List w butelce #3
Witanie i zwiedzanie kolejnych jednostek, obchody 25-lecia żaglowca Fryderyk Chopin,
uroczyste otwarcie finału regat The Tall Ships Szczecin 2017 oraz wieczorny koncert
legendarnego Andrei Bocellego. Lista atrakcji na sobotę jest naprawdę imponująca,
a przecież będzie jeszcze dużo, dużo więcej!
Nie ma wątpliwości, że szykuje się wspaniały i pełen wrażeń dzień, który pozwoli nam w pełni
poczuć atmosferę wielkiego, żeglarskiego święta. Godziny będą powoli mijać, a panorama
Szczecina nie przestanie pięknieć, regularnie wzbogacana widokiem kolejnych jednostek. Od
godz. 10:00 mieszkańcy naszego miasta, goście oraz turyści staną przed szansą na
zwiedzanie pokładów zacumowanych żaglowców. O tej samej porze rozpocznie się też
Festiwal Orkiestr Dętych na Łasztowni oraz wyścigi drezyn z OT Logistics przy ul. Jana
z Kolna. Nieco później (11:00) w Parku Żeromskiego wystartuje Kino Żeglarskie. W południe,
na terenie Cmentarza Centralnego, nastąpi złożenie kwiatów pod pomnikiem „Tym, którzy nie
wrócili z morza”.
Zabawa trwa w najlepsze
W tym samym czasie na placu Adama Mickiewicza wystartuje ciesząca się wielką
popularnością Strefa Dziecięca. W piątek obszar ten był oblegany jeszcze zanim ruszyło jego
oficjalne otwarcie. Najmłodszych przyciągnęła między innymi wielka piaskownica, niezwykłe,
drewniane konstrukcje z huśtawkami i kosmiczne namioty. Oprócz samej w sobie świetnej
zabawy w Strefie Dziecięcej mają też miejsce gry, animacje, spotkania z ciekawymi ludźmi
i występy wokalne. Wczoraj odbyły się między innymi spektakle nawiązujące do kultury Azji
oraz warsztaty i animacje dotyczące Afryki. Dziś też będzie ciekawie i z całą pewnością żadne
dziecko nie opuści terenu strefy rozczarowane. Warto też zaopatrzyć się w przygotowane
przez Szczecińską Agencję Artystyczną „Paszporty do przygody” – specjalne regatowe
książeczki do kolorowania i wyklejania oraz zbierania okolicznościowych pieczątek
z poszczególnych miejsc. Są to również przewodniki, żeby żadna atrakcja nikomu nie
umknęła. Po zebraniu wszystkich stempelków można uzyskać regatową niespodziankę.

Prezydent wita żeglarzy
W planach na wczesne popołudnie znalazło się między innymi świętowanie 25. urodzin
żaglowca Fryderyk Chopin, który zacumuje przy Nabrzeżu Starówka. Wpływającą
do Szczecina jednostkę oficjalnie powita Piotr Krzystek, prezydent miasta. Symboliczny
gospodarz finału The Tall Ships Races 2017 wcześniej (10:30) weźmie udział w spotkaniu
z przedstawicielami miast partnerskich na pokładzie Kapitana Borchardta, później (14:00)
w konferencji prasowej. Spotkanie z akredytowanymi dziennikarzami odbędzie się w Sali
Rycerskiej na parterze gmachu Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Wały Chrobrego 4
w Szczecinie. Oprócz prezydenta w konferencji prasowej wezmą też udział Knut Western,
przedstawiciel Sail Training International, organizatora regat oraz kmdr Ali Al-Hosni, kapitan
żaglowca Shabab Oman II. I to właśnie na maszt tego okrętu szkoleniowego marynarki
wojennej, zacumowanego przy Nabrzeżu Pasażerskim, wejdzie w sobotę prezydent. Nie zrobi
tego jednak sam, ponieważ będzie mu towarzyszył bardzo interesujący gość. Kto taki? Tego
jeszcze nie zdradzimy…
Udział w konferencji prasowej i wejście na maszt zbudowanego w 2014 roku Shabab Oman II
nie będzie ostatnią aktywnością Piotra Krzystka tego dnia. Już o godzinie 19:30 na Wałach
Chrobrego odbędzie się oficjalne otwarcie finału regat The Tall Ships Races 2017, czyli
uroczystość, na którą wszyscy czekamy. Powinna być już na niej obecna także wyjątkowa
grupa rowerzystów, która o 8. rano wyruszyła spod pomniku Adama Mickiewicza w Krakowie.
Dzielni śmiałkowie w drodze na szczeciński finał regat przemierzą niemal całą Polskę,
a spodziewać się ich możemy około godziny 17:30…oczywiście pod naszym pomnikiem
Adama Mickiewicza!
Muzyczne fajerwerki
Po zakończeniu ceremonii nastąpi spotkanie z żyjącą legendą, czyli jeden z najbardziej
ekscytujących punktów tegorocznego programu finału TSR 2017. To właśnie wieczorem na
scenie przy Wałach Chrobrego zaprezentuje się Andrea Bocelli, słynny tenor, kompozytor
i producent muzyczny. Włoch, będący jednocześnie najpopularniejszym śpiewakiem
operowym na świecie, jest gwarancją tego, że wszyscy obecni na sobotnim koncercie będą
uczestnikami wybitnej muzycznej uczty na najwyższym światowym poziomie. Bocellemu na
scenie towarzyszyć będzie aż 144 artystów!
Prawdziwe fajerwerki (dosłownie i w przenośni) zostawiliśmy jednak na późny wieczór. Po
koncercie włoskiego śpiewaka niebo rozbłyśnie pięknymi kolorami podczas pokazu
sztucznych ogni. I właśnie w taki sposób, z przytupem zakończymy pierwszy, oficjalny dzień
finału The Tall Ships Races 2017.
Przypominamy, że na naszej stronie internetowej na żywo oglądać można to, co dzieje się
podczas finału regat The Tall Ships Races 2017: http://tallships.szczecin.eu/pl/co-gdziekiedy/127-co-gdzie-kiedy/relacja-live?live
Tylko wczoraj oficjalna strona regat miała ponad 200 000 odsłon. Oficjalny fanpage
www.facebook.com/TSRSzczecin zanotował wczoraj 1617659 wyświetleń.
Relacja wideo z Samba Port Festival (4.08.2017):
https://www.youtube.com/watch?v=7atGaJmhYjQ

