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Pierwsi na nadbrzeżu Ekomariny Ryn pojawili się żeglarze. 

Odprawa przed regatami musiała wyjaśnić zasady żeglowania 

i bezpieczeństwa. 

 

  



Rywalizacja na jeziorze Ryńskim przyciągnęła w tym roku 

samą czołówkę żeglarskiego świata. Najważniejsze, że 

trochę wiało, bo zapowiadało się, że będzie flauta. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

  



Tymczasem na nabrzeżu tuż obok Ekomariny Ryn zaczynał 

się festyn. Na początku nawet dopisała pogoda, która 

niestety później chciała nas przestraszyć. Pierwsi najazd na 

Ryn rozpoczęli piraci. 

 

 



 

 

 

 



 

Na licznych stoiskach można było zaopatrzyć się w pamiątki, 

zabawki, popcorn, watę cukrową  itp.. Dzieciaki miały frajdę 

na zjeżdżalniach. 

 



 

 

 

 

  



Po występie piratów publiczność została dosłownie 

rozruszana poprze grupę Fit Formę z pokazem Zumby. 

Publiczność doskonale włączyła się rytm tańca. 

 

 

 



 

Na zakończenie części artystycznej zagrał Sylwester 

Karnafel ze skrzypkiem Marcinem. Piosenka żeglarska 

zawsze jest miła dla ucha, szczególnie w mazurskich portach. 

 



O nasze żołądki organizator zadbał serwując żołnierską 

grochówkę. 

 

 

  



Regaty zakończyły się niespodzianką. Głowni faworyci zostali 

pobici, a klasyfikacja wyglądała tak: 

7 miejsce jacht Tatowe Wsparcie – sympatyczna rodzinka 

Państwa Panasiuk z dwójką malutkich bąbli: 

 

Szóste miejsce jacht SOLO z załogą Andrzej Borucki i 

Jakub Jędrachowicz: 

 



Miejsce piąte zajęła załoga jachtu VENTUS 11 z załogą – 

rodziną : Anną, Agnieszką, Piotrem Eychler. 

 

Czwarte miejsce zajął jacht COMPLIKATOR z załogą: 

Katarzyną Rogińską i Robertem Rogińskim. 

 



Trzecie miejsce zajął tryumfator z dwu poprzednich 

sezonów jacht BMW z załogą: Czesław Kochanowski, 

Zbigniew Krzyżak 

 

Na drugiej pozycji uplasowała się załoga, która nie urywała, że 

przypłynęła tu aby wygrać: jacht BEŁBOT z załogą: Marian Bełbot, 

Dorota Mikielska, Sandra Jankowska, Damian Szukiel, Artur Szukiel. 

 



Zwycięstwo, puchar, czek na 2000 zł, wszelkie zaszczyty, 

ogromną radość i splendor zagarnął jacht MISJA z załogą: 

Wojciech Chodkowski, Marata Chodkowska, Jakub 

Chodkowski, Elżbieta Dąbrowska, Ryszard Dąbrowski. 
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