
Uroczysta inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu
Morskiego. Wśród gości przedstawiciele rządu i lokalni politycy
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W bogatej historii gdyńskiej uczelni to już 102. inauguracja roku akademickiego. Uroczystości poprzedziła msza św. w kościele oo.
Redemptorystów w Gdyni. Sygnałem do rozpoczęcia uroczystości na molu Południowym było wybicie 6 „szklanek” z pokładu „Daru
Młodzieży”, po których pod burtę żaglowca uroczyście wprowadzono Sztandar Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

W uroczystości wzięli udział nie tylko członkowie społeczności akademickiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,
obecni byli również przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, rektorzy uczelni wyższych, czy
przedstawiciele przedsiębiorstw związanych z gospodarką morską.
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Na okoliczność Inauguracji swoje wystąpienia przygotowali: Minister Edukacji i Nauki - Przemysław Czarnek,
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury - Marek Gróbarczyk, przewodnicząca Rady Uczelni, przewodnicząca
Rady Miasta Gdyni - Joanna Zielińska, przewodniczący Parlamentu Studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni –
Marcel Głuchowski oraz przewodniczący Konwentu Morskiego, Doktor Honoris Causa UMG – kpt. ż.w. inż.
Zbigniew Sulatycki.

Rok 2021 jest datą szczególną w historii edukacji morskiej, ponieważ 100 lat temu podniesiona została bandera na
pierwszym polskim żaglowcu szkolnym „Lwów”, nazywanym przez Karola Olgierda Borchardta „Kolebką
nawigatorów”. Dla uhonorowania tego faktu Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej dr inż. kpt. ż.w. Andrzej Królikowski oraz
były Rektor UMG, Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr kpt. ż.w. Daniel Duda wręczyli JM
Rektorowi Uniwersytetu Morskiego w Gdyni replikę historycznej bandery „Lwowa”, która została przekazana
pocztowi studenckiemu, a następnie podniesiona przy „Pieśni Szkoły Morskiej w Tczewie” autorstwa Michała Hłaski.

Uroczystość zakończyła się odegraniem „Hymnu do Bałtyku” oraz defiladą, podczas której odprowadzony został
Sztandar Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w towarzystwie Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej oraz
Kompanii Honorowej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
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