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Praktyki morskie na „Darze Młodzieży” to z pewnością dla większości studentów Uniwersytetu Morskiego
niezapomniane przeżycie. Swoimi wspomnieniami mogą się oni podzielić w ramach konkursu, organizowanego przez
uczelnię. Właśnie wydłużono termin przyjmowania zgłoszeń. Można to zrobić do 15 lutego.

Uniwersytet Morski w Gdyni od przeszło stu lat kształci ludzi morza. Jeszcze w trakcie studiów wielu z nich miało
okazję odbywać praktyki na legendarnej fregacie „Dar Młodzieży”. Było to z pewnością wyjątkowe, niezapomniane
przeżycie, które podczas morskich przygód dostarczyło uczestnikom morza wspomnień.

Wspomnienia jednak, mają to do siebie, że z czasem się zacierają i potra�ą zupełnie zniknąć. Dlatego aby utrwalić
pamięć o „Darze Młodzieży” i praktykujących na nim studentach, Uniwersytet Morski w Gdyni ogłosił wyjątkowy
konkurs pn. „Wspomnienia z praktyki na Darze Młodzieży”.

Skierowany jest on do wszystkich praktykantów, którzy w latach 1982-2021 terminowali na należącym do Uniwersytetu
Morskiego w Gdyni żaglowcu „Dar Młodzieży”. Początkowo zgłoszenia nadsyłać można było do końca grudnia
ubiegłego roku. Organizator zabawy postanowił jednak przedłużyć termin naboru – do 15 lutego 2022 roku.

– Zachęcam każdego, kto wraca wspomnieniami do czasu praktyk odbytych na pokładzie „Daru

Młodzieży”, aby wziął udział w konkursie. Wspomnienia praktykantów to dla nas żywa historia

naszego szkolnego statku, prawdziwa tym bardziej, że doświadczona przez ludzi młodych, pełnych

entuzjazmu, zaangażowania i niemal zawsze – zachwytu morzem, statkiem, przygodą. Chcemy, by

wspomnienia te przetrwały w pamięci potomnych, a najciekawsze nagrodzimy – mówi prof. UMG dr

inż. kpt. ż.w. Bogumił Łączyński, dyrektor Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich UMG .

Aby wziąć udział w zabawie należy przygotować pracę poświęconą naukom pobieranym na fregacie. Jej forma może
być dowolna. Mile widziane będą zatem zarówno wspomnienia literackie, jak gra�czne. Gotowe prace dostarczyć
można na dwa sposoby:

Zgłoszenia oceniać będzie czteroosobowa komisja w składzie:

Kapituła wybierze najciekawsze prace. Ich autorom przyznane zostaną wyróżnienia oraz I i II nagroda w wysokości
odpowiednio 1000 zł i 500 zł.

pocztą tradycyjną, na adres Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich Uniwersytetu Morskiego w Gdyni: ul. Morska
81-87, 81-225 Gdynia,
pocztą elektroniczną, na adres e-mail: b.laczynski@umg.edu.pl.

prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,
prof. UMG, dr inż. kpt. ż.w. Bogumił Łączyński, dyrektor Działu Armatorskiego i Praktyk Morskich,
prof. kpt. ż.w. Daniel Duda, h. Prezes Polskiego Towarzystwa Nautologicznego 
dr inż. kpt. ż.w Wiesław Piotrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

 Wpisz słowo kluczowe... 

Media: kanclerz Scholz koryguje kurs wobec
Nord Stream 2

Wspomnienia z „Darem Młodzieży”

Okręty wojenne Rosji, Iranu i Chin wezmą
udział we wspólnych manewrach morskich

Na Terminal Przeładunkowo–Magazynowy
Polimery Police

Powstaje trzeci zbiornik gazu w Terminalu LNG
w Świnoujściu

Rafał - Terminal głębokowodny w Świnoujściu.
Czas na składanie ofert!

Anonim - 56. rocznica utworzenia 12.
Wolińskiego Dywizjonu Trałowców

Pewny - Zaproszenie na seminarium i spotkania
typu business mixer z norweskimi �rmami.

Maciek - Zaproszenie na seminarium i
spotkania typu business mixer z norweskimi
�rmami.

„Gdy 229” zaginął. Czy Rosjanie porwali polski
kuter? - Polski Portal Morski - Wydano decyzję
środowiskową dla projektu Portu Zewnętrznego
w Gdyni

Jak bardzo zaawansowane są
prace przy Przekopie Mierzei
Wiślanej? „Pierwszy etap
ukończyliśmy...

OSTATNIE WPISY

NAJNOWSZE KOMENTARZE

FORUM EKSPERTÓW



AKTUALNOŚCI MINISTERSTWO KLASTER MORSKI  PORTY STOCZNIE ŻEGLUGA  EDUKACJA  ŚRODOWISKO OFFSHORE

FORUM EKSPERTÓW POLSKA MORSKA TV KONGRES MORSKI HISTORIA TURYSTYKA INNE BEZPIECZEŃSTWO NEWSLETTER 

2.4 Szczecin 19 stycznia 2022

   

 C
Terminal Baltchem w Świnoujściu zaopatruje w ON północno-zachodnią PolskęPOPULARNE ->   



https://polska-morska.pl/
https://polska-morska.pl/
https://polska-morska.pl/category/edukacja/
https://polska-morska.pl/2022/01/19/wspomnienia-z-darem-mlodziezy/
https://polska-morska.pl/category/aktualnosci/
https://polska-morska.pl/category/edukacja/
https://polska-morska.pl/author/basia/
https://polska-morska.pl/2022/01/19/wspomnienia-z-darem-mlodziezy/#respond
https://polska-morska.pl/2022/01/19/wspomnienia-z-darem-mlodziezy/#
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fpolska-morska.pl%2F2022%2F01%2F19%2Fwspomnienia-z-darem-mlodziezy%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Wspomnienia%20z%20%E2%80%9EDarem%20M%C5%82odzie%C5%BCy%E2%80%9D%20-%20https://polska-morska.pl/2022/01/19/wspomnienia-z-darem-mlodziezy/
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fpolska-morska.pl%2F2022%2F01%2F19%2Fwspomnienia-z-darem-mlodziezy%2F
http://pinterest.com/pin/create/button?url=https%3A%2F%2Fpolska-morska.pl%2F2022%2F01%2F19%2Fwspomnienia-z-darem-mlodziezy%2F&media=https%3A%2F%2Fpolska-morska.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F07%2Fdar-mlodziezy-1.jpg&description=Wspomnienia%20z%20%E2%80%9EDarem%20M%C5%82odzie%C5%BCy%E2%80%9D
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fpolska-morska.pl%2F2022%2F01%2F19%2Fwspomnienia-z-darem-mlodziezy%2F&title=Wspomnienia%20z%20%E2%80%9EDarem%20M%C5%82odzie%C5%BCy%E2%80%9D
https://www.tumblr.com/share/link?url=https%3A%2F%2Fpolska-morska.pl%2F2022%2F01%2F19%2Fwspomnienia-z-darem-mlodziezy%2F&name=Wspomnienia%20z%20%E2%80%9EDarem%20M%C5%82odzie%C5%BCy%E2%80%9D
https://reddit.com/submit?url=https%3A%2F%2Fpolska-morska.pl%2F2022%2F01%2F19%2Fwspomnienia-z-darem-mlodziezy%2F&title=Wspomnienia%20z%20%E2%80%9EDarem%20M%C5%82odzie%C5%BCy%E2%80%9D
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fpolska-morska.pl%2F2022%2F01%2F19%2Fwspomnienia-z-darem-mlodziezy%2F&text=Wspomnienia%20z%20%E2%80%9EDarem%20M%C5%82odzie%C5%BCy%E2%80%9D
https://polska-morska.pl/2022/01/19/media-kanclerz-scholz-koryguje-kurs-wobec-nord-stream-2/
https://polska-morska.pl/2022/01/19/wspomnienia-z-darem-mlodziezy/
https://polska-morska.pl/2022/01/19/okrety-wojenne-rosji-iranu-i-chin-wezma-udzial-we-wspolnych-manewrach-morskich/
https://polska-morska.pl/2022/01/19/na-terminal-przeladunkowo-magazynowy-polimery-police/
https://polska-morska.pl/2022/01/18/powstaje-trzeci-zbiornik-gazu-w-terminalu-lng-w-swinoujsciu/
https://polska-morska.pl/2020/11/27/terminal-glebokowodny-w-swinoujsciu-czas-na-skladanie-ofert/#comment-1574
https://polska-morska.pl/2021/06/01/56-rocznica-utworzenia-12-wolinskiego-dywizjonu-tralowcow/#comment-1556
https://polska-morska.pl/2021/12/09/zaproszenie-na-seminarium-i-spotkania-typu-business-mixer-z-norweskimi-firmami/#comment-1491
https://polska-morska.pl/2021/12/09/zaproszenie-na-seminarium-i-spotkania-typu-business-mixer-z-norweskimi-firmami/#comment-1490
https://polska-morska.pl/2021/12/03/gdy-229-zaginal-czy-rosjanie-porwali-polski-kuter/
https://polska-morska.pl/2021/12/03/wydano-decyzje-srodowiskowa-dla-projektu-portu-zewnetrznego-w-gdyni/#comment-1462
https://polska-morska.pl/2022/01/10/jak-bardzo-zaawansowane-sa-prace-przy-przekopie-mierzei-wislanej-pierwszy-etap-ukonczylismy-niemal-w-90-procentach/
https://polska-morska.pl/2022/01/10/jak-bardzo-zaawansowane-sa-prace-przy-przekopie-mierzei-wislanej-pierwszy-etap-ukonczylismy-niemal-w-90-procentach/
https://polska-morska.pl/category/aktualnosci/
https://polska-morska.pl/category/ministerstwo/
https://polska-morska.pl/category/klaster-morski/
https://polska-morska.pl/category/porty/
https://polska-morska.pl/category/stocznie/
https://polska-morska.pl/category/zegluga/
https://polska-morska.pl/category/edukacja/
https://polska-morska.pl/category/srodowisko/
https://polska-morska.pl/category/offshore/
https://polska-morska.pl/category/forum-ekspertow/
https://polska-morska.pl/category/polska-morska-tv/
https://polska-morska.pl/category/kongres-morski/
https://polska-morska.pl/category/historia/
https://polska-morska.pl/category/turystyka/
https://polska-morska.pl/category/inne/
https://polska-morska.pl/category/bezpieczenstwo/
https://polska-morska.pl/zapisz-sie-do-naszego-newslettera/
https://www.facebook.com/PolskaMorskaPL
https://twitter.com/PolskaMorska
https://www.instagram.com/polskamorska/
https://www.youtube.com/channel/UCbvDfS5hPNSLsz-GvVaA8DA
https://polska-morska.pl/2021/08/16/terminal-baltchem-w-swinoujsciu-zaopatruje-w-on-polnocno-zachodnia-polske/
https://polska-morska.pl/2022/01/19/wspomnienia-z-darem-mlodziezy/#
https://polska-morska.pl/2022/01/19/wspomnienia-z-darem-mlodziezy/#
https://polska-morska.pl/2022/01/19/wspomnienia-z-darem-mlodziezy/#


 POPRZEDNIA INFORMACJA NASTĘPNA INFORMACJA 

BS



źródło http://www.gdynia.pl / fot. UMG

DAR MŁODZIEŻY STATEK UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI ŻAGLOWIEC

UDOSTĘPNIJ  0         

Okręty wojenne Rosji, Iranu i Chin wezmą
udział we wspólnych manewrach morskich

Media: kanclerz Scholz koryguje kurs
wobec Nord Stream 2

Międzynarodowe działania na
rzecz ochrony Bałtyku

Nowe informacje dotyczące
niebezpiecznej sytuacji na Zatoce
Gdańskiej

Szczerski: ważne i bardzo
oczekiwane wsparcie Inicjatywy
Trójmorza przez sekretarza stanu
USA

Imię Email Strona Internetowa

 Twój komentarz

WYŚLIJ

ukończyliśmy...
 10 stycznia 2022  0

Eksperci: Baltic Pipe to
mniej podatności Polski
na...

 19 listopada 2021

Rola Stoczni Remontowej
Shipbuilding w programie
Miecznik

 2 listopada 2021

Remonty i przebudowy to
główna działalność Gry�i!

 6 października 2021

Ekspert: skutki
porozumienia między USA,
W. Brytanią i...

 22 września 2021

Dołącz do naszego newslettera i otrzymuj
najważniejsze informacje na bieżąco!

Imię...

Email...

SUBSKRYBUJ

NEWSLETTER

BANNER SPOT

CZYTAJ WIĘCEJ

 18 listopada 2021  0

Windhunter Academy – nowy partner
AMS

 14 stycznia 2021  0

Wojewoda Zachodniopomorski uczcił
28. rocznicę zatonięcia promu „Jan
Heweliusz”

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

 19 stycznia 2022  0

Media: kanclerz Scholz koryguje kurs
wobec Nord Stream 2

 19 stycznia 2022  0

Okręty wojenne Rosji, Iranu i Chin
wezmą udział we wspólnych
manewrach morskich

Dołącz do naszego newslettera i otrzymuj najważniejsze
informacje na bieżąco!

Imię...

Email...

SUBSKRYBUJ

NEWSLETTER

O NAS ODWIEDŹ NAS!

ZOBACZ PODOBNE

ZOSTAW KOMENTARZ

   



AKTUALNOŚCI MINISTERSTWO KLASTER MORSKI  PORTY STOCZNIE ŻEGLUGA  EDUKACJA  ŚRODOWISKO OFFSHORE

FORUM EKSPERTÓW POLSKA MORSKA TV KONGRES MORSKI HISTORIA TURYSTYKA INNE BEZPIECZEŃSTWO NEWSLETTER 

Polityka prywatności i plików cookie



https://polska-morska.pl/author/basia/
https://polska-morska.pl/
http://www.gdynia.pl/
https://polska-morska.pl/tag/dar-mlodziezy/
https://polska-morska.pl/tag/statek/
https://polska-morska.pl/tag/uniwersytet-morski-w-gdyni/
https://polska-morska.pl/tag/zaglowiec/
https://polska-morska.pl/2022/01/19/wspomnienia-z-darem-mlodziezy/#
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fpolska-morska.pl%2F2022%2F01%2F19%2Fwspomnienia-z-darem-mlodziezy%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Wspomnienia%20z%20%E2%80%9EDarem%20M%C5%82odzie%C5%BCy%E2%80%9D%20-%20https://polska-morska.pl/2022/01/19/wspomnienia-z-darem-mlodziezy/
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fpolska-morska.pl%2F2022%2F01%2F19%2Fwspomnienia-z-darem-mlodziezy%2F
http://pinterest.com/pin/create/button?url=https%3A%2F%2Fpolska-morska.pl%2F2022%2F01%2F19%2Fwspomnienia-z-darem-mlodziezy%2F&media=https%3A%2F%2Fpolska-morska.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F07%2Fdar-mlodziezy-1.jpg&description=Wspomnienia%20z%20%E2%80%9EDarem%20M%C5%82odzie%C5%BCy%E2%80%9D
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fpolska-morska.pl%2F2022%2F01%2F19%2Fwspomnienia-z-darem-mlodziezy%2F&title=Wspomnienia%20z%20%E2%80%9EDarem%20M%C5%82odzie%C5%BCy%E2%80%9D
https://www.tumblr.com/share/link?url=https%3A%2F%2Fpolska-morska.pl%2F2022%2F01%2F19%2Fwspomnienia-z-darem-mlodziezy%2F&name=Wspomnienia%20z%20%E2%80%9EDarem%20M%C5%82odzie%C5%BCy%E2%80%9D
https://reddit.com/submit?url=https%3A%2F%2Fpolska-morska.pl%2F2022%2F01%2F19%2Fwspomnienia-z-darem-mlodziezy%2F&title=Wspomnienia%20z%20%E2%80%9EDarem%20M%C5%82odzie%C5%BCy%E2%80%9D
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fpolska-morska.pl%2F2022%2F01%2F19%2Fwspomnienia-z-darem-mlodziezy%2F&text=Wspomnienia%20z%20%E2%80%9EDarem%20M%C5%82odzie%C5%BCy%E2%80%9D
https://polska-morska.pl/2022/01/19/okrety-wojenne-rosji-iranu-i-chin-wezma-udzial-we-wspolnych-manewrach-morskich/
https://polska-morska.pl/2022/01/19/media-kanclerz-scholz-koryguje-kurs-wobec-nord-stream-2/
https://polska-morska.pl/2021/10/21/miedzynarodowe-dzialania-na-rzecz-ochrony-baltyku/
https://polska-morska.pl/2021/10/21/miedzynarodowe-dzialania-na-rzecz-ochrony-baltyku/
https://polska-morska.pl/2021/12/06/nowe-informacje-dotyczace-niebezpiecznej-sytuacji-na-zatoce-gdanskiej/
https://polska-morska.pl/2021/12/06/nowe-informacje-dotyczace-niebezpiecznej-sytuacji-na-zatoce-gdanskiej/
https://polska-morska.pl/2021/02/19/szczerski-wazne-i-bardzo-oczekiwane-wsparcie-inicjatywy-trojmorza-przez-sekretarza-stanu-usa/
https://polska-morska.pl/2021/02/19/szczerski-wazne-i-bardzo-oczekiwane-wsparcie-inicjatywy-trojmorza-przez-sekretarza-stanu-usa/
https://polska-morska.pl/2022/01/10/jak-bardzo-zaawansowane-sa-prace-przy-przekopie-mierzei-wislanej-pierwszy-etap-ukonczylismy-niemal-w-90-procentach/#respond
https://polska-morska.pl/2021/11/19/eksperci-baltic-pipe-to-mniej-podatnosci-polski-na-szantaz-energetyczny/
https://polska-morska.pl/2021/11/19/eksperci-baltic-pipe-to-mniej-podatnosci-polski-na-szantaz-energetyczny/
https://polska-morska.pl/2021/11/02/rola-stoczni-remontowej-shipbuilding-w-programie-miecznik/
https://polska-morska.pl/2021/11/02/rola-stoczni-remontowej-shipbuilding-w-programie-miecznik/
https://polska-morska.pl/2021/10/06/remonty-i-przebudowy-to-glowna-dzialalnosc-gryfii/
https://polska-morska.pl/2021/10/06/remonty-i-przebudowy-to-glowna-dzialalnosc-gryfii/
https://polska-morska.pl/2021/09/22/ekspert-skutki-porozumienia-miedzy-usa-w-brytania-i-australia-beda-niekorzystne-dla-francji/
https://polska-morska.pl/2021/09/22/ekspert-skutki-porozumienia-miedzy-usa-w-brytania-i-australia-beda-niekorzystne-dla-francji/
https://polska-morska.pl/2022/01/19/wspomnienia-z-darem-mlodziezy/#
https://polska-morska.pl/2022/01/19/wspomnienia-z-darem-mlodziezy/#
https://polska-morska.pl/2021/11/18/windhunter-academy-nowy-partner-ams/#respond
https://polska-morska.pl/2021/11/18/windhunter-academy-nowy-partner-ams/
https://polska-morska.pl/2021/11/18/windhunter-academy-nowy-partner-ams/
https://polska-morska.pl/2021/01/14/wojewoda-zachodniopomorski-uczcil-28-rocznice-zatoniecia-promu-jan-heweliusz/#respond
https://polska-morska.pl/2021/01/14/wojewoda-zachodniopomorski-uczcil-28-rocznice-zatoniecia-promu-jan-heweliusz/
https://polska-morska.pl/2021/01/14/wojewoda-zachodniopomorski-uczcil-28-rocznice-zatoniecia-promu-jan-heweliusz/
https://polska-morska.pl/2022/01/19/wspomnienia-z-darem-mlodziezy/#
https://polska-morska.pl/2022/01/19/media-kanclerz-scholz-koryguje-kurs-wobec-nord-stream-2/#respond
https://polska-morska.pl/2022/01/19/media-kanclerz-scholz-koryguje-kurs-wobec-nord-stream-2/
https://polska-morska.pl/2022/01/19/media-kanclerz-scholz-koryguje-kurs-wobec-nord-stream-2/
https://polska-morska.pl/2022/01/19/okrety-wojenne-rosji-iranu-i-chin-wezma-udzial-we-wspolnych-manewrach-morskich/#respond
https://polska-morska.pl/2022/01/19/okrety-wojenne-rosji-iranu-i-chin-wezma-udzial-we-wspolnych-manewrach-morskich/
https://polska-morska.pl/2022/01/19/okrety-wojenne-rosji-iranu-i-chin-wezma-udzial-we-wspolnych-manewrach-morskich/
https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska
https://www.facebook.com/PolskaMorskaPL
https://twitter.com/PolskaMorska
https://www.instagram.com/polskamorska/
https://www.youtube.com/channel/UCbvDfS5hPNSLsz-GvVaA8DA
https://polska-morska.pl/category/aktualnosci/
https://polska-morska.pl/category/ministerstwo/
https://polska-morska.pl/category/klaster-morski/
https://polska-morska.pl/category/porty/
https://polska-morska.pl/category/stocznie/
https://polska-morska.pl/category/zegluga/
https://polska-morska.pl/category/edukacja/
https://polska-morska.pl/category/srodowisko/
https://polska-morska.pl/category/offshore/
https://polska-morska.pl/category/forum-ekspertow/
https://polska-morska.pl/category/polska-morska-tv/
https://polska-morska.pl/category/kongres-morski/
https://polska-morska.pl/category/historia/
https://polska-morska.pl/category/turystyka/
https://polska-morska.pl/category/inne/
https://polska-morska.pl/category/bezpieczenstwo/
https://polska-morska.pl/zapisz-sie-do-naszego-newslettera/
https://polska-morska.pl/2022/01/19/wspomnienia-z-darem-mlodziezy/#
https://polska-morska.pl/2022/01/19/wspomnienia-z-darem-mlodziezy/#

