
 

 

 

Gdańska Szkoła pod Żaglami 

STS „Generał Zaruski” 

26.06 – 20.07.2017 

 



Planowana trasa rejsu:  

Gdańsk – Halmstad – Kotka – Helsinki – Turku 

W zależności od warunków pogodowych trasa może ulec nieznacznej modyfikacji. 

Wyjątkowość rejsu wynika między innymi z 

jego różnorodności. W ramach Gdańskiej Szkoły 

pod Żaglami, „Generał Zaruski” wystartuje w 

etapie regat The Tall Ships Races, na trasie z 

Halmstad do Kotki. Następnie, już bez 

regatowej presji, wyruszymy na szkoleniowo- 

turystyczny etap z Kotki przez Helsinki do 

Turku. W każdym porcie będą zorganizowane 

atrakcje dla załóg, wynikające zarówno z planu 

regat, jak i programu edukacyjnego Gdańskiej 

Szkoły pod Żaglami.  



Cele Gdańskiej Szkoły pod Żaglami 

AKTYWIZACJA 
zainteresowanie młodzieży żeglarstwem jako aktywnym i rozwijającym sposobem 
spędzania wolnego czasu; 
 
WYCHOWANIE 
nauka samodzielności i współpracy, kształtowanie charakterów, umiejętność radzenia 
sobie w sytuacjach stresujących, nauka odpowiedzialności za siebie i innych;  
 
EDUKACJA 
zachęcanie młodzieży do zdobywania wiedzy i umiejętności, ukazanie nauki jako 
pasjonującej dziedziny życia, poprawa wyników szkolnych; 
 
INTEGRACJA SPOŁECZNA 
ułatwienie dostępu do oferty żeglarskiej osobom zagrożonym marginalizacją i 
wykluczeniem społecznym;  
 
PROMOCJA 
Gdańsk jako miasto dbające o wychowanie morskie młodzieży, a jako właściciel 
żaglowca szkolnego kultywujące tradycje morskie. 
 



 Plan dnia na „Zaruskim” 

07:00 pobudka 

07:00-07:30 toaleta poranna 

07:30 śniadanie 

08:00 podniesienie bandery, apel na pokładzie 

09:00-13:00 zajęcia programowe 

13:30 obiad 

16:30 podwieczorek 

19:30 kolacja 

22:00-07:00 cisza nocna 



Program edukacyjny 

1. Część żeglarska: 
• Budowa i obsługa takielunku żaglowca. 
• Podstawy nawigacji i locji. 
• Bezpieczeństwo na morzu. 
• Tradycje i obyczaje żeglarskie. 
• Dlaczego wieje wiatr – podstawy meteorologii. 
• W niebo wpatrzeni – podstawy astronomii i astronawigacji. 
• STS „Generał Zaruski” – historia, odbudowa, eksploatacja. 
• Świat regat. Czy tradycyjnym żaglowcom wypada się ścigać? 
 
2. Część samorozwojowa: 
•      Zajęcia prowadzone przez uczestników – dookoła przedmiotów szkolnych, pasji i żeglarstwa. 
•      Procesy autoedukacji – innowacyjne techniki uczenia się oraz gry autobiograficzne. 
•      Praca projektowa w zespołach – organizacja zajęć, wyjść, konkursów i wydarzeń. 
 

 3. Część humanistyczna: 
• Generał Mariusz Zaruski jako prekursor rozwoju żeglarstwa w Polsce. 
• Miasta portowe - specyfika odwiedzanych podczas rejsu miejsc. Gry terenowe. 
• Angielski dla żeglarzy. 
• John Harrison - historia podstaw nawigacji morskiej. Film nawiązujący do zajęć z części żeglarskiej. 
• Blok filmów dokumentalnych oraz dyskusji moderowanych. 
 
 
 

 



Rekrutacja 

 
 
Do udziału w rejsie zapraszamy uczniów gdańskich szkół ponadgimnazjalnych. 
 
O udziale decyduje: 
- kolejność zgłoszeń, 
- motywacja kandydata wyrażona w liście intencyjnym, 
- zaangażowanie w przygotowanie zajęć na temat wybrany z programu edukacyjnego 

realizowanego podczas rejsu, 
- prawidłowo wypełniona karta uczestnika rejsu. 
 
Przed rejsem odbędzie się spotkanie organizacyjne. 
 
Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezpośredni - podczas wizyt w szkołach i 
organizowanych na żaglowcu zajęć – ferii, kursów żeglarskich i dni otwartych oraz w sposób 
pośredni, przy wykorzystaniu mediów i portali społecznościowych. 
 



Zapraszamy do współpracy: 

 Placówki oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze, 

 

 Fundacje i stowarzyszenia pracujące z młodzieżą, 

 

 Sponsorów  i partnerów, 

 

 Media 

 

 



Kontakt 

Piotr Królak 

Oficer programowy STS „Generał Zaruski” 

tel.: 0048 510 37 45 85 

e-mail: piotr.krolak@sportgdansk.pl 

 

Gdański Ośrodek Sportu 
ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk 

 


