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I. CELE POMORSKIEJ SZKOŁY ŻEGLARSTWA I EDUKACJI MORSKIEJ 

 

Pomorska Szkoła Żeglarstwa i Edukacji Morskiej Pomorskiego Związku Żeglarstwa jest 

ośrodkiem wiedzy żeglarskiej i morskiej oraz doskonalenia instruktorów żeglarstwa 

i wychowania morskiego. Działa na rzecz klubów zrzeszonych w Pomorskim Związku 

Żeglarskim (PoZŻ), dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceów, szkół 

wyższych oraz osób dorosłych. Prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne w formie wykładów, 

seminariów, ćwiczeń, pracy na urządzeniach nawigacyjnych, korzystania z map i pomocy 

nawigacyjnych, organizowania kursów manewrowych, rejsów stażowych, rejsów 

zapoznawczych z morzem, obozów żeglarskich. Organizuje konferencje metodyczne z zakresu 

wiedzy żeglarskiej i morskiej. 

Realizacja wybranych celów szkoły nastąpi w formie wykonania określonych zadań 

edukacyjnych, uporządkowanych w pięciu grupach tematycznych. 

 

1. Zajęcia praktyczne 

 

 Prace bosmańskie: węzły, sploty, konserwacja kadłuba, naprawa żagli.  

 Zajęcia nawigacyjne: praca na mapach morskich, korzystanie z locji, spisu świateł 

i z innych pomocy nawigacyjnych, korzystanie z przyborów.  

 Korzystanie z urządzeń nawigacyjnych.  

 Budowa, konserwacja i działanie instalacji jachtowych.  

 Ćwiczenia symulacyjne (komputerowe) związane ze stosowaniem przepisów prawa 

drogi na wodach morskich i śródlądowych.                                                                                                       

 Budowa, praca i obsługa silnika jachtowego. 

 Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej – ćwiczenia. 

 

2. Zajęcia szkoleniowo – edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i  gimnazjalnych  

 

 Szkoła Żeglarstwa i Edukacji Morskiej oferuje dzieciom i młodzieży szkół 

podstawowych i gimnazjalnych zdobywanie sprawności żeglarskich: „Młodszego 

sternika” i „Sternika manewrowego”,  poświadczonych certyfikatami Szkoły. Treść tych 

sprawności nawiązuje w pewnym stopniu do programu wiedzy i praktyki żeglarskiej 

PZŻ oraz do programu „Edukacji morskiej” PoZŻ. Sprawności te tworzą warunki do 

podnoszenia poziomu wyszkolenia przyszłych żeglarzy jachtowych. 

Warunkiem zdobycia sprawności „Młodszego sternika” i „Sternika manewrowego” jest 

udział w 14-dniowym obozie żeglarskim lub udział w zajęciach weekendowych na 

wodzie. 

 Zdobycie sprawności następuje po udziale dzieci i młodzieży w zajęciach z zakresu 

wiedzy żeglarskiej i morskiej, obecności na 14-dniowym obozie żeglarskim 

i pomyślnym ukończeniu „żeglarskiej trasy spartakiadowej”. 

 Wręczenie certyfikatów Szkoły odbywa się uroczyście, zgodnie ze specjalnym 

scenariuszem, w obecności wszystkich uczniów danej szkoły, nauczycieli i dyrektora. 
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 Posiadacz certyfikatu  „Młodszego sternika”  może samodzielnie prowadzić jachty 

poniżej 5,5 metra długości pod nadzorem instruktora. Posiadacz sprawności  „Sternik 

manewrowy” może samodzielnie żeglować na jachcie poniżej 5,5 metra długości, za 

zgodą armatora danego jachtu oraz rodziców lub prawnych opiekunów. 

 

3. Zajęcia szkoleniowo – edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych 

 

 Młodzież szkół licealnych zdobywa patent żeglarza jachtowego uprawniający 

posiadacza do samodzielnego prowadzenia jachtów śródlądowych niezależnie od 

wielkości i jachtów o długości do 12 metrów  po morskich wodach wewnętrznych oraz 

pozostałych wodach morskich w strefie 2 mil morskich od brzegu w porze dziennej. 

 Młodzież szkół licealnych zdobywa patent sternika motorowodnego uprawniający 

posiadacza do samodzielnego prowadzenia jachtów motorowych: a)  po wodach 

śródlądowych;  b)  o długości kadłuba do 12 m, po morskich wodach wewnętrznych 

oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej. 

Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach 

motorowych o mocy silnika do 60 kW. 

 Szkoła nasza wyposaży uczniów w wymaganą przepisami państwowymi wiedzę 

żeglarską i umiejętności praktyczne, przygotowując ich w ten sposób do egzaminu 

państwowego. Podmiotem przeprowadzającym egzamin jest Jachtklub Morski RODA,  

współpracujący ze Szkołą lub Szkoła jako podmiot uprawniony przez ministra. 

 Młodzież może uczestniczyć w programie edukacji morskiej zdobywając najbardziej 

aktualną wiedzę o morzach i oceanach. Program ten zamyka się udziałem w rejsie 

zatokowym lub morskim, podczas którego uczestnicy zostaną zapoznani w sposób 

praktyczny z przedsiębiorstwami gospodarki morskiej (porty, stocznie). Podczas rejsu 

będzie realizowany program badań morskich, przy aktywnym współudziale załogi 

szkolnej. 

 

4. Oferta dla doświadczonych żeglarzy, zawodników, sędziów regatowych, trenerów i instruktorów 

żeglarstwa 

 

 Seminarium z teorii i praktyki trymowania takielunku jachtu regatowego. 

 Seminarium i warsztaty z taktyki regatowej. 

 Komentarze do przepisów regatowych. 

 Meteorologia dla regatowców. 

 Organizacja regat morskich i na wodach śródlądowych. 

 Organizacja spartakiad żeglarskich. 

 Regaty w trudnych warunkach pogodowych. 

 Nawigacja na trudnym akwenie. 

 Kurs dla sędziów regatowych. 

 Seminarium  z zakresu nawigacji terrestrycznej i pływowej. 

 Seminarium i warsztaty z zakresu komunikacji morskiej. 

 Seminarium i warsztaty z zakresu meteorologii. 
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 Seminarium i warsztaty z zakresu obsługi i eksploatacji silników jachtowych – 

spalinowych stacjonarnych, zaburtowych i elektrycznych. 

 Seminarium i warsztaty z zakresu obsługi i eksploatacji instalacji jachtowych: 

elektrycznej, elektronicznej, zasilającej elektrycznej, wodnej, gazowej, paliwowej, 

sanitarnej. 

 Seminarium i warsztaty z zakresu metodyki nauczania żeglarstwa. 

 

5. Oferta dla nauczycieli biorących udział w programie edukacji morskiej Szkoły 

 

 Udział nauczycieli w rejsie zatokowym na żaglowcu. Zwiedzanie portów i stoczni. 

 Udział w obozie żeglarskim w charakterze wychowawcy. 

 Seminaria z wiedzy żeglarskiej i morskiej. 

 

6. Uwagi organizacyjne : 

 

 Zajęcia w Szkole będą odbywać się w terminach uzgodnionych z zainteresowanymi 

dyrektorami szkół, klubami żeglarskimi i żeglarzami. Dotyczy to zajęć całorocznych, 

w tym również rejsów i obozów. 

 Szkoła będzie realizować swój program edukacyjny kładąc nacisk na łączenie teorii 

z praktyką i na maksymalnym wykorzystaniu wiedzy szkolnej do nauczania żeglarstwa. 

 Szkoła stawia sobie jako cel aktywizację uczniów w rozwiązywaniu problemów 

żeglarskich i rozwijanie biegłości manualnej podczas wszystkich zajęć. Temu będą 

również służyć nowoczesne pomoce dydaktyczne zgromadzone w pracowniach wiedzy 

i praktyki żeglarskiej. 

 Instruktorami – nauczycielami w szkole są specjaliści z wiedzy żeglarskiej i morskiej:  

kapitanowie jachtowi i zawodowi, doświadczeni praktycy, znani z osiągnięć sportowych 

zawodnicy, trenerzy i instruktorzy. 

 Szkoła będzie zaopatrywać swoich uczniów w skrypty, konspekty, podręczniki, pomoce 

dydaktyczne w miarę możliwości wydawniczych. 

 Szkoła zakłada współpracę z instytucjami i organizacjami, których zadaniem jest 

krzewienie wiedzy i wychowanie dzieci i młodzieży oraz popularyzacja żeglarstwa 

i spraw morskich. 

 

II. OGÓLNE UWAGI O TREŚCIACH SYSTEMU EDUKACYJNEGO 

REALIZOWANEGO W POMORSKIEJ SZKOLE ŻEGLARSTWA I   EDUKACJI 

MORSKIEJ. 

 

1. Treści wiedzy i praktyki żeglarskiej stanowią podstawę programową dla systemu sprawności 

i zadań żeglarskich. Sformułowano ją w postaci szczegółowych haseł, adekwatnych do 

poszczególnych przedmiotów wiedzy i praktyki żeglarskiej. 
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2. Treści merytoryczne danego przedmiotu ściśle odpowiadają  rzeczywistym potrzebom 

i wymogom praktyki żeglarskiej. Jednocześnie nadano im logiczną spójność kierując się 

zasadą: „Wiem – Rozumiem – Umiem – Pamiętam”. 

 

3. Treści wiedzy żeglarskiej (teoria) i treści praktyki są ze sobą spójne i są wzajemnie sobie 

potrzebne; respektują bardzo ważną dla żeglarstwa zasadę dydaktyczną „łączenia teorii 

z praktyką”. Wychodzimy więc od rzeczywistości, przechodzimy do teorii, uogólniając nasze 

doświadczenia uzyskane w czasie działalności praktycznej i wracamy do praktyki, by stosować 

teorię w nowej, nieznanej sytuacji. 

 

III. SYSTEM EDUKACJI ŻEGLARSKIEJ I MORSKIEJ REALIZOWANY W SZKOLE 

PoZŻ. 

 

1. Na  system edukacji  żeglarskiej w naszej Szkole składają się : 

a) sprawności żeglarskie, 

b) zadania żeglarskie, 

c) kompetencje żeglarskie, 

d) uprawnienia państwowe (patenty żeglarskie), 

e) wiedza instruktorska,  

f) wiedza o morzu. 

 

2. Sprawności i zadania żeglarskie są ogniwami systemu edukacji żeglarskiej, będąc jednocześnie 

„nośnikami” podstawowej wiedzy żeglarskiej i praktyki.  

 

3. Świadectwa kompetencji żeglarskich stanowią podsumowanie dorobku żeglarskiego ucznia. 

Dają mu poczucie posiadania niezbędnej - do prowadzenia jachtu do 7,5 m długości po wodach 

śródlądowych – wiedzy i umiejętności żeglarskich. 

 

4. Patenty żeglarskie są uprawnieniami państwowymi do prowadzenia jachtów po wodach 

śródlądowych i morskich. Warunki ich uzyskania określają rozporządzenia odpowiednich 

ministrów. 

5. Wiedza instruktorska jest gwarancją wysokiego poziomu zajęć. 

 

6. Wiedza o morzu  pogłębia wiedzę żeglarską i doposaża ją o najnowsze informacje o morzach 

i oceanach. 

 

7. Świadectwa kompetencji żeglarskich  i   patentów zbudowane są z czterech poziomów : 
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A. Poziom pierwszy  -  „Młodszy sternik” 

 

Poziom ten przeznaczony jest dla dzieci klas IV i V (10 – 11 lat). Aby osiągnąć pierwszy 

poziom dzieci muszą zdobyć następujące sprawności żeglarskie : 

B
. 

 

 

N
az

w
y 

  s
pr

aw
no

śc
i: 

 
-  bosman 
-  szkutnik 
-  obserwator („oko”) 
-  kuk 
-  szotmen 
-  znawca etykiety jachtowej 

 

B. Poziom drugi  -  „Sternik manewrowy” 

 

Poziom ten przeznaczony jest dla dzieci  klas VI i I klasy gimnazjum (12 – 13 lat). Aby 

osiągnąć drugi poziom uczniowie muszą zdobyć następujące sprawności żeglarskie :  

 

C
. 

 

 

D
. 
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i: 

 
-  nawigator 
-  meteorolog 
-  ratownik wodny 
-  wioślarz 
-  mechanik 
-  historyk żeglarstwa 

 

U w a g a : uczeń, który przystąpił od razu do drugiego poziomu, musi uzupełnić wiedzę i umiejętności 

z pierwszego poziomu w sposób uzgodniony z instruktorem. Uczniowie, którzy zdobyli sprawności z danego 

„poziomu” otrzymują  świadectwo kompetencji  „Młodszego sternika” lub „Sternika manewrowego” oraz odpowiedni 

znaczek. 

 

Ad. A.   Poziom pierwszy  –  Młodszy sternik  

 

1. Bosman: 

Zna: 

a) budowę lin, żagli, masztu, takielunku, urządzenia sterowego, miecza, bloczków 

i talii, 

b) zasady bezpieczeństwa prac konserwacyjnych. 

Umie : 

c) wiązać węzły: ósemkę, knagowy, rożkowy, szotowy, refowy, cumowniczy zwykły, 

ratowniczy, 

d) zrobić opaskę na linie, zabezpieczyć ściągacz, korzystać z zawartości skrzynki 

bosmańskiej. 
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Wykonał : 

e) prace konserwacyjne na jachcie, przygotował jacht do żeglowania (klar), tablicę 

z węzłami 

f) prace naprawcze urządzeń pokładowych. 

 

2. Szkutnik : 

Zna: 

a) nazwy części kadłuba, osprzętu, wyposażenia, żagli, masztu, 

b) przepisy BHP obowiązujące w warsztacie i magazynie żeglarskim. 

Umie: 

c) korzystać z narzędzi stolarskich i ślusarskich, 

d) pomagać doświadczonemu szkutnikowi podczas prac przy kadłubie jachtu oraz 

pomagać przy budowie łodzi wiosłowej lub żaglowej przeznaczonej na obóz letni. 

Wykonał: 

e) model jachtu  (redukcyjny, pływający, złożył z gotowych elementów), 

f) wystawę żeglarską na terenie szkoły. 

 

3. Obserwator  („Oko”): 

Zna: 

a) prawidła mijania się jachtów na wodach śródlądowych i morskich; wie komu jacht 

ustępuje z drogi, 

b) zjawiska pogodowe zagrażające żegludze jachtowej. 

Umie: 

c) prowadzić obserwację akwenu i składać meldunki, oceniać odległość od 

przeszkody oraz kierunek w systemie zegarowym i w stopniach, 

d) korzystać z kompasu, map turystycznych, przewodników. 

Wykonał: 

e) planszę (wspólnie z innymi) ilustrującą prawidła ustępowania z drogi, 

f) modele statku i jachtu z drewna lub kory, które służą do ćwiczeń z przepisów 

dotyczących prawa drogi. 

 

4. Kuk: 

Zna: 

a) zasady bezpieczeństwa pracy w kambuzie i obsługi urządzeń, 

b) trzy sposoby przyrządzania obiadów, śniadań, kolacji. 

Umie: 

c) korzystać z książki kucharskiej i przepisów mamy, 

d) odpowiednio przygotować stół do posiłku, 

Wykonał: 

e) listę prowiantową na trzy dni pływania weekendowego, 

f) kuchnię polową (wspólnie z załogą) podczas wyprawy „odkrywczej” w ramach 

pływań obozowych lub weekendowych. 
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5. Szotmen: 

Zna: 

a) zasady bezpiecznego poruszania się po jachcie, 

b) zasadę działania żagli. 

Umie: 

c) obsłużyć odbijacze, cumy, bosak, fały, szoty, 

d) postawić i zrzucić żagle, sterować, wykonywać manewry: proste, główne, złożone 

i awaryjne. 

Wykonał: 

e) czynności związane z obsługą jachtu, 

f) klar zimowy i letni. 

 

6. Znawca etykiety jachtowej: 

Zna: 

a) zasady zachowania się załogi w różnych sytuacjach, 

b) podstawy ceremoniału banderowego. 

Umie: 

c) salutować banderą, 

d) rozpoznać flagi kodu (MKS) i omówić ich znaczenie. 

Wykonał: 

e) planszę z flagami państw Morza Bałtyckiego, 

f) wspólnie z kolegami sporządził tablicę z zasadami żeglarskimi dotyczącymi 

ochrony wód i brzegów. 

 

Ad. B.   Poziom drugi  –  Sternik manewrowy  

 

1. Nawigator: 

Zna: 

a) budowę kompasu i nazwy rumbów, 

b) oznakowanie śródlądowych torów wodnych, 

c) oznakowanie kardynalne i boczne (IALA). 

Umie: 

d) korzystać z mapy morskiej i turystycznej, 

e) korzystać z locji i przewodników, 

f) wyznaczyć kurs kompasowy i płynąć tym kursem. 

Wykonał: 

g) plan najbliższej okolicy w skali, 

h) planszę z fragmentem mapy Zatoki Gdańskiej lub Zalewu Wiślanego z legendą, 

i) modele śródlądowych znaków nawigacyjnych (praca w zespole).   

 

2. Meteorolog: 

Zna: 

a) podstawowe zjawiska pogodowe, 

b) budowę niżu, 
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c) zjawiska pogodowe towarzyszące chmurze burzowej. 

Umie: 

d) korzystać ze skali Beauforta, 

e) korzystać z komunikatów meteorologicznych, 

f) przewidywać pogodę na kilka godzin dla danego akwenu. 

Wykonał: 

g) planszę (slajd) niżu, 

h) wkleił do swojego „Zeszytu żeglarza” kilka charakterystycznych chmur, 

i) wkleił do zeszytu mapkę synoptyczną i opisał pogodę w danym dniu w wybranym 

miejscu.   

 

3. Elektronik jachtowy: 

Zna: 

a) zasady działania elektronicznych systemów nawigacyjnych i bezpieczeństwa, 

b) zasadę działania radaru. 

Umie: 

c) korzystać z GPS, 

d) wykorzystać sondę i kompas (do zmierzenia azymutu na latarnię lub inny obiekt) 

aby określić pozycję na mapie. 

Wykonał: 

e) obserwację obrazu radarowego w Kapitanacie Portu, na s/y Zawisza Czarny lub 

innym jachcie posiadającym radar, 

f) ćwiczebny namiar kompasowy, radiowy lub radarowy. 

 

4. Wioślarz: 

Zna: 

a) budowę łodzi wiosłowej i jej konserwację, 

b) komendy wioślarskie, 

c) zasady pokonywania przeszkód wodnych. 

Umie: 

d) wodować łódź i wyciągać z wody, 

e) wiosłować „na śrubkę”, z burty, na kajaku, 

f) wsiadać i wysiadać z kajaka i łodzi. 

Wykonał: 

g) manewry przy pomoście i boi, 

h) brał udział w holowaniu i kotwiczeniu, 

i) brał udział w manewrze „człowiek za burtą”.   

 

5. Mechanik: 

Zna: 

a) budowę silnika przyczepnego (ogólnie), 

b) zasady eksploatacji silnika. 

Umie: 

c) uruchomić i odstawić silnik przyczepny, 
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d) wykorzystać silnik podczas manewrów. 

Wykonał: 

e) mieszankę do silnika przyczepnego, 

f) podstawową konserwację silnika. 

 

6. Historyk żeglarstwa 

Zna: 

a) początki żeglarstwa na świecie i w Polsce, 

b) nazwiska przynajmniej trzech wielkich żeglarzy, 

c) ważne dokonania PoZŻ. 

Umie: 

d) wskazać na mapie świata trasę rejsu Władysława Wagnera i Leonida Teligi, 

e) opowiedzieć o własnej przygodzie żeglarskiej, 

f) znaleźć informacje o dokonaniach pomorskich żeglarzy i opowiedzieć o nich 

podczas spotkania.  .                                    , 

Wykonał: 

g) album wielkich odkryć geograficznych, 

h) kronikę obozową lub rejsową, 

i) model, rysunek, zdjęcie z opisem, reprodukcję obrazu statku zasłużonego w historii 

odkryć geograficznych.   

 

C. Poziom trzeci  -  „Żeglarz jachtowy” 

 

Poziom ten przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 14 rok życia, brały udział 

w zajęciach z wiedzy żeglarskiej i praktyki oraz uczestniczyły w obozie letnim zaliczając zajęcia 

z manewrowania jachtem w liczbie minimum 80 godzin.  

Droga do osiągnięcia tego poziomu wiedzie przez zaliczenie zadań żeglarskich. 

 

Zadania żeglarskie  -  to cel do osiągnięcia i program do wykonania. 

Instruktorzy i nauczyciele naszej Szkoły w taki sposób organizują proces nauczania – uczenia 

się, że nasi uczniowie :  „Wiedzą  -  Rozumieją  -  Potrafią  -  Pamiętają”. Stawia się przed nimi, 

na poziomie trzecim, następujące zadania do wykonania, które obejmują niezbędną żeglarzowi 

jachtowemu wiedzę i umiejętności żeglarskie. 

Powtórzmy raz jeszcze, że „Zadania to cel do osiągnięcia i program (czynności żeglarskie) do 

wykonania.  

 

Jedenaście zadań żeglarskich  (patent: żeglarz jachtowy): 

 

1. Znać zasadnicze elementy budowy jachtu i wiedzieć do czego one służą. Opanować 

umiejętność eksploatacji urządzeń technicznych jachtu i stosować ją w codziennej 

praktyce żeglarskiej. 
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2. Opanować obsługę poszczególnych stanowisk manewrowych jachtu i nauczyć się 

w stopniu dobrym umiejętności manewrowania jachtem żaglowym bez ograniczeń jego 

wielkości (na wodach śródlądowych). 

3. Znać siły działające na jacht i wiedzieć jak je wykorzystać lub przeciwdziałać podczas 

żeglugi. 

4. Znać istotne dla żeglarzy elementy wodnego środowiska naturalnego i sztucznego oraz 

mieć dobre rozeznanie w znaczeniu ważnych znaków żeglugowych i oznakowania dróg 

wodnych. 

5. Znać zasady bezpieczeństwa żeglugi jachtowej oraz system ratownictwa śródlądowego 

i morskiego. Wiedzieć jak udzielać pomocy przedmedycznej i umieć jej udzielić 

w praktyce. Umieć korzystać ze środków bezpieczeństwa znajdujących się na jachcie. 

Wiedzieć jak powinien zachować się rozbitek w wodzie. Umieć wykonać manewr 

„człowiek za burtą” zgodnie z obowiązującą procedurą  i umieć wyciągnąć rozbitka 

z wody. 

6. Znać zjawiska meteorologiczne, umieć  je przewidywać i ocenić zagrożenie dla żeglugi 

jachtowej. Korzystać z komunikatów meteorologicznych oraz ze skali Beauforta do 

celów praktyki nawigacyjnej. 

7. Opanować w stopniu bardzo dobrym przepisy dotyczące prawa drogi na śródlądowych 

drogach wodnych oraz w strefie brzegowej wód morskich. 

8. Wiedzieć w jaki sposób żeglarz chroni czystość środowiska naturalnego i stosuje tę 

wiedzę w praktycznej działalności. 

9. Umieć posługiwać się pomocami nawigacyjnymi, przewodnikami, mapami 

turystycznymi do żeglowania na akwenach morskich wód przybrzeżnych i na wodach 

śródlądowych. 

10. Znać tradycje i zwyczaje żeglarskie.           

11. Znać wytyczne egzaminacyjne obejmujące egzamin z obsługi i manewrowania jachtem 

żaglowym typu slup z silnikiem przyczepnym, kabinowym o długości co najmniej 5,5 m.  

 

D. Poziom czwarty  -  „Instruktorski” 

 

Publikowany tu program kształcenia instruktorów wynika z doświadczeń kadry 

instruktorskiej. Ten, który jest „własnością” PZŻ to, w moim przekonaniu i przekonaniu wielu 

instruktorów praktyków, można realizować w jakiejś szkole wyższej kultury fizycznej w ramach 

wielogodzinnego licencjatu. Natomiast zamieszczony tu program można zrealizować skutecznie 

i w „ekonomicznym” czasie. 

 

1. Podstawowe pojęcia psychologii      /realizacja: odpowiednie metody, seminarium/ 

4 godziny: 

a) Procesy poznawcze w działalności sportowej /spostrzeżenia, wrażenia, 

wyobrażenia, uwaga, pamięć, myślenie/. 

b) Emocje i motywacje w sporcie. 

c) Zachowanie się w stresie. 
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d) Radzenie sobie z frustracją i porażkami. 

e) Żeglarz w sytuacji trudnej. 

f) Relacje międzyludzkie, metody rozwiązywania konfliktów, podstawy skutecznej 

komunikacji. 

g) Kierowanie zespołem. 

 

2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki i dydaktyki   /realizacja:  odpowiednie metody, 

seminarium/ 

5 godzin: 

a) Sylwetka instruktora żeglarstwa. 

b) Cele i metody wychowania pod żaglami. 

c) Zasady zachowania żeglarza akceptowane przez środowisko żeglarskie. 

d) Proces nauczania – uczenie się wiedzy i praktyki żeglarskiej i odpowiadające mu 

czynności dydaktyczne instruktora /przygotowawcze, motywujące, informujące, 

kontrolne, naprowadzające, korekcyjne, zabezpieczające/. 

e) Strategie nauczania – uczenia się i odpowiadające im modele zajęć żeglarskich 

z teorii i praktyki. 

f) Wykorzystanie zasad, środków i form dydaktycznych w procesie nauczania – 

uczenia się żeglarstwa. 

g) Zadanie jako podstawowy mechanizm celowego zachowania się żeglarza 

w określonej sytuacji. 

h) Sposoby nauczania pojęć i zasad. 

i) Zasady nauczania czynności motorycznych i kształtowania nawyków. 

 

3. Metody nauczania żeglarstwa    /realizacja: odpowiednie metody, seminarium/  

6 godzin:  

a) Metody podające i poszukujące oraz odpowiadające im modele zajęć żeglarskich. 

b) Metoda problemowa jako ważny sposób nauczania manewrów złożonych 

i awaryjnych. 

c) Rodzaje ćwiczeń i ich struktura. 

d) Pokaz działania żeglarskiego, instruktarz, omówienie. 

e) Umiejętność określenia warunków realizacji zadania o treściach żeglarskich /cele, 

programy, czynności, plan działania instruktora, konspekt zajęć/. 

f) Systematyka czynności i manewrów oraz ich charakterystyka pod kątem celów 

i sposobów realizacji. 

g) Błędy w szkoleniu żeglarskim, ich źródła, przyczyny oraz wykorzystanie w procesie 

nauczania – uczenia się jako nośników informacji. 

h) Sposób sprawdzania wyników nauczania – uczenia się teorii i praktyki. 

 

4. Teoria manewrowania jachtem żaglowym   /realizacja: seminarium/ 

3 godziny.  

 

5. Bezpieczeństwo szkolenia żeglarskiego   /realizacja: seminarium/ 

5 godzin: 
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a) Przepisy państwowe i związkowe regulujące szkolenie żeglarskie. 

b) Zagrożenie związane z uprawianiem żeglarstwa i szkoleniem żeglarskim. 

c) Zasady bezpieczeństwa w żeglarstwie i szkoleniu żeglarskim. 

d) Ratownictwo jachtowe i udzielanie pomocy przedlekarskiej. 

e) Postępowanie po wypadku /dokumentacja, ubezpieczenia, odszkodowania/. 

 

6. Doskonalenie i unifikacja techniki manewrowania jachtem żaglowym      /realizacja:                                                                                         

ćwiczenia praktyczne/ 

15 godzin.       

 

7. Metodyka prowadzenia szkolenia na jachtach żaglowych   /realizacja: ćwiczenia 

praktyczne/ 

52 godziny: 

a) Kształcenie umiejętności nauczania czynności żeglarskich i manewrów realizowane 

w ramach jednostek lekcyjnych wykorzystujących wskazania współczesnej 

dydaktyki, adekwatnie do realizowanych zadań metodycznych /modele lekcji 

praktyki żeglarskiej, ocena poprawności wykonania, sposoby przeprowadzania 

korekty/. 

b) Dobór ćwiczeń podstawowych, korekcyjnych, doskonalących. 

c) Sposoby szkolenia w manewrowaniu jachtem żaglowym z silnikiem pomocniczym. 

 

Szkolenie praktyczne powinno być prowadzone w około ½ czasu przeznaczonego na zajęcia 

praktyczne na jednomasztowych jachtach kabinowych długości nie mniejszej niż 7,5 metra oraz 

około ½ czasu na lekkich jachtach mieczowych i na jachtach dwumasztowych. 

 

Instruktor  żeglarstwa    (80 godzin)  

 

1. Zagadnienia ogólnożeglarskie   /realizacja : odpowiednie metody, seminarium/ 

14 godzin : 

a) Żeglarstwo w Polsce i na świecie. 

b) Zachowanie się żeglarza w porcie i na wodzie. 

c) Etykieta jachtowa. 

d) Żeglarstwo jako jedna z form rekreacji ruchowej. 

e) Humanistyczne i biologiczne podstawy rekreacji. 

f) Podstawy teorii i metodyki rekreacji w aspekcie żeglarstwa. 

g) Prowadzenie zajęć rekreacyjnych – wybór metod, zasad, form i środków 

w zależności od warunków obozowych. 

h) Konspekt i tok zajęć rekreacyjnych na obozie żeglarskim. 

i) Terenowe ćwiczenia rekreacyjne, gry i zabawy, siatkówka plażowa, regaty 

sprawnościowe, spartakiady żeglarskie. 

 

2. Wybrane zagadnienia z psychologii    /realizacja: seminarium, dyskusja/ 

4 godziny: 

a) Pogłębienie i poszerzenie problematyki z kursu MIŻ. 
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b) Elementy wiedzy z zakresu psychologii podejmowania decyzji, negocjacji 

i kierowania grupą. 

c) Dziecko na jachcie żaglowym. 

 

3. Wybrane zagadnienia z pedagogiki i dydaktyki    /realizacja: wykład, seminarium, dyskusja/ 

8 godzin: 

a) Pogłębienie i poszerzenie problematyki z kursu MIŻ. 

b) Żeglarstwo jako jeden ze środków oddziaływań wychowawczych w kształceniu 

dzieci i młodzieży. 

c) Specyfika szkolenia żeglarskiego dzieci. 

d) Przygotowanie i prowadzenie zajęć teoretycznych z różnych przedmiotów wiedzy 

żeglarskiej /realizacja: seminarium, dyskusja, ćwiczenia praktyczne, lekcje 

pokazowe/. 

 

4. Organizacja szkolenia żeglarskiego   /realizacja: wykład, seminarium, dyskusja, ćwiczenia 

praktyczne/ 

14 godzin: 

a) Charakterystyka różnych form szkolenia żeglarskiego. 

b) Organizacja i prowadzenie różnych form szkolenia. 

c) Umiejętność nakreślania ogólnych i szczegółowych celów szkolenia, opracowanie 

programów i planów zajęć, wybór metod nauczania – uczenia się stosownie do 

tematu zadań żeglarskich, warunków zewnętrznych, wieku kursantów, posiadanych 

umiejętności i wiedzy. 

d) Rola, zadania, obowiązki KWZ, zasady jego pracy /znajomość dokumentów PZŻ 

obowiązujących KWZ, znajomość przepisów lokalnych, wiedza na temat celów  

i programów szkolenia żeglarskiego i instruktorskiego, umiejętność opracowania 

planów szkoleniowych, harmonogramów zajęć, regulaminów obozowych, instrukcji, 

wystawiania opinii instruktorskich, unifikacji kadry, hospitacji zajęć/. 

e) Organizacja i prowadzenie kapitanatu portu /przystani/ jachtowego. 

f) Umiejętność oceny kursu pod względem efektywności szkoleniowej  

i wychowawczej. 

g) Zasady organizacji i prowadzenia regat sprawnościowych. 

h) Organizacja i prowadzenie egzaminów żeglarskich, sposoby egzaminowania, 

instruktor w roli członka lub przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. 

i) Ogólne zasady prowadzenia ćwiczeń podnoszących sprawność fizyczną żeglarzy. 

j) Organizacja sprawdzianu pływackiego i kąpieliska na wodach otwartych. 

k) Znajomość aktów prawnych dotyczących organizacji dziecięcych i młodzieżowych 

obozów /rejsów/ żeglarskich oraz wymagania stawiane organizatorom i kadrze tych 

form aktywności. 

l) Zasady organizacji obozów i rejsów żeglarskich z udziałem dzieci i młodzieży. 

m) Zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień kierownika obozu /KWŻ/, 

opiekuna – wychowawcy, kadry instruktorskiej na dziecięcych i młodzieżowych 

obozach /rejsach/ żeglarskich. 
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5. Teoria manewrowania jachtem żaglowym    /realizacja: seminarium/ 

4 godziny: 

 

6. Bezpieczeństwo szkolenia żeglarskiego    /realizacja: wykład, seminarium, ćwiczenia 

praktyczne/: 

8 godzin: 

a) Pogłębienie i poszerzenie problematyki z kursu MIŻ. 

b) Ratowanie tonących, zasady prowadzenia zabiegów reanimacyjnych. 

c) Wyposażenie apteczki obozowej i jachtowej. 

d) Ratownictwo jachtowe – organizacja i prowadzenie akcji ratunkowej, techniki 

holowania jachtów. 

e) Higiena żywienia na jachcie, obozie  wędrownym i stacjonarnym. 

 

7. Doskonalenie i unifikacja techniki manewrowania jachtem żaglowym    /realizacja: 

ćwiczenia praktyczne/ 

4 godziny. 

 

8. Metodyka prowadzenia szkolenia na jachtach żaglowych     /realizacja: ćwiczenia 

praktyczne/ 

24 godziny: 

a) Pogłębianie i poszerzanie problematyki kursu MIŻ. 

b) Budowa jednostek lekcyjnych w zależności od celu dydaktycznego. 

c) Rodzaje ćwiczeń i ich dobór w zależności od zadania. 

d) Zasady omawiania i korygowania błędów. 

e) Kontrola wyników nauczania – uczenia się praktyki żeglarskiej. 

f) Zabezpieczenie ratownicze akwenu szkoleniowego. 

g) Organizacja i metodyka szkolenia pod nadzorem. 

h) Prowadzenie różnych form szkolenia żeglarskiego. 

i) Metody szkolenia w manewrowaniu jachtem żaglowym z silnikiem przyczepnym. 

 

Szkolenie praktyczne powinno być prowadzone w ok. ½ czasu przeznaczonego na zajęcia 

praktyczne na jednomasztowych jachtach kabinowych o długości nie mniejszej niż 7,5 metra 

i lekkich jachtach mieczowych oraz ok. ½  czasu na jachtach dwumasztowych. 

 
U w a g a: Myślę, że dla potrzeb Związku wystarczyłby jeden stopień instruktorski plus ewentualnie instruktor – 

wykładowca o szerszym zakresie obowiązków niż dotychczas.  

 

E. Poziom piąty  -  oficerski    
 

 „Jachtowy sternik morski” 

 

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu jachtowego sternika 

morskiego. 
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I. Wiedza teoretyczna: 

 

1. Jachty żaglowe morskie, w tym: 

a) eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń jachtu oraz ocena ich stanu 

technicznego, 

b) obsługa przyczepnych i stacjonarnych silników spalinowych. 

2. Locja, w tym: 

a) oznakowanie nawigacyjne, 

b) morskie pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, 

locje, spisy świateł), 

c) znaki i skróty stosowane na mapach, 

d) podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych, 

e) przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu. 

3. Nawigacja, w tym: 

a) jachtowe urządzenia nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji 

satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne itp.), 

b) podstawy nawigacji terrestycznej, 

c) nawigacja zliczeniowa. 

4. Meteorologia, w tym: 

a) podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystanie, 

b) radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji 

ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych. 

5. Sygnalizacja i łączność, w tym: 

a) sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie 

środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF, 

b) sygnały ostrzegawcze. 

6. Ratownictwo, w tym: 

a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych, 

b) postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku, 

c) przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania, 

d) udzielenie pierwszej pomocy i współdziałanie za stacjami ratownictwa 

i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego,   

e) „człowiek za burtą” na morzu, 

f)  hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii, 

g)  sztrandowanie. 

7. Planowanie rejsu, z uwzględnieniem: 

a) ograniczeń wyjścia i wejścia do portu, 

b) odległości i czasu trwania rejsu, 

c) ewentualnych zagrożeń w czasie trwania rejsu, 

d) przygotowania załogi i jachtu. 

8. Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych. 
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II. Umiejętności praktyczne: 

 

1. Manewrowanie jachtem pod żaglami w zakresie: 

a) optymalnego doboru żagli do panujących warunków, 

b) prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego 

wyprzedzaniem, 

c) sprawdzanie umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztang, 

zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od 

nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”. 

2. Manewry na silniku, na jachcie morskim wyposażonym w silnik zapewniający 

uzyskanie prędkości nie mniejszej niż 4 węzły w zakresie : 

a) kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach, 

b) alarmu „człowiek za burtą”. 

3. Kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich 

wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się 

jacht. 

 

 

 „ Sternik motorowodny” 
 

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu sternika motorowodnego. 

 

I. Wiedza teoretyczna: 

 

1. Podstawy budowy jachtów motorowych. 

2. Silniki i układy napędowe, w tym: 

a) budowa silników, 

b) obsługa i konserwacja silników, 

c) zasady rozruchu i zatrzymania silników, 

d) podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych. 

3. Manewrowanie jachtem motorowym. 

4. Zasady prowadzenia skuterów wodnych. 

5. Podstawy locji, w tym w szczególności: 

a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych, 

b) mapy i przewodniki, 

c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne. 

6. Wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym: 

a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych, 

b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,  

c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku, 

d) postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”, 
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e) udzielanie pierwszej pomocy, 

f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii. 

7. Wiadomości z zakresu meteorologii, w tym: 

a) skala prędkości wiatru, 

b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki, 

c) komunikaty meteorologiczne. 

8. Pomoce nawigacyjne. 

9. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem. 

10. Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych. 

 

II. Umiejętności praktyczne: 

  

1. Manewrowanie jachtem motorowym w zakresie: 

a) prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego 

wyprzedzaniem, 

b) wykonania manewrów: odejście od nabrzeża, dojście do nabrzeża, 

pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”, 

c) kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach. 

2. Kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we 

właściwym momencie. 

3. Praca w charakterze członka załogi. 

4. Podstawowe prace bosmańskie. 

  

 

 

F. Poziom szósty  -  „Edukacja morska” 

 

Wprowadzenie 

 

Od lat 20. ubiegłego wieku, toczy się dyskusja o roli i znaczeniu, w życiu państwa i                    

narodu, odzyskania wybrzeża morskiego. O jego roli gospodarczej i politycznej. O 

wychowawczym i poznawczym wpływie na młode pokolenie Polaków, przez zmagania                  

z morzem na pokładach jachtów i żaglowców. Oddajmy głos ojcu żeglarstwa polskiego 

Generałowi Mariuszowi Zaruskiemu, który ponad 80 lat temu obrał za nadrzędny cel 

wyprowadzenie młodego pokolenia Polaków na morze. 

„Pływałem… mokłem i marzłem na pokładach jachtów nie po to, aby z Was uczynić 

sportowców… lecz dlatego ażebyście Wy, jako Polacy poznali morze, uczuciem się z nim 

związali, uznali je za własną, bezcenną wartość, bez której nie ma życia dla dzisiejszej Polski.” 

Czy obecnie te ważne słowa są mniej ważne? Czy się zdezaktualizowały? Czy nabrały 

innego, obcego naszej kulturze znaczenia? I jeszcze raz niech przemówi Generał: 
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„Trzeba dać możność młodym ludziom poznać morze, odbywać podróże nie na 

leżakach wygodnych parostatków, ale w pracy, przygodach, a czasem i niebezpieczeństwach 

okrętów żaglowych. W twardym trudzie żeglarskim hartują się charaktery.”  

Choć słowa te pisano prawie wiek temu, ich aktualność jest nadal ważna i stanowi 

drogowskazy dla kadry żeglarskiej, która wyczytuje z nich przesłanie stanowiące nijako 

fundament naszych poczynań morskich. Wskazuje, aby raz jeszcze zwrócić się ku morzu, 

budując siłę i znaczenie Polski.  

Tuż po II Wojnie Światowej zrealizowano testament Generała wyprowadzając młodzież 

na morze na pokładach jachtów klubowych oraz żaglowcach: Generał Zaruski, Zew Morza, 

Zawisza Czarny, Pogoria, Gedania. W latach 50. realizacja tej idei została zahamowana z 

powodów politycznych, aby powrócić po zmianach w roku 1956. 

W czasach III Rzeczpospolitej treścią zadań objętych kierunkiem edukacyjnym 

„wychowanie morskie” jest aktywna obecność naszej młodzieży na morzach i oceanach świata 

w celach turystycznych, rekreacyjnych, sportowych. Także po to, aby kształtować charaktery 

współczesnych pokoleń Polaków oraz aby w praktycznym działaniu poznawać morze i wiązać z 

nim nadzieje na rozwój kraju i jego znaczenie w rodzinie krajów morskich. 

Dla celów tego projektu, tytułowe pojęcie zdefiniowaliśmy następująco: 

Wychowanie morskie przez żeglarstwo to ważny kierunek edukacyjny i znaczący element 

kultury fizycznej, obejmujący kształtowanie nawyków zdrowotnych, wydolności 

fizycznej, sprawności i odporności na trudy; to świadome oddziaływanie na młodzież w 

celach wychowawczych i poznawczych, w warunkach wymagającego środowiska 

morskiego, podczas pracy na żaglowcu, ze świadomym zamiarem kształtowania 

„spiżowych charakterów” Polaków. 

Definicja wskazuje na podmiot zamierzonych przez nas oddziaływań wychowawczych i 

poznawczych, cele ogólne, środowisko zewnętrzne, w którym proces ten będzie przebiegać, 

spodziewane efekty oraz środki i metody pracy. 

W dalszej części opracowania skonkretyzujemy powyższe elementy procesu 

edukacyjnego, które zamierzamy realizować na pokładzie żaglowca i jachtów. 

Żeglarstwo morskie, jako specyficzna forma aktywności człowieka, nie tylko tworzy 

warunki do zmagań z siłami pozaludzkimi, do rywalizacji, osiągania celów sportowych                    

i docierania do miejsc o najwyższym stopniu trudności, lecz również jest koncepcją 

wartościowego życia, mobilizując do ustawicznego wzbogacania swojej wiedzy morskiej               

i żeglarskiej, a także sprawności psychofizycznej.  

Podczas żeglowania wymaga się stałego wysiłku fizycznego, psychicznego                         

i intelektualnego oraz ustawicznej gotowości do zmagań z morzem i obsługi skomplikowanego 

sprzętu. W tym celu żeglarz zmuszany jest przez czynniki zewnętrzne, przyrodnicze, do 

mobilizowania posiadanych rezerw sprawności, wytrzymałości, męstwa  i odwagi w celu 

mierzenia się w walce z własnymi słabościami i do zmagań z morzem.  

Praca na pokładzie żaglowca i jachtów, wymaga wszechstronnej aktywności 

psychofizycznej, stałej gotowości do podejmowania złożonych niekiedy zadań żeglarskich, 

stanowi swego rodzaju antidotum na bolączki współczesnej cywilizacji wypranej z powszechnej 

niegdyś aktywności fizycznej w postaci walki i ucieczki. Jest dominacją ruchu nad bezruchem, 

który może być symbolem naszych czasów (kierowcy samochodów, praca przy komputerze, 

wielogodzinna nauka szkolna, przesiadywanie w klubach i kawiarniach itp.). Mała aktywność 
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fizyczna człowieka niekorzystnie wpływa na czynność całego organizmu. Prowadzi do różnych 

zaburzeń, w tym groźnych dla życia organizmu. Powoduje zachwianie równowagi ustroju. 

W konsekwencji następuje zaburzenie mechanizmów termoregulacyjnych i immunologicznych. 

Prowadzi to do upośledzenia koordynacji ruchów. Człowiek męczy się pracując, co zmniejsza 

jego wydajność fizyczną i psychiczną. Dalsze zmniejszenie aktywności skutkuje coraz gorszym 

funkcjonowaniem organizmu. Naturalne zmęczenie fizyczne ułatwia powrót do równowagi 

ustrojowej, a następnie do utrzymania sprawności psychofizycznej.  

Obecny styl kulturowy nie odpowiada wielu współczesnym kręgom młodzieży. 

Projektowanie nowych wzorów zachowań jest sprawą palącą, aby uchronić młode pokolenia 

przed biologiczną degradacją. Zmiany zachowań kulturowych wymagają jednak silnych 

charakterów.  

„Mięczaki” będą nadal dryfować na powierzchni życia. Spiżowe charaktery wybiorą 

kształtowanie gotowości do podejmowania trudnych wyzwań i zmagań z rzeczywistością. 

Wybiorą „Kurs na Słońce”.  

Żeglarstwo morskie stwarza duże możliwości wzbogacania wiedzy o świecie, 

środowisku morskim, kulturze innych narodów, atrakcjach turystycznych, wrażliwości innych 

ludzi (podczas wymiany załóg na imprezach żeglarskich). Ponadto załogi jachtów i żaglowców, 

aby bezpiecznie i skutecznie prowadzić swoje jednostki, muszą poznać wiedzę z zakresu 

meteorologii, żeglugi na wodach pływowych, nawigacji terrestrycznej i satelitarnej, ratownictwa, 

teorii żeglowania (fizyka żagli). Korzystanie z angielskich pomocy nawigacyjnych wymusza 

opanowanie tego języka w zakresie posługiwania się tymi pomocami, ale także opanowania 

procedur łącznościowych w języku angielskim.  

 

1. System edukacji morskiej przez żeglarstwo 

 

System edukacji morskiej na pokładzie żaglowca PoZŻ i jachtów, jest zbiorem elementów 

(ogniw) mających określoną strukturę, tworzących pewną całość o cechach innych, niż tylko 

suma cech ogniw wchodzących w skład systemu edukacyjnego. 

System edukacji morskiej będziemy realizowali, aby kształtowanie „spiżowych charakterów” 

dokonywało się na pokładzie żaglowca i jachtów, w trudzie żeglarskiej roboty, w zmaganiach 

z przemożnymi siłami morza, podczas służby „na oku” i sterze, na fałach, szotach i cumach, 

w kambuzie, na ławce bosmańskiej z pędzlem w ręku, na pokładzie ze szczotkami do 

szorowania… Kiedy twardnieje skóra na dłoniach, hartuje się ciało i dusza przyszłego Polaka 

o „spiżowym charakterze”. Najlepsze programy edukacyjne pisze samo morze. Słuchaliśmy go 

i pilnie uczyliśmy się od naszych poprzedników, i od współczesnych nauczycieli 

i wychowawców młodzieży, którzy upatrują w wychowaniu morskim siłę sprawczą zdolną 

kształtować ludzi mężnych, odważnych, mądrych, gotowych do podejmowania trudnych 

wyzwań jakie niosą współczesne nam czasy.  

System edukacji morskiej na żaglowcach składa się z elementów (ogniw) tworzących 

pewien logiczny łańcuch wiedzy morskiej, zbudowany z treści wychowania (kształtowania 

charakteru) w zmaganiach z morzem, wiedzy o morzu, wiedzy żeglarskiej, a także treści wiedzy 

o gospodarce morskiej. Ogniwa tego logicznego łańcucha prezentujemy poniżej. 
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1.1    Treści podmiotowe wychowania morskiego 

Istnieje pełna zgodność co do tego, że żeglowanie, że praca na pokładach jachtów          

i żaglowców kształtuje charakter żeglarza, że jest „szkołą życia”, czyni z chłopca mężczyznę, 

z dziewczyny kobietę z charakterem. Przez charakter rozumiemy ogólne postawy warunkujące 

stosunek człowieka do innych ludzi, do pracy, do siebie samego, powiązane są w zwartą 

całość, tworzą zespół postaw określony jako „charakter”. Mamy na myśli: 

Stosunek do innych ludzi  (przyjazny - wrogi, wyrozumiałość - bezwzględność, ufanie 

ludziom - podejrzliwość, szczery - skryty, delikatny - bezwzględny, taktowny - grubiański). 

Stosunek do samego siebie  (wiara – brak wiary we własne siły, umiejętność 

samokontroli – brak samokontroli, praca nad sobą – rezygnacja, poczucie małej wartości – 

przecenianie własnych możliwości).  

Stosunek do pracy  (odpowiedzialność, rzetelność, przedkładanie pracy nad inne cele 

życiowe, lub ich negacja). 

Stosunek do celów i ich realizacji  (systematyczność, energia, rozsądek, zdecydowanie, 

nieugiętość, odwaga czy też bałaganiarstwo, opieszałość, niezdecydowanie, bezradność, 

tchórzostwo, niekonsekwencja, bezwolność). 

Charakter człowieka kształtuje się od wczesnego dzieciństwa. Można kształtować go 

poprzez odpowiednie oddziaływanie wychowawcze. Istotną rolą w tym dziele odgrywa 

aktywność własna żeglarza. Rozwojowi charakteru sprzyja pokonywanie trudności                        

w rozwiązywaniu właściwych dla pracy na pokładzie żaglowca i jachtów zadań żeglarskich.  

Żeglarstwo morskie, szczególnie praca w dużym zespole jaka ma miejsce  z natury 

rzeczy w załodze żaglowca, sprzyja rozwojowi wymienionych wyżej postaw w stosunku do 

innych, do siebie, do pracy i do celów, które sobie stawiamy i tych, które stawiają przed nami 

przełożeni (kapitan, oficer wachtowy, starszy oficer, bosman, starszy wachty, kucharz, 

służbowy).  

Kształtowanie charakteru adekwatnego do sytuacji pracy na żaglowcu i jachtach, kiedy 

to – z natury rzeczy – stawiani jesteśmy w sytuacjach trudnych, zagrożenia, skrajnych 

niewygód, przymusu sytuacyjnego, konieczności zgodnego współżycia z innymi członkami 

załogi na ograniczonej przestrzeni, rezygnacji z egoistycznych potrzeb, wspólnego wysiłku – 

wszystko to stwarza niepowtarzalne, unikatowe warunki do pracy nad sobą, walki z brakiem 

odpowiedzialności, tchórzostwem, bezradnością (opuszczaniem rąk), brakiem wiary we własne 

siły, przezwyciężaniem codziennych słabości np. niepunktualności, przysypiania na wachcie, 

niechlujnymi zapisami w dzienniku jachtowym i na mapie itd.  

Brak skupienia i czujności podczas wachty nocnej na pokładzie może kosztować życie 

załogi, która zasypia w koi z wiarą, że ich koledzy na pokładzie będą czujni. O tym musimy 

pamiętać, gdy owładnie nami choćby przez chwilę słodka drzemka na służbie.  

 

1.2    Treści wiedzy o morzu 

 

Celem zajęć z wiedzy morskiej na żaglowcu podczas rejsu morskiego, jest budzenie 

zainteresowania żeglarzy problematyką środowiska morskiego mórz i oceanów, w celu 

lepszego zrozumienia jego roli w życiu człowieka i wagi ochrony środowiska, poprzez rozumne 
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gospodarowanie jego zasobami, poprzez wykorzystywanie jego wód jako szlaków 

transportowych towarów i usług, jako miejsca wypoczynku i rekreacji.  

 

Treści wiedzy o morzu: 

 

1. Ziemia – wodna planeta. 

2. Fizyczne właściwości wody morskiej. 

3. Uwarstwienie wód oceanów i mórz. 

4. Badanie mórz i oceanów. 

5. Oceany a atmosfera. 

6. Prądy oceaniczne. 

7. Fale morskie. 

8. Pływy i prądy pływowe. 

9. Flora i fauna mórz i oceanów. 

10. Troska o środowisko morskie. 

11. Morze Bałtyckie 

(Akwen Morza Bałtyckiego, typy wybrzeży, klimat Bałtyku, falowanie i prądy, 

świat roślinny i zwierzęcy, zanieczyszczenie Bałtyku, badanie Bałtyku, ochrona 

Morza Bałtyckiego). 

 

1.3    Treści wiedzy żeglarskiej 

 

Wiedza żeglarska obejmuje informacje, wskazówki , dyrektywy, reguły, dane  o morzu 

i atmosferze, analizy funkcjonowania żagli, kadłuba i osprzętu podczas żeglugi, przepisy, normy 

techniczne, konwencje międzynarodowe regulujące ruch statków, warunki ubezpieczenia 

jachtów itp. Dane te zostały uporządkowane w formie „przedmiotów wiedzy żeglarskiej”, 

stanowiąc przy tym wytyczne dla organizatorów kursów żeglarskich, egzaminów i oceny 

wypadków przez izby morskie.  

Dla celów związanych z realizacją projektu morskiej edukacji młodzieży na żaglowcu i 

jachcie, treści wiedzy żeglarskiej, które będą realizowane pod żaglami, sformułowano 

następująco: 

 

 Budowa jachtu (nazewnictwo części jachtu i jego osprzętu). 

 Teoria żeglowania (wiatr rzeczywisty, własny i pozorny, siły działające na żaglowiec, 

stateczność poprzeczna, nawietrzność i zawietrzność, siła ciągu, działanie steru, 

zasady sztormowania). 

 Nawigacja i locja (zasady pracy na mapie, wykreślanie kursów i namiarów, 

wyznaczanie pozycji obserwowanej z namiarów terrestrycznych i danych satelitarnych, 

obliczanie całkowitej poprawki, umiejętności korzystania z locji i spisu świateł, 

znajomość systemu kardynalnego i bocznego). 

 Ratownictwo morskie (zasady bezpiecznego poruszania się i pracy na żaglowcu, 

znajomość alarmów, zakładania pasów ratunkowych, korzystanie z kamizelek 

asekuracyjnych, koła ratunkowego, pasów bezpieczeństwa, hipotermia, zachowanie się 

rozbitka w wodzie, obsługa tratwy ratunkowej, sygnały wzrokowe wzywania pomocy). 
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 Meteorologia (rozpoznawanie rodzajów chmur; chmura burzowa (Cb) i towarzyszące jej 

zjawiska i zagrożenia, zjawiska meteorologiczne stanowiące zagrożenie dla 

bezpieczeństwa żaglowca, posługiwanie się skalą Beauforta).  

 Żeglarz „na oku” (zasady prowadzenia obserwacji, znajomość określonych świateł 

statków i znaków dziennych, zasady ustępowania statków mechanicznych i żaglowych, 

procedura składania meldunków przez „oko”). 

 

2. Metody realizacji treści systemu edukacji morskiej 

 

Kadra statków żaglowych i jachtów morskich wypracowała takie sposoby kierowania pracą 

podległych im członków załóg, że skuteczność kształcenia marynarzy, oficerów i kapitanów, 

stała się gwarancją wysokiej jakości przygotowania do pracy na morzu. Prócz tego, setki lat 

żeglowania doprowadziło do stworzenia i utrwalenia ceremoniału morskiego i etykiety 

jachtowej, co jest wyróżnikiem tej dyscypliny i co buduje silną motywację do realizacji zadań 

żeglarskich, i mobilizuje żeglarzy do utrzymania wysokich standardów zachowań. 

Cele wychowawcze i poznawcze edukacji morskiej (tradycyjnie zwanej wychowaniem 

morskim), realizujemy w 7 umownych grupach zadaniowych: 

1. Prace na pokładzie (przy żaglach i takielunku oraz na cumach, odbijaczach, kotwicy, 

konserwacja żaglowca, dbanie o czystość i stały klar). 

2. Prace nawigacyjne (zadania związane z pracą na mapie, korzystanie z wszelkich 

pomocy nawigacyjnych, wykonywanie manewrów, określanie pozycji z danych 

satelitarnych, korzystanie z elektronicznych informacji meteorologicznych, prowadzenie 

korespondencji radiowej, obserwacja radarowa). 

3. Pełnienie służb (wachty nawigacyjne, kotwiczne, portowe, kambuzowe, służba na oku, 

służba trapowa). 

4. Ćwiczenie alarmów (alarm człowiek za burą, pożarowy, wodny, opuszczanie żaglowca, 

szalupowy). 

5. Przestrzeganie ceremoniału morskiego i etykiety jachtowej (kultywowanie tradycji 

morskich w różnych formach, śpiewanie szant, dbałość o własny wygląd i wygląd 

żaglowca, składanie wizyt innym żaglowcom, udzielanie pomocy innym jednostkom 

podczas manewrów portowych). 

6. Udział w imprezach żeglarskich krajowych i międzynarodowych („Pomorze na morze”, 

tradycyjne regaty morskie, „Święto Morza”, kilkugodzinne rejsy na Zatoce 

organizowane dla mieszkańców Gdyni i Pomorza, udział w Operacjach Żagiel). 

7. Prowadzenie badań oceanograficznych (na miarę możliwości załóg szkolnych pod 

kierunkiem studentów Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Oceanograficznego, 

prowadzenie dzienników obserwacji meteorologicznych.  

 

3. Środki wychowania morskiego 

 

Tym, czym zamierzamy realizować wychowanie morskie młodzieży Pomorza, jest przede 

wszystkim żaglowiec (przez co rozumiemy środek wychowawczy i poznawczy) spełniający 

następujące warunki: 

1. Jest brygantyną (lub szkunerem urejonym) o następujących parametrach: 
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 długość kadłuba – 30 m, 

 długość całkowita – 36 m, 

 szerokość – 6,5 m, 

 zanurzenie – 3,0 m,  

 powierzchnia żagli - 600 m², 

 załoga szkolna - 30 osób, 

 załoga zawodowa - 6 osób, 

 dwa silniki - 200 kW.  

2. Wyposażony w  agregat prądotwórczy i odsalarkę. 

3. Standard wnętrza, w miarę możliwości według współczesnych wymogów; zdolność do 

czarterów rekreacyjno-turystycznych. 

 

4. Formy realizacji projektu 

 

Formy są stroną organizacyjną działalności wychowawczej i poznawczej na pokładzie jachtów i 

żaglowców. W naszym projekcie edukacji morskiej pragniemy realizować program wychowania 

morskiego w sposób następujący: 

1. Prace żeglarskie na żaglowcu w czasie jego postoju w porcie. Uczestnikami tej formy 

aktywności młodzieży, która pozwoli również poznać budowę żaglowca i obsługę jego 

takielunku i urządzeń „na sucho”, będą uczniowie szkół Pomorza (PoZŻ).  

2. „Rejsy kandydackie” na żaglowcu, na wodach Zatoki Gdańskiej. Przez 3 dni młodzież 

szkół i klubów żeglarskich PoZŻ będzie żeglować po wodach Zatoki poznając tajniki 

pracy żeglarskiej na żaglowcu. 

3. Rejsy bałtyckie (7 i 14 dni) do portów polskich i Bornholmu oraz południowej Szwecji.  

4. Rejs etapowy na Morze Śródziemne. 

5. Rejs etapowy na Wyspy Karaibskie oraz portów wschodniej części USA i Kanady. 

6. Rejs powrotny z Halifaksu na Grenlandię, Islandię, Azory, Anglię, Norwegię, Szwecję, 

Danię.  

7. Udział w krajowych imprezach żeglarskich organizowanych wspólnie z PoZŻ. 

8. Udział w „Operacji Żagiel”. 

9. Udział w „Święcie Morza”. 

10. Rejs morski, 14-dniowy z załogą składającą się z młodzieży pochodzącej z krajów Unii 

Europejskiej.  

 

5. Kadra niezbędna do realizacji projektu 

 

Warunkiem  powodzenia projektu jest dysponowanie kadrą zawodową żaglowca  i kadrą 

społeczną o najwyższych kwalifikacjach żeglarskich i zawodowych. Wśród instruktorów 

działających na terenie PoZŻ są osoby spełniające już teraz sformułowane niżej warunki lub 

spełniają ich większość, kwalifikując się do przeszkolenia kursowego z wykorzystaniem 

ośrodków profesjonalnych Trójmiasta. 

1. Kadra zawodowa (stała) żaglowca: 
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a) kapitan  –  patent j. kpt. ż.w., certyfikaty STCW, GMDSS, radarowe, radiowe, 

instruktor żeglarstwa, wskazane badania lekarskie wg standardów MCA, staż  

na funkcji starszego oficera, 

b) starszy oficer  -  jak wyżej, 

c) mechanik  –  po Akademii Morskiej; odpowiednie uprawnienia, 

d) bosman  –  stopień jachtowego sternika morskiego, STCW, staż na żaglowcu 

na funkcji bosmana, 

e) kucharz  –  uprawnienia zawodowe, staż na żaglowcu. 

2. Pozostała załoga: 

a) żeglarz pokładowy – patent żeglarski, staż morski, STCW, 

b) oficerowie wachtowi (3-4 osoby) – stopnie kapitańskie lub stopień jachtowego 

sternika morskiego, STCW, świadectwa radarowe i radiowe. 

Od załogi etatowej i oficerów wachtowych wymagana jest znajomość języka 

angielskiego. Powyższe wymagania podlegają weryfikacji  z uwzględnieniem stanowiska 

Urzędu Morskiego.  

 

6. Baza lądowa realizacji projektu „Edukacja morska na żaglowcu i jachtach morskich” 

 

1. Siedzibą zespołu armatorskiego eksploatacji żaglowca i jachtów jest Gdynia (ul. 

Chwaszczyńska 172). 

2. Portem macierzystym żaglowców i jachtów morskich jest Port Gdynia. 

3. Miejsce postoju stałego – Gdynia. 

4. Miejsce postoju alternatywnego – Puck, Jastarnia. 

5. Baza remontowa: 

a) drobne remonty – HOM Puck, własny serwis Fundacji HELIOS, 

b) okresowe remonty – Stocznia MW w Gdyni, „Szkuner” we Władysławowie. 

6. Dokształcenie kadry etatowej i oficerów wachtowych żaglowca – Szkoła Morska 

w   Gdyni, Szkoła Edukacji Żeglarskiej i Morskiej w Gdyni /Chwaszczyno/.  

 

 

IV. PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA PROGRAMU EDUKACJI MORSKIEJ PRZY 

REALIZACJI  PODSTAWY PROGRAMOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

Nasze sugestie poszerzenia treści edukacji morskiej na przykładzie programów Szkoły 

Podstawowej Nr 39 w Gdyni w wybranych punktach wg poniższego spisu. 

I. Program edukacji morskiej. 

II. Program wychowawczy szkoły, 

a. Rozdział:   Wizja szkoły, 

b. Część:       Misja szkoły. 

 

III. Podstawa programowa 
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1. Przyroda: 

a) orientacja w terenie; 

b) obserwacja, doświadczenia przyrodnicze; 

c) najbliższe okolice; 

d) człowiek a środowisko; 

e) organizm człowieka; 

f) zdrowie i troska o zdrowie; 

g) zjawiska elektryczne i magnetyczne; 

h) ziemia we wszechświecie; 

i) lądy i oceany. 

j) ruch i siły występujące w przyrodzie. 

2. Matematyka :     

a) obliczenia praktyczne. 

3. Wychowanie fizyczne : 

a) sporty całego życia i wypoczynek; 

b) bezpieczna aktywność fizyczna; 

c) sport. 

 

V. UZASADNIENIE SYSTEMU 

 

 Szkoła Żeglarstwa i Edukacji Morskiej PoZŻ stworzyła dogodne warunki do uzyskania wiedzy 

i umiejętności żeglarskich uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych 

oraz osób dorosłych. 

 Szkoła przygotowuje uczniów szkół podstawowych do samodzielnego i bezpiecznego 

żeglowania na jachtach do 7,5 m. długości na wodach śródlądowych. 

 Szkoła szkoli osoby pragnące zdobyć patent żeglarza jachtowego uprawniający do 

prowadzenia jachtów na wodach śródlądowych bez ograniczeń co do ich wielkości pod 

warunkiem ukończenia 14 lat i zdania egzaminu państwowego. 

 Szkoła przygotowuje również do egzaminu na patent jachtowego sternika morskiego i sternika 

motorowodnego. 

 Ponadto szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę o morzach i oceanach świata i o polskiej 

gospodarce morskiej. 

 Ważną dziedziną kształcenia, którą podejmuje Szkoła jest edukacja nauczycieli i instruktorów 

żeglarstwa przygotowująca ich do realizacji celów edukacyjnych szkoły oraz wspomagania 50 

klubów żeglarskich PoZŻ w działalności organizacyjnej, szkoleniowej, wychowawczej 

i poznawczej. 

 Opracowany dla Szkoły Żeglarstwa i Edukacji Morskiej system kształcenia jest adekwatny do 

wymienionych tu potrzeb naszego PoZŻ.  
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VI. POMOCE DYDAKTYCZNE 

 

1. Najnowsze podręczniki żeglarskie, Zbiory własne: Leopold Naskręt, Bogdan Olszewski. 

2. Olszewski B.: Poradnik drużynowego harcerskiej drużyny wodnej, Horyzonty, 

Warszawa 1973. 

3. Olszewski B.: System Edukacji Żeglarskiej i Morskiej w Pomorskiej Szkole Żeglarstwa, 

Referat na prawach rękopisu, Gdynia 2015. 

4. Olszewski B.: Sztuka nauczania żeglarstwa, Helios, Gdynia 2014. 

5. Przybory nawigacyjne, Komplet do zajęć. 

6. Zadania edukacyjne Pomorskiej Szkoły Żeglarstwa i Edukacji Morskiej. Red. Bogdan 

Olszewski. 

7. Zawiszewski M.: Poradnik egzaminacyjny, Almapress, Warszawa 2015. 

8. Zawiszewski M.: Program edukacji żeglarskiej PZŻ. Pakiet startowy junga i kadet, 

Bydgoszcz 2006. 

9. Zestaw nowoczesnych urządzeń elektronicznych do prowadzenia nawigacji i łączności; 

na stanie szkoły. 

 

VII. ZAKOŃCZENIE 

 

Zaprezentowany tu „System Edukacji Żeglarskiej i Morskiej” otwiera możliwości objęcia 

szeroko rozumianą edukacją żeglarską dzieci, młodzież i osoby dorosłe tworząc możliwości 

zarówno płynnego przechodzenia poszczególnych „poziomów”, jak też głębszego 

potraktowania edukacji morskiej, nazywanej też tradycyjnie „wychowaniem morskim”. Czas 

zweryfikuje na ile jest to system spójny i dostatecznie wydajny. 

Warto zwrócić uwagę na bardzo istotny, formalny element systemu obejmującego 

przede wszystkim dzieci do lat 14. Otóż można żeglować na małym jachcie do 5,5 metra 

długości bez uprawnień. Jednak nie znaczy to, że bez przeszkolenia. Chodzi o przeszkolenie w 

zakresie bezpieczeństwa na wodzie, podstawowych przepisów, informacji o drogach wodnych 

oraz manewrowania jachtem. Zagadnienie bezpieczeństwa na wodzie i obowiązku armatorów 

jachtów reguluje rozporządzenie ministra transportu, budownictwa gospodarki morskiej z dnia 

10 maja 2013 roku w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa na wodzie (DU z 23 maja 

2013, poz. 599). Nie chodzi tylko o formalną regulację tego problemu. Chodzi też  po prostu o 

zdrowy rozsądek. Szkoła nasza, w ramach opracowanego systemu edukacji żeglarskiej, 

umożliwia chcącym żeglować na małym jachcie bez uprawnień, zdobycia niezbędnej wiedzy i 

umiejętności w celu bezpiecznego żeglowania. 

Na jeszcze jeden element tego systemu należy zwrócić uwagę. Szkoła zamierza 

realizować program edukacji morskiej w możliwie atrakcyjnej formie i możliwie szerokim 

zakresie, wyprowadzając młodzież na morze i wyposażając ją w nowoczesną wiedzę morską. 

Przeprowadzenie naszych uczniów przez omówione poziomy edukacyjne wiedzy 

i praktyki żeglarskiej oraz morskiej, jest założeniem pedagogicznym naszej Szkoły i celem jej 

nauczycieli – instruktorów. 
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VIII. A N E K S 

 

INFORMACJE  DYDAKTYCZNE: 

1. Wiedza - czyli ogół wiadomości żeglarskich zdobywanych przez uczniów ich wysiłkiem 

(korzystając z pomocy instruktora). Przeważa „wiedza praktyczna”, czyli informacja, jak 

zmieniać rzeczywistość; wiedzieć – to jest mieć wiadomości;  mieć orientację w żeglarstwie. 

2. Rozumienie  -  czyli uczenie się w taki sposób, aby pojmować jak rzeczy są powiązane ze sobą; 

rozumieć mechanizmy, strukturę przedmiotu żeglarskiego i całości wiedzy żeglarskiej; znać 

przyczynę i skutek – następstwo rzeczy. 

3. Umiejętności - czyli sprawność w posługiwaniu się odpowiednimi wiadomościami przy 

wykonywaniu określonych zadań żeglarskich. Wiadomości te występują w postaci normatywnej 

jako zasady, reguły, wzorce postępowania w postaci gotowej do naśladowania. 

4. Zdolność do pamiętania - gotowość do zapamiętywania, przechowywania, przypominania; 

gromadzenia faktów z przeszłości; 

 

POZIOMY 

Szkolenia żeglarskiego i edukacji morskiej w Pomorskiej Szkole Żeglarstwa i 

Edukacji Morskiej 

 

I. POZIOM   -     Młodszy sternik 

II. POZIOM   -     Sternik manewrowy 

III. POZIOM   -     Żeglarz jachtowy 
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IV. POZIOM   -     Instruktorski 

V. POZIOM   -     Oficerski; Jachtowy sternik morski; Sternik motorowodny 

VI. POZIOM   -     Edukacji Morskiej   

 

Pomorska Szkoła Żeglarstwa i Edukacji Morskiej 

 

Sprawności, zadania żeglarskie i patenty. 

 

A.   SPRAWNOŚCI 

I. „Młodszy sternik”; klasa IV i V; 10 – 11 lat 

1. Bosman 

2. Szkutnik 

3. Obserwator 

4. Kuk 

5. Znawca etykiety 

6. Szotmen 

II. „Sternik manewrowy”; klasa VI i I gimnazjum; 12 13 lat 

7. Nawigator 

8. Mechanik 

9. Meteorolog 

10. Ratownik wodny 

11. Wioślarz 

12. Histor 

B.    ZADANIA  ŻEGLARSKIE; PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO  
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III.   „Żeglarz jachtowy”; klasy od II gimnazjalnej; od 14 lat. 

1. Budowa jachtu. 

2. Obsługa stanowisk manewrowych. 

3. Siły działające na jacht. 

4. Znaki żeglugowe i oznakowanie. 

5. Bezpieczeństwo jachtowe. 

6. Zjawiska meteorologiczne. 

7. Przepisy prawa drogi. 

8. Ochrona środowiska. 

9. Posługiwanie się pomocami nawigacyjnymi. 

10. Tradycje i zwyczaje jachtowe. 

11. Wytyczne egzaminacyjne na patent żeglarza jachtowego. 

 

 

Literatura dla poziomu „Edukacja morska” 

 

1. Czajewski J.: Etykieta żeglarska, J. Czajewski i KOZŻ, Katowice 2002 

2. Hals, pismo PoZŻ, red. Falba T., Miluszewska I., PoZŻ, Gdynia 2014 

3. Kaczorowski E., Koziarski J., Pluta R.: Ceremoniał morski i etykieta jachtowa, 

Almapress, Warszawa 1996 

4. Kozak J., Szlemiński A.: Podręcznik oficera wachtowego STS Pogoria, Gdynia 2001 

5. Książeczka stażowa Zawisza Czarny, CWM ZHP, Gdynia 

6. Ludwig St.: Wychowanie Morskie, (szkic raportu), Gdynia 1976 

7. Olszewski B.: Turystyka i rekreacja nadmorska – problemy teorii i praktyki, WSWF w 

Gdańsku, Gdańsk 1980 

8. Olszewski B.: O wychowaniu morskim [w:] Świat żagli 1979, Wydawnictwo Morsie, 

Gdańsk 1980, s. 34 

9. Olszewski B.: Sztuka nauczania żeglarstwa, Fundacja Helios, Gdynia 2014 

10. Puckie Centrum Edukacji Morskiej i Żeglarskiej (Propozycje PoZŻ), Naskręt L., Gdynia, 

grudzień 2014 

11. Strzyżewski S.: Proces wychowania w kulturze fizycznej, WSiP, Warszawa 1986 

12. Poradnik wychowania morskiego, red. Woźniak R., WSiP, Warszawa 1989 

13. Zaruski M.: Z harcerzami na Zawiszy Czarnym, Sport i Turystyka, Warszawa 1958 


