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VI Pomorski Konkurs o Tytuł
Mistrza Nawigacji

Iwona Poźniak

Pomorski Konkurs o Tytuł Mistrza Nawigacji 
i jego interdyscyplinarność na stałe wpisał się w edu-

kacyjny krajobraz Pomorza. Konkurs, poza walorami 
edukacyjnymi, pełni ważną rolę w integracji środowi-
ska zajmującego się edukacją morską, łączy wysiłki 
uczniów i nauczycieli, którzy w praktyce starają się 
jak najlepiej wykorzystać wiedzę i umiejętności ma-

tematyczne oraz geograficzne, by sprostać konkurso-

wym wymaganiom i opanować podstawy nawigacji. 
Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią i licz-

nymi ograniczeniami, z którymi musiała borykać się 
cała edukacja, w tym roku szkolnym również udało się 
przeprowadzić warsztaty nawigacyjne dla nauczycieli 
i uczniów z klas 6-8 szkół podstawowych wojewódz-

twa pomorskiego oraz rozegrać VI Pomorski Konkurs 
o Tytuł Mistrza Nawigacji.

Jak podkreślił kmdr ppor. rez. dr Dariusz Kloskow-

ski – pomysłodawca i inicjator Konkursu – tegoroczne 
przygotowania wymagały zarówno od uczniów, na-

uczycieli, ale i organizatorów turnieju nawigacyjnego 
znacznie więcej wysiłku i zaangażowania, niż w latach 
ubiegłych. Zdalnie prowadzone w ramach przygotowań 
konkursowych warsztaty nawigacyjne dla każdej ze 
stron były dużym wyzwaniem. Wymagały większego 
skupienia, koncentracji uwagi oraz znacznie większej 
liczby spotkań online, by zdobyta wiedza i umiejętno-

ści mogły zaowocować prawidłowymi rozwiązaniami 
zadań nawigacyjnych na mapach morskich.

25 lutego 2021 w szkołach województwa pomor-
skiego, które zgłosiły uczniów do udziału w VI Po-

morskim Konkursie o Tytuł Mistrza Nawigacji, roze-

grany został I etap turnieju. Zadaniem szósto, siódmo 
i ósmoklasistów ze szkół podstawowych z: Gdańska, 

Gdyni, Wejherowa, Słupska, Łeby, Kobylnicy, Sztu-

mu, Luzina, Zaleskich, Ustki i Bierkowa, było roz-

wiązanie testu wiedzy nawigacyjnej, złożonego z 20 
pytań: zadań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru 
oraz zadań otwartych. Aż 11 z 60 uczestników pierw-

szego etapu poradziło sobie z zadaniami testowymi 
perfekcyjnie i uzyskało maksymalną liczbę punktów.  

Autor zadań – kmdr ppor. rez. dr Dariusz Kloskow-

ski – podkreślił wysoki poziom wiedzy uczestników  
I etapu, co jest powodem do szczególnego zadowole-

nia, gdyż tegoroczne przygotowania do Konkursu prze-

biegały wyłącznie zdalnie czyli w warunkach znacznie 
trudniejszych, niż bywało to w latach poprzednich – 
praktycznie i stacjonarnie.

11 maja 2021 r. uczestnicy zakwalifikowani do fi-

nału Konkursu zmierzyli się z zadaniem nawigacyjnym 
na mapach morskich. Potyczki nawigacyjne odbyły się 
jednocześnie w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli  
w Słupsku i Pomorskiej Szkole Żeglarstwa i Edukacji 
Morskiej w Gdyni. Tym razem uczniowie spotkali się 
stacjonarnie, a ich celem było rozwiązanie zadania na-
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Konsultant ds. edukacji morskiej i projektów edukacyj-

nych w ODN w Słupsku, koordynator Pomorskiego Kon-

kursu o Tytuł Mistrza Nawigacji.

wigacyjnego i przedstawienie go graficznie na mapie 
morskiej. Uczestnicy musieli dokonać:
• zliczenia graficznego drogi statku na mapie morskiej,
• wykreślenia czterech halsów, na które składają się 

następujące operacje:
 – naniesienie pozycji na mapę morską, 
 – obliczenie kursu rzeczywistego (z uwzględnieniem 
deklinacji magnetycznej, obliczonej z mapy i de-

wiacji kompasu magnetycznego na podstawie do-

stępnej tabeli dewiacji),
 – wykreślenie kursu na mapie morskiej, 
 – określenie drogi statku i odłożenie jej na danym kursie, 
 – zliczenie drogi i opisanie jej na mapie.
Po wnikliwej analizie map i zapisów w dzienni-

kach nawigacyjnych, jury konkursu w składzie: kmdr 
ppor. rez. dr Dariusz Kloskowski – przewodniczący, 
Leopold Naskręt, Pomorski Związek Żeglarski – czło-

nek, Iwona Poźniak, konsultant ds. edukacji morskiej 
w ODN w Słupsku – sekretarz, ustaliło werdykt:
	I miejsce i tytuł Mistrza Nawigacji 2021 – Korne-

lia Czaja, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupsku, 
opiekun: Anna Wolikowska,

	II miejsce – Wiktor Czaja, Zespół Szkolno-Przed-

szkolny w Słupsku, opiekun: Anna Wolikowska,
	III miejsce – Tomasz Olschewski, Szkoła Podsta-

wowa w Kobylnicy, opiekun: Ewa Matczak.
Wyróżnienia:
	Paulina Wojtaszek, Szkoła Podstawowa w Kobyl-

nicy, opiekun: Joanna Ploch,
	Marcin Kobiela, Szkoła Podstawowa w Leźnie, 

opiekun: Walter Rajkowski,
	Grzegorz Bednarz, Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Słupsku, opiekun: Anna Wolikowska,
	Gabriel Egzmond, Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Słupsku, opiekun: Anna Wolikowska,

	Adam Knapik, Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Słupsku, opiekun: Anna Wolikowska.

Wszyscy uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni oraz 
ich nauczyciele opiekunowie otrzymają dyplomy, 
podziękowania, statuetki i inne nagrody rzeczowe. 
Zdobywcy pierwszych 3 miejsc oraz uczniowie wy-

różnieni i ich nauczyciele opiekunowie otrzymają też 
vouchery na rejs usteckim jachtem Gryfita. Dodat-
kowo 21 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki  
w Konkursie i 11 nauczycieli-opiekunów tych uczest-
ników przez pięć dni pływało po Zatoce Gdańskiej 
na jachcie „PorFavor”. Była to nagroda dla finalistów  
VI Pomorskiego Konkursu o Tytuł Mistrza Nawigacji 
od Pomorskiego Związku Żeglarskiego, Fundacji Re-

gaty Morskie i Fundacji Aktywnie i Zdrowo, a rejsy 
odbyły się w ramach projektu edukacji morskiej „Pol-
ska Morska Niepodległa”. Rejsy z młodymi miłośni-
kami nawigacji trwały od godziny 9 do 16. Podstaw 
żeglarstwa uczył kapitan jachtu, doświadczony regato-

wiec – Jan Piernikarczyk z JKM Gryf Gdynia.
Uroczysta gala uhonorowania laureatów Konkursu 

już 23 czerwca 2021 r. – tym razem jeszcze zdalnie, ale 
mamy nadzieję, że za rok już wszyscy spotkamy się na 
takim wydarzeniu osobiście. 

Dziękujemy Fundacji Wspierania Inicjatyw Nie-

konwencjonalnych Sub ventum, Pomorskiemu Związ-

kowi Żeglarskiemu, Fundacji Aktywnie i Zdrowo, Fun-

dacji Regaty Morskie za współpracę przy organizacji 
konkursu. Dziękujemy też mediom za upowszechnie-

nie tego ważnego dla Pomorskiego Programu Edukacji 
Morskiej wydarzenia: Radio Gdańsk, GP 24, Kanał 6.


