W Y D A R Z E N I A

Gamma pod żaglami
W bazie żeglarskiej w Rogantach koło Giżycka odbył się chrzest nowego jachtu Antila 26 CC ufundowanego przez rektora Politechniki Łódzkiej prof. Sławomira Wiaka. Klub Żeglarski Politechniki nie krył radości z długo wyczekiwanego prezentu.
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Antila 26 CC to bezpieczny
8-osobowy jacht turystyczny,
o dobrych właściwościach nautycznych. Ładny, duży pokład
i ergonomicznie ukształtowane
wnętrze o wysokości 185 cm zapewnia załodze wygodną żeglugę.
Uzupełnieniem elegancji i komfortu jest zamykana kabina znajdująca się w koi rufowej, łazienka,
aneks kuchenny z lodówką, system

audio, ogrzewanie, podświetlane
zejściówka i kokpit oraz regulowane wielopunktowe oświetlenie
LED mesy. Kształt kadłuba pozwala
na osiąganie wysokich prędkości
– o ile dmucha wiatr w żagle nie
trzeba korzystać z zaburtowego
silnika.
– Nadaję ci imię Gamma. Pływaj
długo i szczęśliwie ku chwale bandery Klubu Żeglarskiego Politechniki

Matce Chrzestnej Krystynie Klimaszewskiej-Wiak towarzyszą w uroczystej chwili: rektor prof. Sławomir Wiak,
komandor KŻ PŁ Elżbieta Wasylkowska oraz wicekomandorzy Grzegorz Kierner i Cezary Rapiejko
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Łódzkiej i radości Twoich załóg – po
tych słowach wypowiedzianych
przez Krystynę Klimaszewską-Wiak, Matkę Chrzestną jachtu,
stojąca przy kei nowa Antila 26 CC
poczuła krople szampana. Rozbijanie butelki o kadłub nie wchodziło
w grę! Matka Chrzestna, a prywatnie małżonka rektora, wylała szampan ze specjalnie przygotowanego
na ten cel pucharu.
Dobry nastrój uroczystości
sprzyjał niespodziankom. Jedną
z nich było wręczenie rektorowi
elektowi tabliczki z napisem Tu
będzie miejsce cumowania jachtu
Delta, który – mamy nadzieję –
ufunduje JM Rektor prof. dr hab. inż.
Krzysztof Jóźwik.
Niestety, ze względu na pandemię, ważna dla Klubu Żeglarskiego
uroczystość zgromadziła ograniczoną liczbę żeglarzy i gości. Nie
mogły odbyć się regaty, o które
pytały załogi z innych polskich
uczelni. – Mamy nadzieję, że w przyszłym roku odbędą się Regaty 2021
i nowa Antila wszystkich oczaruje
– powiedziała komandor Elżbieta
Wasylkowska.
Jak zawsze spotkanie w bazie
w Rogantach, która jest obecnie
Centrum Sportów Wodnych Politechniki Łódzkiej, przebiegało
w znakomitej atmosferze stworzonej przez gościnne władze
Klubu i żeglarzy spędzających
tam wakacje. Nawet wieczorne
naloty komarów nie były w stanie
przerwać wspólnego śpiewania
szant i kołysania się – tym razem
na lądzie – w rytm muzyki.
n Ewa Chojnacka
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