Zlot 100-lecia niepodległości
Przygotowania do międzynarodowego żeglarskiego zlotu, dla uczczenia 100-lecia niepodległości państwa Polskiego koordynuje Bractwo Wybrzeża – Mesa Kaprów Polskich.
Organizatorami są sami uczestnicy. Prace przygotowawcze są już na ukończeniu i wygląda na
to, że sam zlot powinien być dla wszystkich jego uczestników wielkim wydarzeniem. Program
zlotu poniżej:

La Hermandad de la Costa – Polonia
Bractwo Wybrzeża – Polska
______________________________________________________________________

TERMINARZ ZLOTU 100 (stan rzeczy znany 2 sierpnia 2018)
Czwartek 30 sierpnia 2018, Gdynia
Jachty przybywające na Zlot mają zarezerwowany bezpłatny postój przy kei
wejściowej („wschodniej”) Basenu żeglarskiego im. M. Zaruskiego w Gdyni – do
przedpołudnia w środę 5 września. Nieformalne spotkania organizacyjne.
Piątek 31 sierpnia, Gdynia
Oficjalne otwarcie Zlotu podczas spotkania na pokładzie statku muzeum DAR
POMORZA. Czas jest tam ograniczony do godz. 10:00
9.00 – wybicie szklanek, spiker prowadzący imprezę wstępnie wita przybyłych i
przedstawia genezę zlotu.
9.10 - wystąpienie Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, powitanie w Gdyni
9.15 - wystąpienie Prezesa Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusława
Witkowskiego, powitanie.
9.20 - wystąpienie Komandora Zlotu kpt. Jerzego Knabe, otwarcie zlotu
- przedstawienie jachtów i załóg biorących udział w zlocie
- oficjalne otwarcie zlotu odśpiewaniem 4 zwrotek Hymnu Narodowego
(kpt. Jerzy Knabe podaje komendę do hymnu , przed wejściem na pokład rozdawana
będzie pamiątkowa ulotka z programem zlotu oraz pełnym tekstem Mazurka
Dąbrowskiego)
9.30 - Po hymnie zapraszamy uczestników zlotu do wspólnego zdjęcia przed Darem
Pomorza (centralne miejsce trap wejściowy i po bokach)

9.35 - czas na rozmowy na pokładzie, zdjęcia indywidualne i wywiady.

10.00 – Przejście do restauracji KAPITAN COOK w Gdyni, Skwer Kościuszki (obok
Róży Wiatrów I Daru Pomorza) na dalsze spotkanie organizacyjne – wspólna kawa.
UWAGA! Ta sama restauracja i jej bar będą dla uczestników Bazą i stałym miejscem
różnych spotkań „ad hoc” w różnych układach podczas trwania całego Zlotu.

Odwiedziny wystawy w INFOBOX o historii żeglarstwa polskiego przed II Wojną
Światową. Pokaz prezentacji i filmów dokumentalnych. (Wystawa w INFOBOX jest
otwarta tylko do niedzieli wieczór.)

Około północy wyruszenie flotylli jachtów z uczestnikami Zlotu do Westerplatte. (s/y
Ark i inne jachty uczestników - jeśli będzie tam możliwość cumowania wielu
jednostek). STS Generał Zaruski też zabierze uczestników bez własnego pokładu na
Westerplatte – albo z Gdyni, albo z Gdańska, dokąd chętni dojadą z Gdyni
mikrobusami.

Sobota 1 września Gdynia – Westerplatte – Sopot - Gdynia
04:40 udział w uroczystościach 79-ej rocznicy wybuchu II W.Ś. na Westerplatte.
Koło południa (dokładna godzina jeszcze do uzgodnienia) spotkanie jachtów flotylli
w okolicy mola w Sopocie i stamtąd - albo towarzyskie regaty, albo parada jachtów
zlotowych w szyku defiladowym na trasie SOPOT - GDYNIA.
Decyzja organizacji regat jeszcze nie jest podjęta i podlega dalszym ustaleniom ze
względu na związane z nimi koszty.

Niedziela 2 września, Gdynia
10:30 – 12:30 (ew.dłużej) Zwiedzanie jachtów zlotowych przez publiczność
12:30 do 15:30 czas na zajęcia turystyczne w Gdyni i okolicy dla załóg zlotowych.
Programy szczegółowe powstaną później. Przypuszczalne propozycje obejmują wizytę
w Muzeum Emigracji w Gdyni, Muzeum Morskie w Gdańsku, wycieczka z
przewodnikiem autokarem po Gdyni, itp. Można tez uwzględnić ewentualne
zwiedzanie ORP Błyskawica, wizytę na grobie W. Wagnera na cmentarzu Witomino
lub inne propozycje. Te zajęcia turystyczne będą kontynuowane we wtorek 4
września. Należy jednak liczyć się z kosztami organizacyjnymi tych wycieczek rzędu 15
- 40 złotych od osoby.

16:00 DAR POMORZA. Zwiedzanie statku-muzeum oraz ewentualnie uroczystość
pośmiertnego honorowania kapitan Władysława Wagnera. (Wniosek o odznaczenie
Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski jest w toku załatwiania). Na pokładzie:
rodzina W.W, przedstawiciele władz, zaproszeni goście, uczestnicy Zlotu. Publiczność
na nabrzeżu.
18:00 lub nieco później (po uroczystości na Darze P.) Żeglarska Msza Święta w
Kolegiacie Gdyńskiej przy ul. Armii Krajowej 26 (od ulicy Świętojańskiej)
Wieczorem pożądana jest pomoc kilku osób przy demontażu wystawy żeglarskiej w
INFOBOX.

Poniedziałek 3 września, Gdynia – Puck
Rano wyruszenie flotylli z Gdyni do Pucka.
12.00 Wejście jachtów do portu rybackiego w Pucku, salwa artyleryjska
12.15. Uroczystość powitania jachtów,
- wystąpienie p. Hanny Pruchniewskiej - Burmistrz Miasta Pucka, wręczenie kluczy do
miasta żeglarzom polonijnym
- wystąpienie komandora zlotu – prezentacja załóg przybyłych jachtów
12.50 Złożenie kwiatów pod pomnikiem gen. Józefa Hallera, salut armatni
12.55 Złożenie kwiatów pod pomnikiem Kapra Polskiego
13.00 – 15.00 Zwiedzanie miasta, wizyta w Muzeum Morskiego Dywizjonu Lotniczego
w Pucku
16.00 – 18.00 Zwiedzanie jachtów zlotowych przez publiczność
19.00 Wieczór plenerowy w porcie jachtowym
- ognisko żeglarskie. koncert szantowy, - Poczta Żeglarska i Butelkowa, - saluty
artyleryjskie.

Wtorek 4 września, Puck – Gdynia
Rano wyruszenie flotylli z Pucka do Gdyni
Zwiedzanie Gdyni autokarem z przewodnikiem. Godzina do późniejszego ustalenia.
20:00 Uroczysty (składkowy) bankiet pożegnalny w restauracji KAPITAN COOK i
zakończenie Zlotu w Gdyni. Koszt udziału w bankiecie wynosi 150 PLN od osoby.
Rejestracją chętnych i zbieraniem składek zajmuje się kapitan Katarzyna
Mądrzejowska. Jej email katarzyna.madrzejowska@gmail.com

Środa 5 września, Gdynia – Hel
W godzinach przedpołudniowych opuszczenie basenu żeglarskiego w Gdyni i
wspólny rejs do portu Hel – na zaproszenie tamtejszego Burmistrza:
Burmistrz Helu dr Klemens Adam Kohnke zaprasza uczestników Żeglarskiego Zlotu
100 – lecia Niepodległości Gdynia 2018 na spotkanie w Helu 5 – 6 września 2018 r.
5 września
- spotkanie na cyplu pod Kopcem Kaszubów – „Początek Polski”
- obiad kapitański
6 września
Wizyta w Muzeum Obrony Wybrzeża i wieży miotania ogniem – pamiątki i odtworzone
mieszkanie kpt. K. O. Borchardta
- pożegnalne zdjęcie przy helskich muralach na falochronie „Niepodległa i morska”

Zgłoszonych do udziału w zlocie jest 19 jachtów z 11-tu państw oraz ponad 200
uczestników przybywających na zlot innymi środkami lokomocji

