
Rejs  po  Bałtyku
25 maj – 5 czerwiec

2016 r. 
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1 oficer

Tomek
2 oficer

Łukasz 
3 oficer

Ania
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i  Staś 







Naprawid 
podnóżek. 

Jak to zrobid ? 
Aha…

już wiem, jak. 



W ciągu dnia ….

drzemka…

na twardo



Zaraz,  zaraz! 
Węzeł  

knagowy…
Aha, już wiem! 

Tak  powinno się 
zawiązad



Jak  to  było? 
Węzeł  

huntera…
A  może  tak 
przekładad? 
Spróbuję…



Węzeł 
ratowniczy

z  pętelką  to 
podstawa! 

Tak  
tak…



Widzę  brudny  
pokład. 

Trzeba  porządnie 
wyszorowad! 

I  będzie  czysto. 



Hi  hi! 
Autopilot

Płyniemy!
Zaraz, 

zaraz….
A  kto  

steruje ?! 



Zachód  słońca 



Zzzzzz

Zz  Zz  Zz

Chrrrrr



Hm… 
Kurs   dobry,

Prędkośd  węzła  nieźle,
Dystans  mili  do  celu

zostało…. 



No  nie…
Ten  statek 

pasażerski  wcisnął  
w  miejsce,

gdzie  się  dało…

Musieliśmy  przesunąd 
Empatię   kawałek 

do  przodu  
na   styk  z   mielizną 

kamienną…



Urocza   wyspa   Christiansø



Słyszę…
Nie wiedziałam, 
że  tak  głośno 

rechoczą  żaby  w  
stawie



Pośmiejemy?

Pożartujemy? Cha 
cha 
cha Weselej!



Po  wyjściu  z 
portu….

klar 
na  pokładzie 
dziobowym

Ehh, 
robota, 

jak   zwykle 
robota

jest



Postawid, 
owijad  kilka  razy
i  jeszcze  zapiąd…. 



radośd 
Kobiet   



Uwielbiam 
sałatkę! 

Przygotuję  z 
przyjemnością! 

Halo! 
Ja  tu  gotuję! 

Nie 
przeszkadzad! 

W 
kambuzie….



Obiad gotowy!

Pierwsze 
danie… zupa!



Smacznego!

Dzię-ku-je-my



Hmm…
Wejście  do  

portu…. 
Wieża  kościoła?   
Za  falochronem 

marina?



Spacer  po  Simrishamn…



Wełniane  ochraniacze  na  rynny



Plaża  w   szwedzkiej    Simrishamn



Testowanie 
siły   wiatru 

we … włosach



O!  Coś widzę!
Płynie  statek?  
A  może  prom? 



Jacht  pod 
banderą   niemiecką. 

Złamał  maszt 

Szóstka  wiała.
Na  pełnych dwóch  

żaglach. 
Najostrzej  do  wiatru…

Sami  wciągają  
maszt 

na  pokład.
Nie  potrzebują 
naszej   pomocy



Danka 
w 

słoocu
z

bliska

Asia 
w

cieniu
w 

głębi



Herbata 
wyleje? 

Nie  wyleje?



Już  się  robi! 
Cuma  rufowa 

będzie  gotowa 
do  oddania! 



Tak, tak,
cumę  rufową

oddam… 



Uda  się  naprawid ?
Łatwe  czy  trudne ?

Trzeba  wsadzid  rolkę  
we  właściwe miejsce



Tu  brakuje
drugiej  rolki 

pod  fał  grota

A  tu
przetyczka 
wystaje…



Uff! 
Już  po  wszystkim!

Udało  się  
naprawid!

Oo…  Ale  wysoko! 



O..oo…
Tak  

płyniemy 
na  

motyla! 



Rzeczywiście, 
Są  rzetelne  i  

mądre  rady  w  
książce 



I  tak  elegancko 
pożegnaliśmy     

Samotnego   Żeglarza
Bartka  Czarcioskiego

Który   
wypłynie  
dookoła   
świata  

non  stop 



Pomaraoczowym   Jachtem    dookoła  świata 



Czerwony   
Korsarz !!! 

Lepiej   z  daleka
trzymad !!! 




