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Âladami Polaków wokó∏ Atlantyku

Antica znowu wyp∏ywa
10 czerwca 2003 roku kpt. Jerzy
Wàsowicz wyruszy∏ w kolejnà wielkà
wypraw´, z której „Antica” powróci
do Gdaƒska 24 sierpnia 2004 roku.
Rejs jest poÊwi´cony Polakom,
którzy zaznaczyli swà obecnoÊç
na ˝eglarskich szlakach Atlantyku
na przestrzeni wieków
m.in. Stefanowi Szolc-Rogoziƒskiemu,
Krzysztofowi Arciszewskiemu,
Kazimierzowi Pu∏askiemu.

R

ejs podzielony zosta∏ na cztery etapy, a ka˝dy
z nich jest poÊwi´cony innej postaci. Sk∏adajà
si´ one na zbiorowy portret polskich eksploratorów Atlantyku od XVI do XIX wieku. W ka˝dym
porcie i zakàtku Êwiata „Antica” i jej dowódca b´dà ambasadorami Gdaƒska. Wypraw´ objà∏ honorowym patronatem prezydent Gdaƒska Pawe∏
Adamowicz.
Znany i podziwiany dzisiaj jednomasztowy kuter
gaflowy „Antica” zosta∏ zbudowany w 1953 roku jako solidny kuter rybacki z d´bowego drewna, o szlachetnej, skandynawskiej linii. Jego pierwszym portem macierzystym by∏a Ustka. Po 27 latach ci´˝kiej
pracy na Ba∏tyku kuter zmieni∏ w∏aÊciciela. Od nieuchronnego koƒca
uratowa∏ jednostk´
jej nowy w∏aÊciciel,
kpt. Jerzy Wàsowicz,
który kupi∏ jà od poprzedniego w∏aÊciciela w 1980 roku.
Jednostka
by∏a
w op∏akanym stanie,
doprowadzenie jej
do ÊwietnoÊci z jednoczesnym przystosowaniem do ˝eglugi
jako gaflowego jachtu wymaga∏o tytanicznej pracy, uporu i wiary w cuda. W 1990 roku nie by∏o ju˝ jednak starego, rozpadajàcego si´ kutra; by∏a „Antica” gotowa do
oceanicznych podró˝y.
Jednomasztowy kuter gaflowy „Antica” ma
16,2 m d∏., ca∏kowita powierzchnia o˝aglowania

to 126 m kw., za∏oga mo˝e liczyç maksymalnie 6
osób. Od poczàtku jej jachtowego ˝ywota dowódcà i w∏aÊcicielem jest kpt. Jerzy Wàsowicz.
W 1991 roku „Antica” wyruszy∏a w swój pierwszy rejs. Portem macierzystym jednostki jest
Gdaƒsk. Do najwi´kszych sportowych osiàgni´ç
jachtu trzeba zaliczyç trwajàcy szeÊç lat rejs dooko∏a Êwiata /1991-1997/ i póêniejszy, z lat 1998-2000, rejs dooko∏a Ameryki Po∏udniowej i zdobycie Cape Horn. Ten ostatni wyczyn zyska∏
uznanie w ca∏ym Êrodowisku ˝eglarskim i kapitan Jerzy Wàsowicz zosta∏ uhonorowany I Nagrodà w konkursie „Rejs Roku 2000”, tytu∏em ˚eglarza Roku 2000, Nagrodà „Srebrnego Sekstanta”,
Nagrodà Bractwa
K a p h o r n o w c ó w,
Nagrodà „Conrada” za rok 2000,
wreszcie Nagrodà
„Kolos 2000”.
Kapitan Jerzy
Wàsowicz jest tak˝e jednym z organizatorów
Zlotu
Starych ˚aglowców „Old – Timers
Meeting”,
który
odby∏ si´ dwukrotnie, we wrzeÊniu 2001 i 2002 roku. Fundacja
˚eglarska „Antica” wspiera edukacj´ ˝eglarskà
m∏odzie˝y szkó∏ Êrednich, propaguje ˝eglarstwo
i kultur´ ˝eglarskà, jest aktywnym propagatorem tematyki wodniackiej w Gdaƒsku i na Pomorzu. ■

