GEDANlA
Pływała za oba kręgi polarne, dziś czeka na wyrok sądowy w procesie
o ustalenie własności majątkowej. Czy weźmie w roku 2000 udział
w paradzie żaglowców w Gdańsku i stanie do regat Cutty Sark?
Mira Urbaniak
Idea budowy specjalnego jachtu
do żeglugi polarnej zrodziła się na
początku lat siedemdziesiątych,
a urzeczywistniać zaczęła w 1974 roku, kiedy pomysł wyprawy kapitana
Dariusza Boguckiego do Arktyki Kanadyjskiej - pokonanie Przejścia Północno-Zachodniego, znalazł akceptację władz wojewódzkich i żeglarskich
w Gdańsku. Niemałą zasługę miała
w tym gazeta „Głos Wybrzeża" i jej redaktor naczelny Stanisław Celichowski. Nie tylko objęła patronat nad wyprawą, ale wspierała ją w czasie
przygotowań, podobnie zresztą jak
wybrzeżowe radio, telewizja i różne instytucje z tej jakże niedawnej, a jakże
zarazem zamierzchłej przeszłości.
Jacht, któremu nadano imię GEDANIA zbudowano w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Założenia do projektu przygotował kapitan wyprawy,
konstruktor Dariusz Bogucki, autorem projektu wstępnego - pokładu
i olinowania był inż. Ryszard Langer,
a kadłuba i wnętrz inż. Henryk Kujawa z biura konstrukcyjnego stoczni,
ale windę kotwiczną wykonały gdańskie Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego, a liny stalowe podarował
kapitan Kazimierz Wojciechowski dyrektor Przedsiębiorstwa Połowów

Dalekomorskich i Usług Rybackich
„Dalmor".
GEDANIA z herbem Gdańska na
spinakerze popłynęła za dwa kręgi polarne i w 14-miesięcznym rejsie zdała polarny egzamin, tak jak jej 9-osobowa załoga. Po powrocie nadal
służyła Jacht Klubowi Stoczni Gdańskiej, także w wyprawach do Arktyki.
Dzisiaj, stanowiąc, tak jak klub, część

majątku dawnej Stoczni im. Lenina,
czeka na wyrok w procesie o ustalenie własności majątkowej. Kolejna
rozprawa, która odbędzie się we
wrześniu, być może przyniesie jakieś
rozstrzygnięcie w tej sprawie. Rok
2000 w Gdańsku to centralne uroczystości Dni Morza i start do regat Cutty Sark. Przy gdańskim Żurawiu ciągle jest wolne miejsce dla GEDANII.

GEDANIA
długość całkowita
szerokość
zanurzenie
powierzchnia żagli

20,6 m
5,2 m
2,8 m
204 m2
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