parno i niebo w połowie zakryte warstwą deszczowych 
chmur. Najczarniejsze chmury są nad górami. Może uda się 
dopłynąć przed załamaniem pogody? Płyniemy na silniku.

9.50 
Mamy półwiatr, postawiliśmy grota i genuę. Można odpocząć 

od warkotu silnika.
10.40 
Wpływamy pod nawis ciemnych, burzowych chmur. Wiatr 

niestabilny. Do cypla Korfu mamy jeszcze pół godziny płynięcia.

DZIENNIK  PODRÓŻY  –  Część XIII ALBANIA`2011 – rejs na  s/y „Perahu” 



172 173

Powrót na horyzoncie
12.30 
Stoimy na kotwicy w małej zatoczce na północnym wybrzeżu 

wyspy Korfu. Pogoda się wyklarowała. Brzegi w tym miejscu są 
niezbyt przyjazne, usiane kamieniami. Na brzegu wrak jachtu, co 
potwierdza jego złą sławę.

12.50 
Rzuciliśmy kotwicę w zatoce. Popływałem trochę dookoła 

jachtu dla ochłody. Będziemy stać tu do jutra.
14.00 
Przypłynęliśmy z Pawłem pontonem na plażę i przyszliśmy 

do miasteczka Petriti. Mamy spotkać  się o 14.30 przy pontonie. 
na plaży. Znalazłem kafejkę internetową i wysłałem do Jurecz-
ka trzy e-maile. Winien mu jestem flachę whisky. Robi świetną 
robotę, nie ma żadnych zaległości.

15.15 
Jesteśmy znów na jachcie. Chowam się do środka, bo upał. 

Paweł ciągle coś reperuje, usprawnia. Jest właścicielem tego jachtu.
17.20 
Znów toczyła się ostra dyskusja na tematy religijne. Do nicze-

go to nie prowadzi, tylko podgrzewa atmosferę, jakby mało by-
ło tego upału. Paweł obrał ziemniaki, gotuje obiad. Zredagowałem 
e-maila do Jurka Knabe w sprawie uczestnictwa w imprezie wag-
nerowskiej. Muszę go wysłać.

19.00 
Na obiad były ziemniaki, pulpety z konserw, kapusta oraz 

papryka. Pozmywałem i kambuz mam już z głowy. Rozmawiałem 
z Maćkiem w sprawie imprezy wagnerowskiej. Podjął decyzję 
podobną do mojej. Decyduje się na uczestnictwo w wersji ho-
telowej.

22.30 
Popłynąłem pontonem na plażę, a potem ruszyłem spacerem 

do miasteczka przez gaj oliwny. Droga zajęła 15 minut. Wysłałem 
e-maila do Jurka Knabe z moją decyzją.  Było już ciemno, kiedy 
wróciłem na jacht. Na ląd popłynęli Paweł z Wojtkiem.

4 lipca 2011 – poniedziałek
9.15 
Jeszcze tylko jeden dzień. Dzisiaj mamy dopłynąć do Ker-

kyry. Nie będę zmuszony siedzieć na jachcie.
Słońce przypieka coraz bardziej. Ponieważ załoga „Ra” śpi, 

więc u nas też nic się nie dzieje. Nie rozumiem jak można pływać 

w takim uzależnieniu. Wyleczyłem się raz na zawsze z podobnie 
„rodzinnego” pływania.

12.00 
Ruszyliśmy – o dziwo – sami. Płyniemy na silniku już od 

godziny.
13.30 
Przed nami Kerkyra: port i zatoka. Za pół godziny rzucimy 

kotwicę. To ostatni postój w porcie i tu kończy się moja morska 
odyseja. Stąd już pojutrze transportuję się na lotnisko. Świado-
mość tego wprawiła mnie w dobry nastrój.

20.00 
Jestem już po raz drugi na lądzie. Pierwszy raz zabrałem się 

pontonem z Francuzem z sąsiedniego jachtu. Byłem jak zwykle 
w cybercafe. Po dwóch godzinach wróciłem na jacht naszym 
pontonem. Zrobiłem sobie obiad z puszki fasolki z ketchupem 
i ponownie popłynąłem na brzeg.

Siedzę w „Foodstories” przy tiramisu, popijając herbatę (a to 
wszystko za 6 €). Życie jest piękne! Dzisiaj będę też telefonował 
do Ciebie, Kociku. Jeszcze tylko wizyta w cybercafe i będę wracał 
na jacht. Tymczasem odpoczywam w chłodzie, z dala od atmos-
fery jachtowej, słuchając grających cykad.
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22.00 
Znów straciłem 2 €, wysyłając e-maile i przeglądając wiado-

mości. Paweł przypłynął po mnie.
24.00 
Na nasz jacht dotarło rodzeństwo z „Ra” – Jacek i Madzia 

– żeby się pożegnać. Dzisiaj w nocy odlatują do Londynu. Trochę 
mi markotno. Myślałem, że mam lot jutro, a to dopiero pojutrze. 
Jeszcze pełne dwa dni na Korfu. Jutro wybiorę się na zwiedzanie 
miasta z przewodnikiem.

5 lipca 2011 – wtorek
8.00 
Jeszcze niektórzy śpią. Ja już jestem po śniadaniu.
9.50 
Pokład w stanie najwyższego zadymienia (dymem papiero-

sowym, oczywiście). Muszę jak najszybciej dostać się na ląd.
10.10 
Udało się popłynąć z załogantem z „Ra”. Siedzę sobie na 

ławce w parku, w chłodzie, słucham cykad i jest fajnie. Pochodzę 
po mieście i kupię coś do jedzenia.

11.30 
Zrobiło się zamieszanie ze stroną Bractwa i Wagnera. Ciągle 

wymieniamy e-maile, ale to nic nie daje.
12.30 
Na drugie śniadanie mieliśmy chrupiący chleb, masło i jaj-

ka. Posiedzę trochę w cieniu na jachcie i pojadę znowu do miasta 
z Pawłem. On ciągle jeździ w sprawie naprawy silnika do pon-
tonu. Niebo lekko zachmurzyło się i jest trochę chłodniej. Ma-
ciek ma kambuz i myje stos talerzy w wiadrze z wodą zaburtową. 
Zaletą jego dyżuru jest to, że w tym czasie nie gada i nie pali. Jutro 
ja mam kambuz. Zrobię tylko śniadanie, ale obiadu już nie. Chcę 
się wcześniej wyokrętować.

15.00 
Znów jestem lodożercą w klimatyzowanej kafejce.
15.30 
Kolejna sesja w Internecie. Jurek K. przysłał mi ostateczny 

tekst na tablicy Wagnera. Przesłałem dalej do Jureczka.
17.10 
Jestem już na jachcie, a tu kolejny sejmik. Popływałem 

dookoła jachtu dla ochłody. Na obiad nie ma szans. Zjadłem pół 
puszki rybnej z chlebem. Dopieszczę się ciastkiem na lądzie.

20.00 
Skończyłem pracę biurową, wymiana e-maili. Wracam na jacht.

21.00 
Miałem szczęście. Gdybym wyszedł z kafejki 5 minut później, 

to nie byłbym już na jachcie. Wychodząc zauważyłem, że mocno 
się chmurzy. Dobiegłem do przywiązanego do barierki pontonu, 
odbiłem i zacząłem wiosłować pod coraz bardziej tężejący wiatr 
i fale. Z trudem dopłynąłem do rufy jachtu. Rozdmuchało się. 
Obok dwie amerykańskie jednostki zaczęły dryfować na siebie. 
Nie trzymały ich kotwice. Musieli je podnieść i zmienić miejsce 
na bardziej osłonięte od wiatru.

21.20 
Wiatr jak szybko przyszedł, tak równie szybko ucichł.
22.45 
Zrobiło się późno, kropi deszcz. Idę spać.

O lodzie, wodzie 
i zakończonej (kolejnej) przygodzie
6 lipca 2011 – środa
7.30 
Znów słonecznie. Trzeba pomyśleć o ewakuacji na ląd.
12.20 
Jestem sam na jachcie. Wreszcie można nacieszyć się spoko-

jem, pięknymi widokami i atmosferą tego miejsca. Byłem godzinę 
na plaży, ale teraz wróciłem na drugie śniadanie: chleb, masło 
i ser. Przyjemnie jest w cieniu.

15.00 
Przespałem prawie dwie godziny. Paweł nie wrócił jeszcze 

z lądu, a chętnie bym tam popłynął.
15.45 
Zaplanowaliśmy wyokrętowanie na 21.00. Do odlotu po-

siedzimy na lotnisku.
17.15 
Janusz podpłynął pontonem z propozycją podwiezienia 

mnie na ląd, jeśli kupię kostki lodu.
18.40 
Lodu w kostkach nigdzie kupić nie można. Wstąpiłem za 

to na lody do kafejki i miła panienka w barze nasypała mi kostek 
lodu z kubełka. Kiedy je dowiozłem na jednostkę, to w połowie 
pływały w wodzie. Na jachcie znów głośno. Uciekam na ląd.

19.40 
Był e-mail od Leszka K. z Kanady. Mają już komplet załóg 

na łódkach na imprezę Wagnera. Nie chce mi się wracać na jacht. 
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Przy schodkach do wody obok pontonu, którym przypłynąłem, 
stoi ponton z „Ra”. Janusz już pojechał po kolegów, którzy dzisiaj 
przylatują i z którymi będzie pływał.

21.20 
Nareszcie na lądzie. Płynąłem dwa razy, bo zapomniałem 

zegarka. Posiedzimy trochę w restauracji, a potem pójdziemy na 
lotnisko. To niedaleko – tylko 15 minut spacerem. Zamówiłem 
danie sofrito, jak tylko zjem to wyniosę się do kafejki internetowej, 
bez towarzystwa W+M.

23.00 
Danie było bardzo smaczne, a zapłaciłem 10 euro.
24.40 
Jestem już na lotnisku. Walczę ze snem.
3.35 
Odprawieni, czekamy na boarding. Lot jest o 4.40. W samo-

locie się zdrzemnę.
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6.15 
Wylądowaliśmy w Londynie o 8.15. Jest różnica czasu, więc 

cofnąłem zegarek o dwie godziny. Lot do Warszawy mam o 14.00.  
Na zewnątrz temperatura  +13˚C, w Grecji +30˚C. Pożegnałem 
się z Maćkiem. Przewiozłem mu słoiczek wody morskiej, którą 
zaczerpnął w zatoce na Korfu. Ma pomysł na lekarstwo, tylko 
nie wiadomo na jakie schorzenie? Będą z tego duże pieniądze. 
Obiecał, że nie zostanę pominięty i będę partycypował w zyskach. 
Jest jeszcze inny pomysł.  Kupimy duży szkuner, wynajmiemy 
załogę i będziemy pływać po świecie.

6.30 
Wziąłem croissanta i herbatę, w tym samym barze, w którym 

posiliłem się przed odlotem. Trzeba dotrwać do 12.00, bo wtedy 
już zaczną się odprawy. Zmieniłem sandały na adidasy i rozgrze-
wam się herbatą.

12.20 
Już się odprawiłem i solidnie rozgrzałem dobrym jedzeniem.
12.50 
Wydałem ostatnie 2 funty na sprawdzenie w Internecie po-

ciągów Warszawa-Białystok. Powinienem zdążyć na ten o 18.05.
14.00 
W samolocie. Mam miejsce przy oknie. Jest pochmurno, 

pada deszczyk. Można już spać aż do samej Warszawy.
16.45 
Schodzimy do lądowania. W Warszawie tylko +20° C.
17.50 
Już na ziemi. Cudownie.
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