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''Gaudeamus igitur'' z Daru Młodzieży
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W sobotę przy nabrzeżu Pomorskim w Gdyni odbyła się uroczysta inauguracja roku
akademickiego na Uniwersytecie Morskim. Tradycyjnie nie mogło zabraknąć
okolicznościowych przemówień, ślubowania oraz immatrykulacji studentów i doktorantów.
Wydarzenie zakończyła defilada i uroczyste wyprowadzenie sztandaru.

W sobotę, 8 października na pokładzie Daru Młodzieży, cumującego przy nabrzeżu
Pomorskim, odbyła się 103. inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Morskiego w
Gdyni. Zgodnie z tradycją uczelnia powitała nowych studentów w morskim klimacie.
Najpierw, o godz. 9:00, w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka
odprawiono mszę św. w intencji pracowników, studentów, doktorantów i absolwentów
Uniwersytetu Morskiego. Po mszy uroczystości przeniosły się na nabrzeże Pomorskie. Przed
żaglowcem Dar Młodzieży zebrała się społeczność akademicka uniwersytetu. Poza
pracownikami i studentami uczelni w wydarzeniu wzięli udział m.in.: przewodnicząca Rady
Miasta Gdyni Joanna Zielińska, senator RP Sławomir Rybicki, przedstawiciele władz
państwowych, rektorzy zaprzyjaźnionych uczelni wyższych, absolwenci i sympatycy
Uniwersytetu Morskiego oraz mieszkańcy. Odczytano listy z życzeniami, w tym od
prezydenta Gdyni - Wojciecha Szczurka i prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Andrzeja
Dudy.

"Bardzo bym chciała, aby ten rok był rokiem kolejnych sukcesów. Kadrze życzę, aby mogła
realizować swoje plany i marzenia. Studentom życzę, aby się realizowali naukowo. Żeby
czerpali z wiedzy swoich nauczycieli akademickich pełnymi garściami, ale żeby nie
zapominali, że życie to nie tylko nauka. Trzeba poświęcić trochę czasu kulturze, zajęciom
sportowym, życiu towarzyskiemu. Studentom, którzy dzisiaj ślubowali i zaczynają swoją
przygodę z Uniwersytetem Morskim, życzę, aby związali się z tą uczelnią, miastem, żeby nie
żałowali swojej decyzji i po paru miesiącach byli przekonani, że to był bardzo dobry wybór" -
mówi Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni.
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Następny artykuł

Uroczystą inaugurację rozpoczęła morska tradycja. Z pokładu "Daru Młodzieży" wybrzmiało 6
"szklanek" (uderzeń w dzwon). Potem przed burtę żaglowca wprowadzono sztandar uczelni.
Odegrano hymn państwowy i wciągnięto na maszt biało-czerwoną �agę. Następnie
przemówienie inauguracyjne wygłosił rektor Uniwersytetu Morskiego - prof. dr hab. inż. kpt.
ż. w. Adam Weintrit. Po nim zabrali głos zaproszeni goście.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było ślubowanie oraz immatrykulacja studentów
pierwszego roku i doktorantów.

Wydarzenie uświetniły występy Akademickiego Chóru UMG, który wykonał m.in. utwory:
"Pieśń Szkoły Morskiej", "Gaudeamus Igitur" i "Gaude Mater Polonia" i Orkiestry Morskiego
Oddziału Straży Granicznej. Podczas uroczystości nie mogło także zabraknąć Kompanii
Honorowej Uniwersytetu Morskiego.

Inaugurację zakończyła de�lada, podczas której odprowadzono sztandar uczelni.

rel (MIasto Gdynia)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

Kontrakt na budowę promów ze
szkocką stocznią podpisano
mim...

 0 | 10 pażdziernika 2022

Polski masowiec z defektem
napędu, odholowany na Wielkich
J...

 0 | 10 pażdziernika 2022

''Gaudeamus igitur'' z Daru
Młodzieży

 0 | 10 pażdziernika 2022

Konsekwencje eksplozji
rurociągów Nord Stream 1 i 2 -
anali...

 0 | 10 pażdziernika 2022

Ekspert OSW: jeśli Rosja stoi za
wyciekami z NS, to jest to...

 0 | 09 pażdziernika 2022

Tragiczny wypadek łodzi
turystycznej przy Stoczni
Gdańskiej...

 0 | 08 pażdziernika 2022

Ministerstwo obrony Japonii:

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

https://www.portalmorski.pl/wiadomosci/inne/52081-ekspert-w-najblizszych-miesiacach-wyrazne-spowolnienie-w-przemysle-mozliwa-stagnacja
https://www.portalmorski.pl/login
https://www.portalmorski.pl/wiadomosci/stocznie-statki/52128-kontrakt-na-budowe-promow-ze-szkocka-stocznia-podpisano-mimo-ostrzezen
https://www.portalmorski.pl/wiadomosci/zegluga/52127-polski-masowiec-z-defektem-napedu-odholowany-na-wielkich-jeziorach
https://www.portalmorski.pl/wiadomosci/inne/52126-gaudeamus-igitur-z-daru-mlodziezy
https://www.portalmorski.pl/wiadomosci/offshore/52125-konsekwencje-eksplozji-rurociagow-nord-stream-1-i-2-analiza
https://www.portalmorski.pl/najnowsze/52124-ekspert-osw-jesli-rosja-stoi-za-wyciekami-z-ns-to-jest-to-nowy-poziom-wojny-energetycznej
https://www.portalmorski.pl/wiadomosci/zegluga/52123-tragiczny-wypadek-lodzi-turystycznej-przy-stoczni-gdanskiej
https://www.portalmorski.pl/images/_gfx/x_nowe32/dar_gaudeamus_00_800.jpg
https://www.portalmorski.pl/images/_gfx/x_nowe32/dar_gaudeamus_01_800.jpg
https://www.portalmorski.pl/wiadomosci/stocznie-statki/52128-kontrakt-na-budowe-promow-ze-szkocka-stocznia-podpisano-mimo-ostrzezen
https://www.portalmorski.pl/wiadomosci/zegluga/52127-polski-masowiec-z-defektem-napedu-odholowany-na-wielkich-jeziorach
https://www.portalmorski.pl/wiadomosci/inne/52126-gaudeamus-igitur-z-daru-mlodziezy
https://www.portalmorski.pl/wiadomosci/offshore/52125-konsekwencje-eksplozji-rurociagow-nord-stream-1-i-2-analiza
https://www.portalmorski.pl/najnowsze/52124-ekspert-osw-jesli-rosja-stoi-za-wyciekami-z-ns-to-jest-to-nowy-poziom-wojny-energetycznej
https://www.portalmorski.pl/wiadomosci/zegluga/52123-tragiczny-wypadek-lodzi-turystycznej-przy-stoczni-gdanskiej

