WODNIACY - Vortal harcerzy wodnych

Zaproszenie na harcerskie rejsy s/y ZAWISZA CZARNY - Rejsy, wyprawy
Nadesłany przez: panwac
Przesłany: : 20.04.2014, 13:10:00

Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w
tegorocznych harcerskich rejsach na pokładzie s/y ZAWISZA CZARNY.

Pierwsze dwie wyprawy flagowym żaglowcem ZHP odbędą się już w połowie czerwca, kolejne w
miesiącach letnich w ramach projektów "Zobaczyć morze" oraz "Wyprawa Vikingów.

Opis wybranych propozycji

Harcerski Rejs na Dni Morza

Uczestnicy rejsu podczas przejścia z Gdyni do Świnoujścia przygotują prezentację żaglowca na
Dniach Morza, a następnie w Szczecinie będą reprezentować ZHP i s/y Zawisza Czarny przed gośćmi
zlotu.
Rejs zaczyna się w Gdyni, w Basenie Prezydenta w dniu 09 czerwca 2014 roku. W drodze do
Świnoujścia statek odwiedzi jeszcze jeden port (prawdopodobnie Ronne). Po drodze będzie
przygotowywany program artystyczny na Dni Morza - pieśni, szanty, tańce morskie - który zostanie
zaprezentowany w Szczecinie.
Rejs zakończy się w dniu 15 czerwca 2014 o godzinie 09.00.
Kadra rejsu:

Kapitan: Wilhelm Okarmus - kj
Kapitan Stażysta: hm. Piotr Nowacki - kj
Starszy Oficer: hm. Rafał Klepacz - kj
Starszy Mechanik: Ryszard Grzenkowski
Instruktor Programowy: phm. Marek Gula - jsm
Oficer Wachtowy: phm. Stanisław Firlej - jsm
Oficer Wachtowy: pwd. Tomasz Bukała - jsm
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Bosman: Andrzej Bernat - kj

Harcerski Rejs Polsko - Litewski

W dniach 15 - 22 czerwca 2014 w ramach projektu dofinansowanego przez Polsko-Litewski Fundusz
Wymiany Młodzieży odbędzie się wspólny rejs harcerzy z ZHP oraz skautów litewskich z Lietuvos
Skautija. Do udziału w rejsie organizator zaprasza harcerzy i instruktorów zainteresowanych
współpracą międzynarodową - w szczególności współpracą z litewskimi skautami. Rejs rozpoczyna
się o godzinie 09.00 w dniu 15 czerwca 2014 roku w Szczecinie, podczas Dni Morza. Kończy w dniu
22 czerwca o godzinie 10.00 w Gdyni.

Celem projektu jest wzajemne poznanie się, wspólne przeżycie przygody i nawiązanie współpracy na
szczeblu lokalnym pomiędzy skautami z Lietuvos Skautija i harcerzami z ZHP. Rejs jest otwarty dla
członków drużyn wodnych, jak i dla członków zwykłych drużyn zainteresowanych współpracą
międzynarodową.

Rejs będzie przebiegał na flagowym żaglowcu ZHP s/y Zawisza Czarny. Uczestnicy rejsu zostaną
podzieleni na 8 osobowe wachty składające się z harcerzy i skautów. Na czele każdej wachty będzie
stał oficer wachtowy - instruktor harcerski, a starszym wachty będzie lider skautów litewskich.
Program rejsu zakłada:

szkolenie żeglarskie, nawigacyjne, ratownicze i radiowe
zapoznanie z kulturą ludzi morza
zapoznanie z ekologią Morza Bałtyckiego
poznanie zwyczajów i tradycji polskich i litewskich
prezentację obu krajów dla uczestników (wraz z tradycjami polskimi i litewskimi)
planowanie wspólnych przyszłych przedsięwzięć
przeżycie przygody
Uczestnikami rejsu mogą być osoby, które:

ukończyły 15 lat i nie skończyły 25 lat,
są członkami ZHP i pełnią funkcję w drużynie bądź są instruktorami ZHP,
są zainteresowane współpracą międzynarodową,
wykonały przynajmniej jedno zadania kwalifikacyjne.
Przewidywana kadra rejsu:

Kapitan: hm. Waldemar Mieczkowski - kj
Kapitan Stażysta: hm. Piotr Nowacki - kj
Starszy Oficer/koordynator projektu: hm. Rafał Klepacz - kj
Starszy Mechanik: Ryszard Grzenkowski
Bosman: Andrzej Bernat - kj

Zobaczyć Morze

Od IX lat Zawisza Czarny bierze udział w projekcie Fundacji Gniazdo Piratów "Zobaczyć morze".
Celem projektu jest organizowanie rejsów, którego załogę w połowie stanowią osoby niewidome lub
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słabo widzące.
Projekt Zobaczyć Morze łączy w sobie kilka podstawowych elementów:
rehabilitację niewidomych przez konieczność zmagania się z trudami dotąd nie poznanymi,
rozpowszechnianie informacji o niewidomych w społeczeństwie i prezentowanie ich
prawdziwych możliwości,
walory szkoleniowe i ogólnospołeczne dla osób zdrowych biorących udział w projekcie,
możliwość przeżycia wspólnej, pięknej przygody na morzu.
Jak co roku odbędą się 3 rejsy na Zawiszy Czarnym. Na każdy zamustrowane będzie 16 osób z
dysfunkcją wzroku oraz 16 osób widzących, w tym 4 oficerów. Pierwszeństwo mają osoby, które do
tej pory nie brały udziału w tego typu rejsach.

Wyprawa Vikingów 2014

Wyprawa Vikingów to rejs morski organizowany specjalnie dla młodzieży, ale przede wszystkim to
niezapomniana przygoda wakacyjna, którą powinien przeżyć każdy chłopak i każda dziewczyna.
Wyprawa Vikingów odbędzie się w formie rejsów morskich na dwóch jednostkach CWM ZHP: Zawiszy
Czarnym i Warszawskiej Nike.

Adresatami są chłopcy i dziewczęta w wieku lat 15 – 19. Nie jest wymagana żadna wiedza czy
doświadczenie żeglarskie. Program jest zbudowany w taki sposób, żeby każdy mógł znaleźć swoje
miejsce w załodze i odpowiednio przygotować do służby na pokładzie. Wskazane jest, żeby
uczestnicy rejsu charakteryzowali się dobrym stanem zdrowia i sprawnością ogólną.

Początek rejsu Zawiszy Czarnego w ramach Wyprawy Vikingów: 24.08.2014, godz. 14:00 w Gdyni,
zakończenie: 31.08.2014 r. w Świnoujściu.

Więcej: cwm.edu.pl
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