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#3
4 miesiące

Ledwo się obejrzeliśmy,      
a już minął kolejny miesiąc. 
I tak od zlotu wielkich 
żaglowców dzieli nas 
zaledwie 120 dni! 
Ile udało nam się już 
przygotować do tej pory       
i co jeszcze przed nami? 

Zapraszamy do lektury.



Spaniel LITWA

Dar Szczecina POLSKA

Helena FINLANDIA

Belfer II POLSKA

Alexandra ROSJA

Belfer POLSKA

Farurej POLSKA

Smuga Cienia POLSKA

Zenobe Gramme BELGIA

ST IV ESTONIA

KLASA D --------
Urania HOLANDIA

Tornado POLSKA

Tuulelind ESTONIA

Patricia BELGIA

Henrika FINLANDIA

Bies POLSKA

Linda ESTONIA

Theia FINLANDIA

Vesta ESTONIA

Santana WYSPY ALANDZKIE

Tara DANIA

KLASA A --------
Pogoria POLSKA

Fryderyk Chopin POLSKA

Shtandart ROSJA

Tre Kronor Af Stockholm 
SZWECJA

KLASA B ---------
Skonnerten Jylland DANIA

Generał Zaruski POLSKA

Bonawentura POLSKA

Belle Poule FRANCJA

Betty DANIA

Atyla VANUATU

Valborg FINLANDIA

Albanus FINLANDIA

Rupel BELGIA

Johann Smidt NIEMCY

Krasotka ROSJA

KLASA C ---------
Regina-Germania NIEMCY

Esprit NIEMCY

Belfer III POLSKA

Akela ROSJA

Jednostki 

JOHANN SMIDT



31 lipca w Szczecinie zacumują żaglowce, które 
zakończą swoją sześciotygodniową rywalizację 
na wodach Bałtyku. Zanim jednak jednostki 
przekroczą naszą granicę, odwiedzą cztery inne 
porty w Kłajpedzie, Turku, Tallinie i Mariehamn. 
Oto kilka ciekawostek na temat tych miejsc:

Kłajpeda to niegdysiejsza stolica Prus o nazwie 
„Memel”. Jest połączeniem morskim między 
Litwą, Skandynawią i innymi krajami Przepły-
wająca przez Kłajpedę rzeka Akmena-Danė 
przecina miasto na dwie części: nowoczesne 
Nowe Miasto od północy i Stare Miasto od po-
łudnia. Będąc na miejscu warto zwrócić uwagę                      
na brukowaną starówkę i zachowaną wieżę 
zamku z czerwonej cegły  oraz odwiedzić słyn-
ne muzeum zegarów. 

Turku - wpływające do tego portu statki cumują 
na brzegu rzeki Aura, na której kursuje bezpłat-
ny prom. Port oddalony jest zaledwie o 15 minut 
spacerem od centrum. Na brzegu rzeki znajduje 
się wiele restauracji, kawiarni i muzeów. 

Na trasie 
wielkich regat

KŁAJPEDA

KŁAJPEDA



Turku zostało ogłoszone Europejską Stolicą 
Kultury w 2011 roku. Będąc na miejscu warto 
odwiedzić średniowieczny zamek, narodową 
katedrę oraz centrum morskie Forum Marinum 
i jego flotę statków-muzeów. Z Turku można 
też łatwo wybrać się na rejs do starego miasta 
Naantali lub do Szwecji.

Tallin, stolica Estonii, to nie tylko dobrze rozbu-
dowana infrastruktura portowa, to także dosko-
nałe i szybkie połączenia z międzynarodowym 
lotniskiem, dworcem autobusowym, portem 
pasażerskim i dworcem kolejowym. Będąc na 
miejscu warto wybrać się do jednego z najno-
wocześniejszych muzeów morskich w Europie, 
po drodze odwiedzając restauracje czy domy 
towarowe znajdujące się w bezpośrednim są-
siedztwie. 

Mariehamn posiada dwie malownicze przysta-
nie oddalone od siebie jedynie o 10 minut space-
rem. Z tego portu regularnie odpływają promy 
do Turku, Helsinek, Sztokholmu, Kapellskär                
i Tallina. Najbardziej znaczącym zabytkiem            
w Mariehamn jest czteromasztowy stalowy bark 
Pommern, który jest jednym z najlepiej zacho-
wanych historycznych statków na świecie.

TALLIN

MARIEHAMN MARIEHAMN



Finał regat the Tall Ships Races to nie tylko imponu-
jące żaglowce, które zachwycają swoją pięknością, 
to także wielka familijna impreza, podczas której 
każdy znajdzie coś dla siebie. Prace nad progra-
mem wydarzeń towarzyszących trwają w najlepsze. 
Ale możemy już uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić, 
co nas czeka już od 31 lipca. 
Gdy z zapartym tchem będziemy śledzić zbliżające 
się jednostki i z uśmiechem na twarzy witać je w 
stolicy Pomorza Zachodniego, na lądzie będą na 
nas czekać już wesołe miasteczka, które zostaną 
ulokowane po dwóch stronach Odry. Wśród nich 
największy diabelski młyn w Polsce liczący ponad 
55-metrów! W sąsiedztwie roller coasterów i karu-
zel pojawią się uwielbiane przez wszystkich food 
trucki, dzięki którym będziemy mogli wybrać się 
w kulinarną podróż dookoła świata. Tradycyjnie 
na Wałach Chrobrego i wzdłuż ulicy Jana z Kolna 
pojawi się Jarmark pod Żaglami. Brzegi Odry wy-
pełnią się także muzyką, szantami i festiwalami. Nie 
zabraknie także monumentalnych Rzeźb z Piasku 
czy kolorowej Strefy Dziecięcej i pełnej sportowych 
aktywności Strefy Sportu. 
Ale to nie koniec atrakcji. W centrum miasta poja-
wią się muzyczne sceny, na których lokalni artyści 
będą koncertować i świętować zakończenie regat 
the Tall Ships Races 2021. Szczegółów możecie spo-
dziewać się już w kolejnych newsletterach! 

Co na nas czeka?



Kluczowym wyzwaniem w organi-
zacji tak dużego wydarzenia 
jest zadbanie o bezpieczeństwo 
uczestników. Szczecin, organizując 
pierwsze wydarzenia plenerowe 
w Polsce zgodnie z surowymi 
wymogami sanitarnymi, został 
wzorem dla innych miast. 
Czerpiąc z doświadczeń ubiegłego 
roku, organizatorzy z największą 
starannością planują atrakcje 
tak, by uniknąć wielotysięcznych 
zgromadzeń i zapewnić wszelkie 
niezbędne środki prewencyjne. 
A wszystko po to, by każdy czuł się 
w Szczecinie bezpiecznie.

Bezpieczeństwo



Co przed nami?
Zakończyliśmy właśnie nabór chętnych 
na oficerów łącznikowych - 7 kwietnia 
zamkniemy listy chętnych, którzy wezmą 
udział w regatach i popłyną w granatowo-
bordowych barwach na Darze Szczecina 
i Pogorii. Przed uczestnikami intensywne 
szkolenia i kursy. Osoby, które pozytywnie 
przejdą proces rekrutacji, zaprosimy na 
szkolenia z zakresu m.in. integracji, 
pierwszej pomocy oraz praktycznej nauki 
wolontariatu.

Z kolei przyszli żeglarze zanim zmierzą 
się z żywiołem, będą ćwiczyć pracę 
w zespole i poznają zasady panujące 
na pokładzie. Załoga zapozna się ze 
sprzętem asekuracyjnym i zasadami 
pierwszej pomocy. Nie zabraknie zadań 
artystycznych, które pomogą w barwny 
sposób promować Szczecin i zachęcać do 
odwiedzenia naszego miasta.



Chcesz być na bieżąco? 
Śledź nasze kanały i dowiedz się 
więcej o szczecińskich TSR-ach. 
Znajdziesz nas na:

www.tallships.szczecin.eu
www.visitszczecin.eu

www.facebook.com/SailSzczecin

www.instagram.com/SailSzczecin

Szukajcie nas też w wydarzeniu na FB

Finał the Tall Ships Races 2021

Bądź na bieżąco

https://www.facebook.com/events/830549970464303/

