List w butelce #5
Wczoraj emocjonowaliśmy się koncertem Andrei Bocellego i przepięknym pokazem
fajerwerków, a dziś wieczorem scenę muzyczną przy Wałach Chrobrego przejmą
bohaterowie programu The Voice of Poland. Ale po kolei…
Dzień zaczniemy od zwiedzania jednostek, a zapewniamy, że naprawdę jest co oglądać.
Shabab Oman II, Dar Młodzieży, Cisne Branco, Siedow czy Mir to tylko niektóre
z majestatycznych i robiących ogromne wrażenie żaglowców, jakie zacumowały
przy szczecińskim nabrzeżu. Zwiedzanie ich pokładów gwarantuje wspaniałą zabawę
oraz interesujące widoki, a także daje okazję do poznania załóg i kultur z różnych regionów
świata.
Z racji tego, że dziś jest niedziela, organizatorzy uwzględnili w planie imprezy także aspekt
religijny. I tak o godzinie 12:00 w Bazylice Archikatedralnej św. Jakuba Apostoła rozpocznie
się Msza Święta „Za tych co na morzu”, a o 14:00 na Nabrzeżu Starówka odbędzie
się nabożeństwo ekumeniczne.
Parada, nagrody i pokaz siły
Co jeszcze w planie na drugi dzień finału The Tall Ships Races 2017? Między innymi
wodowanie książki Bruno Salcewicza (godz. 15:00, pokład Fryderyka Chopina), uroczystość
zmiany portu macierzystego żaglowca STS Kapitan Borchardt na Szczecin i wodowanie
znaczka okolicznościowego Poczty Polskiej oraz książki K. Wolnik-Sayny „Przez morze bez
kapci” (Nabrzeże Starówka, 16:00) oraz wyjątkowe atrakcje w Strefie Sportu. O 14. mają się
tam odbyć cieszące się dużą popularnością biegi rodzinne, godzinę później zawody
Strongman, które pozwolą wyłonić największego siłacza finału TSR 2017.
W niedzielę będzie też mieć miejsce jeden z najweselszych i najbarwniejszych punktów
imprezowego programu, czyli kochana przez wszystkich parada załóg. Żeglarze będą
maszerować ulicami miasta i z uśmiechami na ustach (a także przy akompaniamencie bębnów
i innych instrumentów) przejdą trasę z Wałów Chrobrego aż do Teatru Letniego. To właśnie w
tym miejscu odbędzie się inny istotny i powiązany z wcześniejszymi wydarzeniami punkt
programu, czyli uroczyste wręczenie nagród. Podczas ceremonii uhonorowane zostaną załogi,

które brały udział w regatach oraz przyznany zostanie Puchar Prezydenta Miasta Szczecina
dla najlepszej orkiestry I Festiwalu Orkiestr Dętych.
The Voice of Szczecin
Wieczorem Wały Chrobrego wypełnią się dźwiękami, których mogłyby pozazdrościć
im festiwale muzyczne w całym kraju. Na głównej scenie, wysokiej aż na osiemnaście metrów,
zaprezentują się bohaterowie popularnego programu The Voice of Poland. W gronie
występujących artystów zobaczymy (i usłyszymy) Annę Karwan, Sarsę, Natalię Nykiel, Rafała
Brzozowskiego, Adama Stachowiaka, Damiana Ukeje, Antka Smykiewicza, Mateusza
Grędzińskiego, Andrzeja Piasecznego oraz zespół Afromental.
Nie oznacza to jednak, że na porcję dobrej muzyki będziemy musieli czekać w niedzielę aż do
godziny 20. Klimatyczne granie na Łasztowni zaczniemy bowiem już o 15. W planach między
innymi koncerty zespołów Perły i Łotry, Ryczące 20, Klang, Shantażyści oraz Stare Dzwony.
Jest nas coraz więcej
127 950 odsłon strony internetowej www.tallships.szczecin.eu, 3 286 329 wyświetleń
facebookowych postów i zasięg na poziomie 919 437 – te liczby muszą robić wrażenie. Warto
też odnotować, że według oficjalnych danych, teren naszej imprezy odwiedziło wczoraj ponad
trzysta tysięcy osób, a trzeba pamiętać, że pogoda nie rozpieszczała i z nieba co jakiś czas
padał deszcz. Liczba gości cieszy, ale liczymy na jeszcze więcej. Dziś czekają nas między
innymi emocje sportowe, barwna parada załóg, ceremonia rozdania nagród i kapitalne
wrażenia muzyczne. Czy trzeba mówić coś więcej? Do zobaczenia na Wałach Chrobrego!
A jeśli zastanawialiście się, jak wygląda panorama Szczecina podczas finału The Tall Ships
Races 2017, to z przyjemnością odpowiemy na to pytanie. Wystarczy kliknąć w ten link
(http://tallships.szczecin.eu/pl/tsr360) i wszystko stanie się jasne!

