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S/V Dar Młodzieży w dniu 6 czerwca 2022 roku dopłynął do Rouen, w pobliżu Paryża. Fregata spędzi tu kilka
najbliższych dni. Celem podróży jest nawiązanie szerszej współpracy z Institut de l’Océan Sorbonne Université oraz
Sorbonne Université.

W dniach 7-8 czerwca 2022 roku odbywa się konferencja zorganizowana wspólnie przez Uniwersytet Morski w
Gdyni, Institut de l’Océan Sorbonne Université(link is external) oraz Sorbonne Université(link is external), w której
uczestniczą władze Rouen. Podczas spotkania poruszone zostaną zagadnienia dotyczące kondycji morza, zmian
klimatycznych i zjawisk geopolitycznych.

W konferencji uczestniczy JM Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit oraz władze miasta i Sorbonne
Université, jak również przedstawiciele władz miast sąsiadujących z Rouen.

Wspólne rozmowy, wymiana doświadczeń podczas postoju będą sprzyjały rozwinięciu i poszukiwaniu nowych
możliwości współpracy pomiędzy UMG, Instytutem Badania Morza na Sorbonie oraz Uniwersytetem Sorbońskim, m.in.
w zakresie programu Erasmus +, a także udziału „Daru Młodzieży” w corocznie obchodzonym wydarzeniu ARMADA
2023 w Rouen.

W dniu 8 czerwca 2022 roku, podczas uroczystej gali wieczornej, zostanie o�cjalnie zapowiedziana ARMADA 2023,
która od tego dnia odbędzie się dokładnie za 360 dni.

Żaglowiec opuści Rouen 12 czerwca 2022 roku i uda się w dalszą podróż. Następnym portem, do którego zawinie
fregata, będzie Kiel.

źródło/ fot.https://umg.edu.pl/
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Rosyjskie samoloty wojskowe stworzyły zagrożenie dla lotnictwa cywilnego nad Bałtykiem

 Wpisz słowo kluczowe... 

Dar Młodzieży zawitał do Rouen we Francji

Rosyjskie samoloty wojskowe stworzyły
zagrożenie dla lotnictwa cywilnego nad
Bałtykiem

Moskwa chce wprowadzić Europę w
wielowymiarowy kryzys

Sondaż: przekop Mierzei Wiślanej cieszy się
poparciem Polaków

Na Mierzei Wiślanej kanał żeglugowy
napełniony wodą. Trwają testy urządzeń

Konrad - Kolizja statków na Bałtyku. Trwają
poszukiwania marynarzy

Patrycja - Morskie rocznice: 111 lat temu „Dar
Pomorza” wyruszył w pierwszy rejs

Klara - Dar Młodzieży w Świnoujściu. Dziś
będzie można go zwiedzać

Maria - „Dar Młodzieży” 40 – letni żaglowiec
zaprasza na pokład

Daria - 101 lat temu w Tczewie powstała
pierwsza w powojennej Polsce państwowa
Szkoła Morska. „Jesteśmy dumni, że możemy
to upamiętniać”

Sondaż: przekop Mierzei Wiślanej
cieszy się poparciem Polaków
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Forum okrętowe: Rozwój
krajowych armatorów i
stoczni niezbędny...

 6 czerwca 2022

Eksperci:
rosyjska ropa może wrócić
na rynki tankowcami pod
tanią...

 8 kwietnia 2022

Ekspert: USA wzmocnią
bezpieczeństwo
energetyczne Polski i
Europy
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