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- Fantastyczny port, wspania³e mia-
sto i perfekcyjna organizacja. � Christer
Samuelsson, dyrektor The Tall Ships� Ra-
ces na Ba³tyku z ramienia Sail Training
International nie ustawa³ w pochwa³ach.
- Kapitanowie, z którymi rozmawia³em
w czasie trwania imprezy, byli zachwy-
ceni. Tak pozytywnych opinii nie s³ysza-
³em jeszcze w ¿adnym porcie. To wielki
sukces Szczecina, wielki sukces ¿aglow-
ców, ich za³óg oraz STI.

Cel: wej�æ na ¿aglowiec

Kto by³ w Szczecinie, w okolicach
Wa³ów Chrobrego, miêdzy 4 a 7 sierpnia
tego roku móg³ doznaæ szoku. Przez re-
jon centrum, Wa³ów i £asztowni przeto-
czy³o siê w ok. 2 mln szczecinian i tury-
stów. Takich t³umów nie widziano tu chy-
ba nigdy. Nigdy te¿ w tym miejscu nie
mo¿na by³o zobaczyæ tak wielu przepiêk-
nych ¿aglowców. W tegorocznym Tall

Ships� Races 2007 wziê³y udzia³ jednost-
ki z 17 krajów, z ¿eglarzami 35 narodo-
wo�ci na pok³adach.

Oprócz prawie stu ¿aglowców i jach-
tów, które uczestniczy³y w regatach, do
Szczecina przyp³ynê³y dziesi¹tki jedno-
stek ¿aglowych i motorowych. Miêdzy
innymi wspania³e rosyjskie ¿aglowce Se-
dov i Kruzenshtern, nasz Dar M³odzie¿y
i jednostki z tak odleg³ych krajów jak
Meksyk lub Malezja. By wej�æ na pok³ad
upatrzonego ¿aglowca, trzeba by³o od-
czekaæ swoje w gigantycznych, kilkuset-
metrowych kolejkach, nie zmniejszaj¹-
cych siê d³ugo po zapadniêciu zmroku.

- Czekali�my z mê¿em na wej�cie na
meksykañskiego Cuauhtémoca dwie
godziny � opowiada³a Irena Pakulska
z Poznania. � Ale op³aci³o siê. Przepiêk-
ny statek i bardzo przyjemna za³oga. A ta
meksykañska muzyka! Teraz chcemy
obejrzeæ Kruzensterna. Znowu sobie
postoimy.

50 tysiêcy zachwyconych

Najbardziej obleganym ¿aglowcem
zlotu by³a meksykañska jednostka. Pod-
czas czterech sierpniowych dni Cu-
auhtémoca obejrza³o 50 tysiêcy zwiedza-
j¹cych. Tym samym pobity zosta³ po-
przedni, ustanowiony w Sztokholmie, re-
kord (36 tysiêcy). Kapitan Mario Carbajal
Ramirez chwali³ ciep³e przyjêcie
w Szczecinie. Swój pobyt w polskim por-
cie traktowa³ jako promocjê rodzinnego
kraju.

- Nasz ¿aglowiec jest czê�ci¹ Meksy-
ku i jeste�my szczê�liwi, ¿e mogli�my
pokazaæ tu swoj¹ kulturê. Mamy nadzie-
jê, ¿e podoba³o siê zwiedzaj¹cym. �
mówi³ meksykañski kapitan.

Inn¹ egzotyczn¹ jednostk¹, która za-
cumowa³a przy Wa³ach Chrobrego by³a
brygantyna z Malezji Tunas Samudera.
Kapitan Rusli Idrus opowiada³, ¿e  jacht
pokona³ w drodze do polskiego portu 9

The Tall Ships� Races 2007 

S³owa kapitana malezyjskiej brygantyny Tunas Samudera: - To co tutaj zobaczyli�my,
czego doznali�my, przekroczy³o nasze wyobra¿enia.  � najlepiej oddaj¹ wra¿enia
po szczeciñskim finale tegorocznych The Tall Ships� Races. S³owo �sukces�
w czasie imprezy odmieniane by³o przez wszystkie przypadki. Nieprzypadkowo.

� miasto otwarte na ¿agle
Szczecin



14 Nasze MORZE l nr 8 l sierpieñ 200714 Nasze MORZE l nr 8 l sierpieñ 2007

WYDARZENIA kraj

tysiêcy mil morskich. Ale jego celem jest
op³yniêcie kuli ziemskiej

- Czê�ci¹ tego planu jest w³a�nie The
Tall Ships� Races � wyja�nia³ kapitan. �
Naszym najwiêkszym marzeniem by³o
dotkniêcie polskiej ziemi, nie byli�my tu
jeszcze. Niewa¿ny Arhus, niewa¿ny Sztok-
holm, najwa¿niejsze by³o dotarcie do
Szczecina. Przed wypraw¹ przeczytali�my
nieco o Polsce, o waszej kulturze. Nie
spodziewali�my siê jednak a¿ tak wspa-
nia³ego przyjêcia, tylu u�miechniêtych
twarzy. Jeste�my zachwyceni Szczeci-
nem, Polakami i waszym krajem.

Podobno cz³onkowie za³ogi Tunas
Samudera oznajmili kapitanowi, ¿e chêt-
nie pozostaliby w Szczecinie jeszcze ty-
dzieñ.

Liczenie zysków

Wra¿enia czysto estetyczne, to jedno,
a fakt, ¿e miasto, w tym jego mieszkañ-

cy, wzbogaci³o siê na zlocie, to drugie,
równie wa¿ne. Handlowcy i w³a�ciciele
punktów gastronomicznych zarobili pod-
czas fina³u The Tall Ships� Races ponad
sto milionów z³otych, czyli o 100 procent
wiêcej ni¿ wynios³y koszty wszystkich
inwestycji zrealizowanych w zwi¹zku z
regatami. Po pieczywo je�dzili nawet 200
km poza Szczecin, hurtownie otwierano
w nocy.

Weso³a parada za³óg zgromadzi³a t³umy mieszkañców Szczecina i turystów.

Maszty Sedova, najwiêkszego ¿aglowca szkolnego na �wiecie.

Jedn¹ z niewielu jednostek,
które odwa¿y³y siê rozwin¹æ
¿agle po wyj�ciu
ze �winouj�cia by³ Galant.
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Zagraniczni marynarze
chêtnie pozowali do fotografii.

Na zdjêciu jeden z oficerów
meksykañskiego Cuauhtémoca.

Kolejka chêtnych do obejrzenia
meksykañskiego Cuauhtémoca nie
mala³a od rana do wieczora.
W sumie przez ¿aglowiec przewinê³o siê
40 tysiêcy zwiedzaj¹cych.

Jednostki
zacumowane

przy £asztowni.

T³umy mieszkañców
�winouj�cia wyleg³y
na falochron, by podziwiaæ
paradê ¿aglowców, która nie by³a
niestety tak okaza³a
jak zapowiadali organizatorzy.
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Dar Szczecina wygra³ klasyfikacjê w kla-
sie C i, co dla jego za³ogi by³o jeszcze
wiêkszym zaskoczeniem, znalaz³ siê na
drugim miejscu w klasyfikacji generalnej
drugiego etapu ze Sztokholmu do Szcze-
cina. Jak im siê to uda³o?

- Du¿o zale¿y od pogody: nasz jacht
potrzebuje silnych wiatrów i mieli�my je
w pierwszych dwóch etapach. Zaprocen-
towa³a dobra taktyka, dosyæ ciê¿ka praca
¿aglami � mówi³ kapitan jednostki Jerzy
Szwoch. - Potrzebne by³o wspó³dzia³anie
za³ogi. A by³a ona niezwykle zgrana.

Prezydent Piotr Krzystek mówi³ na
zakoñczenie zlotu: - Dziêkujê wszystkim,
którzy zaanga¿owali siê w to wydarze-

Dariusz Wiêcaszek, prezes Pó³nocnej
Izby Gospodarczej przyznaje, ¿e miastu
bêdzie teraz zdecydowanie ³atwiej pozy-
skaæ sponsorów i wspó³organizatorów.
I ¿aden przedsiêbiorca nie bêdzie chyba
pow¹tpiewa³ w sens organizowania takich
imprez.

 �Szczecin uwierzy³ w siebie� � krzy-
cza³y tytu³y w lokalnej prasie. - Fina³ re-
gat zmieni³ Szczecin - mówi³ Wiêcaszek.
- Dostali�my niesamowitego kopa, zoba-
czyli�my, ¿e potrafimy zorganizowaæ
�wietn¹ imprezê, ¿e nie jeste�my margi-
nesem Polski.

Dodajmy, ¿e wielki sukces odniós³
jacht z miastem-gospodarzem w nazwie.

Zwyciêzca regat:

Christian Radich, Norwegia

Klasa D:
Rona II, UK

Hansa, Hiszpania
Sirma, UK

Klasa C:
Dar Szczecina, Polska

Dar Natury, Polska
St Iv, Szwecja

Klasa B:
Helena, Finlandia

Gratitude, Szwecja
Gratia, Szwecja

Klasa A:
Christian Radich, Norwegia

Kruzenshtern, Rosia
Sørlandet, Norwegia

Oficjalna
klasyfikacja

The Tall Ships�
Races 2007 

Rado�æ dowództwa
Christiana Radicha podczas
wrêczania kolejnej
nagrody. Norweski ¿aglowiec
wygra³ w klasie A i zwyciê¿y³
ca³e tegoroczne regaty.

Niepe³nosprawni cz³onkowie
za³ogi Lorda Nelsona w³a�nie

dowiedzieli siê, ¿e ich ¿aglowiec
dosta³ nagrodê za najbardziej

przyjazn¹ jednostkê regat.
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- Jestem w³a�nie po odprawie z kapi-
tanami. Przekaza³em im informacje na
temat schematu i kolejno�ci wyj�cia po-
szczególnych jednostek oraz procedur
zwi¹zanych z bezpieczeñstwem. Wszyst-
ko jest starannie zaplanowane i mam na-
dzieje, ¿e pójdzie g³adko. Statki wesz³y
i zacumowa³y bezpiecznie, mam nadzie-
jê, ¿e tak bêdzie równie¿ przy wyj�ciu.
Nie wstrzymujemy normalnej pracy i ru-
chu w portach Szczecina i �winouj�cia.
Przej�cie ¿aglowców nie zak³óci³o i nie
zak³óci normalnego ruchu w portach. Sta-
ramy siê tak ustawiæ przej�cie ¿aglowców,
¿eby to nie kolidowa³o z wyj�ciami i wej-
�ciami promów kursuj¹cych miêdzy Skan-
dynawi¹ a �winouj�ciem.

(PioSta)
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W porcie od �wiêta
Rozmowa z kapitanem portu Szczecin,

Tomaszem Mossurem

- Z jakimi nadzwyczajnymi sytu-
acjami ma do czynienia Kapitanat
Portu Szczecin podczas zlotu ¿aglow-
ców, w porównaniu do codziennej
pracy portu?

- Przede wszystkim jest to zwiêkszo-
ny ruch. Ruch tych jednostek, których siê
spodziewali�my, czyli kontraktowych oraz
jednostek towarzysz¹cych, w niezliczonej
ilo�ci. Opanowaæ tych wszystkich �wol-
nych strzelców� jest bardzo ciê¿ko. Na
szczê�cie, dziêki obecno�ci zaanga¿owa-
nych w organizacjê zlotu - Stra¿y Miej-
skiej, Urzêdu Morskiego Szczecin, Stra¿y
Granicznej, WOPR-u i policji, zabezpie-
czenie imprezy od strony wody by³o na-
prawdê du¿e. Uda³o siê ten wielki ¿ywio³
opanowaæ i poza drobiazgami nic z³ego
siê na wodzie nie wydarzy³o.

- Jak siê kieruje ruchem tak wielu
jednostek, jakie zgromadzi³y siê na
finale TSR w Szczecinie?

Cz³onkowie za³óg uczestnicz¹cych w regatach jednostek szczelnie wype³ni³y szczeciñski Teatr Letni.
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nie, wszystkim naszym s³u¿bom i przede
wszystkim mieszkañcom Szczecina, któ-
rzy bardzo ciep³o przyjmowali jednostki
i ich za³ogi. Spotka³em siê wczoraj z po-
nad 15 kapitanami najwiêkszych ¿aglow-
ców, odwiedzi³em ka¿dy z nich i wszy-
scy powtarzali, ¿e takiego przyjêcia, jak
w Szczecinie, nie widzieli nigdzie. Do-
�wiadczali  ogromnej ¿yczliwo�ci, mimo
¿e ludzie czekali po kilka godzin, ¿eby

Za³oga malezyjskiego Tunas Samudera
budzi³a powszechn¹ sympatiê. Na zdjêciu parada za³óg.

Widok z Wa³ów Chrobrego zapiera³ dech w piersiach.
Na zdjêciu Kruzenshtern, za nim Cuauhtémoc.

Kilkusettysiêczny
t³um móg³ zmêczyæ.

Podczas ulicznej parady za³óg najokazalej prezentowali siê odziani
w galowe mundury cz³onkowie za³ogi meksykañskiego Cuauhtémoca.
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zwiedziæ ¿aglowce. Ju¿ na pok³adzie
z u�miechem zadawali mnóstwo pytañ
cz³onkom za³óg.

Tajemnica sukcesu

Uda³o siê niemal wszystko. Wspania-
³a by³a parada za³óg ulicami miasta, któr¹
oklaskiwali ustawieni wzd³u¿ kilkukilome-
trowej trasy mieszkañcy miasta. Widowi-
skowe by³o wieñcz¹ce paradê rozdanie
nagród w szczelnie wype³nionym Teatrze
Letnim, które rozpoczê³o siê od prezen-

Uroczysto�æ wrêczenia nagród w Teatrze Letnim
by³a wspania³ym zwieñczeniem regat.

Rosyjscy marynarze ciesz¹ siê ze zdobycia
przez Kruzenshtern drugiego miejsca w klasie A.

Cuauhtémoc imponuj¹co wygl¹da³ tak¿e
w nocy. Ten p³ywaj¹cy pod bander¹

meksykañsk¹ trójmasztowiec to jeden
najwiêkszych ¿aglowców szkoleniowych

na �wiecie.
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S³yn¹cy z zielonych ¿agli niemiecki Alexander von Humboldt
i fiñska Estelle to dwa z zaledwie kilku ¿aglowców, które

zdecydowa³y siê wzi¹æ udzia³ w paradzie jednostek.

Shtandart - zbudowana w 2000 roku w St. Petersburgu
replika flagowej jednostki cara Piotra I z 1703 r.
Powsta³a przy u¿yciu tych samych materia³ów i technik,
jakie wykorzystywane by³y przy budowie pierwowzoru.

Holenderski
¿aglowiec
Europa p³ywaj¹cy
pod bander¹
Unii Europejskiej.

Kruzensthern, Cuauhtémoc i (na pierwszym planie)
niemiecki Johann Smidt.

Norweski Christian
Radich, zwyciêzca regat.
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tacji kolejno wchodz¹cych orkiestr dêtych
i za³óg. Burzê braw dostali ubrani w nie-
bieskie mundury Malezyjczycy tañcz¹cy
przy akompaniamencie instrumentów
perkusyjnych. Ka¿da nagrodzona za³oga
by³a fetowana oklaskami i skandowaniem
nazwy jednostki lub kraju, z którego po-
chodzi.

Niezwyk³a by³a rado�æ niepe³no-
sprawnych cz³onków za³ogi brytyjskiego
Lorda Nelsona, który zosta³ wyró¿niony
jako najbardziej przyjazna jednostka re-
gat. Cieszyli siê i pozowali do zdjêæ przez
kilkadziesi¹t minut. Lord Nelson to pierw-
szy z dwóch zbudowanych przez Jubilee
Sailing Trust ¿aglowców w pe³ni przysto-
sowanych dla potrzeb niepe³nospraw-
nych. Bez problemu mog¹ siê oni dostaæ
w ka¿de miejsce, ³¹cznie z rejami, na któ-
re wci¹gani s¹ specjalnymi windami. Ci,
którzy mog¹ wstaæ z wózków, wspinaj¹
siê po linach samodzielnie. ̄ aglowiec jest
wyposa¿ony m.in. w mówi¹cy kompas,
alarm wibracyjny i specjalne oznaczenia
umo¿liwiaj¹ce ¿aglowanie niewidomym.

Clare Cupples, kapitan Lorda Nelso-
na: - Nie uwa¿am, ¿e akurat to, i¿ czê�ci¹
za³ogi s¹ osoby niepe³nosprawne by³o
powodem przyznania tej nagrody. To
duch tego statku, jego atmosfera. Jeste-
�my tutaj, ¿eby wspó³zawodniczyæ w re-
gatach, osoby niepe³nosprawne tak samo
uczestnicz¹ we wszelkich obowi¹zkach
jak pe³nosprawne, nie s¹ tu tylko po to,
by zademonstrowaæ, jaki Lord Nelson jest
wspania³y. Powodem przyznania tej na-
grody jest to, ¿e jacht usi³uje pomagaæ
innym statkom. W pewien sposób opie-
kuje siê nimi, zaopatruj¹c w wodê lub
jedzenie lub pomagaj¹c w najprostszych
rzeczach, takich jak np. pranie.

Natomiast kapitan triumfatora tego-
rocznych regat Christiana Radicha Clas

Pierwszy ¿aglowiec na linii mety:
Hansa (Hiszpania). Czas: 1 dzieñ, 21 godzin, 59 minut, 13 sekund

Najlepszy w klasyfikacji ogólnej w drugim etapie:
Christian Radich (Norwegia).

Czas: 1 dzieñ, 11 godzin, 18 minut, 38 sekund.

Za najlepszy czas w dwóch etapach
regat The Tall Ships� Races 2007:

llingworth Trophy (klasa D) - Rona II (Wielka Brytania)
Angela Cup (klasa C) - Dar Natury (Polska)
Florence Cup (klasa B) - Helena (Finlandia)

Class A Race Series Trophy (klasa A) - Christian Radich (Norwegia)

Za najwy¿szy poziom kunsztu ¿eglarskiego:
Crowther Memorial Shield - Anita (Niemcy):
przep³ynê³a ca³e regaty bez u¿ycia silnika

Za kunszt ¿eglarstwa adekwatny do za³o¿eñ szkoleniowych STI:
The Honourable Company of Master Mariners Trophy - Shtandart (Rosja)

Za najni¿sz¹ �redni¹ wieku za³ogi:
Helmut Bastion Bell - Magnolia (Polska) - �rednia wieku 19,1225 lat

Nagroda dla kucharza najd³u¿ej przebywaj¹cego na morzu:
Cook Longest At Sea - Milla Arrika, Finlandia (Zuverischt, Niemcy)

Dla najlepszych oficerów radiowych drugiego etapu regat:
Sail Training International Communications Prize for Race Two 

- Lord Nelson (Wielka Brytania)

Nagroda miasta, portu i prowincji Antwerpia za najwiêkszy
wk³ad w organizacjê etapu towarzyskiego Kotka-Sztokholm:

Antwerp Sponsors� Trophy - Sail Training Association of Finland

Nagroda dla kadeta za najwiêksze indywidualne
osi¹gniêcia i wysi³ek w³o¿ony w regaty:

Torbay Cup - Anastasia Zolotareva, Shtandart (Rosja) 
- przep³ynê³a ca³y rejs ze z³amanym kciukiem

Nagrody miasta Szczecina za najwiêkszy wysi³ek w³o¿ony
we wziêcie udzia³u w The Tall Ships� Races 2007

i najwiêkszy dystans pokonany w drodze do Szczecina:
Cuauhtemoc (Meksyk) i Tunas Samudera (Malezja)

Nagroda za budowanie pozytywnych relacji
miedzy ¿eglarzami z ró¿nych jednostek:

Friendship Trophy - Lord Nelson (Wielka Brytania)

Nagrody specjalne drugiego etapu regat:
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Morze ¿ywi i bogaci. Na ró¿ne
sposoby. Wielkie imprezy przyci¹-
gaj¹ce turystów i mieszkañców mia-
sta, w którym siê odbywaj¹, przy-
nosz¹ organizatorom, w³adzom, lo-
kalnym przedsiêbiorcom spore
przychody. I nie tylko dla idei, mor-
skich atrakcji, czy wspania³ej, festy-
nowej atmosfery nale¿y je organi-
zowaæ. Aspekt komercyjny jest wa¿-
ny i nie ma nic zdro¿nego w zara-
bianiu na takich wydarzeniach.

Niestety, w pewnych odosobnio-
nych przypadkach komercja na �The
Tall Ships� Races 2007 � by³a a¿ nad-
to obecna. Mo¿na w pe³ni zrozumieæ
op³atê 190 z³ za przeja¿d¿kê jed-
nym z najwiêkszych ¿aglowców re-
gat � Kruzenshtern�ie - ze Szczeci-
na do �winouj�cia, gdzie statek za-
trzyma³ siê na zaproszenie w³adz
miasta po udziale w szczeciñskim
finale regat. Wysoce dyskusyjne s¹
jednak op³aty wprowadzone za
wstêp na pok³ad niektórych ¿aglow-
ców. Tym bardziej, ¿e jednostki
uczestnicz¹ce w takich imprezach
zwalniane s¹ z taryfowych op³at por-
towych. Za zwiedzanie swoich stat-
ków zap³aty ¿¹dali Rosjanie - m.in.
na jednostkach Sedov (10 z³)
i Shtandart (5 z³).

Czysto komercyjne wzglêdy
spowodowa³y, ¿e nie dane by³o
czê�ci chêtnych zwiedziæ rosyjskie-
go ¿aglowca Kruzenshtern w �wi-
nouj�ciu. Wbrew wcze�niejszym
zapowiedziom, ¿aglowiec nie pozo-
sta³ na drugi dzieñ w tym mie�cie.
Lokalne media relacjonowa³y, ¿e pa-
sa¿erowie rosyjskiego ¿aglowca  nie
¿yczyli sobie d³u¿ej pozostaæ w Pol-
sce. No có¿.

Oby nastêpnym razem równo-
waga miêdzy �byæ� i �mieæ� by³a
zachowana.

(PioSta)

Komercyjna
wpadka

Naszym zdaniem

Jagdum zdradzi³, ¿e recept¹ na sukces
by³o m.in. rozpoznanie pogodowe, które
jego za³oga prowadzi³a ju¿ na d³ugo
przed startem oraz dobra znajomo�æ akwe-
nu. Podkre�la³ konieczno�æ perfekcyjne-
go wyszkolenia i zgrania za³ogi oraz jej
odpowiedniego zmotywowania.

Parada,
której nie by³o

Nie powiod³a siê niestety parada jed-
nostek na �winoujskiej redzie ostatniego
dnia imprezy. Przede wszystkim w zapo-
wiadanym terminie przez �winouj�cie
przep³ynê³o znacznie mniej ¿aglowców,
ni¿ pierwotnie siê spodziewano. Dar M³o-
dzie¿y i Kruzenhstern skorzysta³y z za-
proszenia miasta �winouj�cie i udostêp-
ni³y tam swoje pok³ady do zwiedzania.
W �winouj�ciu, przy nabrze¿u W³adys³a-
wa IV ko³o Kapitanatu Portu, zatrzyma³y
siê te¿ ORP Iskra i Concordia. Najwiêk-
szy ¿aglowiec szkolny �wiata Sedov, po
awarii uk³adu napêdowego, pozosta³ w
Szczecinie, w stoczni Gryfia.

Zamiast parady mo¿na by³o zobaczyæ
niezbyt skoordynowane �przej�cie� przez
�winouj�cie i redê tego portu. Nie by³o
szyku - ¿aglowce mija³y g³ówki portu
w nieregularnych, czasem do�æ d³ugich od-
stêpach. Za g³ówkami za� ka¿da jednostka
pop³ynê³a w swoj¹ stronê - na ogó³ na
pó³nocny-zachód. Je¿eli kurs niektórych by³
zbie¿ny, to tylko przez przypadek, ze
wzglêdu na dalsze porty docelowe, do któ-
rych i tak nale¿a³o siê kierowaæ przez Cie-
�niny Duñskie lub Kana³ Kiloñski.

- Na sam¹ paradê nie mieli�my ¿ad-
nego wp³ywu. O tym decydowali orga-
nizatorzy The Tall Ships«Races - wyja�nia
Katarzyna Rówiñska z Urzêdu Miasta �wi-
nouj�cie. Indagowani przez lokalne me-

dia organizatorzy odbijaj¹ z kolei pi³ecz-
kê do kapitanów ¿aglowców bior¹cych
udzia³ w szczeciñskim finale The Tall
Ships» Races 2007.

Rzecznik prezydenta �winouj�cia Ro-
bert Karelus powiedzia³, ¿e parada nie
uda³a siê, poniewa¿ silny wiatr uniemo¿-
liwi³ wielu jednostkom rozwiniêcie ¿agli.

W opinii wytrawnych ¿eglarzy i do-
�wiadczonych ludzi morza, z których wie-
lu mia³o do czynienia z du¿ymi ¿aglow-
cami, nie mo¿e byæ uznane za wiarygod-
ne. Warunki pogodowe jak najbardziej
pozwala³y na zorganizowanie udanej
i bezpiecznej parady.

Mimo wszystko jednak, mo¿na by³o
nacieszyæ oko piêknymi ¿aglowcami w ru-
chu. Niektóre z nich podnios³y nawet
czê�æ ¿agli. W czasie przej�cia przez �wi-
nouj�cie i redê zdecydowanie najwiêksze
wra¿enie, podobnie jak w Szczecinie, robi³
meksykañski Cuauhtémoc - jako jedyny
p³yn¹cy w pe³nej gali branderowej, z en-
tuzjastycznie ¿egnaj¹c¹ siê za³og¹. Z po-
k³adu wci¹¿ by³o s³ychaæ meksykañsk¹
muzykê.

- Z pewno�ci¹ wrócimy tu, je�li tylko
Szczecin nas zaprosi. Za³ogi pokocha³y
to miasto. Niestety, najbli¿szy mo¿liwy
termin to rok 2013. Najbli¿sze regaty bêd¹
siê odbywa³y na Atlantyku i Morzu Pó³-
nocnym, na Ba³tyku za� bêdziemy
z mniejszymi regatami w Gdyni, w 2009
roku. W tym te¿ roku Szczecin musi za-
cz¹æ starania o organizacjê kolejnych re-
gat. Jestem pewien, ¿e mu siê uda. Do
zobaczenia! � powiedzia³ na zakoñcze-
nie zlotu Christer Samuelsson, dyrektor
regat.

Czes³aw Romanowski
Piotr B. Stareñczak
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