
 
 

 

Manifest wzywający do rozwijania w Polsce 

MISJI WYCHOWANIA MORSKIEGO STUDENTÓW 

Ogłoszony z okazji Konferencji Jubileuszu 55 lat Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej 

Gdańsk, 24 listopada 2012 r. 

1. Nawiązywanie do tradycji 

Patriae Marique Fidelis – Ojczyźnie i morzu wierni. Dewiza Politechniki Gdańskiej 

jednoznacznie wskazuje wagę wychowania morskiego w życiu naszej Alma Mater. 

Uczelni, którą przez lata postrzegano jako lidera w propagowaniu kultury morskiej 

oraz akademickiego żeglarstwa morskiego. 

Jako jej przedstawiciele wzywamy do ustanowienia ogólnopolskiego programu dla 

realizowania misji wychowania morskiego studentów w Polsce. 

2. Współczesna istota misji 

Wzrost cywilizacyjny i gospodarczy, zapotrzebowanie na żywność, minerały, surowce 

energetyczne oraz czystą energię wiatru i fal, dowodzą ogromnego znaczenia 

zasobów mórz i oceanów na wszystkich polach eksploatacji. 

W tej sytuacji konieczność rozwoju polskiej gospodarki morskiej nie budzi żadnych 

wątpliwości. Nie da się jednak tego osiągnąć bez stworzenia klimatu obywatelskiego 

zaangażowania i realizacji szerokiego programu wychowania morskiego 

społeczeństwa. 

Okres transformacji ustrojowej wpłynął na zdeprecjonowanie wychowania 

morskiego poprzez nieefektywną restrukturyzację gospodarki morskiej i ostateczne jej 

zaniedbanie. Nawołujemy do wdrożenia systemu, który przyczyni się do rozwoju 

polityki informacyjnej dotyczącej szans, wyzwań i problemów gospodarki morskiej! 

Nawołujemy do przedsięwzięcia środków kształtujących wśród obywateli pozytywny i 

emocjonalny stosunek do morza oraz kultury morskiej! 

3. Wychowanie morskie studentów 

Szczególnie ważną pozycję w tym programie powinno zająć wychowanie morskie 

studentów – przyszłych absolwentów, pracowników, pracodawców i działaczy 

wszystkich szczebli. 

Ich przekonanie o ważności eksploatacji zasobów morza dla rozwoju kraju zwiększy 

szanse Polski na uczestnictwo w globalnych projektach gospodarczych. Współczesny 

postęp w dziedzinach geologii podmorskiej, oceanotechniki, hodowli fauny morskiej, 



 
 

 

energetyki morskiej oraz innych nauk stwarza ogromne zapotrzebowanie na nowe 

specjalizacje, kwalifikacje, systemy i produkty, które stanowią szansę na rozwój 

uczelni, Pomorza i całej polskiej gospodarki. 

4. Program wychowania morskiego studentów 

Wychowanie morskie studentów należy oprzeć o kształtowanie ich emocjonalnego 

stosunku do morza, jako atrakcyjnej przestrzeni dla aktywności gospodarczej, 

zawodowej, kulturalnej i rekreacyjnej. 

Zwracamy się z apelem do wszystkich środowisk akademickich i władz państwowych 

o podjęcie programu obejmującego: 

 fakultatywną działalność poznawczą  

studenckie koła naukowe w dziedzinach morskich, praktyki morskie, 

spotkania i wspólne projekty ze studentami nacji „morskich”, itp., 

 działalność kulturalną 

festiwale szantowe, pokazy filmów morskich, konkursy wiedzy o morzu, 

kluby marynistyczne, itp.,  

 działalność rekreacyjną 

studenckie święta morza, kursy i obozy żeglarskie, turystyczne morskie 

rejsy na Bałtyku i na odległych akwenach morskich, nurkowanie 

swobodne na akwenach morskich, rejsy na dużych żaglowcach, itp., 

 działalność sportową 

żeglarskie wyprawy oceaniczne, regaty morskie, itp. 

Wiele z przykładowo wymienionych działalności jest już realizowanych w środowisku 

akademickim ograniczonymi siłami entuzjastów działających w samorządach 

studenckich, klubach morskich i sekcjach żeglarskich, klubach płetwonurków, 

klubach turystycznych. Dzieje się to w warunkach braku, lub skromnego 

finansowania ze strony uczelni. Brakuje jednak programowego i finansowego 

wsparciu ze strony administracji Państwa. 

5. Apel do ministrów Rzeczypospolitej i wszystkich interesariuszy Programu 

wychowania morskiego studentów 

Apelujemy zatem do ministrów Rzeczypospolitej - Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o wsparcie 

obywatelskiej inicjatywy, mającej na celu ustanowienia ogólnopolskiego programu 

dla realizowania misji wychowania morskiego studentów w Polsce. 

Uczestnicy Jubileuszowej Sesji Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej 

proponują, aby wokół tego programu zbudować szeroką koalicję wszystkich 



 
 

 

partnerów i podmiotów zainteresowanych promowaniem wychowania morskiego 

studentów dla zapewnienia rozwoju gospodarki morskiej – tj. samorządów 

studenckich uczelni wyższych, morskich samorządów terytorialnych, morskich firm i 

organizacji gospodarczych, morskich stowarzyszeń obywatelskich, naukowych, 

kulturalnych, turystycznych i sportowych. 

6. Inicjacja Programu wychowania morskiego studentów oraz konkurs najlepszych 

praktyk realizujących program 

Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej podejmuje się pełnić w fazie inicjacji rolę 

lidera. Pragniemy doprowadzić do realizacji postulowanego programu w ścisłej 

współpracy z innymi samorządami studenckimi uczelni Pomorza, przy wsparciu 

Stowarzyszenia Absolwentów PG i partnerstwie Stowarzyszenia Czerwonej Róży. 

Do realizacji wyznaczonego celu konieczne jest pokazywanie najlepszych praktyk. 

Integralnym elementem  propagowania wychowania morskiego studentów 

powinien być coroczny ogólnopolski konkurs skierowany do instytucji publicznych, 

organizacji studenckich i absolwenckich oraz wybitnych indywidualności. Proponuje 

się, aby był on organizowany przez Stowarzyszenie Czerwonej Róży w partnerstwie z 

SSPG i SAPG. 


