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Choć na początku deszcz chciał nas przestraszyć, lecz my rozstawiliśmy swoje 

stanowiska, zaczęła rozbrzmiewać muza i uśmiechem próbowaliśmy zachęcić 

słońce do udziału w imprezie. 

 

Rozstawili swoje namioty wystawcy biżuterii, rękodzieła, sponsorzy. Liczyli na 

udane łowy i dobry kontakt z klientami, których zachęcali do swoich produktów.

 



Chcący być bliżej żeglujących po akwenie jachtów musieli skorzystać ze slipu. 

 

Rozpoczęła się odprawa sterników i otwarcie regat. Niektórzy z nas znali się już 

z poprzednich lat. Parę załóg nie dotarło na miejsce (wystraszyli się deszczu he, 

he) ale i tak na starcie stanęło 9 pięknych jachtów. Dokładnych instrukcji 

udzielił sędzia główny zawodów Mirek Kowalski. 

 



Rozpoczęła się rywalizacja a niekiedy problemy, które trzeba było szybko 

rozwiązywać. 

 

W dużej części załogi stanowiły całe  rodziny, od młodzieży do seniorów. 

 

 



Wynik nie był najważniejszy dlatego też niektóre załogi obserwowały rywalizację 

ze spokojnej pozycji. 

 

A niektórzy od samego początku starali się nie dopuścić konkurencji do głosu. 

 



Czasami na jeziorze robiło się tłoczno. 

 

A w tym czasie na brzegu rozbrzmiewała radosna muzyka zagłuszana przez 

zgiełk rozbawionych dzieci i głośne salwy śmiechu. Powstawały zadziwiające 

swoim kształtem i wielkością bańki mydlane. 

 



 

 

W stoisku malowania buziek dzieci przemieniały się w tygryski, małpki i piratów. 

 

 



 

 

 

Wszystkie atrakcje były oczywiście za darmo, dlatego nie było na co czekać i 

można było wyszaleć się do woli. 

 



Wysokie ludki z długich balonów potrafiły wykręcić naprawdę dziwne postacie. 

 

A dla całych rodzin zabawa w mega chińczyka. Nie było łatwo zacząć od szóstki 

lub jedynki. Jakoś się udało i dla zwycięzcy – czyli dla wszystkich rodzin 

niedzielny darmowy rejs statkiem Barbara po jeziorach mazurskich. 

 

 



 

 

Tuż obok trwała zabawa w szalejące kulki. 

 

 

 



A później prawdziwa bitwa. 

 

A na wodzie regaty dobiegały końca. Sędzia ze swego statku dał znak do 

zakończenia rywalizacji. 

 

 



Niektórzy nawet mieli szczęśliwe miny. Ciekawe czy ze względu na wynik czy też 

na możliwość odpoczynku. 

 

Na brzegu gromadziła się publiczność w oczekiwaniu na ogłoszenie wyników. 

 

 



No i wszystko jasne. Dziewiąte miejsce zajęła załoga jachtu Bez Nazwy, ósme 

jacht Feeling, siódme Sportina 2 z MBSW w Rynie, szóste Sportina 3, piąte 

miejsce zajął jacht biorący udział w regatach od momentu ich powstania – Moja 

Żona Zofia, czwarte jacht o dźwięcznej nazwie Duszka. No i podium.  

III miejsce  - jacht Boatcraft 

 

II miejsce jacht Misja.

 



I miejsce jacht BMW 

 

 

Oczywiście nagrody i puchar w formie modelu żaglówki wręczony przez Pana 

Burmistrza Miasta i Gminy Ryn Józefa Karpińskiego. 

 



A po zawodach i zabawach czas na odpoczynek przy muzyce duetu szantowego 

Kamil Badzioch Łukasz Zięba 

 

 

Publiczność wyrażała swoje zadowolenie w głośnych brawach. 

 



 

Niestety czas się żegnać. Może spotkamy się za rok. 

 

Niektóre załogi mają jeszcze coś do udowodnienia. 

 



 

 

 

 

Dziękuję wszystkim organizatorom i sponorom za pomoc w przygotowaniu 

imprezy. A w szczególności: 

Teresie Piątek – Fundacja PozytywArt 

Monice Furtak - Fundacja PozytywArt 

Mirkowi Kowalskiemu – sędziemu  

Aldonie Lemieszek – sędzia pomocniczy 

Agnieszce Kasperowicz – zabezpieczenie medyczne 

Irkowi Nieckarz – nagłośnienie 

Wojtkowi Cabanowi – MBSW w Giżycku 

Mirkowi Hajdukowi – Kapitan statku Brabara 

Sponsorom: 

BGŻ BNP PARIBAS i ZUOK Spytkowo 

I wszytskim ludziom dobrej woli, jeśli kogoś pominąłem to przepraszam 

Specjalne podziękowania dla Pana Burmistrza Miasta i Gminy Ryn Józefa 

Karpińskiego za wybudowanie ekomariny i możliwość organizowania takich 

fajnych imprez. 

 

          

http://www.miastoryn.pl/pl
https://www.facebook.com/www.fundacjapozytywart/photos/a.785339884892050.1073741825.785336691559036/785339911558714/?type=3&source=11

