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Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Fot. Michał Puszczewicz



09.10.2021 r.

Czterdziestolatek „Dar Młodzież” był dziś po raz kolejny w swym życiu świadkiem licznego zgromadzenia

przy nabrzeżu Pomorskim oraz na swoim pokładzie. Władze Uniwersytetu Morskiego, goście i rzesze żaków

zainaugurowały w obecności swego statku szkoleniowego rok szkolny 2021/2022. 

Inauguracja nowego roku akademickiego odbyła się w promieniach przedpołudniowego słońca na pokładzie

„Daru Młodzieży”, który kończy w tym roku akademickim 40 lat. Ale uroczystość była okazją do świętowania

nie tylko 40-lecia „Daru Młodzieży”, lecz również 100-lecia podniesienia bandery na pierwszym szkolnym

statku „Lwów", który służył jako jednostka szkolna Szkoły Morskiej w Tczewie od 1920 do 1930 roku. Z tej

okazji na ręce JM Rektora prof. dr. hab. inż. Adama Weintrita została przekazana replika bandery statku,

zaginiona podczas II wojny światowej. 
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Rolę „Lwowa”, jako statku szkolnego, przejął „Dar Pomorza", a następnie „Dar Młodzieży". Po 40 latach jego

pracy Senat UMG na ostatnim przedwakacyjnym posiedzeniu podjął Uchwałę „w sprawie podjęcia działań
zmierzających do budowy nowego żaglowca szkoleniowego". Nowy żaglowiec mógłby przejąć sztafetę

jednostek, na których praktykę zaliczają przyszli o�cerowie marynarki handlowej. 

W inauguracji, podczas której odbyło się ślubowanie oraz przyjęcie studentów i doktorantów I roku, wzięła

udział Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni. Zwracając się do Władz Uczelni, zaproszonych

gości, ale przede wszystkim studentów Joanna Zielińska życzyła m.in. mniej „zdalności” i więcej normalności. 

- Issac Newton powiedział, ze to, co wiemy jest zaledwie kroplą, a to, czego nie wiemy całym

oceanem. Na progu nowego roku akademickiego życzę Wam odkrywania nowych

horyzontów. Niech to będzie dla Was czas zdobywania wiedzy, która zaowocuje w przyszłości

i otworzy drogę do udanej kariery. Niech to będzie czas rozwijania zainteresowań, ale także

radości z przynależności do wyjątkowej, akademickiej wspólnoty; zawiązania ciekawych

znajomości i przyjaźni na całe życie. Jestem przekonana, że znakomicie wykwali�kowana i

zaangażowana kadra uczelni dołoży wszelkich starań, by był to rok nauki na najwyższym

poziomie; rok inspirujący, pełen realizacji ciekawych przedsięwzięć, które umacniać będą
pozycję Uniwersytetu Morskiego na akademickiej mapie Polski. Wiem ile wysiłku i

determinacji to kosztuje, dlatego dziękuję za ciągłe rozwijanie tej wyjątkowej uczelni, której

mam zaszczyt służyć i być częścią – mówiła Joanna Zielińska. 

„Klimaks" – wystawa dostępna dla
każdego

Dyskusje i wnioski. Forum Gospodarki
Morskiej Gdynia za nami

Literacki sierpień w Gdyni – przeżyjmy
to jeszcze raz

https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/klimaks-wystawa-dostepna-dla-kazdego,560402
https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/dyskusje-i-wnioski-forum-gospodarki-morskiej-gdynia-za-nami,560564
https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/literacki-sierpien-w-gdyni-przezyjmy-to-jeszcze-raz,560556


Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni. Fot. Michał Puszczewicz

  

  

Inauguracja roku akademickiego 2021-

2022 Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Fot. Michał Puszczewicz

Pobierz plik

Inauguracja roku akademickiego 2021-

2022 Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Fot. Michał Puszczewicz

Pobierz plik

Inauguracja roku akademickiego 2021-

2022 Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Fot. Michał Puszczewicz

Pobierz plik

Inauguracja roku akademickiego 2021-

2022 Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Fot. Michał Puszczewicz

Pobierz plik

Inauguracja roku akademickiego 2021-

2022 Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Fot. Michał Puszczewicz

Pobierz plik

Inauguracja roku akademickiego 2021-

2022 Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Fot. Michał Puszczewicz

Pobierz plik

https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/nauke-czas-zaczac,560572
https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/nauke-czas-zaczac,560572
https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/nauke-czas-zaczac,560572#0
https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/nauke-czas-zaczac,560572#1
https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/nauke-czas-zaczac,560572#2
https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/nauke-czas-zaczac,560572#3
https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/nauke-czas-zaczac,560572#4
https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/nauke-czas-zaczac,560572#5


  

  

  

 

 Pobierz całą galerię

Opublikowano: 09.10.2021 16:18



Autor: Przemysław Kozłowski (

p.kozlowski@gdynia.pl

)

Zaktualizowano: 09.10.2021 17:16

Zmody�kował: Przemysław Kozłowski

Inauguracja roku akademickiego 2021-

2022 Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Fot. Michał Puszczewicz

Pobierz plik

Inauguracja roku akademickiego 2021-

2022 Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Fot. Michał Puszczewicz

Pobierz plik

Inauguracja roku akademickiego 2021-

2022 Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Fot. Michał Puszczewicz

Pobierz plik

Inauguracja roku akademickiego 2021-

2022 Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Fot. Michał Puszczewicz

Pobierz plik

Inauguracja roku akademickiego 2021-

2022 Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Fot. Michał Puszczewicz

Pobierz plik

Inauguracja roku akademickiego 2021-

2022 Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Fot. Michał Puszczewicz

Pobierz plik

Inauguracja roku akademickiego 2021-

2022 Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Fot. Michał Puszczewicz

Pobierz plik

Inauguracja roku akademickiego 2021-

2022 Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Fot. Michał Puszczewicz

Pobierz plik

Na skróty

Aktywne miasto

Gdyńskie aplikacje

Dla mediów

Mapa strony

Polityka prywatności

Plany zagospodarowania

przestrzennego

Regulamin korzystania z

portalu www.gdynia.pl

Social board

Wideocasty

Deklaracja dostępności

Serwisy Gdyni

Budżet Obywatelski

Centrum Aktywności Seniora

Centrum Designu Gdynia

Centrum Nauki Experyment Gdynia

Dolina Logistyczna

Gdynia kulturalna

Gdynia mobilna

Gdyńskie Centrum Wspierania

Przedsiębiorczości

Gdynia rodzinna

Gdynia w okresie II Wojny Światowej

Gdynia wspiera

Gdyński portal edukacyjny e-GIO

Gdyński Szlak Modernizmu

Gdyńskie Centrum Sportu

investgdynia.pl

Laboratorium Innowacji Społecznych

Kontakt

Urząd Miasta Gdyni 

 

aleja Marsz. Piłsudskiego 52/54 

 

81-382 Gdynia

 umgdynia@gdynia.pl

 58 626 26 26

Zapisz się do naszego
newslettera:

Wpisz swój adres e-mail

 

 

- wybierz dział -

Znajdź nas

 Facebook

 Twitter

 Youtube

 Instagram

 RSS

 Wideocasty

 Podcasty

https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/nauke-czas-zaczac,560572#
https://www.gdynia.pl/module/Contents/controller/Default/action/print/cid/560572
https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/nauke-czas-zaczac,560572#6
https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/nauke-czas-zaczac,560572#7
https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/nauke-czas-zaczac,560572#8
https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/nauke-czas-zaczac,560572#9
https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/nauke-czas-zaczac,560572#10
https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/nauke-czas-zaczac,560572#11
https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/nauke-czas-zaczac,560572#12
https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/nauke-czas-zaczac,560572#13
https://www.gdynia.pl/wydarzenia/modernistyczne-srodmiescie-gdyni-decyzja-prezydenta-rp-pomnikiem-historii,433166
https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynia-wyrozniona-platynowym-iso,540828.
https://www.gdynia.pl/aktywna
https://www.gdynia.pl/o-gdyni/gdynskie-aplikacje,7254/aplikacje,496218
https://www.gdynia.pl/dla-mediow/komunikaty,4100
https://www.gdynia.pl/mapa-strony
https://www.gdynia.pl/dla-mediow/polityka-prywatnosci,7572/polityka-prywatnosci,515824
https://www.gdynia.pl/bip/plany-zagospodarowania-przestrzennego,420/plany-zagospodarowania-przestrzennego,470162
https://www.gdynia.pl/dla-mediow/regulamin-korzystania-z-portalu-www-gdynia-pl,515827
https://www.gdynia.pl/social-board
https://www.gdynia.pl/videocasty,8372
https://www.gdynia.pl/dostepnosc,8453/deklaracja-dostepnosci-gdynia-pl,551952
http://www.bo.gdynia.pl/
http://www.cas.gdynia.pl/
http://www.centrumdesignu.gdynia.pl/
http://www.experyment.gdynia.pl/
http://www.dolinalogistyczna.net/
http://gdyniakulturalna.pl/
http://www.mobilnagdynia.pl/
http://www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl/pl/
http://www.gdyniarodzinna.pl/
https://www.gdynia.pl/2ws
https://gdyniawspiera.pl/
http://edukacja.gdynia.pl/
http://modernizmgdyni.pl/
http://www.gdyniasport.pl/
http://www.investgdynia.pl/
http://www.lis.gdynia.pl/
https://www.facebook.com/gdynia
https://twitter.com/MiastoGdynia
https://www.youtube.com/umgdynia
https://www.instagram.com/gdynia_official/
http://gdynia.pl/rss
https://www.gdynia.pl/videocasty,8372
https://www.gdynia.pl/podcasty,8447

