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Planowana trasa rejsu:
Rostock – Kopenhaga – Londyn – wschodnie wybrzeże Anglii - Sunderland

Wyjątkowość „Gdańskiej Szkoły pod Żaglami” wynika przede wszystkim z jej różnorodności. Rejs

żaglowcem „Generał Zaruski” rozpocznie się w niemieckim porcie Rostock, który w 2018 roku będzie pełnił rolę

gospodarza obchodów Międzynarodowego Dnia Hanzy „Hanseatic Day”.

Załoga, po zapoznaniu się ze sobą, zwiedzaniu Rostocku oraz szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i

obsługi jachtu, wyruszy do Kopenhagi. Piękne miasto z przyjazną atmosferą pozwoli nam nabrać sił na długi etap

żeglugi pełnomorskiej, bo o ile pogoda pozwoli, z Kopenhagi planujemy dopłynąć aż do Londynu. Tam zamierzamy

spędzić kilka dni, aby bez nadmiernego pospiechu poznać najważniejsze atrakcje miasta, w tym British Museum,

Natural History Museum oraz Royal Museum w Greenwich.

Kolejnym etapem rejsu będzie ambitna, bo na wodach pływowych, żegluga wzdłuż wschodniego

wybrzeża Anglii, z zawinięciem do urokliwych porcików znajdujących się po drodze.

Morską przygodę planujemy zakończyć w Sunderland. W tym porcie odbędzie się zlot żaglowców w

ramach spektakularnej imprezy „The Tall Ships Races”. Załoga przed powrotem do domu będzie miała okazję

zwiedzić największe żaglowce świata, a także poznać ich załogi.



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;

INTEGRACJA SPOŁECZNA
ułatwienie dostępu do oferty żeglarskiej osobom zagrożonym marginalizacją 
i wykluczeniem społecznym; 

PROMOCJA
Gdańsk jako miasto dbające o wychowanie morskie młodzieży i kultywujące tradycje morskie 
hanzeatyckiego portu



Plan dnia na „Generale Zaruskim”

07:00 pobudka

07:00-07:30 toaleta poranna

07:30 śniadanie

08:00 podniesienie bandery, apel na pokładzie

09:00-12:00 zajęcia programowe

13:30 obiad

16:30 podwieczorek

19:30 kolacja

22:00-07:00 cisza nocna

Niezależnie od planu dnia, załoga pełni wachty nawigacyjne i kambuzowe, wykonuje też proste
prace bosmańskie. Zostaje oczywiście czas na odpoczynek i zabawę. W portach staramy się jak
najwięcej czasu poświęcać na zwiedzanie i gry terenowe.



Program edukacyjny

1. Część żeglarska:

• Budowa i obsługa żaglowca.

• Podstawy nawigacji i locji.

• Bezpieczeństwo na morzu.

• Tradycje i obyczaje żeglarskie.

• STS „Generał Zaruski” – historia, odbudowa, eksploatacja.

• Świat regat. Czy tradycyjnym żaglowcom wypada się ścigać?

2. Część przyrodniczo-turystyczna:

• Skąd wieje wiatr –meteorologia na jachcie.

• W niebo wpatrzeni – podstawy astronomii i astronawigacji.

• Prawa fizyki – czy działają na żaglowcu? ☺

• Rostock, Kopenhaga, Londyn - specyfika odwiedzanych podczas rejsu miejsc. Gry terenowe.

3. Część humanistyczna:

• Generał Mariusz Zaruski – postać wszechstronna.

• Sto lat niepodległości Polski – ślady polskiej historii na trasie rejsu.

• Język angielski – na ile przydaje się żeglarzom?
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