List w butelce #6
Ależ to był koncert, ależ to były emocje! Przed chwilą ze sceny przy Wałach
Chrobrego zeszli bohaterowie programu The Voice of Poland. I choć muzyczne
widowisko dobiegło już końca, to wydarzenia z ostatnich dwóch godzin długo
nie pozwolą nam zasnąć!
Drugi dzień finału The Tall Ships Races 2017 to jednak dużo więcej niż wieczorny koncert
na głównej scenie. Atrakcje zaczęły się już rano, ponieważ o 10:00 ruszyła kolejna tura
zwiedzania zacumowanych przy szczecińskim nabrzeżu jednostek. Tłumy zainteresowanych
na pokładach, piękne słońce na niebie, a w tle świetna muzyka, bo na scenie od samego rana
trwały próby artystów, którzy powoli szykowali się do wieczornych występów.
Uroczystości, atrakcje i wielka parada
W kolejnych godzinach szliśmy zgodnie z ustalonym planem. O godzinie 12:00 w Bazylice
Archikatedralnej św. Jakuba Apostoła rozpoczęła się Msza Święta „Za tych co na morzu”,
a o 14:00 na Nabrzeżu Starówka nabożeństwo ekumeniczne. Do tego też doszło oczywiście
wodowanie książki Bruno Salcewicza, efektowna uroczystość zmiany portu macierzystego
żaglowca STS Kapitan Borchardt na Szczecin i obiecane atrakcje w Strefie Sportu. Najpierw
były pełne śmiechu i radości biegi rodzinne, później zawody Strongman, podczas których
szukaliśmy największego siłacza finału TSR 2017.
Następnie miało miejsce to, na co wielu z nas czekało od samego początku imprezy, czyli
wspaniała parada załóg. Przybyli do Szczecina żeglarze, z uśmiechami od ucha do ucha,
maszerowali ulicami naszego miasta i symbolicznie witali się ze stolicą Pomorza Zachodniego
i jej mieszkańcami. Trasa była dość długa (od Wałów Chrobrego aż po Teatr Letni), ale całe
wydarzenie przebiegało w tak wspaniałej i radosnej atmosferze, że wszyscy żeglarze z całą
pewnością mogliby iść znacznie dalej. Tak się jednak nie stało, ponieważ na terenie Teatru
Letniego na żeglarzy czekał inny ważny punkt niedzielnego programu, czyli uroczyste
wręczanie nagród. Podczas ceremonii uhonorowane zostały załogi, które brały udział w
regatach, w tym między innymi zwycięzcy klasyfikacji generalnej po trzech wyścigach. I tak
najwyższe laury zgarnęli estońskie Tuuelind (klasa D) i ST IV (klasa C), belgijski Rupel (klasa
B) oraz brytyjski Royalist (klasa A). W wypełnionym do ostatniego krzesełka Teatrze Letnim

przyznany został także Puchar Prezydenta Miasta Szczecina dla najlepszej orkiestry I
Festiwalu Orkiestr Dętych oraz nagrody dodatkowe dla żeglarzy, w tym te za najlepszy występ
w paradzie i najbardziej zróżnicowaną narodowościowo załogę.
Muzyczne zwieńczenie pięknego weekendu
Jeśli chodzi o wieczór, to można śmiało powiedzieć, że poszło wręcz koncertowo. Wszystko
za sprawą bohaterów programu The Voice of Poland, którzy całkowicie skradli show
i zaserwowali bardzo licznej publiczności solidną dawkę niesamowitych wrażeń.
Na szczecińskiej scenie można było usłyszeć Annę Karwan, Sarsę, Natalię Nykiel, Rafała
Brzozowskiego, Adama Stachowiaka, Damiana Ukeje, Antka Smykiewicza, Mateusza
Grędzińskiego, Andrzeja Piasecznego oraz zespół Afromental.
Pogoda dopisała, publiczność widowiska bawiła się doskonale i w stolicy województwa
zachodniopomorskiego cały czas czuć było atmosferę wielkiego święta. A to przecież jeszcze
nie koniec, bo oficjalnie wielki finał The Tall Ships Races 2017 jest dopiero w połowie! Dlatego
teraz, wciąż pod wrażeniem mijającego właśnie weekendu, wyglądamy już w przyszłość i
wypatrujemy kolejnych fantastycznych atrakcji. Do zobaczenia w poniedziałek. Ahoj!
Zdjęcia do pobrania:
https://drive.google.com/open?id=0B2ycZkG8nt0CYUNHR3gxREVKTms
Relacje wideo:
https://www.youtube.com/watch?v=PUdhDtY8T6g
https://www.youtube.com/watch?v=X5R5ctWs7jA
https://www.youtube.com/watch?v=6ReR37gNesk
https://www.youtube.com/watch?v=hzLiup3STvo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=6Vc53u5Vi3g
https://www.youtube.com/watch?v=HUPctSdwJ6o

