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Almak, jacht szkoleniowy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w powietrzu, ale już po chwili w swoim naturalnym środowisku - na wodzie. Wodowaniem tej jednostki uczelnia

rozpoczęła sezon żeglarski, fot. Uniwersytet Morski w Gdyni



05.05.2022 r.

Za nami pierwsze wydarzenia związane z inauguracją sezonu żeglarskiego – do grona tych, którzy
rozpoczynają przygody pod żaglami dołącza też Uniwersytet Morski. Jeszcze przed majówką
zwodowano jacht s/y Almak, na pokładzie którego studenci będą uczyć się żeglowania.

W majówkę żeglarze zameldowali się na wodzie – zarówno na pokładach prywatnych jednostek

zacumowanych w gdyńskich marinach, jak i na innych jednostek, w tym także szkoleniowych. W ostatnich

dniach obserwujemy inaugurację żeglarskiego sezonu dla kolejnych amatorów morskich przygód, m.in.

podczas pikniku w Marina Yacht Park. Jeszcze przed majówką pierwszy żeglarski akcent w tym roku

postawili też pracownicy i studenci Uniwersytetu Morskiego. 
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postawili też pracownicy i studenci Uniwersytetu Morskiego. 

Gdyńska uczelnia już o�cjalnie rozpoczęła sezon. Jako pierwszy na ta�i wody pojawił się s/y Almak.

Szkoleniowy jacht został zwodowany w uniwersyteckim Ośrodku Żeglarstwa i Sportów Wodnych. 

 

 

Niemal 50-letni Almak, ponad 9-metrowa jednostka z laminatu kolejny rok będzie szkolić studentów z

podstaw żeglarskiego rzemiosła. Ten morski jacht szkoleniowy jest wykorzystywany na potrzeby

Uniwersytetu Morskiego w Gdyni głównie do przeprowadzania szkoleń i egzaminów na patenty żeglarskie

oraz rejsów szkoleniowych po lokalnych akwenach – Zatoce Gdańskiej i Bałtyku. Jak podaje uczelnia,

jednostka jest w dobrym stanie technicznym i śmiało może realizować swoje cele przez kolejny sezon. 

 

 

Wodowanie jachtu s/y Almak, fot. Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytecki jacht s/y Almak już na wodzie, fot. Uniwersytet Morski w Gdyni
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Za wodowanie jachtu byli odpowiedzialni członkowie uniwersyteckiego Koła Naukowego „Nawigator” oraz

żacy uczący się na Wydziałach: Nawigacyjnym i Elektrycznym.
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