
                         Żagle na maszt! 

 

Łódki oficjalnie na wodzie!  Dla miłośników żeglarstwa zaczynają 

się najpiękniejsze chwile w roku. 

Morza szum i ptaków śpiew, na takie właśnie momenty czekają fani 

sportów wodnych. Żeglarstwo to nie tylko pasja. To przede 

wszystkim styl życia. Te kilka miesięcy ładuje ich baterie. Drugi 

weekend maja stanął pod znakiem oficjalnego wodowania. W 

sopockiej marinie rozegrano pierwsze w tym roku zawody Sopot 

Wave Regatta, których ukoronowaniem było wieczorne spotkanie z 

modą, sportem i tańcem. 

 

Sopot Wave to stały punkt programu. Gala rozpoczyna i kończy żeglarski sezon. W 

kuluarach znane postaci sceny rozrywkowej, sportu i polityki, które, jak chętnie 

przyznają bez „wody” nie są w stanie oddychać. Łopoczące białe żagle to spore 

wymagania nie tylko pod względem umiejętności i sprzętu. To również moda, która 

obowiązuje po wejściu na trap i w nadmorskich kafejkach.  

– Pogoda wreszcie dopisała, przyznaje Michał Stankiewicz organizator. 

Przedsięwzięcie najwyraźniej spodobało się nawet „sile wyższej”, bo wraz z Jakubem 

Jakubowskim mogli na słonecznym brzegu witać uśmiechnięte załogi regat. 

 

Wieczorem wilki morskie i grono zaproszonych gości przekonało się, jakie są 

nadchodzące trendy w modzie. Letnie propozycje luksusowych marek Patrizii Peppe 

i Marelli, Guess Jeans, Helly Hansen, Ramatuelle, oraz Optical Christex obfitowały w 

różnorodność stylu. Były ponadczasowe paski, zwiewne sukienki i marynarskie 

spodnie. Przełamane kwiatami, twardą skórą popularnych ramonesek z dodatkiem 

kultowego jeansu wymagały oprawy jedynie w doborze okularów od Optical Christex 

– absolutnie wakacyjnego must have. Zamiast szant goście bawili się w 

porywających do tańca rytmach zespołu Cieśni i Tańca, który pod wodzą Ola 

Walickiego wie jak rozkręcić publiczność.  

– Nie wyobrażam sobie przegapić Sopot Wave przyznaje dla PAP Life Filip 

Kulikowski. Nie jestem wytrawnym żeglarzem ale atmosfera wydarzenia i klimat, 

który zapanuje w Sopocie przyciągają. Kilka pomysłów na zmianę garderoby wpadło 

mi w oko, jednak wraz z partnerką doszliśmy do wniosku, że najbardziej 

sprawdzalnym zakupem byłyby wygodne kalosze śmieje się Kulikowski. Faktycznie, 

te i wiele innych propozycji modowych zagościły na wybiegu. Reżyserem pokazu 



kolejny raz był Michał Starost, co gwarantowało, że zaproszonych czeka fantastyczny 

show. 

Sezon żeglarski został oficjalnie rozpoczęty. Opustoszały przez niesprzyjającą 

pogodę Sopot wraca do życia! Wspaniałe łodzie, piękne kobiety i przystojni 

mężczyźni staną się na kilka miesięcy żywym krajobrazem i hołdem dla morza. 

 


