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Rejsy harcerskie CWM w 2012 roku - Rejsy, wyprawy
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W listopadzie zamieszciliśmy informację o rejsowych planach CWM na 2012 rok. W ostatnich dniach
pojawiły się szczegóły dotyczące dwóch przedsięwzięć:
wyprawy s/y ZAWISZA CZARNY II na Tall Ship Races oraz
wieloetapowego rejsu harcerskiego s/y ZJAWA IV dookoła Bałtyku oraz do Great Yarmouth w
Wielkiej Brytanii

Wyprawy są przeznaczone zarówno dla drużyn i środowisk harcerskich (wszystkich, nie tylko
wodniackich), jaki i dla pojedynczych harcerek i harcerzy.
Wyprawa Podług Słońca i Gwiazd

Etapowy rejs ZJAWY IV „Podług Słońca i Gwiazd” czyli harcerska wyprawa wokół Bałtyku poświęcona
pamięci pierwszego polskiego żeglarza, który jachtami ZJAWA I, II i III opłynął świat, harcerza
Władysława Wagnera. Ramowy plan rejsu:
start w Gdyni, w dniu 8 VII 2012, w 80 rocznicę wyruszenia na wyprawę wokółziemską ZJAWY
I;
trasa symboliczna – zamiast wokół kuli ziemskiej, wiedzie wokół Bałtyku, odwiedzając
wszystkie jego najdalsze zakamarki, z zatoką Botnicką i Fińską na czele oraz wykonując
wypad do Great Yarmouth w Wielkiej Brytanii (port w którym Władysław Wagner zakończył
swój rejs);
uroczyste zakończenie w dniu 15 IX 2012, w 30 rocznicę śmierci Władysława Wagnera, w
Gdyni.
Więcej szczegółów: Rejs podług słońca i gwiazd
The Tall Ships Races

Rejs ZAWISZĄ CZARNYM na regaty The Tall Ships Races, czyli harcerska wyprawa na słynne regaty
żaglowców The Tall Ships Races, na trasie wokół zachodniej części Europy, przeznaczone dla załóg
młodzieżowych, odbywające się na trasie St. Malo – Lisbona – Kadyks – La Coruna – Dublin wraz z
dotarciem na trasę regat czyli Szczecin – St. Malo i powrotem: Dublin – Gdynia. Oprócz emocji
regatowych, w każdym z portów trasy uczestnicy wezmą udział w radosnych i kolorowych festynach
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przeznaczonych dla załóg.
Więcej szczegółów: The Tall Ship Races 2012

Kwalifikacja:

Kwalifikacja na obie wyprawy odbędzie się w dwóch etapach:
drużyn (środowisk): do dnia 6 lutego 2012
Podług Słońca i Gwiazd - zobacz szczegóły
Operacja Żagiel - zobacz szczegóły
harcerek i harcerzy: od 7 lutego do 30 kwietnia 2012 – zostaną ogłoszone w dniu 7 II.
Informacji można zasięgać w biurze CWM Gdynia.
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