List w butelce #8
Na scenie przy Wałach Chrobrego trwa jeszcze koncert głównych bohaterów
trzeciego dnia finału The Tall Ships Races 2017. Podczas gdy Kayah i C-Bool
czarują muzycznie zgromadzoną publiczność, my zaczynamy przyglądać się
temu, co wydarzy się jutro.
Zanim jednak poświęcimy uwagę wtorkowemu żegnaniu jednostek, należy odnotować to, co
miało miejsce w poniedziałek. A dzień zaczęliśmy naprawdę z przytupem, bo rano gruchnęła
wiadomość, że jeden z uczestników wielkiego finału trafił szóstkę w LOTTO! Szczęśliwiec
skorzystał z usług kolektury na Łasztowni, sam zakreślił na kuponie odpowiednie liczby i naszą
imprezę kończy bogatszy dokładnie o 6 217 114 złotych i 50 groszy! Pozostaje nam tylko
pogratulować zwycięzcy i cieszyć się z kolejnego dowodu na to, że naprawdę warto być z nami
podczas tego wspaniałego żeglarskiego wydarzenia!
Poranek przyniósł nam także wizytę piłkarzy Pogoni Szczecin. Zawodnicy miejscowej drużyny,
nie bez powodu nazywani przecież „Portowcami”, pojawili się w komplecie na pokładzie Daru
Młodzieży, gdzie spotkali się z kapitanem ż. w. Ireneuszem Lewandowskim oraz załogą
żaglowca. Podczas wizyty było między innymi wspólne śniadanie w mesie, wymiana
upominków i krótka część oficjalna, w trakcie której zawodnicy uczestniczyli w paradzie
flagowej, czyli uroczystym podniesieniu bandery.
Przez cały dzień trwały także inne atrakcje, w tym Festiwal Rzeźby w Piasku, wyścigi drezyn
z OT Logistics, Kino Żeglarskie czy zabawy w Strefie Sportu. Była też oczywiście dobra
muzyka. Miłe dla ucha koncerty szantowe pozwoliły nam wejść w odpowiedni klimat i
przygotować się do wieczornego show, gdzie pierwszy skrzypce grali (i wciąż grają!) Kayah
oraz C-Bool.
Od wtorkowego poranka, gdy emocje muzyczne już nieco opadną, zaczniemy szykować się
do żegnania naszych regatowych gości. Jachty i żaglowce, które przybyły do Szczecina, aby
świętować z nami finał The Tall Ships Races 2017, zaczną opuszczać stolicę Pomorza
Zachodniego od godziny 6:45. Plan zakłada, że jako pierwsze wypłyną mniejsze jednostki, a
nieco później (od 9:00) ich śladem ruszą te najbardziej monumentalne. Wyjątkiem od reguły
będzie rosyjski Sztandart, który ma wystartować około 7:30. Jeśli chodzi o przedstawicieli

spektakularnej klasy A, to od wspomnianej 9:00 w rejs wyruszą Eendracht i Santa Maria
Manuela, które przez czas finału cumowały na Nabrzeżu Bułgarskim. Następne w kolejce będą
między innymi dobrze znane szczecinianom Cisne Branco i Shabab Oman II. Ostatnią
jednostką, która ma opuścić nabrzeże będzie Dar Młodzieży. Polska fregata powinna odpłynąć
z Wałów Chrobrego o godzinie 10:30.
Wielki finał The Tall Ships Races 2017 powoli zmierza ku końcowi, ale nie ma co rozpaczać.
Przyjazny port naszego miasta jest na tyle gościnny, że wielu żeglarzy z całą pewnością
zdecyduje się do nas jeszcze powrócić. Póki co szykujemy się do tego, aby godnie pożegnać
naszych gości, więc do zobaczenia o świcie. Ahoj!

Zdjęcia do pobrania:
https://drive.google.com/drive/folders/0B2ycZkG8nt0CYUNHR3gxREVKTms?usp=sharing
Relacje wideo:
https://www.youtube.com/watch?v=HhvtCgQdzAM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=xtkVnV37oEc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=e84LO712_Gw
https://www.youtube.com/watch?v=e84LO712_Gw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ZxWbEHzPDsY
https://www.youtube.com/watch?v=G1E-BOeDuRU
https://www.youtube.com/watch?v=MEsQlO-CVOM

