
     

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu 

Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. 

 

Finał Regat Wielkich Żaglowców 2-6 sierpnia 2013 

 

W dniach od 2-6 sierpnia 2013 r. w Szczecinie podczas międzynarodowego wydarzenia The Tall Ships 

Races (Finał Regat Żaglowców)  można było podziwiać największe żaglowce. W tym roku                            

do Szczecina przypłynęło blisko 100 najpiękniejszych i największych jednostek na świecie m.in.:                

Dar Młodzieży, Zawisza Czarny, Fryderyk Chopin, Shabab Oman z Omanu, Casine Branco z Brazylii,                     

Mir z Rosji, Libertad z Argentyny, Alexander von Humbold II z Niemiec. Trasa wiodła przez różne 

państwa, aż do portu finałowego. W tym roku podczas miesięcznego rejsu żaglowce odwiedziły – 

Danię, Finlandię, Łotwę aby zacumować przy nabrzeżu w Szczecinie. The Tall Ships Races to 

wyjątkowa okazja do poznania tradycji i klimatu dawnych i współczesnych żaglowców, to elitarne 

spotkanie wielu różnorodnych jednostek, a ich historia sięga 1938 roku kiedy w Sztokholmie odbył się 

pierwszy zlot żaglowców. Natomiast w 2007 roku po raz pierwszy w historii finał odbył się                              

w Szczecinie, który zgromadził około 2 miliony turystów.                                                                                      

Oficjalne otwarcie nastąpiło w sobotę na pokładzie Daru Mlodzieży, w obecności Prezydenta RP, 

Bronisława Komorowskiego, który objął finał TSR honorowym patronatem. Organizatorzy dla 

uczestników imprezy przygotowali liczne atrakcje. Na „Dużej Scenie” odbyły się koncerty polskich                    

i światowych gwiazd muzyki, a także koncert Orkiestry Filharmonii Szczecińskiej z zespołem Voo Voo                    

z wizualizacjami dokumentującymi kolejne etapy budowy nowej siedziby Filharmonii, prezentację 

muzycznych Ambasadorów Szczecina, Jarmark pod żaglami, stoiska handlowe i gastronomiczne, 

atrakcje dla dzieci (spektakle, pokazy, warsztaty i zabawy) artystyczne wyspy - nauki i techniki, małego 

twórcy, muzyki i teatru), wesołe miasteczka, Gala Eska Music Awards, prezentację wykonawców                

folk-rockowych, zawody sportowe, prezentacje tematyczne Regionów Polski - strefa eko, strefa RYBY, 

wioska Wikingów, strefa techniki, pokazy musztry orkiestrowej, parada załóg i orkiestr ulicami miasta 

oraz największa atrakcja – możliwość wejścia na pokład i zwiedzanie jednostek. Dodatkowo w tych 

dniach odbył się VI Międzynarodowy Festiwal Sztucznych Ogni i Festiwal muzyki elektronicznej.                      

Lokalne grupy rybackie z terenu województwa zachodniopomorskiego podczas trwania regat 

zrealizowały projekt współpracy, pn. „Promocja walorów turystycznych obszaru działania 

Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich”.                                                                               

W poniedziałek 5 sierpnia 2013 Stowarzyszenie „SIEJA” było gospodarzem namiotu sferycznego                  

w strefie RYBY, w którym promowało walory turystyczne Swojego obszaru. Dla zwiedzających 

zapewniono m.in. konkurs tzw. „Koło Fortuny”, w którym uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące 

atrakcji turystycznych z obszaru Stowarzyszenia „SIEJA”. Namiot wyróżniał się  z wielu poprzez 

niezwykły element jakim był basen o śr. 4 metrów z 13 tyś. litrów wody, w którym przez kilka dni 

podziwiano okazałe jesiotry i sumy, którymi opiekowali się przedstawiciele Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Poza tym codziennie odbywały się pokazy kulinarne 

przybliżające sztukę przygotowywania potraw z ryb morskich oraz słodkowodnych. Udział LGR-ów                   

w imprezie TTSR 2013 współfinansowano w ramach projektu współpracy Zachodniopomorskiej Sieci 

Lokalnych Grup Rybackich mającego na celu promocje walorów turystycznych Pomorza Zachodniego. 

Imprezę odwiedziła rekordowa liczba 2,5 miliona osób. Rekordowym dniem była sobota - szczecińskie 

nabrzeże odwiedziło prawie milion osób. Samo pożegnanie żaglowców we wtorek, mimo wczesnych 

godzin porannych, śledziło również około 100 tys. widzów 

Zapraszamy do fotogalerii. 


