
  
 

Ramowy plan spotkania w Marinie Gdynia  
w ramach programu „Gdynia na fali” 

 
I. Spotkanie przy żółtym żurawiu: 

1. co było przed mariną – plaża, Gdynia miasto z morza i marzeń – marzeniem było zbudować 
port i basen jachtowy, 

2. opis głównych miejsc w marinie: 
a. bosmanat, 
b. falochrony, 
c. miejsca postojowe (liczba) – keja, pomost, dalby – sposoby cumowania jednostek, 
d. żuraw – czyli jak jachty wodowane są w basenie jachtowym, 
e. stacja paliw, 
f. kluby żeglarskie, 
g. pomniki – rozpoczęcie rozmowy o znanych postaciach żeglarstwa. 

 
II. Spotkanie przy wejściu na plażę: 

3. omówienie zasad bezpiecznego zachowania nad wodą: 
a. służba ratownictwa – jak wyglądają ratownicy i gdzie można ich spotkać, 
b. sygnały wydawane przez ratowników na brzegu, 
c. rodzaje niebezpieczeństw nad wodą,  
d. zasady zachowania w razie niebezpieczeństwa i sposoby wzywania pomocy.  

 
III. Spotkanie przy pomniku Leonida Teligi i gen. Zaruskiego: 

4. opis ważniejszych postaci żeglarstwa: 
a. Leonid Teliga, 
b. Gen. Mariusz Zaruski, 
c. Teresa Chojnowska-Liskiewicz (mamy też wybitne żeglarki!), 
d. inni znani żeglarze, którzy byli związani z Gdynią. 

 
IV. Odwiedzenie jacht klubu: 

5. przedstawienie łódki szkoleniowej Optimist i jachtu morskiego, 
6. prezentacja ubrania ratunkowego TPS i elementów ratownictwa, 
7. opis ważniejszych wydarzeń w marinie: 

a. Rodzinny Piknik Żeglarski – dla wszystkich mieszkańców i przyjaciół Gdyni, 
b. Regaty Gdynia Sailing Days – festiwal regat międzynarodowych (Mistrzostwa Polski, 

Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata), 
c. Targi Wiatr i Woda, 
d. Święto Morza – parada jachtów, rejsy, zwiedzanie jachtów, koncerty, 
e. cały rok – kursy żeglarskie, szkółki, rejsy, słynne miejsce startu wypraw morskich 

(Leonid Teliga, Henryk Jaskóła, Szymon Kuczyński, Teresa Chojnowska - Liskiewicz). 
8. powtórzenie ważniejszych miejsc w Basenie Jachtowym, 
9. zgadywanka - co widać na horyzoncie. 

 
 



  
V. Falochron: 

10. pokazanie stacji paliw, 
11. pokazanie Uniwersytetu Morskiego – miejsca przyszłych kapitanów statków, 
12. pokazanie Basenu Jachtowego, 
13. dyrygent fal, 
14. pokaz pirotechniki – optycznych i akustycznych sygnałów wzywania pomocy na morzu. 

 
VI. Zakończenie: 

15. pamiątkowe zdjęcie grupowe na tle basenu jachtowego. 

 

UWAGA  

a) w zależności od aury oraz z uwagi na predyspozycje i możliwości dzieci będziemy 
dostosowywać w miarę możliwości czas spędzony na dworze vs. czas spędzony na obiektach 
jacht klubu, 

b) wychowawcy po spotkaniach będą mogli skorzystać z dodatkowych materiałów 
przygotowanych przez instruktorów w ramach programu i wykorzystywać je na 
prowadzonych przez siebie zajęciach, aby utrwalić poznane zagadnienia związane z 
żeglarstwem. 


