
1 
 

 
 

 

Pomorska Szkoła Żeglarstwa i Edukacji Morskiej 
Pomorskiego Związku Żeglarskiego 

 
Gdynia, ul. Chwaszczyńska 172 

Informacje: Leopold Naskręt, tel. 503-008-271 
 
 
Pomorska Szkoła Żeglarstwa i Edukacji Morskiej PoZŻ jest ośrodkiem wiedzy żeglarskiej i 
morskiej oraz doskonalenia instruktorów żeglarstwa i wychowania morskiego. Działa na 
rzecz klubów żeglarskich zrzeszonych w PoZŻ, dzieci i młodzieży szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych i studentów. Prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne w formie 
wykładów, seminariów, ćwiczeń, pracy na urządzeniach nawigacyjnych z wykorzystaniem 
pomocy nawigacyjnych, kursów manewrowych, rejsów stażowych, rejsów zapoznawczych z 
morzem, obozów żeglarskich. 
W roku szkolnym 2015/2016 realizacja wybranych celów Szkoły, nastąpi w formie wykonania 
określonych zadań edukacyjnych, uporządkowanych w pięciu grupach tematycznych. 
 
I.  Zajęcia praktyczne 
 

1. Prace bosmańskie: węzły, sploty, konserwacja kadłuba, naprawa żagli.  
2. Zajęcia nawigacyjne: praca na mapach morskich, korzystanie z locji, spisu świateł i z 

innych pomocy nawigacyjnych, korzystanie z przyborów.  
3. Korzystanie z urządzeń nawigacyjnych.  
4. Budowa, konserwacja i działanie instalacji jachtowych.  
5. Ćwiczenia symulacyjne (komputerowe) związane ze stosowaniem przepisów prawa 

drogi na wodach morskich i śródlądowych.                                                                                                       
6. Budowa, praca i obsługa silnika jachtowego. 
7. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej – ćwiczenia. 

 
II.  Zajęcia szkoleniowo - edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i 
gimnazjalnych 
 

1. Szkoła Żeglarstwa i Edukacji Morskiej oferuje dzieciom i młodzieży szkół 
podstawowych i gimnazjalnych zdobywanie sprawności żeglarskich: „Junga” i 
„Sternik” poświadczonych certyfikatami szkoły. Treść tych sprawności nawiązuje w 
pewnym stopniu do programu wiedzy i praktyki żeglarskiej Polskiego Związku 
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Żeglarskiego oraz do programu edukacji morskiej PoZŻ. Sprawności te tworzą warunki 
do podnoszenia poziomu wyszkolenia przyszłych żeglarzy jachtowych. 

2. Warunkiem zdobycia sprawności „Junga” i „Sternik” jest udział w 14 – dniowym 
obozie żeglarskim, lub odbycie, w odpowiednim czasie, zajęć weekendowych. 

3. Zdobycie sprawności następuje po udziale dzieci i młodzieży w zajęciach z zakresu 
wiedzy żeglarskiej i morskiej, obecności na 14 – dniowym obozie żeglarskim i 
pomyślnym ukończeniu „żeglarskiej trasy spartakiadowej”. 

4. Wręczenie certyfikatów Szkoły odbywa się uroczyście, zgodnie ze specjalnym 
scenariuszem, w obecności wszystkich uczniów danej szkoły. 

5. Posiadacz certyfikatu „Junga” może samodzielnie prowadzić jachty poniżej 7,5 metra 
długości pod nadzorem instruktora. Posiadacz sprawności „Sternik” może 
samodzielnie żeglować na jachcie poniżej 7,5 metra długości, za zgodą armatora 
danego jachtu oraz rodziców lub prawnych opiekunów. 

 
III.  Zajęcie szkoleniowo - edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych 
 

1. Młodzież szkół licealnych zdobywa patent żeglarza jachtowego uprawniający 
posiadacza do samodzielnego prowadzenia jachtów śródlądowych niezależnie od 
wielkości jachtów, oraz do prowadzenia jachtów o długości do 12 metrów po 
morskich wodach wewnętrznych, pozostałych wodach morskich w strefie 2 mil 
morskich od brzegu, w porze dziennej. 

2. Młodzież szkół licealnych zdobywa patent sternika motorowodnego uprawniający 
posiadacza do samodzielnego prowadzenia jachtów motorowych: 1 - po wodach 
śródlądowych; 2 - o długości kadłuba do 12 m, po morskich wodach wewnętrznych 
oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej. 
Osoby w wieku poniżej 16. roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na 
jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW. 

3. Szkoła wyposaży uczniów w wymaganą przepisami państwowymi wiedzę żeglarską i 
umiejętności praktyczne, przygotowując w ten sposób uczniów do egzaminu 
państwowego. Podmiotem przeprowadzającym egzamin jest Jachtklub Morski RODA 
ściśle współpracujący ze Szkołą. 

4. Młodzież może uczestniczyć w programie edukacji morskiej zdobywając najbardziej 
aktualną wiedzę o morzach i oceanach. Program ten zamyka się udziałem w rejsie 
zatokowym lub morskim, podczas którego uczestnicy zostaną zapoznani w sposób 
praktyczny z przedsiębiorstwami gospodarki morskiej (porty, stocznie). Podczas rejsu 
morskiego będzie realizowany program badań morskich, przy aktywnym 
współudziale załogi szkolnej. 

 
IV.  Oferta dla doświadczonych żeglarzy, zawodników, sędziów regatowych, trenerów i 
instruktorów żeglarstwa 
 

1. Seminarium z teorii i praktyki trymowania takielunku jachtu regatowego. 
2. Seminarium i warsztaty z taktyki regatowej. 
3. Komentarze do przepisów regatowych. 
4. Meteorologia dla regatowców. 
5. Organizacja regat morskich i na wodach śródlądowych. 
6. Organizacja spartakiad żeglarskich. 
7. Wyścigi w trudnych warunkach pogodowych. 
8. Nawigacja na trudnym akwenie. 
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9. Kurs dla sędziów regatowych. 
10. Seminarium z zakresu nawigacji terrestrycznej i pływowej. 
11. Seminarium i warsztaty z zakresu komunikacji morskiej. 
12. Seminarium i warsztaty z zakresu meteorologii. 
13. Seminarium i warsztaty z zakresu obsługi i eksploatacji silników jachtowych - 

spalinowych stacjonarnych, zaburtowych i elektrycznych. 
14. Seminarium i warsztaty a zakresu obsługi i eksploatacji instalacji jachtowych: 

elektrycznej, elektronicznej, zasilającej (el.), wodnej, gazowej, paliwowej, sanitarnej. 
15. Seminarium i warsztaty z zakresu metodyki nauczania żeglarstwa dla instruktorów 

żeglarskich. 
 
V.  Oferta dla nauczycieli biorących udział w programie edukacji morskiej Szkoły 
 

1. Udział nauczycieli w rejsie zatokowym na żaglowcu. Zwiedzanie portów i stoczni. 
2. Udział w obozie żeglarskim w charakterze wychowawcy. 
3. Seminaria z wiedzy żeglarskiej i morskiej. 

 
Uwagi organizacyjne: 
 

1. Zajęcia w Szkole będą odbywać się w terminach uzgodnionych z zainteresowanymi 
dyrektorami szkół, klubami żeglarskimi i żeglarzami. Dotyczy to zajęć całorocznych, w 
tym również rejsów i obozów; 

2. Szkoła będzie realizować swój program edukacyjny kładąc nacisk na łączenie teorii z 
praktyką i na maksymalnym wykorzystaniu "wiedzy szkolnej": do nauczania 
żeglarstwa; 

3. Szkoła stawia sobie jako cel, aktywizację uczniów w rozwiązywaniu problemów 
żeglarskich, nautycznych i rozwijanie biegłości manualnej podczas wszystkich zajęć. 
Temu będą również służyć nowoczesne pomoce dydaktyczne zgromadzone w 
pracowniach wiedzy i praktyki żeglarskiej. 

4. Instruktorami - nauczycielami w Szkole, są specjaliści z wiedzy żeglarskiej i morskiej: 
żeglarze, kapitanowie jachtowi i zawodowi, doświadczeni praktycy, znani z osiągnięć 
sportowych zawodnicy, trenerzy i instruktorzy. 

5. Szkoła będzie zaopatrywać swoich uczniów w skrypty, konspekty, podręczniki i 
pomoce dydaktyczne w miarę możliwości wydawniczych. 

6. Szkoła zakłada współpracę instytucjami z i organizacjami, których zadaniem jest 
krzewienie wiedzy i wychowania dzieci i młodzieży oraz popularyzacja żeglarstwa i 
spraw morskich. 

 
 
Gdynia, 21 października 2015 r.  


