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§uezeein pożegnrcł scmotny*h żeglarzy

§ffi§ffie§gę§ków

dm regmt po ffimótyku
\łlislłi€8n dZiiła Fod.Jęli §ię m!odzi

clżiale.,:1f; .Iscirt, 1,iiLliru wyźsZć:J §z!:0-
]r,Nlć;:*ići _ o,eat,r:lllłc ll F::1tić-
},ie ,ńcga:., S,1 il4t i,] c11 

'].§l 
jl ży opllchar .,PolOn9Za". pom}.,§ł chu,jrcj1

do Zaqrodow zslJ§iio §].Ę ki.l.hr:nastu
ża$/o.1ni]{ó.fi. kioIZy \Vi,lu§"ą cirisi§,i
ze śli jriou.ili:ia 1v re.js.

Wczsfrj p]]z:y, $'3łafh Ct}rohrego 1v
Srtż]9(,itlie odt]}*ł §iq .śt]rft l]OnotOt,y
do regi]i. st,^riefem o1,1 słllnnr,5a_
i!otnik * k;pit6n lili:"YFZl,af §afa-
t]O\,§ki, któ|\/ fól.rhi^ż bcr,l:{;,e b_.eł
uduisi w Za$lofis(,h §ar!O1nych po
Błłi}ktl na .,FĘ10]1ężie". Frź3d *,],.iś-
ri.m ,]łch,olY le S-:l,,,..,j l?, L.:ż]a|7ą
s!,}oi k€li się u rektoiem \1'i.']s,rej
S,]koil- tlor§kie.i * kpt. ż.lV. §uee_
nittszct Da§zki],trskim. w 5a]l sar]a-
trr \t]5i,{ zel]Iali §ię żeglarze. orł*
flIg3]]:_ułior;:J ieś;t it rabo.żą na:
T;dę pl:;:ed l.;;rus;eni*m ..v reis. {]c-
pra,;,:ę sędzioltską po§rolvadżiia v,'.
Zdroje\u§.Ęa, ki;rl]a j.rŁ sqiżią 8łó\i _

n]_.m za,v.,odćw. 1.1 §a'ii te i rvy5lą...1n-
ne iakże b:7ł]r pućhai,;r, które cz3k9-j4 na :rr,;.qię2eóVJ. I§a.ihaiiuieJ a].:a_
Ełł.1, b}.ł puciiar,,IJo],cleżą" _ 1rfljn_
dGwa;1], piZeE dyle,qiora szćz"łiń-
skiej folorFkici stor];ili Jechiowe i,
c,€ka\r-ie ró\\,njćż pIe?rn.Ot.ały sią
pr,zos':2łe l)Ucl:Pi ,, , i\ lol \-,.h iJndato-
_-łmi są re1{:orźi, r,,rl. sih,i;:'l \r,}-i_
§zych !ie:€lni Sżeżef:!jr§, Pr.uypom-
rlijmy, ze pljchar ,,'l?olonez1" .ił§tn8grodą pr;]-ecŁłdi!ą, ntrl:r.rja ją
iełi?l7, k'ĄrV,^, fa;k;ó,szl,ą 1;3319
pckone lfa§ę 7,q §winoujścił do\tlysn chlistjańśOe \il Deni! j x po-
vrrotem, aż;vli okD;Ć|:0ł rni,l rnDrśkjrn
u, linii §r§stei,

o sianie prr;;gotorr.ań do reget śa-
mnln:,,ch_ ro2ma\.j,am:,; z koin;rdo-
f3m Jacht l{ilihu ui§:\4 - A. jaói<ie-
viczem:* TrżktujelBy re8ż_t,y Jalao in:!re-
żę p$Bularyu u iacą ź9ql}I§t,.Ą § oraz
przyhliżająeą nrłodzleż1, §Fiav}, ao*
lZ3,. N ie t!§, prz},czl.n:. i*ź rs,łórlł
s§kcja *eg!arska. ja}-:ą ]i:sł ,lĘćht
l(lu h T!':-ż§ze j §zkoł}. &tor§kie j. pntt_
jłlł sii pr3rv ctgrnirrtor:lł;f.i, F.Ę_
,lZie to {ila na§ na,llPpi,.n n i?v.ós |ł
ori]z ud,olYortrtieaiB. żE n§pra$dĘ Fta-
Tiii-tr], nB nrołskie u,i,t]llfil$ałi€ 5tI-
d antólv.

rro r€*at u o§tało Jrlż wstl,rtlśo
płavĘol]owa |lł. żła|zrzan ,T y*cl]1,1l
hedzie tox,arry521-1 nł§z §t]1tk
.. ĄZ}-nltil". nA pFkld$-iF kiń;i:npłynąć t}ędą rósnież fldienĘih:]Fzg
(!h§errł{jłł}r ZaB-od:.,

iT c7$,af tgk, tv §Orlz. T*ltl t, 6 w!-
noujścilr cdbeŁluie §ię in§Felir,ią .i3c!1-tów 13t,Z€, kóni§,iq tecl]llirf,ną Texł,f.
Dlafg§o też nie m0g€ sb€cnig Fcd.:ćć§łit6.zne.i lieubJ* sfłrtujac],eh j;il,ir*
tólv. o g$dl 16. nastąpi siart ds !I
}]ałt,},ckieh R€§]al §amatnvch Ż+gi:r-
rży { redy lł,6q,inau.,iśeilr, FąrłrĄijnchłów B9Odziąw3R}, .!eEt okoló 3j
mlja; g3końeźedie iffipleźy i ofie-jaińe ngłoszerig qvnlkhw irastani w
Iiel7iejĘ. P4 ąla'1 o gnclz. 1t.3D w
ltry srej §?kfle Mor§kiej w §uczĘĘi-
Dir",

FIżFil st3rtPTn hon-oj:ow:,rm do re-gat pi ż}t \l|łiaijl] chrobrego żasta]:e_
ln:_r ż;erisOlv?::l, j:c}rt kapitenź Ka-
zjm',-ł,rz,q .}a\ioi,lkiego *,,ogar". *
lj§!!iłr;tl:1 {.,!łĄtni9 śru by _ 166..11
r!;:n] jianitłn I.J, .raurnla;ii. flhciałb..,,łn
żtgl:łlr,łć n1 ił3ł!jsh rłi;:trach - le-piej się tłtilpł:lł§ czn.ie,,!cśli nDlvie-je lv-nrcr;,u - łn m+im f3q,óTuttm
.i.§1 Jelzv §i;:jw zą sr::rii §t0eznia,
ł}lyną:y na ,,iii}rfi't. Frz}, t}afd;o
słitł!_?fl §.iłirź§ -- naiw!ekiże §z:n-
§o łta Jerj]i,:i,!}deia r Ja|ht ńluhu
§zrlełji:;}liłgo. s.ta.:itri i?ł1" nł .,su,an-
t:-:4,i,:ltić''. {} nstat§crnl]ir, u.../rriku 1"
tl!i!,:jI] reg.}i:ich zea!*c:l.dlti9 nizBde
tl...,t],75i]lri]a ną.inrnie._isza ilOść popeł-
njOr:}-eh l!9"j3lv i takćvria iralki''.

Obck ,.o§ala" tr3ćurnoulafly byłjacht Ha rcer,3-L]ingo ośróc |,-e Mor§kie-
Fo * ..Iś:<r3-Ti", 1]a którT/m \ł]rl]le-
ra sie ne r:l:tv hnt. z;l,ETTunt Kó-
ił,;{sJłi. _ (''7:, l] lp ma ot]3lrl]ł. Żejerinernrl żeglalltrvi pł),rąctmu na
t;k d,Uż3i jerlrrsłqe, nie,,żabrairnle
rel.j" do ktarłylr:nia źegli ? _ Każde-
mu.je5t trudlo B!]jn3ć §xmotĘi€ -ocno\ł.iedział nan] ż, K* ry$/al§ki. Mafi
,iachf dohr7e pr|,,tatoq-lnv i tr,l.,ś|ę,
że w norzu porłdzt? §oble z l}fa-cą
prż_9 oż:gl+weniu. Te rggaty nie lrę-
dą relłk§etn_"'r
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