
Akademia Zaruskiego



WPROWADZENIE

„Akademia Zaruskiego” inicjuje i koordynuje działania realizowane przez Gdański Ośrodek Sportu w zakresie wychowania

morskiego i edukacji nieformalnej w oparciu o aktywności żeglarskie.

Działalność w ramach „Akademii Zaruskiego” ma na celu zainteresowanie młodzieży żeglarstwem oraz wszechstronny,

kompleksowy rozwój uczestników w zakresie kompetencji kluczowych.

Do realizacji założeń niezbędne są jachty różnej wielkości, począwszy od szkoleniowych jednostek typu Mariner 19, przez

jacht pełnomorski „Nasz Dom” aż do rejsów flagowym żaglowcem Miasta Gdańska, STS „Generał Zaruski”. Każda z wyżej

wymienionych jednostek umożliwia realizację kolejnych etapów szkolenia żeglarskiego i edukacji morskiej.

Program „Akademii Zaruskiego” uwzględnia aktywności żeglarskie na każdym poziomie, dla osób w różnym wieku i o

różnym doświadczeniu. Stanowi całościową, kompletną propozycję dla możliwie szerokiego grona odbiorców.



AKTYWIZACJA
zainteresowanie młodzieży żeglarstwem jako aktywnym i rozwijającym
sposobem spędzania wolnego czasu

WYCHOWANIE
celowy proces pedagogiczny kształtujący kluczowe kompetencje w sferze -
fizycznej, psychicznej, emocjonalnej, społecznej czy duchowej przed udział w
rejsach i szkoleniach żeglarskich

EDUKACJA
zachęcanie młodzieży do zdobywania wiedzy i poznawania świata, ukazanie
nauki jako pasjonującej dziedziny życia, edukacja nieformalna jako integralny
element systemu edukacji (szkolnej)

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

PROMOCJA
Gdańsk jako miasto promujące zdrowy, aktywny tryb życia oraz działalność w
ramach wolontariatu

CELE OGÓLNE



EDKACJA

CELE WYCHOWAWCZE

Życie z pasją

Krytyczne myślenie 

Kreatywność

Sprawność fizyczna

Samodzielność 

Umiejętność współpracy

Odpowiedzialność 

Motywacja wewnętrzna

Ciekawość świata 

Właściwa komunikacja 

Rozwój osobisty 

Mądrość 



DLA KOGO?

Uczniowie 
szkół średnich  

Mentorzy

Uczniowie 
klas 7-8 SP

Jeśli pragniesz przeżyć przygodę,

ciekawi Cię otaczający świat,

masz dość nudy i braku motywacji,

chcesz poznać wartościowych ludzi,

lubisz uczyć się od pasjonatów,

zapraszamy do „Akademii Zaruskiego”



Etapy realizacji działań w ramach „Akademii Zaruskiego”

Pierwsze kroki na wodzie 
Kompleksowe szkolenie na jachtach Mariner 19

Warsztaty żeglarskie 
Rozpoczęcie żeglarskiej przygody w trybie zajęć popołudniowych

Prezentacja oferty „Akademii Zaruskiego”
Zajęcia zdalne, spotkania w szkołach, zwiedzanie żaglowca, networking

Pełnomorska przygoda
Rejsy na jachtach „Generał Zaruski” i „Nasz Dom”

Dla zaawansowanych
Zostań instruktorem / kapitanem

Wyprawa życia



PROPOZYCJE

Wolontariat

Spotkania

Rejsy



REJSY

Gdańska 
Szkoła pod 

Żaglami

Rejsy zatokowe

Rejsy
pełnomorskie



SPOTKANIA

Ferie z 
Zaruskim

Warsztaty  
popołudniowe

Półkolonie 
żeglarskie



WOLONTARIAT

Mentoring

Zostań 
instruktorem

Razem dbamy 
o jachty



WARSZTATY
Ciekawe zajęcia, ważne tematy, mnóstwo ćwiczeń, debaty i dyskusje, zdobywanie praktycznej wiedzy, osiąganie
„kompetencji kluczowych”. Współpraca z praktykami i pasjonatami. W „Akademii Zaruskiego” masz wpływ na to
czego i w jaki sposób się uczysz.

Żeglarstwo – nawigacja, meteorologia, budowa jachtu, bezpieczeństwo żeglugi, teoria żeglowania, regaty…

Edukacja morska - podstawy oceanologii, kultura morska - tradycje i obyczaje, wielkie wyprawy…

Ochrona środowiska – największe wyzwania XXI wieku – zanieczyszczenia, zmiany klimatu, zasoby energii i wody…

Podstawy pierwszej pomocy – na lądzie / na morzu

Języki obce – czy da się żeglować po świecie bez znajomości języka angielskiego?

Nauka gotowania – czy w rejsach morskich można jeść smacznie i zdrowo?

Technika – prace bosmańskie, nauka posługiwania się narzędziami, technologie w żeglarstwie.

Inicjatywność i przedsiębiorczość – czy żeglarstwo może być biznesem? Praca w jachtingu. Sektory gospodarki morskiej.

Wychowanie fizyczne – o co chodzi z tym zdrowym trybem życia - aktywność, dieta, równowaga.

I wiele innych pomysłów dostosowanych do zainteresowań uczestników „Akademii Zaruskiego”.



GDZIE I KIEDY?

Rejsy
Terminy: od maja do października, zgodnie z planem rejsów na dany sezon
Miejsce: trasy zależą od długości rejsu (1-3 dniowe – Zatoka Gdańska, 7-10 dniowe – Bałtyk Południowy,
kilkutygodniowe: „Gdańska Szkoła pod Żaglami” - M. Bałtyckie, Północne, Norweskie, Ocean Atlantycki)

Warsztaty popołudniowe
Terminy: od października do czerwca
Grupa 15-17 lat - wtorki 17:00–19:00
Grupa 18-25 lat - czwartki 17:00–19:00
Miejsce: STS „Generał Zaruski”, przystań jachtowa Żabi Kruk, przystań jachtowa Sobieszewo

Półkolonie żeglarskie na jachtach „Mariner 19”
Terminy: I turnus – 10 dni w lipcu, II turnus -10 dni w sierpniu
Grupa 15-17 lat – lipiec (I turnus)
Grupa 18-30 lat – sierpień (II turnus)
Miejsce: Przystań jachtowa GOS w Sobieszewie

Wolontariat
Terminy: cały rok
Miejsce: jachty „Akademii Zaruskiego”



PARTNERSTWO 

„The best ship is… partnership”

„Akademia Zaruskiego” to nieformalny klub
edukacyjny działający przy żaglowcu „Generał
Zaruski” w ramach Gdańskiego Ośrodka Sportu.

Zapewniamy całoroczną realizację misji edukacyjnej
i wychowawczej.

Liczymy na współpracę z uczelniami, szkołami,
sekcjami żeglarskimi, klubami sportowymi, firmami
żeglarskimi, stowarzyszeniami i fundacjami.

Jesteśmy otwarci. Zapraszamy do kontaktu.



KONTAKT 

Piotr Królak

Oficer programowy i kapitan
STS „Generał Zaruski”

Tel.: +48 510 374 585
E-mail: piotr.krolak@sportgdansk.pl


