
Konkurs Wychowanie Morskie Studentów o Nagrodę Czerwonej Róży Wiatrów Edycja 2017  
zakończył przyjmowanie zgłoszeń.  
 
Oto lista przedsięwzięć zakwalifikowanych do Konkursu:  

1. Narodowe Centrum Żeglarstwa Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 
– organizator  Żeglarskich Mistrzostw Polski Akademii Wychowania Fizycznego oraz 
Żeglarskich Mistrzostw Pomorskich Uczelni Wyższych. 
 

2. Klub Sportowy AZS, Akademia Wychowania Fizycznego i Spotu w Gdańsku – wybitne 
osiągnięcia sekcji żeglarskiej.  

 
3. Zrealizowany Projekt „Fizyka pod Żaglami”, Politechnika Warszawska – organizacja 

rejsów studenckich na żaglowcach, podczas których studenci prowadzą pokazy związane z 
fizyką żeglowania oraz objaśniają fizyczne podstawy działania urządzeń 
wykorzystywanych podczas żeglowania.  

 
4. Fundacja Otwarty Świat dla Wszystkich – organizująca warsztaty żeglarskie podczas 

rejsów po Zatoce Gdańskiej i Puckiej. Celem warsztatów było zwiększenie samodzielności 
i aktywności wśród młodych osób z niepełnosprawnościami. Uczestnikami projektu byli 
studenci i absolwenci uczelni wyższych z województwa pomorskiego. 

 
5. II Konferencja. Osiągnięcia Studenckich Kół Naukowych Uczelni Technicznych – 

STUKNUT’16 , Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa – 
konferencja umożliwiająca studentom uczestniczącym w działalności kół naukowych 
prezentację osiągnięć z zakresu teorii i praktyki z dziedzin związanych z szeroko 
rozumianą techniką. Wydarzenie to odbywało się w trakcie rejsu na pokładzie żaglowca 
STS „POGORIA”. 

 
6. Akademicki Klub Podwodny KRAB, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica 

w Krakowie –  organizator  morskich obozów szkoleniowych dla płetwonurków. 
 

7. Piotr Adamowicz, AKM Gdańsk – szkolenie załóg studenckich w regatach klasy 
europejskiej.  

 
8. Regaty o Puchar Rektora Politechniki Warszawskiej, Samorząd Studentów Politechniki 

Warszawskiej – wydarzenie promujące sport wśród młodzieży akademickiej i łączące 
równocześnie wszystkich studentów i pracowników Politechniki Warszawskiej. 
  

9. Tomasz Goluch, Politechnika Gdańska – organizator 13 rejsów pełnomorskich dla 
studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Gdańskiej Organizator 
spotkań/wykładów integrujących środowiska żeglarzy studentów Politechniki Gdańskiej. 
Celem tych spotkań  jest podniesienie jakości materiałów edukacyjnych i kompetencji 
kadry szkolącej, a także wymiana doświadczeń zdobytych na regatach akademickich oraz 
w rejsach morskich.   

 



Otwarte dla publiczności przesłuchania odbędą się w dniu 27.05.2017 o godzinie 11:00 w Hotelu 
Hansa, ul. Tokarska 6 ( budynek przylegający do NMM).  
 
Serdecznie zapraszamy!  


