Spotkanie na promie „Polonia"

Zakończenie regat Unity Line

WYJĄTKOWO uroczysty charakter
miało zakończenie V Bałtyckich Regat Unity Line na promie , "Polonia"
w Świnoujściu. Żeglarze dopisali i już
przed godziną 9 sala bankietowa wypełniona była do ostatniego miejsca
Wszystkich już od furty wejściowej
promu witał Piotr Bielicz, kpt "Polonii" ze swoimi oficerami. Podczas
tegorocznych regat żeglarskich wystartowała rekordowa liczba 28 jachtów, a na nich uczestniczyło w im-

Poczęstunek w restauracji Royal na
promie „Polonia" byt wyjątkowo wykwintny i smakowity.

prezie ok 150 żeglarzy. Po raz pierwszy także zorganizowano dwa morskie
etapy: pierwszy ze Świnoujścia do
Kołobrzegu z zawinięciem do tego
portu oraz drugi na trasie powrotnej.
Honorów gospodarza regat podczas ceremonii zakończenia podjął
się Piotr Waszczenko, prezes firmy żeglugowej Unity Line, a.uczestniczyli
w nich także Janusz Żmurkiewicz,
prezydent Świnoujścia oraz Witold
Zdrojewski, komandor JK AZS, klubu żeglarskiego, współorganizatora
imprezy oraz przedstawiciele Akademii Morskiej i załogi statku „Nawigator XXI", który stanowił osłonę
regat, policji wodnej i innych współpracujących instytucji.
Zanim powiemy o wynikach regat, trzeba podkreślić znakomite wyszkolenie załogi i Zbigniewa Ferlasa, kapitana statku, "Nawigator XXI",
którzy bezinteresownie i uczestnicząc
w normalnym cyklu zajęć ze studentami, podjęli się osłony regat,
udzielając pechowcom pomocy. Nasza redakcja, która patronuje imprezie, postanowiła specjalnym pucharem wyróżnić kapitana i całą załogę. Z kolei nagrody Fair Play komandor Jacht Klubu AZS oraz Unity Line postanowili przyznać załodze jachtu „Hajduk" i kpt.
Wojciechowi Drewniakowi za skuteczną akcję podczas brania na hol
jachtu „Zodiak 3", który stracił maszt
Udział w tej akcji pozbawił „Haj-

duka" zajęcia wysokiego miejsca
w punktacji regat Swój puchar ufundowała także Telewizja Polska kpt
Adamowi Lisieckiemu z jachtu „Wisła" za znakomite wyniki i postawę
podczas regat w latach 2001-2005. Puchar prezydenta Świnoujścia za
pierwsze miejsce w czasie bezwzględnym na mecie II etapu otrzymał jacht „Safari" oraz jego prowadzący - Patryk Zbroja. Były również
wyróżnienia dla Wojciecha Dubois,
gospodarza regat w Kołobrzegu oraz
Piotra Stelmarczyka, bezpośredniego organizatora imprezy z ramienia Piotr Waszczenko, prezes Unity Line i red. Andrzej Gedymin wręczają puchar
Jk AZS.
„Kuriera Szczecińskiego" kpt. Zbigniewowi Ferlasowi i przedstawicielom załogi
Przypomnijmy teraz, kto w po- statku Akademii Morskiej „Nawigator XXI".
szczególnych klasach najszybciej żeglował.
dzieży) - Bogdan Wrzesień, a załoga grodą kamizelka pneumatyczna. KoW klasie IMS zwyciężył „Trade- otrzymała rejs promem ,J?olonia". lejne miejsca zajęli: ,J?olus" (SJKM
winds" (Zachodniopomorskie Stowa- Drugie miejsce w tej grupie zajął LOK Szczecin) - Lech Łucki, „Natarzyszenie Żeglarstwa Regatowego „Verano" - Marek Wróblewski, a na- lii" (JK AZS) - Dariusz Sakowicz, „Soi Przygotowań Olimpijskich) pod do- grodą była kamizelka pneumatyczna. nar" (JK Olimpia Police) - Bogusław
wództwem Artura Pomorskiego. Za- Kolejne miejsca to: „Wisła" (oba jach- Daszkiewicz,, "Dick" (HOM Szczecin)
oga otrzymała w nagrodę rejs na pro- ty JK AZS) z Adamem Lisieckim, - Zygmunt Śliwiński.
mie , "Polonia". Drugie miejsce w tej ,3ryza Sport" (MK Bryza Goleniów)
Po uroczystym wręczeniu puchagrupie zajął, "Druzgotek" (JK AZS), do- - Wojciech Denderski, ,3elzi" (SJKM rów, nagród i upominków zaproszowodzony przez Tadeusza Kiszkę. Na- LOK Szczecin) - Leszek Wojcie- no żeglarzy do zwiedzenia promu oraz
grodą była kamizelka pneumatyczna chowski.
na poczęstunek do restauracji Royal
Na kolejnych miejscach sklasyfikoW klasie „Open" powyżej 9 m po na promie.
wano: jacht „Toma" (JK AZS) z kpt raz kolejny bezkonkurencyjne zwyDokumentacja fotograficzna z reTomaszem Golińskim, „Safari" - Pa- cięstwo odniósł „Sharki" (SJKM LOK gat w postaci płytki CD dostępna jest
tryk Zbroja, ,3ryza 7000" (MK Bryza Szczecin) pod dowództwem Cezare- dla żeglarzy w sekretariacie JK AZS.
Goleniów) - Tomasz Piasecki, „Ma- go Wolskiego. Bardzo liczna załoga
rimba" (JK AZS) - Jan Waraczewski. jachtu otrzymała rejs promem „PoTekst i fotografie
W klasie „Open" do 9 metrów dłu- lonia". Drugi w tej grupie był „Avared. Andrzej GEDYMIN
gości zwyciężył „Master" (Pałac Mło- lon" (JK AZS) - Robert Gołąb, a na-

