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Regaty Żeglarskie im. gen. Mariusza Zaruskiego –
Rewa, 3.07.2022
Serdecznie zapraszamy na oficjalne otwarcie Regat Żeglarskich
im. gen. Mariusza Zaruskiego, które odbędą się na trasie Rewa –
Mechelinki – Rewa. Wydarzenie rozpocznie się 3 lipca (niedziela)
2022 r., o godzinie 9.00, przy Bosmanacie w Rewie, przy ulicy
Koralowej 5. Regaty Żeglarskie zostały objęte patronatem
honorowym prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Regaty Żeglarskie, które organizujemy w Rewie są nawiązaniem do regat żeglarskich im.
gen. Mariusza Zaruskiego o Puchar Prezydenta RP, które 11 lat z rzędu odbywały się
w Chersoniu  na  Ukrainie.  Niestety  z  wiadomych  przyczyn  ich  kolejna  edycja  nie
odbędzie się. Korzystając z walorów nadmorskich miejscowości Rewy i Mechelinek, a także
prężnie działających dwóch klubów: Yacht Club Rewa i  Stowarzyszenie Port Mechelinki
zrodził się pomysł aby takie wydarzenie zorganizować w Polsce.

Organizując regaty w Polsce, chcemy oddać hołd organizatorom i uczestnikom, którzy co
roku,  w Chersoniu pamiętali  o gen.  Mariuszu Zaruskim. Wydarzeniem oddajemy także
cześć  pionierowi  polskiego  żeglarstwa  i  wychowania  morskiego,  generałowi  brygady
Wojska  Polskiego,  kapitanowi  harcerskiego  żaglowca  „Zawisza  Czarny”,  który  zmarł  z
wycieńczenia w więzieniu NKWD w Chersoniu 8 kwietnia 1941 r.

 Termin regat także nie jest przypadkowy bowiem:

• 29 czerwca 1932 miało miejsce pierwsze Święto Morza w Gdyni. Ich inicjatorem była Liga
Morska i Kolonialna, w której Zaruski był od 1930 r. kierownikiem sekcji wychowania
morskiego. Dni Morza odbywały się w tym terminie co roku, aż do 1939 r. W tym roku
obchodzimy 90. rocznicę imprezy.

• 29 czerwca 1935 odbył się pierwszy rejs żaglowca ZHP "Zawisza Czarny", którego
kapitanem w l. 1935-1939 był Zaruski.

 



PROGRAM REGAT:

09:00 - 10:30 - zgłoszenia do regat, losowanie i klarowanie łodzi, odprawa, wodowanie
i wypłynięcie na start,

10:10 - złożenie kwiatów na Alei Zasłużonych Ludzi Morza (część nieoficjalna),

10:30 - 10:55 – oficjalne otwarcie regat, prelekcja Bartosza Januszewskiego o Gen.
Mariuszu Zaruskim,

11:00 - start regat

 

Wydarzenia towarzyszące na plaży:  11:00 - 14:00

Dzięki zaangażowaniu partnerów projektu dla mieszkańców i turystów przygotowaliśmy
szereg atrakcji na plaży i wodzie :

- stoiska przy których będą odbywały się zajęcia plastyczne i manualne dla dzieci i
młodzieży,



- wystawa  „Rewskie szkuty - zalążek floty handlowej odrodzonej Polski" –  lokalna
historia 10 żaglowców handlowych, które podczas zaślubin Polski z morzem 10 lutego 1920
r. podniosły biało czerwoną banderę,

- zabawa terenowa „Szlakiem Rewskich Szkut” –praktyczna część zgłębiania wiedzy
na temat żaglowców. W czasie gry oprócz aspektu historycznego, czekają piękne widoki
Rewy i możliwość zwiedzenia całej miejscowości,

- gry i zabawy o tematyce żeglarskiej oraz nauka wiązania węzłów żeglarskich,

- możliwość oglądania sprzętu nurkowego do badań archeologicznych jednostki „NNM
Wodnik”, zwiedzanie pancernika „REWA”.

14:00 – 17:00 – grill z muzyką szanty na żywo dla uczestników regat.

17:00 – zakończenie imprezy.

* podano godziny orientacyjne, które mogą ulec zmianie ze względu na przebieg regat.

 

Organizator: Instytut Pamięci Narodowej o/Gdańsk / Gmina Kosakowo

Współorganizator: Yacht Club Rewa / Stowarzyszenie Port Mechelinki

Patronat honorowy: Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki 

Współpraca: Konsul Generalny RP w Odessie Katarzyna Sołek

Partnerzy: Narodowe Muzeum Morskie, Związek Piłsudczyków RP, Biblioteka Publiczna
Gminy Kosakowo im. Augustyna Necla, Kosakowskie Centrum Kultury, OSP Kosakowo, OSP

RW Gdynia, Sołectwo Rewa, Sołectwo Mechelinki

Sponsor: Celstan Kosakowo

 


