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- Na który czeka³em najbardziej? Na
Sedova oczywi�cie - Micha³ Hoffman z Po-
znania by³ przy Basenie Prezydenta
w Gdyni ju¿ przed ósm¹ rano, 2 lipca,
pierwszego dnia zlotu. Nieco pó�niej do-
³¹czy³a do niego ¿ona, z któr¹ ogl¹dali po-
jawiaj¹ce siê kolejno jednostki.

- Kaliakra ju¿ tu sta³a, jak przyszli�my.
Z tych wiêkszych pierwszy pojawi³ siê
holenderski Eeendracht z bardzo sympa-
tyczn¹ za³og¹. Potem nasz Kapitan G³o-
wacki. I nastêpne: Roald Amundsen, Sor-
landet, von Humboldt. Trochê szkoda, ¿e
ten ostatni wszed³ na silniku, chcia³oby siê
obejrzeæ te jego zielone ¿agle. Ale mam
nadziejê, ¿e w czasie parady je rozwinie -
mówi³ Hoffman. - A jak zobaczy³em w dali

cztery maszty Sedova, to a¿ mnie co�
w do³ku �cisnê³o i ju¿ na inne zwraca³em
mniejsz¹ uwagê. To jest co�, to jest olbrzym!
By³em na nim w Szczecinie dwa lata temu,
chcia³em obejrzeæ i teraz.

T³ok, kolejki, podziw

Od 2 do 5 lipca w Gdyni go�ci³o 105
¿aglowców. Dla wielbicieli ¿agli, ale i nie-
zbyt zainteresowanych tematem turystów
i mieszkañców Trójmiasta, by³a to niew¹t-
pliwa atrakcja.

Najwiêksze zainteresowanie, jak we
wszystkich portach, do których przybija,
wzbudza³ Sedov, najwiêkszy na �wiecie
¿aglowiec szkolny. Zwiedzaj¹cych nie od-

strasza³o nawet to, i¿ za wej�cie na jego
pok³ad trzeba by³o zap³aciæ 10 z³otych
(a za przybicie piecz¹tki - 2,50 z³). D³u-
gi na grubo ponad sto metrów, z czarny-
mi burtami, wzbudza³ niek³amany po-
dziw. Mniej wiêcej tyle samo d³ugo�ci li-
czy³a kolejka chêtnych do jego zwiedze-
nia, mo¿na by³o w niej spêdziæ nawet go-
dzinê.

- Ale warto by³o! - mówili zgodnie
zwiedzaj¹cy. - Maj¹ tam muzeum, odzna-
czenia, puchary, stare fotografie - wyja�nia³
jeden z nich. - By³em ju¿ na kilku innych
¿aglowcach, ale ten to prawdziwa potêga!
Chêtnie bym wszed³ jeszcze raz.

Niektórzy rezygnowali: - Nie ma
mowy, nie bêdê sta³a w tym upale! - g³o-

WYDARZENIA zlot ¿aglowców

The Tall Ships� Races w Gdyni

Wielka
¿eglarska feta

Zlot najwiêkszych ¿aglowców �wiata The Tall Ships� Races
w �mie�cie z morza i marzeñ� okaza³ siê sukcesem.
Chocia¿ nie oby³o siê bez zgrzytów.

Ceremonia otwarcia.

Sygnalista z Daru Pomorza
podczas rozpoczêcia
The Tall Ships� Races.
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WYDARZENIA zlot ¿aglowców

Najm³odszy polski ¿aglowiec
Fryderyk Chopin.

To by³a Parada!
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Gdyñskie �wiêto ¿agli i masztów.

M³oda za³oga Daru M³odzie¿y ¿egna³a siê
z gdyñskim portem z wysoko�ci masztów.

Christer Samuelsson,
dyrektor The Tall Ships� Races na Ba³tyku

z ramienia Sail Training International
przemawia podczas otwarcia

gdyñskiego zlotu. Za nim prezydent
Gdyni Wojciech Szczurek.
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Weso³a za³oga bu³garskiej
Kaliakry ¿egna siê z Gdyni¹.
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Marzeniem by³o zdobyæ piecz¹tki
jak najwiêkszej liczby ¿aglowców.
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WYDARZENIA zlot ¿aglowców

�no wyra¿a³a swój sprzeciw starsza pani,
któr¹ rodzina chcia³a przekonaæ do wej-
�cia na pok³ad Sedova.

Rosyjski ¿aglowiec w czasie pobytu
w Gdyni prze¿y³, na szczê�cie niegro�-
ny, ugaszony przez za³ogê, po¿ar.

- Przyczyn¹ by³ balon z helem, od któ-
rego zapali³ siê jeden z masztów. Nieste-
ty, sp³on¹³ ca³y ¿agiel - wyja�nia Jerzy
Ja³oszewski, dyrektor Gdyñskiego Spor-
tu i Rekreacji. Miasto jako zado�æuczynie-
nie dla Rosjan ufundowa³o nowy ¿agiel
oraz zakupi³o 440 dro¿d¿ówek.

Kolejki do innych jednostek by³y
o wiele krótsze. ¯aglowce mo¿na by³o
zwiedzaæ za darmo, z wyj¹tkiem, co za-

skoczy³o chêtnych do wej�cia na pok³ad,
norweskiej fregaty Sorlandet (a nie ro-
syjskiego Mira, jak napisali�my w po-
przednim numerze �Naszego MORZA�).
Czê�æ by³a niestety zamkniêta dla zwie-
dzaj¹cych. Decyzjê o tym podejmowali
kapitanowie ¿aglowców, a ich za³ogi
z przepraszaj¹cym u�miechem odprawiali
niedosz³ych zwiedzaj¹cych. Na wszyst-
kich jednostkach mo¿na by³o otrzymaæ
pami¹tkow¹ piecz¹tkê.

- Zebra³em piecz¹tki z 22 ¿aglowców
- powiedzia³ nam 10-letni Marek Pieg¿a
z Mr¹gowa. A jego ojciec, zapytany o naj-
³adniejszy ¿aglowiec, stwierdzi³: - Trud-
no wybraæ, ka¿dy jest na swój sposób cie-

Kaliakra podczas parady.
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n W imprezie wziê³o udzia³ 105
¿aglowców, w tym 21 najwiêkszej
klasy A. Jednostki przyp³ynê³y z 17
krajów.
n Etap do Sankt Petersburga mia³
oko³o 423 mile morskie.
n Udzia³ w zlocie wziê³o 3000
cz³onków za³óg, po³owa z nich mia-
³a poni¿ej 25 roku ¿ycia.
n By³a to 53 edycja The Tall Ships�
Races.
n 112 metrów to d³ugo�æ ca³ko-
wita najwiêkszego ¿aglowca, który
wzi¹³ udzia³ w zlocie - Sedova. To
czteromasztowy rosyjski bark ze 196
cz³onkami za³ogi na pok³adzie.
n 9,85 metrów - d³ugo�æ najmniej-
szej jednostki. By³ ni¹ polski slup
Butterfly (klasa C) z 8 osobami na
pok³adzie.
n Najstarszy ¿aglowiec to 112-let-
ni Skibladner II z Danii, a najm³od-
szy - zbudowana w tym roku pol-
ska Endorfina.

Zlot w liczbach

kawy, ma charakter. Najbardziej imponu-
j¹ce s¹ oczywi�cie te dwa rosyjskie, ale
mnie na przyk³ad bardzo podoba³ siê Lord
Nelson czy Kaliakra. A i nasze Dary pre-
zentuj¹ siê przepiêknie.

Kolejki ustawia³y siê tak¿e do punk-
tu sprzeda¿y specjalnie wybitej na czas
zlotu jednostki monetarnej - fregat. Przez
t³um ludzi trzeba siê by³o przedzieraæ nie
tylko w okolicach Basenu Prezydenta, ale
równie¿ we wszystkich pobliskich barach
i restauracjach. Nie oby³o siê tak¿e bez
korków na ulicach miasta oraz dojazdach
do niego. Uci¹¿liwego t³oku do�wiadczyli
pasa¿erowie SKM, szczególnie w niedzie-
lê, przed i po paradzie ¿aglowców.

Nieoczekiwanie szybko tegoroczne
regaty zakoñczy³y siê dla Pogorii. Dwa
dni po wyp³yniêciu z Gdyni, we wto-
rek 7 lipca, 10 mil od fiñskiego wy-
brze¿a, silny wiatr z³ama³ wszystkie trzy
maszty ¿aglowca. Dzia³o siê to przy
wietrze o sile 30-35 wêz³ów, na ostrym
kursie. Na pok³adzie, ³¹cznie z kapita-
nem, by³o 21 osób. Na szczê�cie nikt
nie odniós³ powa¿niejszych obra¿eñ.
Najbardziej prawdopodobn¹ przyczyn¹
awarii jachtu by³o pêkniêcie jednej z lin
utrzymuj¹cych przedni maszt.

St. oficer Wies³aw Tare³ko: - Minê-
li�my pierwszy punkt kontrolny regat,
skierowali�my jednostkê na �rodek
Zatoki Fiñskiej. W pobli¿u p³yn¹³ sio-
strzany ¿aglowiec Kaliakra, szli�my
ostro, ok. 9-10 wêz³ów przy wietrze 6
st. w skali Beauforta. Na pok³adzie s³u¿-
bê nawigacyjn¹ pe³ni³a wachta nr III.
By³em w pomieszczeniu nawigacyj-
nym, gdy nagle us³ysza³em ³omot na
lewej burcie. Pierwsze subiektywne
odczucie - wpadli�my na ska³ê. Statek
raptownie zatrzyma³ siê. By³a godzina
14.55. Okaza³o siê, ¿e to nie ska³a,
a maszty. Z³ama³ siê fokmaszt poni¿ej
górnej platformy i poci¹gn¹³ za sob¹
kolejne - grotmaszt i bezanmaszt. Z³a-
mane czê�ci masztów spad³y na lew¹
burtê jednostki i poza ni¹. Czê�æ ta-
kielunku zwisa³a poza burtê i by³a za-
nurzona w wodzie. Zarz¹dzi³em alarm
i pocz¹tkowo skierowa³em ca³¹ za³ogê
szkoln¹ pod pok³ad, a potem z mesy na
czê�æ dziobow¹. Uruchomili�my silnik.
Stwierdzono obecno�æ wszystkich cz³on-

Pech Pogorii

ków za³ogi, ale trzy by³y lekko po-
szkodowane. Nie odnotowali�my
uszkodzenia kad³uba, bulajów i pok³a-
du, co mog³oby zagra¿aæ utracie sta-
teczno�ci statku.

Pogoria wycofa³a siê z regat. Jacht
zosta³ doholowany do fiñskiego portu
Hanko, gdzie odciêto m.in. czê�ci znisz-
czonych masztów. Nastêpnie, z czê�ci¹
za³ogi i o w³asnych si³ach, dop³yn¹³ do
Gdañskiej Stoczni Remontowej, gdzie
zostan¹ na nim wymienione zniszczo-
ne maszty. Remont ma potrwaæ mie-
si¹c.

Cze
Wspó³praca:

Jerzy Uklejewski

Wymiana masztów Pogorii w Gdañskiej
Stoczni Remontowej ma potrwaæ miesi¹c.
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WYDARZENIA zlot ¿aglowców

Regaty The Tall Ships� Races
2009 wygra³, kolejny raz, norweski
Christian Radich. Fregata zwyciê-
¿y³a w obu etapach wy�cigu: Gdy-
nia � St. Petersburg (drugi by³, tak-
¿e norweski, Sorlandet, trzeci
szwedzki Tre Kronor af Stockholm)
oraz Turku � K³ajpeda (na kolejnych
miejscach Statsraad Lehmkuhl i Sor-
landet).

Szczeciñski Dar Natury by³ z ko-
lei pierwszy na mecie drugiego eta-
pu regat w klasie C, trzeci przy-
p³yn¹³ Gdañsk. Najwa¿niejsz¹ na-
grodê regat - Friendship Trophy -
przyznawan¹ za³odze, która w opi-
nii kapitanów najbardziej przyczy-
ni³a siê do budowania miêdzynaro-
dowej przyja�ni i zrozumienia, otrzy-
ma³a za³oga polskiego jachtu Shar-
ki, dowodzonego przez kapitan
Magdê Makowsk¹. Nagrody dla naj-
bardziej oryginalnej ekipy podczas
parady za³óg w K³ajpedzie otrzyma-
³y trzy polskie jednostki: Fryderyk
Chopin, Hajduk i Dar Szczecina.

Radich gór¹

Stuletni Dar Pomorza pe³ni³ podczas parady
funkcjê trybuny honorowej.

Fo
t. 

Pi
ot

r B
. S

ta
re

ñc
za

k

Stalowa trzymasztowa
barkentyna Pogoria.
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Nawet bez rozwiniêtych wszystkich ¿agli
Sedov wygl¹da imponuj¹co.
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Holenderski jacht Flying Dutchman (Lataj¹cy
Holender), za nim olbrzymi rosyjski Sedov.
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70-letnia duñska fregata Georg Stage.
W tle niemal 90-letni rosyjski Sedov.
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Najstarsza stalowa fregata � 80-letni
norweski Sorlandet, po prawej fiñski Albanus.
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Alexander von Humboldt
� zielone burty, zielone ¿agle.

Fo
t. 

Cz
es

³a
w 

Ro
m

an
ow

sk
i

Wysoko�ciowiec Sea Tower
górowa³ nad masztami ¿aglowców.
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Norweska fregata Christian Radich.
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Holenderska Thalassa.
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WYDARZENIA zlot ¿aglowców

Piotr Muzolf z Gdañska na gdyñski
zlot ¿aglowców przyjecha³ nie tylko
po to, bo podziwiaæ piêkne jednostki,
ale tak¿e, by odebraæ nagrodê za pra-
wid³ow¹ odpowied� w konkursie zor-
ganizowanym przez za³ogê naszego
miesiêcznika i ¿aglowca Fryderyk Cho-
pin. Pytanie: jakiego koloru burty mia³a
jednostka podczas regat Columbusa
w 1992 roku, sprawi³a naszym Czytel-
nikom olbrzymie trudno�ci. Prawid³owa
odpowied� brzmia³a: turkusowe i nie
mo¿na jej by³o znale�æ w internecie.

- Faktycznie, w internecie nie ma
tej informacji - mówi Muzolf. - Kilka
nocy nie przespa³em, a¿ wpad³em na
pomys³ i o�mieli³em siê zadzwoniæ do
kapitana Krzysztofa Baranowskiego.
Odwiedzam jego stronê raz na jaki�
czas i wiedzia³em, ¿e by³ w czasie tam-
tych regat kapitanem jednostki, wiêc
na pewno bêdzie wiedzia³. Kolor
�zielonkawo-seledynowy� to dos³ow-
ny cytat jego odpowiedzi. Gdy po-
wiedzia³em potem, ¿e prawid³owa
odpowied� brzmi: turkusowy, by³
zdziwiony.

Muzolf, z zawodu handlowiec, de-
klaruje siê jako wielki mi³o�nik morza.
Jego starszy syn, Szymon w³a�nie

Chopin: turkusowy
czy zielonkawo-seledynowy?

ukoñczy³ turnus w szkó³ce ¿eglarskiej.
- Ja sam zrobi³em patenty ¿eglarskie,
ale nie ¿eglujê, z braku czasu i prakty-
ki. Od trzech lat jestem w³a�cicielem
drewnianego, ponad piêciometrowe-
go jachciku, holenderki. Próbujê go re-
montowaæ. Okazuje siê, ¿e ludzie, któ-
rzy chc¹ ratowaæ stare jednostki, maj¹
pod górê, nie tylko z powodów finan-
sowych. Na Zachodzie s¹ stowarzysze-
nia mi³o�ników takich jednostek, które
nagradzaj¹ ludzi, którzy je wyremontuj¹.
U nas do tego jeszcze daleko.

Nagrodê: worek ¿eglarski z ekwi-
punkiem za³ogi Fryderyka Chopina
Piotr Muzolf otrzyma³ uroczy�cie na
pok³adzie ¿aglowca. Potem wraz z ro-
dzin¹ zwiedzi³ szczeciñsk¹ jednostkê.
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Piotr Muzolf z rodzin¹ na pok³adzie
Fryderyka Chopina.

- Te kilka dni w t³oku da siê prze-
¿yæ - powiedzia³ nam Grzegorz Marsza-
³ek z Gdyni. - To jest mój trzeci zlot,
po poprzednim w Gdyni i dwa lata
temu w Szczecinie, i wed³ug mnie, t³ok
by³ porównywalny. Jest po prostu nie-
mo¿liwo�ci¹, aby tê masê turystów
przyj¹æ bez problemu. A przecie¿
mamy jeszcze w tym samym czasie
Openera. To i tak cud, ¿e siê wszystko
na amen nie zatka³o.

Wed³ug Krzysztofa Jamrozika, z-cy
kapitana Fryderyka Chopina, który
uczestniczy³ te¿ w szczeciñskiej imprezie
dwa lata temu, w Gdyni ludzi by³o jak-
by... mniej.

- Mo¿e dlatego, ¿e regaty by³y ju¿
tutaj piêæ lat temu? A mo¿e, poniewa¿
w Szczecinie wszystkie jednostki sta³y
blisko siebie, a tutaj s¹ rozrzucone - wiêk-
sze stoj¹ przy Basenie Prezydenta, mniej-
sze - w marinie - t³umaczy³.

Nie wszyscy, z którymi rozmawiali-
�my byli zachwyceni i tolerancyjni wo-
bec organizatorów. - Przepu�cili�my trzy
kolejki, bo nie da³o siê do nich szpilki
w³o¿yæ! - mówi³o zaraz po paradzie
wzburzone ma³¿eñstwo z Gdañska. - Zo-
stawili�my samochód w Or³owie, z powo-
du korków, a potem nie da³o siê wej�æ
do poci¹gu. Ale sama parada by³a prze-
piêkna!

- Je�li chce siê przetransportowaæ na-
raz 2,5 mln turystów, trzeba liczyæ siê
z utrudnieniami - odpowiada³a Joanna
Grajter, rzecznik gdyñskiego magistratu.

Wielkie widowisko

Zwieñczeniem i najbardziej widowi-
skow¹ czê�ci¹ zlotu by³a bez w¹tpienia
wielka parada ¿aglowców. W niedzielê od
rana jednostki opuszcza³y Basen Prezy-
denta i ustawia³y siê na redzie Gdyni.

Ponad stuletni szkuner gaflowy
Grossherzogin Elisabeth pod pe³nymi ¿aglami.

Szkolny ¿aglowiec bu³garskiej marynarki
handlowej Kaliakra.

Czê�æ za³ogi brytyjskiego Lorda Nelsona
stanowi¹ osoby niepe³nosprawne.
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WYDARZENIA zlot ¿aglowców

W 2013 roku Szczecin bêdzie
organizatorem fina³u kolejnej edy-
cji The Tall Ships� Races. Christer Sa-
muelsson, dyrektor The Tall Ships�
Races na Ba³tyku z ramienia Sail Tra-
ining International, powiedzia³ nawi¹-
zuj¹c do roku 2007, ¿e jest spokojny
co do powodzenia imprezy za czte-
ry lata: - Nie ma wielu miast, które
dostarczy³oby nam oko³o 2 milionów
go�ci i tak wielkich wra¿eñ.

Umowa miêdzy Szczecinem
a STI opiewa na 1400 tysiêcy euro.
Wiceprezydent Szczecina, El¿bieta
Masojæ mówi, ¿e s¹ to pieni¹dze,
które miasto ma przekazywaæ na
organizacjê regat.

- Rok 2007 udowodni³ mieszkañ-
com, ¿e potrafi¹ zrobiæ co� cieka-
wego, niezwyk³ego. Do dzisiaj o fi-
nale regat w naszym mie�cie mówi
siê jako o fantastycznie przygotowa-
nej imprezie i o niezwyk³ych prze-
¿yciach. My�lê, ¿e nie inaczej bê-
dzie w 2013 r.

Gwyn Brown z Sail Training In-
ternational dodaje: - Oczywi�cie to
bardzo wyczekiwane porozumienie
ze Szczecinem poci¹ga za sob¹ ja-
kie� pieni¹dze. Najwa¿niejsz¹ rzecz¹
jest jednak budowa morskiej przysz³o-
�ci Szczecina, Polski i innych krajów.
Do zobaczenia w Szczecinie.

Do zobaczenia
w Szczecinie!

Z minuty na minutê t³um sun¹cy w stro-
nê Skweru Ko�ciuszki by³ coraz wiêkszy.
Chêtni do obejrzenia wielkiej parady
¿aglowców zajmowali najlepsze miejsca,
oblê¿ony by³ falochron, skwer, pla¿a.

Pierwszy wyp³yn¹³ Sedov, ostatni, pe³-
ni¹cy rolê trybuny honorowej, Dar Pomo-
rza. Mimo, i¿ nie pod ¿aglami, dostarczy³
chyba najwiêcej wzruszeñ. Nasz piêkny,
obchodz¹cy w tym roku 100-lecie wodo-
wania, ¿aglowiec, zosta³ wyci¹gniêty na
redê holownikami. Wiele jednostek ¿egna³o
siê z nim sygna³em d�wiêkowym. Odpo-
wiada³ tym samym.

W paradzie uczestniczy³o 105 jedno-
stek, uczestników zlotu oraz niezliczone
inne jachty, pontony, kutry, motorówki.
Obrazu dope³nia³y motolotnie i �mig³ow-
ce. To by³ przepiêkny widok. Ci jednak,
którzy wiedzieli jak paradê planowano,
jak mia³a wygl¹daæ - czuli niedosyt.

Program i ostateczn¹ trasê opracowa-
li, m.in. w oparciu o dane hydrograficzne
otrzymane z Urzêdu Morskiego, a tak¿e
parad¹ dowodzili - kontradmira³ Czes³aw
Dyrcz, rektor-komendant Akademii Ma-
rynarki Wojennej oraz admira³ floty (re-
zerwy) Jêdrzej Czajkowski. Wyznaczyli
bezpieczn¹, widowiskow¹ trasê - blisk¹
na milê pla¿om, klifom, promenadom
i molom Trójmiasta, na których zgroma-
dzi³y siê t³umy widzów.

Ale zaplanowany, uporz¹dkowany
szyk, nie zosta³ w pe³ni zachowany. Co
w decyduj¹cym stopniu zaszkodzi³o pe³-
nej realizacji planów przedstawionych
w przeddzieñ parady na odprawie kapi-
tanów? Oficjalna wersja mówi o zmiennym
wietrze. Mo¿na jednak domniemywaæ, ¿e
mia³ w tym udzia³ tak¿e brak dyscypliny
w�ród czê�ci ¿aglowców.

Pogoda nie usprawiedliwia faktu, i¿
brakowa³o pe³nych ¿agli. Nasz Dar M³o-
dzie¿y przeszed³ pod pe³nymi ¿aglami
prawie ca³¹ trasê. Przep³yn¹³ przed wi-
dzami w bardzo ma³ej odleg³o�ci. Zdarza-
³y siê jednak ¿aglowce, które nie rozwinê-
³y ¿agli w ogóle, niektóre niewielk¹ ich
czê�æ, a inne rozwinê³y je na bardzo krót-

ko, a z zaplanowanej trasy �urywa³y� siê
wcze�niej. Po ostrym zwrocie, na silnikach,
spieszy³y w okolice Helu, gdzie mia³ siê
odbyæ start do kolejnej czê�ci regat.

Zdziwieni byli nie tylko obserwatorzy,
dziennikarze, ale tak¿e wytrawni ¿egla-
rze, którzy nie znajdowali uzasadnienia dla
przedwczesnego wycofywania siê z pa-
rady. Byæ mo¿e przyczyny szukaæ te¿
nale¿y w opó�nieniu startu. Sedov mia³ ju¿
o 8.30 pilota na burcie, a kadeci na jego
pok³adzie dopiero zwijali galê banderow¹.
Najwiêkszy ¿aglowiec wyszed³ z gdyñ-
skiego portu kilkana�cie minut po godz.
9.00. Potem opó�nienia siê nawarstwia-
³y. I nie by³o ju¿ czasu na ustawienie siê
w zapowiadanym wcze�niej szyku.

Z brzegu parada wygl¹da³a zachwy-
caj¹co, choæ sprawia³a wra¿enie nieco
chaotycznej. Niektórzy narzekali na brak...
komentatora, który wyja�nia³by, któr¹
z jednostek w³a�nie ogl¹damy.

- Widzia³em ju¿ parady ¿aglowców
i proszê nie nazywaæ tego, co ogl¹damy
parad¹ - komentowa³ jeden z ogl¹daj¹cych.
- To bez³adne wyp³ywanie poszczególnych
¿aglowców na redê portu. Parada to prze-
p³yniêcie pod pe³nym o¿aglowaniem je-
den za drugim, z marynarzami na rejach lub
pok³adzie. A dzisiaj jedni zd¹¿yli rozwin¹æ
¿agle, inni nie. Ka¿dy pop³yn¹³ w inne
miejsce i dalej w morze.

Inni byli zachwyceni: - Przepiêkne,
przepiêkne! - powtarza³a co chwila star-
sza pani stoj¹ca na gdyñskiej pla¿y. -
Chod�my ju¿, stoimy tu dwie godziny -
narzeka³ jej m¹¿. - Czekaj, nie po to tyle
stojê, ¿eby jeszcze tych zielonych ¿agli
(von Humboldta) nie zobaczyæ.

Von Humboldt w koñcu rozwin¹³
czê�æ charakterystycznych ¿agli, starsza
pani opu�ci³a pla¿ê zadowolona. Tak jak
zapewne wiêkszo�æ z tych, który na po-
cz¹tku lipca odwiedzili Gdyniê.

Czes³aw Romanowski
Piotr B. StareñczakGdyñski Basen Prezydenta.

Ka¿dy chcia³ obejrzeæ
niezwyk³¹ paradê.

Christian Radich w drodze
na paradê mija Dar Pomorza.
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