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Żagle w górę – kurs na SP 51 w Gdyni

Szkoła Podstawowa nr 51 w Gdyni, położona 500 
metrów od Gdyńskiej Mariny, postawiła „własne ża-

gle” realizując Pomorski Program Edukacji Morskiej, 
w tym projekty żeglarskie. Podsumowanie wszystkich 
działań obejmujących tematykę morską odbyło się 
w Gdyńskiej Marinie Yacht Park 24 czerwca 2022 r. 
Klasy, które brały udział w ww. projektach przemasze-

rowały pochodem przez śródmieście Gdyni z własno-

ręcznie wykonanymi żaglami, śpiewając autorski tekst 
szanty na melodię „Morskich opowieści”, których re-

fren brzmiał:
Hej ha! Bądź dziś wesoły,
Napisz radosny wierszyk,
Zaśpiewaj na cześć szkoły
Pięćdziesiątej pierwszej.
Hej, ha! Noblistów szkoła
Koleżanki i koledzy.
Hej ha! Codziennie woła
W rejs pod żagle wiedzy.

Podczas uroczystości z udziałem m.in. prezesa Po-

morskiego Związku Żeglarskiego – Bogusława Wit-
kowskiego i wiceprezesa PoZŻ – Leopolda Naskręta, 
przedstawicieli Zarządu Portu Gdynia, Wydziału Edu-

kacji Urzędu Miasta Gdynia, rodziców, nauczycieli, 
uczniowie otrzymali liczne nagrody za osiągnięcia w 
nauce i sporcie. Oddział przedszkolny zaprezentował 
swój występ artystyczny zabierając nas w podróż po 
kilku krajach, a uczniowie klas ósmych sportowych za-

tańczyli „Belgijkę”.  Na zakończenie uroczystości była 
okazja do grupowego zdjęcia obok pomnika Tadeusza 
Wendy, głównego budowniczego gdyńskiego portu.

Nasze projekty mogły się rozwijać dzięki, współ-
pracy z Pomorskim Związkiem Żeglarskim, który 
w bieżącym roku szkolnym objął również patronat 
nad programem Pomorskie Żagle Wiedzy. Dzieci pod 

okiem Leopolda Naskręta – kapitana jachtowego oraz 
instruktora żeglarstwa, zdobywały wiedzę morską  
i odkrywały tajniki kartografii. W okresie wakacyjnym 
uczniowie wyróżniający się podczas dotychczasowych 
działań, mieli szansę doskonalić umiejętności na obo-

zie żeglarskim. Pod patronatem PoZŻ nasze dzieci 
od lat odbywają zajęcia na wodach zatoki gdyńskiej, 
ucząc się podstaw żeglowania na łodziach klasy 20/20. 
Z każdym rokiem coraz młodsi uczniowie wychodzą 
na morze. W tym roku do zajęć dołączyła również „Ze-

róweczka”.
W ramach współpracy zorganizowany został  

międzyszkolnym konkurs plastyczny „Już od dawna  
o tym marzę, żeby dzielnym być żeglarzem”. Głów-

nym celem konkursu było promowanie żeglarstwa 
wśród dzieci i młodzieży, zachęcenie nauczycieli  
i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką 
morską, zwrócenie uwagi na faunę i florę mórz i oce-

anów. Laureaci konkursu najpierw na kei Marina Yacht 
Park w Gdyni otrzymali upominki ufundowane przez 
firmę VBW Engineering, a następnie obejrzeli jacht 
2020. Później odbyli rejsy na jachcie „Allie” z Jacht-
klubu Morskiego Roda z Gdyni i łodzi RIB. 

Organizując dni otwarte szkoły również nie zabrakło 

elementów morskich. Dzieci mogły m.in. wziąć udział 
w bitwie morskiej, wykonać prace plastyczne związane 
z morzem oraz bezpośrednio poznać żaglówkę, która 
wypożyczona z PoZŻ „przypłynęła” do Szkoły.

Nasza szkoła w trosce o zasoby wodne Planety przy-

stąpiła także do programu „Aktywni Błękitni – szkoła 
przyjazna wodzie” i zdobyła certyfikat. W ramach pro-

jektu braliśmy udział w zajęciach prowadzonych przez 
Fundację Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i Stację 
Morską im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oce-

anografii Uniwersytetu Gdańskiego. Uczniowie mieli 
okazję zapoznać się z charakterystycznymi cechami 
Morza Bałtyckiego oraz z przedstawicielami organi-
zmów bałtyckich. Zajęcia dotyczyły też ekologii Bał-
tyku oraz problemów środowiskowych wynikających 
z działalności człowieka (m. in. zanieczyszczenia mi-
kroplastikiem). Warsztaty uzupełnione były prezenta-

cją multimedialną oraz częścią praktyczną – badaniem 
wody pod kątem zawartości mikroplastiku. Zapoznano 
uczniów z tematyką dotyczącą negatywnego wpływu 
plastiku na organizmy morskie oraz uwrażliwiono na 
zagrożenia fauny i flory wynikające z działalności 
człowieka, kształtowano postawę prośrodowiskową.

Dużo wiadomości dotyczących naszego Bałtyku 
dzieci miały okazję przyswoić na zajęciach w Akwa-

rium Gdyńskim i podczas zwiedzania stałej wystawy. 
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Podstawowej nr 51 w Gdyni. Opiekun Koła Żeglarskiego, 
szkolny koordynator Pomorskiego Programu Edukacji 
Morskiej.

Taki bezpośredni kontakt z fauną i florą zostaje na dłu-

go w pamięci.
Dzieci klas młodszych wzięły udział w ogólnopol-

skim konkursie „Brity dla Bałtyku i jego mieszkań-

ców”, a nas cieszy fakt, że klasa IIIa zajęła III miejsce. 
Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu rzeźby 
z plastiku będącej interpretacją hasła: „Dla czystego 
Bałtyku”. Trzecioklasiści zrobili odkurzacz „Bałtyk 
22.0”, który oczyści dno morskie ze wszystkich śmie-

ci. Nawiązaliśmy także współpracę ze Strażą Pożarną, 
odbywając cykl szkoleń dotyczących bezpieczeństwa 
na wodzie.

Kolejnym projektem, który pozwolił naszym dzie-

ciom zgłębiać marynistyczną wiedzę to „Gdynia na 
Fali”. Podczas jego realizacji odwiedziliśmy Yacht 
Klub poznając budowę łódek i póki co „na sucho” 
ucząc się tajników żeglowania, jak również biorąc 
udział w Morskim Festiwalu Nauki organizowanym 
przez Uniwersytet Morski w Gdyni. Dzieci miały moż-

liwość udziału w zajęciach w planetarium, poznać pod-

stawy ratownictwa. Nasza współpraca z Uniwersyte-

tem Morskim przełożyła się także na cykliczne spotka-

nia w planetarium i w symulatorach pływania. Mamy 
nadzieję, że wśród naszych dzieci są przyszli studenci 
tej uczelni.

Szkoła współpracuje również z PTTK w Gdyni, 
wynikiem czego jest powstanie Szkolnego Koła PTTK, 
które organizuje cykliczne rajdy. Biorą w nich udział 
uczniowie wraz z rodzicami, poznając kulturę i wodne 
akweny nadmorskich terenów.

Wiele działań wynikających z realizacji Pomor-
skiego Programu Edukacji Morskiej odbywało się na 
terenie naszej placówki. Zapraszani byli goście zwią-

zani z morzem. Poznaliśmy pracę na statku, o której 
opowiadał kapitan żeglugi wielkiej Marian Cimiengo. 
Podczas spotkania mieliśmy możliwość m.in. popróbo-

wać swoich sił w operowaniu rzutką i przeciąganiu liny 
cumowniczej, poznać jak odczytuje się światła sygna-

łowe. Wielką atrakcją było również spotkanie z Janem 
Grucą – trenerem surfingu. Mieliśmy okazję obejrzeć 
różnego rodzaju deski surfingowe i sami napompowa-

liśmy żagiel do kitesurfingu, który – ku radości dzieci 
– ledwo zmieścił się w naszej czytelni. Odwiedził nas 
również marynarz Bartłomiej Suchocki – opowiedział 
on o swojej pracy na statku obsługującym wieże wiert-
nicze i przy oczyszczaniu morza z plastiku.

Zorganizowany został karnawałowy bal morski, 
a także Konkurs recytatorski „Nasze Morze”, gdzie 
uczniowie klas 0-2 zaprezentowali wiersze o tematyce 
morskiej w języku polskim i obcym.

W szkole prężnie działa Koło Żeglarskie, na któ-

rym dzieci uczą się wiązać węzły marynarskie, pozna-

ją flagi sygnałowe, uczą się szant, przygotowują prace 
plastyczne i przedstawienia o tematyce morskiej oraz 
biorą udział w grach miejskich. Uczniowie zdobywają 
swoją wiedzę żeglarską również podczas zwiedzania 
jednostek pływających: Pogoria, Dar Młodzieży pod 
okiem załogi, która barwnie opowiada o statkach i pra-

cy ludzi morza. Swoje umiejętności wokalne zaprezen-

towaliśmy na I Festiwalu Piosenki Żeglarskiej „Szanty 
na Wzgórzu”, którego organizatorem jest Szkoła Pod-

stawowa nr 23 w Gdyni.
Nasza szkoła jest również organizatorem Ogólno-

polskiego Festiwalu Filmów Uczniowskich „Młode 
albatrosy”, na który przesyłane są filmy o różnej tema-

tyce z całej Polski. W następnej edycji festiwalu pla-

nujemy wprowadzić nową kategorię – film o tematyce 
morskiej.

Szkoła Podstawowa nr 51 w Gdyni, wykorzystu-

jąc swoje znakomite położenie, codziennie realizuje 
mniejsze i większe zadania, które zanurzają całą spo-

łeczność szkolną w tematyce morskiej. Mamy wielką 
nadzieję, że nasze „żagle wiedzy” w następnym roku 
nabiorą jeszcze więcej wiatru.


