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Planowana trasa rejsu:
Tallin – Mariehamn (Alandy) - Szczecin

W tym roku mamy dla Was wyjątkową propozycję. Zapraszamy do udziału w międzynarodowych

regatach i zlocie żaglowców The „Tall Ships Races 2021”.

Rejs „Gdańskiej Szkoły pod Żaglami” rozpocznie się w stolicy Estonii, Tallinie. Pierwszego dnia

czekają nas przygotowania – zaokrętowanie, podział na wachty, zaprowiantowanie i mnóstwo

szkoleń. Znajdziemy też czas na zwiedzanie miasta, wizytę w Muzeum Morskim Lennusadam oraz

atrakcje przygotowane przez organizatora zlotu. Następnie czeka nas pierwszy wyścig – z Tallina do

Mariehamn (fin. Maarianhamina), stolicy Wysp Alandzkich. To archipelag składający się z tysięcy

wysp polodowcowych, stanowiących raj dla żeglarzy. Tam planujemy eksplorację okolicy,

zwiedzanie żaglowców biorących udział w regatach oraz wizytę na legendarnym żaglowcu-

muzeum, windjammerze „Pommern”. Powoli będziemy przygotowywać się do kolejnego wyścigu,

z Mariehamn do Szczecina. To ponad 400 mil morskich! Podczas rejsu, oprócz ścigania się,

trymowania żagli i precyzyjnej nawigacji, zamierzamy realizować program edukacyjny

współtworzony przez Was.



Założenia „Gdańskiej Szkoły pod Żaglami”

AKTYWIZACJA
Zainteresowanie młodzieży żeglarstwem jako aktywnym i rozwijającym sposobem 
spędzania wolnego czasu;

WYCHOWANIE
Kształtowanie osobowości, nauka samodzielności i współpracy, umiejętność radzenia 
sobie w sytuacjach stresujących, nauka odpowiedzialności za siebie i innych; 

EDUKACJA
Zdobywanie wiedzy i umiejętności przez przygodę (doświadczanie), 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.



Zarys programu edukacyjnego

1. Część żeglarska:

• Budowa i obsługa żaglowca.

• Podstawy nawigacji i locji.

• Bezpieczeństwo na morzu.

• Tradycje i obyczaje żeglarskie. 

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

• Regaty. Czy starym żaglowcom wypada się ścigać?

2. Część przyrodnicza:

• Skąd wieje wiatr – meteorologia na jachcie. Pogoda a klimat. 

• Morza i oceany. Czy Ziemia nie powinna nazywać się „Woda”?

• Co to jest rozwój zrównoważony i czy może nam zapewnić bezpieczną przyszłość?

3. Część humanistyczna:

• Generał Mariusz Zaruski. Czy w dzisiejszych czasach potrzebujemy bohaterów?

• Wychowanie morskie jako metoda pedagogiczna. 

• Język angielski – na ile przydaje się żeglarzom?

Program edukacyjny będzie uzupełniony o prezentacje przygotowane  przez uczestników rejsu.
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