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Podziękowania

W imieniu organizatorów Konkursu Wychowanie Morskie
Studentów o nagrodę Czerwonej Róży Wiatrów pragniemy

gorąco podziękować Koleżankom i Kolegom, Studentom
i Absolwentom uczelni z całej Polski, za aktywne popieranie

jego idei oraz pomoc w organizacji III edycji.

Biuro Konkursu:
Pomorski Związek Żeglarski

al. Jana Pawła II 11, 81-345 Gdynia
Kontakt mailowy:

wychowaniemorskiestudentow@pozz.org.pl
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Współczesny postęp cywilizacyjny i gospodarczy świata pokazuje
ogromne i rosnące znaczenie zasobów mórz i oceanów na wszystkich
obszarach eksploatacji. Wynika z tego konieczność rozwoju polskiej
gospodarki morskiej i realizacji szerokiego programu wychowania
morskiego społeczeństwa.

Szczególnie uprzywilejowaną pozycję w tym programie powinno
zająć wychowanie morskie studentów oparte o kształtowanie ich
pozytywnego stosunku do morza, jako atrakcyjnej przestrzeni dla ich
aktywności zawodowej i rekreacyjnej. Może się to dokonywać w różno-
rodnych formach działalności podejmowanych przez uczelnie,
organizacje studenckie, koła naukowe, stowarzyszenia absolwentów,
kluby akademickie i środowiskowe, jak też osoby indywidualne
(studenci, absolwenci oraz pracownicy uczelni).

Pragnąc realizować powyższą misję Samorząd Studentów
Politechniki Gdańskiej, Stowarzyszeniem Absolwentów Politechniki
Gdańskiej i Stowarzyszenie Czerwonej Róży podjęło cztery lata temu
trud zorganizowania nowego ogólnopolskiego konkursu
dedykowanego środowisku polskich wyższych uczelni akademickich.

Do tegorocznej (trzeciej edycji) Konkursu dołączyli się
dotychczasowi patroni honorowi: Liga Morska i Rzeczna, Narodowe
Muzeum Morskie i Pomorski Związek Żeglarski. Konkurs jest od dwóch
lat objęty jest Patronatem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej oraz Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.
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Cel konkursu

Celem konkursu jest propagowanie i nagradzanie zrealizowanych w środowisku

polskich uczelni akademickich niekomercyjnych przedsięwzięć promujących: kulturę

i gospodarkę morską, eksploatację poznawczą mórz i oceanów, żeglarstwo oraz inne

sporty wodne.

Najlepsze spośród zgłoszonych przedsięwzięć jest uhonorowane plakietką

„Czerwonej Róży Wiatrów” i otrzymuje nagrodę główną. Wysokość tegorocznej nagrody

głównej wynosi 10 000 złotych. Regulamin oraz bieżące informacje dotyczące konkursu

prezentowane są na stronie internetowej Pomorskiego Związku Żeglarskiego

( ) oraz na stronach partnerów.www.zeglarski.info

Dotychczasowe Edycje Konkursu
Pierwsza Edycja 2015 r.

Do Konkursu zgłoszono 15 przedsięwzięć,
których organizatorami były podmioty
i osoby związane ze środowiskiem akade-
mickim.

Kapitan Krzysztof Paul armator jachtu
Duży Ptak - Politechnika Gdańska
– za stworzenie akademickiej szkoły
morskiego żeglarstwa regatowego

Druga Edycja 2016 r.

Konferencje naukowe na pokładzie STS
POGORIA
- organizowane przez polskie uczelnie
techniczne reprezentowane przez Poli-
technikę Warszawską – 10 ogólnopolskich
konferencji o nazwie „Problemy naukowo-
techniczne w wyczynowym sporcie
żeglarskim"

Do Konkursu zgłoszono 9 przedsięwzięć,
których organizatorami były podmioty
związane ze środowiskiem akademickim.

Zwycięzca: Zwycięzca:
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Organizatorzy

Organizator Konkursów Czerwonej Róży

Czerwona Róża to symbol piękna, doskonałości i miłości. Pod tym hasłem kryją się także bogate tradycje

pomorskiego środowiska akademickiego. Od 55 lat niezwykle prestiżowa statuetka „Czerwonej Róży” trafia do

rąk wybitnych, najbardziej wyróżniających się studentów.

Legendarny Klub Studentów Wybrzeża "Żak", prowadzony przez Zrzeszenie Studentów Polskich, który od 1957

roku przyciągał ludzi swoją twórczą mieszanką. Studenckie teatry, kabarety, Dyskusyjny Klub Filmowy, klub

jazzowy - prawdziwa wylęgarnia talentów. To właśnie tam narodziło się Stowarzyszenie Czerwonej Róży.

Statuetka Czerwonej Róży trafia do rąk wybitnych i najbardziej wyróżniających się studentów. Kandydatów do

nagrody zgłaszają bezpośrednio władze poszczególnych uczelni, wskazując po jednym kandydacie w każdej

kategorii. By wygrać, trzeba mieć talent, być zdolnym i pracowitym. W konkursie liczy się wysoka średnia ocen,

ale także aktywność pozanaukowa, osiągnięcia w dziedzinach społecznej, sportowej i artystycznej.

Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej

SSPG jest kontynuatorem 60-letniej tradycji najstarszej demokracji studenckiej w naszym kraju – Uczelnianego

Parlamentu ZSP Politechniki Gdańskiej. Jako oficjalny reprezentant żaków inicjuje i wspiera działalność

naukową, kulturalną, wychowawczą, sportową, turystyczną oraz troszczy się o warunki socjalno-bytowe braci

akademickiej. Praca w jego organach umożliwia kształtowanie postaw obywatelskich i przedsiębiorczych,

rozwój zainteresowań oraz zdobycie doświadczeń i praktycznych umiejętności.

To w trakcie obchodów jubileuszu 55-lecia Parlamentu Studentów PG uchwalono „Manifest wzywający do

rozwijania w Polsce misji Wychowania Morskiego Studentów”, który stał się przyczynkiem do organizacji

Konkursu WMS o nagrodę Czerwonej Róży Wiatrów.

Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej

SAPG, powstałe w 1987 roku, integruje środowisko absolwentów z uczelni, buduje stałe więzi współpracy

z kadrą nauczycieli akademickich i władzami uczelni oraz z samorządem studentów. Głównymi celami

działalności Stowarzyszenia jest pobudzania działalności społecznej absolwentów PG, rozwijanie kontaktów

z aktualnymi studentami w celu promocji uczelni, jak i organizowania konferencji naukowych, wydarzeń

kulturalnych i sportowych. SAPG było współorganizatorem 55-lecia parlamentu studentów Politechniki

Gdańskiej i przyłączyło się aktywnie do organizowania Konkursów Wychowania Morskiego Studentów.

www.czerwonaroza.org.pl

www.sspg.pl

www.pg.edu.pl/sapg
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Narodowe Muzeum Morskie

Misją Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku jest ochrona kulturowego i technicznego dziedzictwa

morskiego realizowana poprzez gromadzenie i zabezpieczanie zabytków związanych ze szkutnictwem,

okrętownictwem, żeglugą rzeczną i morską, rybołówstwem, żeglarstwem, militarystką i edukacją morską oraz

upowszechnianie wiedzy o nich, a także o morskiej historii Polski i jej gospodarce na przestrzeni dziejów.

NMM od początku przyłączyło się do inicjatywy zorganizowania Konkursu WMS, wspierając jego promocje

i udostępniając infrastrukturę dla przeprowadzania przesłuchań i gali.

Liga Morska i Rzeczna

LMiR jest organizacją obywatelską o prawie 90-letniej tradycji, której celem i głównym zadaniem jest

rozpowszechnianie wiedzy i edukacji morskiej w społeczeństwie polskim, szczególnie wśród młodych ludzi.

Ponadto promuje postawy pro morskie, kształtując perspektywy życiowe oraz świadomość morską, w myśl

której aktualne staje się powiedzenie Stasica „Trzymajmy się morza”.

W dwóch pierwszych edycjach Konkursu WMS Liga objęła go swoim Patronatem Honorowym, a od tej edycji

przystąpiła do Partnerstwa.

Pomorski Związek Żeglarski

PoZŻ to stowarzyszenie, które osobowość prawną uzyskało w 1965 r. Jego historia sięga jednak okresu międzywojennego.

Obecnie skupia 50 klubów, które zrzeszają 3 tysiące żeglarzy. PoZŻ nie zaniedbując innych rodzajów żeglarstwa skupia swoją

uwagę szczególnie na żeglarstwie morskim w celu wypracowania jego nowej jakości. Organizacja wspiera i patronuje wszelkim

inicjatywom morskim o eksploratorskim lub wyczynowym charakterze w tym wyprawy i regaty oceaniczne.

Świadomy roli i potrzeby edukowania i wychowywania żeglarskiego czy, szerzej rozumianego, morskiego, PoZŻ objął dwie

pierwsze edycje Konkursu WMS swoim Patronatem Honorowym. Przy okazji tegorocznej odsłony przedsięwzięcia Związek

przystąpił do formalnego Partnerstwa i pomaga organizacyjnie w jego prowadzeniu, udostępniając swój potencjał promocyjny.

www.zeglarski.info

www.lmir.pl

www.nmm.pl
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Narodowe Centrum Żeglarstwa Akademia
Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Żeglarskie Mistrzostwa Polski Akademii Wychowa-
nia Fizycznego oraz Żeglarskie Mistrzostwa Pomor-
skich Uczelni Wyższych to rozwojowe projekty
mające na celu aktywizację żeglarską środowiska
akademickiego. Jest to realizacja strategii PZŻ
dotyczącej rozwoju i upowszechniania żeglarstwa.
Imprezy te promują wychowanie żeglarskie
studentów i integrują środowiska studentów
akademii wychowania fizycznego i sportu całej
Polski. W wymiarze lokalnym, pomorskim, integrują
studentów uczelni Wybrzeża w toku rywalizacji

Narodowe Centrum Żeglarstwa Akademia
Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Klub Sportowy AZS Akademia Wychowania
Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Sekcja żeglarska KS AZS AWFiS odnotowała liczne
sukcesy sportowe w ostatnich 3 latach. M.in.
czołowy zawodnik Piotr Myszka zdobył złoty medal
Mistrzostw Świata w olimpijskiej klasie RSX
w Izraelu, zwyciężył w Pucharze Świata we Francji
i reprezentował kraj na Igrzyskach Olimpijskich w
Brazylii, zajmując 4 lokatę. Załoga: Łukasz Przybytek
i Paweł Kołodziński (studenci), wywalczyła 4 lokatę
podczas Mistrzostw Europy w klasie 49er w Hisz-
panii i zaliczyła również świetny występ podczas
lO w Rio, zajmując 8 lokatę (najlepszą w historii

Klub Sportowy AZS Akademia Wychowania
Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Projekt Fizyka pod żaglami - Dr Jan Grabski,
Politechnika Warszawska
„Fizyka pod Żaglami” to projekt realizowany od
2005 roku na Politechnice Warszawskiej. Polega on
na organizacji rejsów studenckich na dużych
żaglowcach, w czasie których studenci, oprócz
normalnych obowiązków załogi, prowadzą pokazy
związane z fizyką żeglowania oraz objaśniają
fizyczne podstawy działania urządzeń wyko-
rzystywanych podczas żeglowania. Na morzu
eksperymenty prowadzone są na pokładzie statku
dla pozostałych członków załogi, zaś podczas
postojów w portach, dla publiczności licznie
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Fundacja Otwarty Świat dla Wszystkich - Justyna
Rogowska, Uniwersytet Gdański
Fundacja we wrześniu 2016 roku zorganizowała
warsztaty żeglarskie. W 3 rejsach po Zatoce
Gdańskiej i Puckiej, wzięło udział 30 osób: 24 osoby
z orzeczoną niepełnosprawnością i 6 wolontariuszy
z Sea And Oceans 4You. Byli to studenci i absolwenci
uczelni z województwa pomorskiego. Głównym
celem warsztatów było zwiększenie samodzielności
i aktywności wśród młodych osób z niepełno-
sprawnościami. Warsztaty potwierdziły, że żeglar-
stwo może być ważnym procesem w rehabilitacji

Fundacja Otwarty Świat dla Wszystkich - Justyna
Rogowska, Uniwersytet Gdański

Druga Konferencja Osiągnięcia Studenckich Kół
Naukowych Uczelni Technicznych STUKNUT 2016 –
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwo
Politechnika Gdańska
Celem konferencji było umożliwienie studentom,
uczestniczącym w działalności kół naukowych,
prezentacji swoich osiągnięć z zakresu teorii i prak-
tyki w dziedzinach związanych z szeroko rozumianą
techniką. Konferencja, podczas której prezentowano
referaty, odbyła się w trakcie rejsu na pokładzie
żaglowca STS „POGORIA”. Poza walorem naukowym
i turystycznym, tak organizowanego przedsię-
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Naukowych Uczelni Technicznych STUKNUT 2016 –
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwo
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Akademicki Klub Podwodny KRAB Akademia
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie
Klub o ponad 50-letniej tradycji organizuje swoje
tradycyjne obozy szkoleniowe na Morzu Tyrreńskim,
na włoskiej wyspie Elba. Realizowanie kursów
nurkowych na wodach morskich, ciepłych i przej-
rzystych, umożliwia kursantom obcowanie z bogatą
fauną i florą, zróżnicowanymi ukształtowaniami
terenu oraz wrakami. Wysoka temperatura i dobra
widoczność zwiększają walory edukacyjne odbywa-
nego szkolenia oraz poziom jego bezpieczeństwa.

Akademicki Klub Podwodny KRAB Akademia
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie

osób z niepełnosprawnościami, pomagającym im odkryć siłę potrzebną w odnalezieniu się w społeczeństwie.

wzięcia, realizowane jest także szkolenie żeglarskie. Uczestnicy konferencji, stanowiąc załogę żaglowca, zdobywają
podstawy wiedzy o żeglarstwie morskim.

Frekwencja na organizowanych obozach nie spada poniżej 100 osób. Ogromny zapał i pozytywna energia jest tym,
co zapewnia unikalność przedsięwzięcia organizowanego przez klub nurkowy KRAB.
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Piotr Adamowicz wybitny żeglarz regatowy –
Akademicki Klub Morski w Gdańsku
Od 1967 roku bez przerwy uprawia żeglarstwo,
w tym 47 lat regatowe. Zdobywca 35 medali
Mistrzostw Polski w różnych klasach z licencją PZŻ,
w tym 20 tytułów Mistrza Polski jako sternik. Ok. 650
odbytych regat w tym ok. 390 wygranych. Ostatnie
wybitne osiągniecia sportowe to brązowy i srebrny
medal Mistrzostw Europy ORC Sportboat 2015.
Oprócz osiągnięć sportowych Piotr Adamowicz
posiada bogaty dorobek zawodowy jako projektant
i budowniczy jachtów regatowych.

Piotr Adamowicz wybitny żeglarz regatowy –
Akademicki Klub Morski w Gdańsku

Regaty o Puchar Rektora Politechniki Warszawskiej –
Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej
Zeszłoroczna edycja Regat o Puchar Rektora
Politechniki Warszawskiej była 3. edycją projektu,
który promuje sport żeglarski i rekreację wodną
wśród społeczności akademickiej, a równocześnie
integruje studentów i pracowników Politechniki
Warszawskiej. Regaty rozgrywane są na Zalewie
Zegrzyńskim. Oprócz zawodów żeglarskich w dwóch
klasach odbywa się wielki piknik z koncertami,
atrakcjami, turniejem gry w siatkówkę oraz
animacjami. Przed zawodami przeprowadza się
szkolenia w ramach szkółki regatowej oraz cykl

Regaty o Puchar Rektora Politechniki Warszawskiej –
Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej

Tomasz Goluch organizator rejsów morskich
– Politechnika Gdańska
Organizator rejsów pełnomorskich, w których wzięło
udział 287 osób, wśród których większość to
studenci, absolwenci i pracownicy Politechniki
Gdańskiej. Odwiedzone akweny to Grecja,
Chorwacja, Wyspy Liparyjskie, Kanaryjskie oraz
Karaibskie. Rejsy trwały łącznie 119 dni, podczas
których wypływano ok. 4463 Mm. Oprócz tego
Tomasz Goluch zajmuje się organizowaniem
wykładów sekcji żeglarskiej dla studentów
Politechniki Gdańskiej. Wykłady mają na celu
integrację uczelnianego środowiska żeglarskiego
oraz podniesienie jakości materiałów edukacyjnych

Tomasz Goluch organizator rejsów morskich
– Politechnika Gdańska

otwartych wykładów o tematyce żeglarskiej dla studentów PW. Organizatorem tego wydarzenia jest Komisja Sportu
i Turystyki Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej. Studenci organizują sami cale wydarzenie: począwszy od
pomysłu, opracowania programu, po logistykę, promocję i pozyskiwanie sponsorów. To jedyny taki projekt, który łączy
społeczność całej uczelni.

kadry szkolącej.
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DCT Gdańsk jest największym i najszybciej rozwijającym się polskim
terminalem kontenerowym oraz jedynym terminalem głębokowodnym
w rejonie Morza Bałtyckiego, do którego bezpośrednio zawijają statki
z Dalekiego Wschodu. Dynamiczny rozwój terminalu DCT Gdańsk
ukierunkowany jest na utworzenie w Gdańsku najnowocześniejszego,
ogólnodostępnego terminalu kontenerowego w basenie Morza
Bałtyckiego z perspektywą rozwoju znaczenia Gdańska, jako
najważniejszego i najnowocześniejszego w Europie Środkowo-
Wschodniej hubu przeładunkowego.
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