
 

 

 

Gdańska Szkoła pod Żaglami 

STS „Generał Zaruski” 

23.08 – 11.09.2015 

 



Planowana trasa rejsu:  

Londyn – Oslo – Kopenhaga – Bornholm – Gdańsk 

W zależności od warunków pogodowych trasa może ulec nieznacznej modyfikacji. 



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; 
 
PROMOCJA 
Gdańsk jako miasto dbające o wychowanie morskie młodzieży, a jako 
właściciel żaglowca szkolnego kultywujące tradycje morskie. 
 



Plan rejsu 

23.08 – zaokrętowanie, podział załogi na wachty, szkolenie 

24-25.08 – zwiedzanie Londynu, szkolenie 

26.08 – wyjście z Londynu 

27.08 – pierwszy dzień na morzu, aklimatyzacja 

28-30.08 – zajęcia edukacyjne podczas żeglugi 

31.08 – wejście do Oslo 

01.09 – zwiedzanie  Oslo 

02.09 – wyjście z Oslo 

03.09 – zajęcia edukacyjne podczas żeglugi 

04.09 – wejście do Kopenhagi 

05.09 – zwiedzanie Kopenhagi 

06.09 – wyjście z Kopenhagi 

07.09 – wejście do Nexo 

08.09 – wycieczka rowerowa po Bornholmie 

09.09 – wyjście z Nexo 

11.09 – wejście do Gdańska, wyokrętowanie załogi, zakończenie rejsu 

 



 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. 
• STS „Generał Zaruski” – historia, odbudowa, eksploatacja. 
 
2. Część matematyczno-przyrodnicza: 
• Dlaczego wieje wiatr – podstawy meteorologii. 
• W niebo wpatrzeni – podstawy astronomii i astronawigacji. 
• Morze widziane okiem przyrodnika. 
• Prawa fizyki – czy działają na żaglowcu?  
 
 3. Część humanistyczna: 
• Hanza – czym była w przeszłości, czym jest dzisiaj? 
• Generał Mariusz Zaruski jako prekursor rozwoju żeglarstwa w Polsce. 
• Londyn, Oslo, Kopenhaga, Gdańsk – specyfika odwiedzanych miejsc. 
• Literatura marynistyczna - Joseph Conrad i Karol Borchardt. Związek pisarzy z Anglią. 
• Język angielski – na ile przydaje się żeglarzowi? 
 
 
 

 



Rekrutacja 

 

 
Przed rejsem odbędzie się szereg spotkań przygotowawczych. 
 
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. 
 

 
Do udziału w rejsie zapraszamy uczniów gdańskich szkół  
ponadgimnazjalnych.  
 
O udziale decyduje: 
- pomyślne przejście procesu rekrutacji, 
- zaangażowanie w tworzenie programu edukacyjnego realizowanego 

podczas rejsu, 
- prawidłowo wypełniona Karta Uczestnika Rejsu. 



Cena  

Rejs jest dofinansowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku. 

Uczestnicy pokrywają wyłącznie podstawowe koszty eksploatacyjne. 

 
Zawiera: 
- zakwaterowanie na jachcie 
- pełne wyżywienie 
- ubezpieczenie 
- materiały edukacyjne 
- gadżety promocyjne 
- wstęp do obiektów muzealnych 
- paliwo do silników napędowych i agregatu prądotwórczego 
 
Nie zawiera:   
- bilet lotniczy do Londynu 
- wydatki własne w portach 
 

Koszt rejsu: 1.500 zł/osobę, płatne jako darowizna na rzecz żaglowca, 
na konto zbiórki publicznej (szczegóły na www.zaruski.pl)



Kontakt 

Piotr Królak 

Oficer programowy STS „Generał Zaruski” 

tel.: 0048 510 037 45 85 

e-mail: piotr.krolak@mosir.gda.pl 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Gdańsku 
ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk 

 


