List w butelce #2
Szczecińskie nabrzeże wypiękniało już widokiem jachtów i żaglowców, które przez cały
dzień sukcesywnie wpływały do stolicy Pomorza Zachodniego. I choć do oficjalnego
rozpoczęcia finału The Tall Ships Races pozostała jeszcze prawie doba, to można
śmiało powiedzieć, że wielkie świętowanie zaczęło się już dziś.
Wystartowaliśmy wyjątkowo wcześnie, bo pierwszy jacht – estoński St. IV z klasy C – pojawił
się u nas już w nocy z czwartku na piątek. Jego śladem podążyły kolejne jednostki, które
witaliśmy już po wschodzie słońca. W okolicach godziny 8:30 zameldował się majestatyczny,
szwedzki żaglowiec Tre Kronor af Stockholm, później między innymi fińska Joanna Saturna,
brytyjskie Ocean Scout i Black Diamond of Durham oraz niemiecki Esprit.
– Zawsze bardzo się cieszymy, gdy obieramy kurs na Szczecin – mówi nam kapitan jachtu
Esprit Fabian Kuhl. – Rejs przebiegał bez żadnych przeszkód i wspaniale, że ponownie mamy
okazję cumować w tym pięknym mieście. Wszyscy mamy nadzieję, że znów poznamy tu wielu
sympatycznych ludzi, a słoneczna pogoda będzie umilała każdy kolejny dzień.
My, będąc przekonani, że słowa kapitana okażą się prorocze, mogliśmy spokojnie wrócić
do witania kolejnych gości. I tak właśnie około godziny 13:20 wszystkie oczy znów zwróciły się
w kierunku wody, ponieważ na horyzoncie pojawił się piękny, 74-metrowy żaglowiec Cisne
Branco. Fregata z Ameryki Południowej to przedstawiciel brazylijskiej marynarki wojennej,
na co dzień stacjonujący w Rio de Janeiro. Później do Szczecina dobił także wspaniały Shabab
Oman II, zbudowany w 2014 roku 110-metrowy żaglowiec z Omanu. Na pierwszych Polaków
przyszło nam natomiast poczekać niemal do godziny 15. To właśnie wtedy przy Nabrzeżu
Wieleckim zacumował zbudowany w 1969 roku w Szczecinie jacht Roztocze. Godzinę później
na horyzoncie pojawił się też trzymasztowy Dar Młodzieży.
Kolejne już płyną…
Jeszcze dziś wieczorem (około godziny 23.00) do Nabrzeża Pasażerskiego przybija rosyjski
Shtandart. Z kolei jutro rano (prawdopodobnie pomiędzy 8 a 9) u podnóża Wałów Chrobrego
pojawi się wyczekiwany, rosyjski Siedov, który jest największym żaglowcem odwiedzającym
Szczecin w tym roku (ma ponad 122 metry!). Pozostałe jednostki powinny wpłynąć do
Szczecina jutro do południa. Około godz. 13.00 hucznie witany powinien być Chopin
z reprezentacją Szczecina na pokładzie!
Zachęcamy do śledzenia platformy YB, która pozwala na zlokalizowanie jednostek:
http://tallships.szczecin.eu/pl/sledzenie-jednostek

Animacje, zabawa i dobra muzyka
Piątek przy Wałach Chrobrego upłynął nam jednak nie tylko na witaniu kolejnych gości.
Odwiedzający mogli też spędzić czas między innymi w Strefach Namiotów Sferycznych,
Sportu oraz Dziecięcej. Na terenie tej ostatniej z wymienionych najmłodsi brali udział
w specjalnie przygotowanych animacjach, zabawach i spektaklach. Radości było dużo i choć
do oficjalnego rozpoczęcia finału The Tall Ships Races pozostało jeszcze ponad dwadzieścia
godzin, to wiele osób już dziś wraca do domów z solidnym bagażem dobrej zabawy.
Piątkowe popołudnie i wieczór upłynęły też pod znakiem niepowtarzalnych doznań
muzycznych. Od godziny 17:00 Scenę na Wodzie przejęły zespoły Dair, Qftry, Stary Szmugler,
Jackpot i The Klezmafon, których koncerty pozwoliły jeszcze bardziej zagłębić się w żeglarski
klimat szczecińskiego święta. Łasztownia natomiast przeistoczyła się wieczorem w plażę Rio
de Janeiro. Wszystko za sprawą Samba Port Festivalu, czyli grona energetycznych bębniarzy
i kolorowych tancerzy, którzy w gorących rytmach samby umilali wieczór wszystkim
obserwującym.
Mobilnie i online
Przypominamy też o możliwości oglądania na żywo tego, co w danej chwili dzieje się przy
Wałach Chrobrego (https://www.youtube.com/watch?v=0Zbw19zLGkM) oraz o istnieniu
aplikacji smartfonowej Sail Szczecin, która jest praktycznym przewodnikiem po finale The Tall
Ships Races 2017. Aplikację mogą pobrać użytkownicy iPhone’ów oraz urządzeń z systemem
Android.
Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.mobi.byss.devtsr
oraz w AppStore:
https://itunes.apple.com/pl/app/sail-szczecin/id673145759?mt=8
A my, wciąż ciesząc się piątkowymi emocjami, z niecierpliwością czekamy już na sobotę, czyli
dzień, w którym oficjalnie rozpoczniemy wielki finał The Tall Ships Races 2017. Krótko mówiąc,
będzie zabawa i będzie się działo. Ahoj!
Zdjęcia do pobrania:
https://drive.google.com/drive/folders/0B2ycZkG8nt0CYUNHR3gxREVKTms?usp=sharing
Relacje wideo z piątku:
https://www.youtube.com/watch?v=3-hffN5wJ0Y
https://www.youtube.com/watch?v=hHAR32xeZEg
https://www.youtube.com/watch?v=QYhzwmfLYPk

