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***
Kiedy jako nastolatka zdobywa³am patent ¿eglarza

jachtowego na obozie w £ebie, nie przypuszcza³am, ¿e po
wielu latach ta pasja i mi³o�æ do ¿eglarstwa oraz do�wiad-
czenie nabyte podczas wielu rejsów z moj¹ rodzin¹ i przy-
jació³mi po Mazurach, przydadz¹ siê w mojej pracy na-
uczycielskiej.

Od trzech lat prowadzê w naszej szkole ko³o ¿eglar-
skie dla dzieci z klas m³odszych (w latach 2010-2012 w ra-
mach projektu �Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
i m³odzie¿y�). Opieram siê na ogólnopolskim programie
�Junga@Kadet�, skierowanym do dzieci m³odszych
i szkó³ o skromnej bazie sprzêtowej, opracowanym przez
Polski Zwi¹zek ̄ eglarski.

Podczas zajêæ dzieci zdobywaj¹ podstawow¹ wiedzê
o ¿eglarstwie, o polskich akwenach, historii i tradycjach
¿eglarskich. Ucz¹ siê wi¹zaæ wêz³y marynarskie, �piewaæ
szanty, przewidywaæ pogodê. Kszta³tuj¹ odpowiednie po-
stawy: odpowiedzialno�æ, dyscyplina i obowi¹zkowo�æ.
Nawi¹zali�my �cis³¹ wspó³pracê z usteckim Klubem
¯eglarskim �OPTY�. Komandor klubu � Leszek Kaspero-
wicz, wypo¿yczy³ nam jachcik Optymist, który ustawili-
�my w naszej sali. S³u¿y nam on do poznania budowy
jachtu, nauki prac bosmañskich, uczymy siê te¿ p³ywania
�na sucho�. Oswajanie z wod¹ zaczêli�my od p³ywania
motorówk¹ i szalup¹ po porcie w Ustce. Organizujemy
wycieczki, ogniska i zabawy ¿eglarskie. Mam nadziejê, ¿e
po�ród moich ma³ych ¿eglarzy znajdzie siê nastêpca kapi-
tana Edwarda Zaj¹ca i Nataszy Caban, którzy rozs³awili
Ustkê na ca³¹ Polskê.

***
W tym roku szkolnym uczestniczymy w Projekcie

Edukacji Morskiej Urzêdu Marsza³kowskiego w Gdañsku,
wspó³finansowanym przez Uniê Europejsk¹ i bud¿et pañ-
stwa, realizowanym przy wspó³pracy z Fundacj¹ Navi-
gare Mateusza Kusznierewicza oraz Lig¹ Morsk¹ i Rzeczn¹.
Projekt skierowany jest do uczniów klas pi¹tych szkó³
podstawowych, do gimnazjów, a nawet przedszkoli. Ce-
lem dzia³añ jest przede wszystkim rozwój kompetencji klu-
czowych: matematycznych, naukowo-technicznych, ko-
munikowanie siê w jêzyku polskim i obcym, rozwijanie
przedsiêbiorczo�ci i inicjatywno�ci, ekspresji kulturalnej,
kompetencji spo³ecznych i obywatelskich. Niezwykle
wa¿nym celem zak³adanym w projekcie jest te¿ wzmoc-
nienie poczucia to¿samo�ci regionalnej � ¿e jeste�my znad
morza.

Dzia³ania proponowane w ramach projektu prowa-
dzonego pod has³em �Z³ap wiatr w pomorskie ¿agle wie-
dzy�, dotycz¹ tematyki morskiej i ¿eglarskiej. Spotkania

nawi¹zuj¹ do bogatej tradycji naszego regionu i Ustki. To
tu w latach 80-tych XX wieku ¿eglarze skupieni wokó³
Okrêgowego Zwi¹zku ̄ eglarskiego organizowali dla dzieci
i m³odzie¿y od lat 10 do 18 rejsy po morzu na ¿aglowcu
Genera³ Zaruski.

 Za³o¿eniem projektu morskiego jest powi¹zanie wie-
dzy zdobytej w szkole podczas zajêæ pozalekcyjnych
(w wymiarze 8 spotkañ po 2 godziny lekcyjne z ka¿d¹
grup¹ projektow¹) z umiejêtno�ciami zdobytymi w trak-
cie praktycznych zajêæ na wodzie. Dodatkow¹ atrakcj¹
ma byæ udzia³ w ¿eglarskich piknikach naukowych, wy-
cieczkach do muzeum oraz uczestniczenie w obozie ¿eglar-
skim  podczas wakacji dla 10% wyró¿nionych uczniów.

Aby przygotowaæ siê do realizacji zadañ szkolnego
opiekuna grup projektowych, wziê³am udzia³ w kursie
zorganizowanym przez  CEN w Gdañsku, który odby³ siê
w wymiarze 24 godzin + 6 godzin pracy w³asnej. Zajêcia
prowadzone by³y siê w ODN w S³upsku i uczestniczyli
w nich nauczyciele z okolic Wejherowa, Lêborka, Byto-
wa, Ustki i S³upska. Na zakoñczenie kursanci musieli na-
pisaæ swoje miniprojekty zajêæ morskich.

Uczestniczy³am te¿ w konferencji regionalnej w ra-
mach projektu edukacji morskiej, zorganizowanej przez
Departament Edukacji i Sportu przy UMWP w Gdañsku,
na której pozna³am ekipê koordynatorów projektu mor-
skiego z Urzêdu Marsza³kowskiego. S¹ to ludzie kompe-
tentni, bardzo otwarci i ¿yczliwi, na których pomoc mo¿-
na zawsze liczyæ.

Przygotowana do pracy metod¹ projektu, posiadaj¹c
potrzebn¹ wiedzê na temat ¿eglarstwa, rozpoczê³am pra-
cê z chêtnymi uczniami z klas V. Doboru uczestników
dokonali wychowawcy, po rozmowie z rodzicami ucz-
niów, na podstawie ocen z zachowania i zgodnie z zainte-
resowaniami dzieci. Zaskoczeniem dla mnie by³o to, ¿e na
20 osób, które zadeklarowa³y swój udzia³ w projekcie
morskim, jest tylko 6 ch³opców. W naszym projekcie
uczestnicz¹ dzieci z miasta i okolicznych wsi: wnuki ¿egla-
rzy, marynarzy, rybaków, bezrobotnych, rolników, urzêd-
ników, a nawet sierota z RDD.

Utworzy³am 3 grupy projektowe, które wybra³y te-
matykê do realizacji i dla rozró¿nienia � swój charaktery-
styczny kolor.

Grupa I � Niebiescy wybrali temat: �Mieszkañcy
krajów nadba³tyckich�. Swój wybór uzasadnili tym, ¿e
ucz¹ siê jêzyka niemieckiego i angielskiego, interesuj¹ siê
geografi¹ i krajami europejskimi, byli cz³onkami klubu
europejskiego i czêsto maj¹ kontakt z turystami z Niemiec
i Danii podczas wakacji. Celem ich pracy ma byæ pozna-
nie specyfiki Morza Ba³tyckiego i zwyczajów ludzi, któ-
rzy nad nim mieszkaj¹.

Z³apaæ wiatr w pomorskie ¿¹gle wiedzy
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Grupa II � Zieloni wybrali tematykê ¿eglarsk¹: �Hej
¿egluj¿e, ¿eglarzu�. Kilkoro uczniów pochodzi z rodzin
o tradycjach ¿eglarskich i morskich. Chc¹ poszerzyæ
swoj¹ wiedzê na temat ¿eglarzy, ¿eglarstwa i ¿eglowania.
Chc¹ spotykaæ siê z ciekawymi lud�mi morza i p³ywaæ
na jachtach.

Grupa III � Czerwoni wybrali temat: �Skarby Ba³-
tyku�. Interesuj¹ siê flor¹ i faun¹ Morza Ba³tyckiego, jego
zasobami, skarbami i bogactwami naturalnymi. Chc¹ po-
znaæ przepisy na smaczne potrawy z ryb, badaæ zasolenie
wód Ba³tyku, spotykaæ siê z ciekawymi lud�mi i wyko-
nywaæ do�wiadczenia z wod¹.

Wszyscy uczestnicy projektu zadeklarowali, ¿e chc¹
siê dobrze bawiæ, wyje¿d¿aæ na wycieczki, p³ywaæ na
jachtach i wygraæ udzia³ w obozie ¿eglarskim.

***
Uda³o siê zrealizowaæ nastêpuj¹ce cele:
Kompetencje kluczowe: �wiadomo�æ i ekspresja kul-

turalna � Uczniowie podczas pierwszych zajêæ wykonali
skrzynie skarbów i udekorowali je elementami morskimi,
takimi jak: ¿aglówki, ryby, rozgwiazdy itp. Do skrzyñ
wk³adaj¹ swoje wytwory: prezentacje, opracowania, ma-
teria³y. Dziewczynka z grupy II wykona³a w pracowni
ceramicznej, do której uczêszcza na zajêcia artystyczne,
jacht marzeñ. Inna, z grupy III, zrobi³a na szyde³ku o�mior-
nicê z w³óczki i z pomoc¹ swojego taty � pejza¿ morski
technik¹ wypalania w drewnie. Ch³opiec z grupy II zrobi³
makramê z cienkiego sznurka ¿eglarskiego. Wspólnie
malowali�my farbami prace plastyczne przedstawiaj¹ce
¿aglowce. Grupa I stworzy³a z kartonu flagi wszystkich
krajów nadba³tyckich, nazwy tych pañstw i ich stolic.
Dziewczynka z grupy III samodzielnie wymy�li³a i wyko-
na³a grê planszow¹ �Skarby Ba³tyku�.

Kompetencje kluczowe: informatyczne i naukowo-
techniczne. Dzieci, przygotowuj¹c siê do zajêæ, korzy-
staj¹ z internetu, materia³ zapisuj¹ na pendrive i prezentuj¹
go przy u¿yciu laptopa oraz projektora. Wykonali�my sze-
reg do�wiadczeñ z wod¹, lodem, bursztynem, zrobili�my
kompasy z gwo�dzia i korka, badali�my, co sprzyja p³y-
walno�ci ³ódki.

Kompetencje kluczowe: komunikacja i pos³ugiwa-
nie siê jêzykami obcymi � Dziewczynki z grupy I napisa-
³y listy w jêzyku niemieckim i angielskim do kolegów z Nie-
miec i Danii, w których opisa³y nasz¹ szko³ê, piêkn¹ Ustkê
i nasz projekt morski. Listy zosta³y wys³ane na adresy
osób wyszukanych w internecie.

Poczucie to¿samo�ci regionalnej � Wszyscy uczest-
nicy projektu ucz¹ siê przygotowywaæ potrawy regional-
ne z ryb. Nasze �ledziki w piêciu smakach wykonane przez
grupê I sta³y siê �wietnym prezentem dla wiceburmistrza
Ustki podczas spotkania w miejskim Ratuszu. Wykonali-
�my te¿ ksi¹¿kê kucharsk¹ z przepisami na potrawy z ryb.
Dziewczynki z grupy III nauczy³y siê piec tort �Przy-
smak kapitana�, który by³ prezentem dla kapitana Edwar-

da Zaj¹ca. Dzieci z grupy II nauczy³y siê piec rogaliki
z ró¿¹.

Kompetencje spo³eczne i obywatelskie � Nawi¹zali-
�my wspó³pracê ze Szko³¹ Podstawow¹ nr 9 w S³upsku,
która równie¿ uczestniczy w projekcie morskim. Nasze
placówki ³¹cz¹ te¿ osoby patronów, którzy byli koman-
dorami, a nasza przyja�ñ piêknie wpisuje siê  ideê dwu-
miasta. Zaprosili�my dzieci wraz z opiekunkami: Iwon¹
Po�niak i Beat¹ Gr¹dzk¹, do naszej szko³y na spotkanie
z ciekawymi lud�mi morza: kapitanem Edwardem Zaj¹-
cem � samotnym ¿eglarzem i zwyciêzc¹ regat atlantyc-
kich oraz komandorem Ryszardem Kwiatkowskim � ¿egla-
rzem i ówczesnym wiceburmistrzem Ustki. Z kolei SP 9
zaprosi³a nas na Ogólnopolski Festiwal Marynistyczny
�£ajba�, który odby³ siê w S³upskim Inkubatorze Przed-
siêbiorczo�ci. Nasz uczeñ zosta³ laureatem Z³otej Kotwi-
cy w kategorii fotoreporta¿. M³odzi ¿eglarze spotkali siê
te¿ z komandorem Zenonem Jasikiem, organizatorem obo-
zów ¿eglarskich dla dzieci i m³odzie¿y, który opowiada³
nam, jak wygl¹da szkolenie ¿eglarskie na obozie.

Na kwiecieñ mamy zaplanowany wyjazd do GOK
w Potêgowie na ¿eglarskie warsztaty edukacyjne. Prze-
jazd autokarem, zajêcia z instruktorami i obiad zapewniaj¹
organizatorzy za darmo. Na pocz¹tku czerwca jedziemy
na praktyczne zajêcia ¿eglarskie do miejscowo�ci Funka
nad Jeziorem Charzykowskim lub do Pucka, gdzie dzie-
ciaki bêd¹ wreszcie mog³y po³¹czyæ teoriê z praktyk¹
i wraz z instruktorami z Fundacji Navigare Mateusza Kusz-
nierewicza, zrobi¹ pierwsze kroki ¿eglarskie na wodzie.
Oprócz p³ywania bêd¹ malowali, wi¹zali wêz³y, �piewali
szanty, zjedz¹ obiad i dostan¹ pami¹tkowe koszulki.

***
W wyniku naszej ca³orocznej dzia³alno�ci zyskali�my

wielu przyjació³: usteckich ¿eglarzy, wspania³ych samo-
rz¹dowców, dzia³aczy miejscowych klubów ¿eglarskich,
rybaków i marynarzy. Czasami trudno mi by³o zmobilizo-
waæ uczniów do systematycznego przygotowania siê do
prezentacji, niektóre dzieci ciê¿ko chorowa³y tej zimy
i opuszcza³y zajêcia, ale najbardziej ciesz¹ siê z atrakcyj-
nych wyjazdów. S¹ zadowolone, ¿e uczestnicz¹ w czym�
innym, ciekawym, ¿e s¹ cz³onkami elitarnej grupy. One
ju¿ wiedz¹, ¿e ¿eglarstwo to wspania³a przygoda, to spo-
sób na ciekawe ¿ycie, to pasja i przygoda. A poza tym
¿eglarstwo, pojmowane jako ciekawy sposób spêdzania
wolnego czasu i kszta³towania charakteru m³odego cz³o-
wieka, jest doskona³ym �rodkiem wychowawczym. Kto
wie, mo¿e uda siê zaszczepiæ moim uczniom bakcyla mor-
sko�ci i doczekamy siê kiedy� nastêpców wielkich ¿egla-
rzy? ¯yczê tego sobie i im z ca³ego serca, bo wspaniale
jest robiæ co� z zami³owania.ö

Anna Poturaj
nauczycielka i opiekunka grup projektowych

w projekcie morskim
w Szkole Podstawowej nr 2 w Ustce


