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W dniach 18-24 listopada 2013 r. na pokładzie flagowego żaglowca ZHP s/y "Zawisza
Czarny", odbył się rejs dla kandydatów do służby w Marynarce Wojennej pod hasłem
"Nie zna życia, kto nie służył w Marynarce".

W harcerskim rejsie studyjnym, zorganizowanym przez Centrum Wychowania Morskiego ZHP
w Gdyni, wzięło udział 32. uczniów szkół średnich z całej Polski: z Wrocławia, Siedlec,
Poznania, Gdańska, Kołobrzegu, Opola, Garwolina. Celem rejsu było przeżycie świetnej,
morskiej przygody, a zarazem zapoznanie się z historią i teraźniejszością Marynarki Wojennej
oraz Narodowych Sił Rezerwowych.

Podczas rejsu uczniowie odwiedzili m. in. Port Wojenny w Gdyni Oksywiu, Visby na Gotlandii
oraz Kalmar w Szwecji. W Porcie Wojennym uczniowie zwiedzili jednostki 3. Flotylli Okrętów, w
tym korwetę ORP "Gen. K. Pułaski".

Odwiedzając Akademię Marynarki Wojennej uczestnicy rejsu spotkali się z wykładowcami i
słuchaczami uczelni, zarówno z kierunków cywilnych jak i mundurowych. Przyszli kandydaci do
służby w marynarce zapoznali się z historią akademii, nowoczesnymi pracowniami i
symulatorami. Odwiedzili też okręt podwodny typu Koben stojący na terenie AMW.

Po odwiedzinach u marynarzy, s/y "Zawisza Czarny" odcumował z Oksywia i popłynął do Visby.

1/2

"Nie zna życia, kto nie służył w Marynarce..."
Wpisany przez
wtorek, 26 listopada 2013 00:38 - Poprawiony wtorek, 26 listopada 2013 12:33

W czasie podróży uczniowie zapoznali się ze specyfiką pracy na statku, uczyli się podstaw
nawigacji, obsługi urządzeń nawigacyjnych, ratownictwa morskiego, locji, przepisów prawa
drogi na morzu oraz obsługi żaglowca. Jeden z uczestników projektu, Jakub, wyznał, że rejs
pokazał mu, w jak wielu dziedzinach musi posiadać specjalistyczną wiedzę oficer marynarki.
Musi znać się na meteorologii, na prawie, ratownictwie. "Teraz dopiero zrozumiałem, że
człowiek pracujący na morzu musi być specjalistą z tak wielu dziedzin
" - powiedział.

W dniu 24. listopada 2013 r., po odwiedzinach w Visby i Kalmarze, na pokładzie ORP
"Błyskawica" uczestnikom wręczono pamiątkowe koszulki i certyfikaty ukończenia rejsu. Projek
t "Nie zna życia kto nie służył w Marynarce" został dofinansowany przez Ministerstwo Obrony
Narodowej.
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