Komunikat
Przybywa nam w szybkim tempie osób zaszczepionych. W związku z tym świta nadzieja na
„oddanie cum” przez naszą żeglarską szkołę chrześcijan.
Zakładając, że po pandemii nie będzie końca świata, ogłaszam – po konsultacji z Zarządem
CSpŻ – że akcja letnia „Dalmacja 2021” rusza 5 lipca br. Zapraszam więc do naszej zamorskiej bazy
na wyspie Iž w Chorwacji w czasie nadchodzących wakacji.
W minionym roku odwołaliśmy obozy, ale w lipcu pojechaliśmy z kadrą, by sprawdzić stan
ośrodka i jachtów po zimie i zabezpieczyć sprzęt przed niszczycielską siłą natury. Do dziś pamiętam
przygnębiającą atmosferę jadalni pozbawionej wesołych głosów dziewcząt i chłopców.
Wspominam o tym, by uzmysłowić wszystkim oczywisty fakt: zmienił nas SARS-CoV-2. A
zatem musimy sięgnąć po narzędzia i metody oraz wyznaczyć cele formacyjne, których oczekują
nasze umęczone, a czasem nawet okaleczone serca.
Po pierwsze, żeglarze upominający się o rejsy i tęskniący za Ižem mogą zgłosić się na I obóz. Dwie
nasze kilowe kabinówki nadają się do krótkich stażowych rejsów. Świadomie rezygnujemy z
wynajmowania pełnomorskiego jachtu, bo w dobie koronawirusa, nic pewne nie jest, prócz
dodatkowych kosztów. Na tym obozie z przyjemnością gościć będziemy również tych młodych, którzy
do tej pory nie mieli z żeglarstwem styczności, ale pragną połknąć bakcyla żeglarstwa w urokliwej
Dalmacji.
Po drugie, wszystkich zainteresowanych szkoleniem na patent żeglarza jachtowego zapraszamy na
obóz II. Jednakże odbędzie się on pod jednym warunkiem – do końca kwietnia musi się zgłosić co
najmniej 25 osób, byśmy mogli sprostać wymogom formalnym, skompletować szkoleniowców i
zespół egzaminatorów.
Po trzecie, ostatni obóz jest odpowiedzią na liczne prośby rodziców i wychowawców umęczonych
zdalnym nauczaniem nie mniej niż młodzi. Zapraszam zatem tych dorosłych, dla których niestraszne
obozowe warunki, a codzienna Msza Św. oczekiwanym darem. W programie obozu oczywiście
plażowanie, kąpiele w słonym Adriatyku, no i przede wszystkim smakowanie przygody pod żaglami.
Po szczegóły odsyłam do zakładki „Obozy żeglarskie”.

Z żeglarskim „Ahoj!”
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