
   
    

SUPERWAZNE INFORMACJE PRAKTYCZNE BEZ KTÓRYCH ANI RUSZ !!!!!!! 
Trasa 15,5 Km morskich, 
7 Punktów kontrolnych + 3 na  Linii Obowi�zkowego �eglowania 
jedyna bezpieczna trasa przeprowadzenia pirackiego Okr�tu 
pomi�dzy rafami i wirami morskimi 
Start wspólny dla Okr�tów pieszych 10, okr�tów kolarskich 11 
kod punktu kontrolnego: nr budynku lub wg zał�czonej 
instrukcji 
limit czasu dla pirata piechura 300 min + 60 min 
li mi t czasu dla piratów rowerowych  180 min + 45 min 
poci�gi powrotne w kierunku Stolicy: 15:04, 16:04, 17:04, 
18:04, 19:04 
praca mety: 14-16:45 

Kolejno�� potwierdzania według dziennika podró�y zał�czonego 
do mapy. 

Spisywa� do Karty podró�nej w kolejnych PK nale�y nast�puj�ce 
istotne wskazówki nawigacyjne, które pozwol� oceni� jako�� 
manewrowania załogi okr�tu: 
PK1 PK2 PK7 PKS PK9  wpisywa� nr budynku/posesji 
PK3 (LOP1) spisa� z drogowskazu, jakie si� tam góry tworz� 
PK4 (LOP2) Spisa� gatunek motyla z tablicy NPK 
PK5 (LOP3) zapisa� rok 
PK6 spisa� nazw� producenta butli 
PK10 cena du�ych kr�conych zimnych lodów z automatu 

Na pró�no nas nie wzywajcie, ale jak trzeba spisa� na straty jak�� załog� to prosz� nam o tym 
zakomunikowa�. Admiralicja b�dzie na was czeka� jedynie do zamkni�cia mety a potem nie 
b�dziemy klasyfikowa� spó�nialskich załóg. 

Szymon Bijak 601-637-569 

Ryszard Wilk 602-854-843 

XLIV Rajd Noc �wi�toja�ska 
24 czerwca 2007 

Piraci znad 

Liwca 

http://jedynka.om.pttk.pl 
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Witajcie Kamraci! 

W �yciu ka�dego porz�dnego pirata przychodzi ten dzie�, kiedy wyrusza 

na poszukiwanie skarbu. Skarbu, który jak głosz� legendy, został ukryty 

dawno temu przez naszych Kamratów na kra�cu �wiata, na wyspie, na któr� 

dopłyn� tylko prawdziwi piraci! Dzi� przekazujemy Warn to, co udało nam si� 

zdoby� na temat skarbu: map� i kawałki dziennika pokładowego z „Czarnej 

Perły", któr� Kapitan popłyn�ł ukry� skarb. Pami�tajcie: to s� tylko wskazówki 

©. 

Powodzenia !! 

Admiralicja 

13 lutego (pi�tek) 

Opuszczamy star� Maui! Kapitan wyznaczył kurs na południowy-wschód, wiatr 

d�ł, �e a� hej!. Niestety, pechowy dzie� to był - Czarnej Perle drog� przeci�ły 

wielkie morskie stwory. Zerwał si� sztorm, siedmiu musiało zapanowa� nad ko-
łem sterowym, ale działowy Kartacz si� spisał strzelaj�c szefowi potworów pro-

sto tu oczy.... 

24 lutego 

...poranna wzeszła mgła- no i znów bijatyka... szli�my dalej na SE, a� dotarli�my 

do wysepki, a na niej same łajzy i to całkiem nowe !!. Wpadli�my do portu, gdzie 

była czerwona skrzynka- podobno cała pełna złota i klejnotów; bujda- jak lu-

dzie, co kryj� dach strzech� mog� mie� skarby?? 

8 marca 

A teraz dla odmiany płyniemy na SW Niestety- pech! Przyszła flauta i musieli�my 

dryfowa� przez trzy tygodnie, jak nas niósł pr�d. Dopłyn�li�my do wyspy, której 

mieszka�cy wszystko nosili u) koszach! Pierwsze co zobaczyli�my to orla siedz�-

cego na so�nie. Nast�pny był wypoczywaj�cy zwierz pos�pny- król tutejszych 

lasów podobno, łopaty pot��ne ma to fakt. Ostatnie co widzieli�my na wyspie tej 

to �lady po naszych kamratach- nie omieszkali�my si� dopisa� © 



4 kwietnia 

Kurs nasz ju� na W, ale pusto wsz�dzie głucho wsz�dzie, Jedyne co widzieli�my 

to beczka - rumu to był czy inne licho??? Któ� to wie? Wa�ne �e�my po konsump-

cji hals zmienili i z pr�dem w stron� ciepłych krajów popłyn�li. 

22 maja 

Dłu�y nam si� droga, oj dłu�y. Strach nas obleciał, �e do ko�ca dni naszych tak 

płyn�� b�dziemy, a� tuz bocianiego gniazda okrzyk : L�d!! 

l czerwca 

kurs na Maui 356° a do poprzedniej wyspy tylko 16°, ale płyniemy do przodu 

22 lipca 

Idziemy na wschód- tam musi by� jaka� wyspa skarbów.  W�ród wielorybów 

ogromne ilo�ci butelek z listami. Ciekawi�my sk�d to si� bierze? A my dalej na 

południowy-wschód. 

 
3 sierpnia 

W oddali wida� l�d. Wie�e �wi�tyni w porcie- echhh człowiek rozsiadłby si� pod 
 lip�, napił rumu albo 

loda jakiego� pojadł....Halsujemy na zachodni południowy- 

zachód i po l mili docieramy na 'wspaniał� wysp�, gdzie wreszcie zakopujemy 

skarb, dzielimy map� na 13 i .....  

Łopocz nasza bandero, poka�emy im, 

Zwyci�stwo jest blisko, pokonamy ich, 

Działa strzelaj�, ogie� szaleje, Walcz 

albo gi�, nie ma odwrotu! 

Gdy pływasz pod Wesołym Truposzem 
 


