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W roku szkolny 2021/2022 odbyła się już 7. Edy-

cja Pomorskiego Konkursu o Tytuł Mistrza Nawigacji. 
Turniej nawigacyjny organizowany jest przez Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku we współpracy 
z Fundacją Wspierania Inicjatyw Niekonwencjo-

nalnych „Sub ventum” oraz Pomorskim Związkiem 
Żeglarskim. Konkurs został rozegrany w trzech eta-

pach, a tytuł finalisty uprawnił uczestników do utrzy-

mania kuratoryjnych punktów rekrutacyjnych przy na-

borze do szkół ponadpodstawowych.
2 marca 2022 r. w szkołach województwa pomor-

skiego, które zgłosiły uczniów do udziału w VII Po-

morskim Konkursie o Tytuł Mistrza Nawigacji odbył 
się I – szkolny – etap turnieju. Zadaniem szósto, siód-

mo i ósmoklasistów ze szkół podstawowych z: Gdy-

ni, Konarzyn, Słupska, Łeby, Kobylnicy, Szemudu, 
Luzina, Zaleskich, Ustki, Zagórzycy i Bierkowa było 
rozwiązanie testu wiedzy nawigacyjnej, złożonego  
z 20 pytań: zadań jednokrotnego i wielokrotnego wy-

boru oraz zadań otwartych. Czym wywołana jest de-

wiacja kompasu magnetycznego?; Ile wynosi długość  
1 kabla?; Jaką drogę w ciągu godziny przebędzie sta-

tek, który porusza się z prędkością jednego węzła?;  
Co to jest kurs rzeczywisty i namiar rzeczywisty? – to 
tylko niektóre z pytań, z jakimi zmierzyli się uczestnicy.

Do II etapu rejonowego Konkursu zakwalifikowało 
się 54 uczestników. Został on rozegrany w Szkole Że-

glarstwa i Edukacji Morskiej w Gdyni oraz w Ośrod-

ku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Tym razem 
uczestnicy rozwiązywali zadania nawigacyjne na ma-

pie morskiej z wyznaczaniem pozycji i kursów oraz 
poprawnym uzupełnieniem dziennika nawigacyjnego. 
Z tym zadaniem najlepiej poradziło sobie 19 uczniów, 
którzy 5 kwietnia br. w Słupskim Inkubatorze Tech-

nologicznym spotkali się na wojewódzkim etapie VII 
Pomorskiego Konkursu o Tytuł Mistrza Nawigacji. 
Uczniowie z Leźna, Kobylnicy, Ustki, Słupska, Gdyni 
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i Szemudu, podobnie jak w II etapie zmierzyli się z za-

daniem nawigacyjnym na mapie morskiej.
Na galę finałową wręczenia nagród, która odbyła 

się 4 maja br. podczas VIII Słupskiej Konferencji Mary-

nistycznej w Słupskim Starostwie Powiatowym, zapro-

szono 8 finalistów wraz z nauczycielami-opiekunami. 
Uroczystość odbyła się pod honorowym patronatem 
Marszałka Województwa Pomorskiego, Mieczysła-

wa Struka. Głos zabrał Marek Biernacki – kierownik 
Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Wo-

jewództwa Pomorskiego w Słupsku, który wskazał na 
wagę edukacji morsko-żeglarskiej w regionie i rozwój 
przedsięwzięć wojewódzkich w tym obszarze.

Mistrzem Nawigacji 2022 r. został Jarosław  
Wichliński z SP 9 w Słupsku – opiekun: Anna Butryn. 
Druga lokata przypadła Bartoszowi Durasowi  
z SP 1 w Słupsku – opiekun: Wioletta Kowalew-

ska. III miejsce zajęła Zuzanna Michońska z SP 2  
w Ustce – opiekun: Beata Zduniak.

Wyróżnienia otrzymali: Wiktor Czaja, Hanna 
Turczyn, Maja Reichert z SP 5 w Słupsku – opie-

kun: Anna Wolikowska, Stanisław Wójtowicz z SP 9  
w Słupsku – opiekun: Anna Butryn, Oliwia Bochniak 

z SP 2 w Ustce – opiekun: Beata Zduniak.
Gratulacje laureatom VII Pomorskiego Konkur-

su o Tytuł Mistrza Nawigacji złożyli m.in.: Marek 
Biernacki – przedstawiciel Marszałka Województwa 
Pomorskiego, Bożena Żuk – dyrektor Ośrodka Do-

skonalenia Nauczycieli w Słupsku, kmdr ppor. rez. dr 
Dariusz Kloskowski – prezes Fundacji Wspierania 
Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum”, inicja-

tor i główny juror Konkursu oraz prezydentka Słupska 
– Krystyna Danilecka-Wojewódzka.

Warto dodać, że wszyscy finaliści Konkursu mieli 
okazję wziąć udział w jednodniowych rejsach nagro-

dowych na jachcie Por Favor, zorganizowanych i ufun-

dowanych przez Pomorski Związek Żeglarski, Fun-

dację Aktywnie i Zdrowo, Fundację Regaty Morskie.  
W rejsach tych uczestniczyli też inni uczniowie ze 
szkół reprezentowanych w Finale Konkursu, którzy 
wyróżnili się w nauce, sporcie, działalności społecz-

nej. Była to ciekawa forma upowszechniania turnieju 
nawigacyjnego i edukacji morsko-żeglarskiej.
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