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Na pamiątkę setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości słynny polski
żaglowiec Dar Młodzieży wyruszy w rejs dookoła świata. Plan rejsu obejmuje
zawinięcie do największych portów świata, między innymi do Singapuru, Vancouver,
Nowego Jorku, Acapulco i Szanghaju. Wśród załogi fregaty znalazły się trzy mieszkanki
powiatu kościerskiego w tym trzy dziewczyny z naszej Łubiany.
Wspomniany na wstępie uczestniczkami rejsu są Julia Gralka, Justyna Glińska i Edyta
Glińska. Całość załogi liczy 400 osób, które będą się wymieniać w trakcie trwania rejsu.
Punktem głównym programu rejsu jest wzięcie udziału w obchodach Światowych Dni
Młodzieży w Panamie.
Rejs Niepodległości dookoła świata odbędzie się na podkładzie "Daru Młodzieży". Weźmie w
nim udział polska młodzież, m. in. wyłoniona w konkursie oraz przedstawiciele młodzieży z
wybranych krajów świata, do których portów zawinie polski żaglowiec. Rejs pod banderą
biało-czerwoną uświetni setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, a jego
celem będzie upowszechnienie na świecie wiedzy o naszym kraju i jego roli na mapie świata.
Rejs to także zarówno kontynuacja, jak i twórcze rozwinięcie idei Światowych Dni Młodzieży
Kraków 2016 – wykorzystanie ich olbrzymiego potencjału.
Symbolicznie wydarzenie zostanie zainaugurowane 3 maja 2018 roku w Krakowie - dawnej
stolicy Polski i zarazem w mieście-gospodarzu ostatnich Światowych Dni Młodzieży. "Dar
Młodzieży" wypłynie z Gdyni w świat z Iskrą Bożego Miłosierdzia - symbolem ŚDM Kraków
2016, na pokładzie. Rejs przyjmie formę morskiej sztafety ze zniczem olimpijskim:

poniesiemy polską flagę oraz Iskrę Bożego Miłosierdzia – zarówno w sensie dosłownym, jak i
duchowym, metaforycznym – dookoła świata, zawijając do portów na różnych
kontynentach, gdzie odbędzie się szereg imprez i spotkań upowszechniających wiedzę o
naszym kraju.
W styczniu 2019 roku żaglowiec przybije do Panamy, gdzie pod polską banderą nastąpi
uroczyste przekazanie Iskry Bożego Miłosierdzia gospodarzom 34. Światowych Dni
Młodzieży. Załoga żaglowca weźmie udział w Wydarzeniach Centralnych ŚDM. W ten sposób
Polska ponownie stanie się jednym z bohaterów niezwykłego duchowego i kulturowego
wydarzenia, nie tylko w świecie chrześcijańskim. W marcu 2019 roku "Dar Młodzieży"
powróci do Polski.
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Gratulujemy tego zaszczytu i życzymy, aby ,,wiatry były pomyślne i nie zabrakło stopy wody
pod kilem''.
Kamil Pek, Marcin Żurek

