Szczecin stanął na wysokości zadania!
W minioną sobotę zakończyły się ostatnie wydarzenia towarzyszące finałowi regat The
Tall Ships Races 2017 w Szczecinie. Za nami m.in. festiwal fajerwerków Pyromagic,
widowisko Watershow i prestart regat Poloneza. Dziś możemy stwierdzić – Szczecin
kolejny raz stanął na wysokości zadania! Ale, czy to już koniec…?
Dwa weekendy i mnóstwo atrakcji pomiędzy nimi. Nikt nie powinien mieć wątpliwości, że serce
Szczecina biło – i nadal bije – nad wodą. Najpierw spektakularne żaglowce, mnogość stref,
festiwali i koncertów. Później strefa klubowa i kolorowe proszki. Na końcu zaś pokazy
strażaków, wielobarwne fajerwerki, wodne akrobacje, folkowo-elektroniczny klimat na scenie
i wyścigi na wodzie.
– Jestem dumny z mieszkańców, turystów i organizatorów, bo kolejny raz sprawili, że wszystko
świetnie się udało. Dziękuję wszystkim służbom za zapewnienie bezpieczeństwa. Widząc
tłumy na bulwarach i nabrzeżach jestem pewien, że Szczecin na dobre wrócił nad Odrę. –
mówi prezydent miasta Piotr Krzystek.
Z szacunków organizatorów i służb wynika, że we wszystkich wydarzeniach wzięło udział
łącznie ponad 2 mln mieszkańców i turystów. Taka liczba w ciągu wszystkich dni przewinęła
się m.in. przez Wały Chrobrego, Łasztownię bulwary, nabrzeża, Wyspę Grodzką i wszystkie
miejsca wydarzeń towarzyszących. Należy przy tym pamiętać, że w tym roku bardzo rozrósł
się obszar imprezy, daleko wykraczając poza Wały Chrobrego.
Teraz pozostaje już tylko wrócić do zrobionych zdjęć i z utęsknieniem czekać na kolejną wizytę
morskich kolosów w Szczecinie. Dla niecierpliwych mamy jednak znakomitą informację… Już
w najbliższą środę do Bulwaru Chrobrego przybije Santa Maria Manuela z Portugalii.
Ten dobrze znany z finału regat żaglowiec klasy „A” dzisiaj zapowiedział swoją wizytę w stolicy
Pomorza Zachodniego. Portugalska załoga u podnóża Wałów Chrobrego powinna pojawić się
16 sierpnia pomiędzy godz. 19 a 20. Jednostka wypłynie dzień później, około godz. 15.00.
Mimo tak krótkiej wizyty, kapitan żaglowca otworzy pokład jednostki dla zwiedzających
w czwartek, w godz. 10.00 – 14.00.
Na większą grupę żaglowców przyjdzie nam jednak poczekać. Decyzję co do miejsc
organizacji kolejnych regat The Tall Ships Races podejmie ich organizator, Sail Training
International, w przyszłym roku. Ale spokojnie – już za rok spotykamy się nad Odrą czy to
podczas Dni Morza – Sail Szczecin, czy podczas XI Festiwalu Sztucznych Ogni Pyromagic.
Nie zabraknie też imprezowych niespodzianek w innych częściach miasta…
Ahoj!
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