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Legendarne postacie
– Józef Unrug
Akwarium Gdyńskie
wakacyjnie i nie tylko

Pamięci Józefa Konrada
Korzeniowskiego

Gdyńskie wakacje
Niepostrzeżenie letnie wakacje przekroczyły półmetek. Tegoroczną pogodę, momentami tropikal-

MORSKA POLSKA

Akwarium Gdyńskie
wakacyjnie i nie tylko

nie upalną, ale i potrafiącą otrzeć się o powodziowy kataklizm, zaliczyłbym do kapryśnych z dużą

Muzeum Emigracji przy ul. Polskiej 1, to kolejna wakacyjna atrakcja. U wrót gdyńskiego portu, w hi-

Akwarium Gdyńskie jest częścią Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego,

dozą męczącej nieprzewidywalności. Tym ważniejsza jest zróżnicowana wakacyjna oferta, pozwa-

storycznych wnętrzach Dworca Morskiego przez całe wakacje odbywa się cykl warsztatów i spo-

którego korzenie sięgają lat dwudziestych minionego wieku. Od 45 lat bryła modernistycznego budynku,

lająca wariantowo dostosować się do kaprysów aury.

tkań, dla których inspiracją jest bolesne zjawisko emigracji, twórczość emigracyjnych artystów.

usytuowanego w sercu miasta z morza i marzeń, jest domem dla organizmów ze wszystkich zakątków

Za nami wielkie przedsięwzięcia żeglarskie – Volvo Gdynia Sailing Days i gdyńska edycja targów

Przy ulicy Polskiej i Nabrzeżu Francuskim niemal co dzień cumują wspaniałe statki wycieczkowe.

świata. Dziś w ponad 130 tonach wody żyje prawie 2 tysiące zwierząt wodnych i wodno-lądowych.

Wiatr i Woda. Na Nordzie w trakcie regat kaszubskie łodzie, zgodnie z kilkudziesięcioletnią trady-

Warto oglądać ich wejścia do portu wczesnym rankiem i żegnać wieczorem. To piękny widok.

Do największych atrakcji naszego ogrodu zoologicznego należy rafa koralowa, która zachwyca feerią

cją, ścigały się z końcem lipca w Chałupach. Żagle wciąż łapią w Gdyni wiatr i dla zainteresowanych

Właśnie kilka dni temu - 3 sierpnia, Aleja Statków Pasażerskich przy Nabrzeżu Pomorskim, wzbo-

barw i bogactwem kształtów swoich mieszkańców: bezkręgowców morskich takich jak strzykwy,

jachtingiem, marina to wciąż żelazny punkt letnich spacerów.

gaciła się o kolejną, 26-tą już, tablicę wycieczkowca „Mein Schiff 5”, który został oddany do użytku

rozgwiazdy czy jeżowce oraz ryb rafowych - skrzydlic, muren, błazenków, pławikoników i wielu, wielu

wiosną tego roku.

innych.
Niezwykłe poruszenie wśród zwiedzających wywołują także rekiny przydenne, węgorze elektryczne,

SPACEROWO
Spacery edukacyjne to także stały element gdyńskiego lata. Polecamy szczególnie, organizowane

LATO W OBIEKTYWIE

najmniejszy krokodyl świata - krokodyl krótkopyski oraz zaskakujące umiejętnością kamuflażu „ryby

w ramach Legendy Morskiej Gdyni, sobotnie spacery pod hasłem „Wakacje Morskie”. Zróżnicowane

I jeszcze trzy projekty aktywnego morskiego lata w Gdyni - konkursy dla fotoamatorów.

kamienie”, czyli szkaradnice. Niezapomnianą przygodą będzie z pewnością wizyta w Sali Amazonii –

trasy i morskie opowieści w trakcie tych miejskich wycieczek cieszą się niesłabnącym powodze-

Pierwszy pod hasłem „Gdyński Modernizm w Obiektywie” organizowany jest już po raz szósty

prezentującej najbogatszy gatunkowo obszar Ziemi. Ekspozycję tę zamieszkują najcięższe węże świata

niem. Na trasie spotykamy bohaterów gdyńskiej historii w inscenizowanych scenkach, a wnętrza

i przyciąga fanów fotografii i architektury modernistycznej z całej Polski.

- anakondy zielone oraz piękne, lecz niebezpieczne, płaszczki słodkowodne.

niedostępnych na co dzień budynków, odsłaniają frapujące epizody morskiej historii miasta.

Konkurs składa się z siedmiu kategorii. Prace można nadsyłać do 17 sierpnia 2016 r. Regulamin

Nowością w Akwarium są zbiorniki pozwalające przyjrzeć się zwierzakom z góry, co jest wyjątkowo

Architektoniczne akcenty wyróżniają z kolei spacery szlakiem gdyńskiego modernizmu. Odbywa-

konkursu dostępny na stronie www.modernizmgdyni.pl.

atrakcyjne w przypadku organizmów, które mają nietypowe kształty lub żyją w strefie dna morskiego.

ją się także w sobotę, startując spod gdyńskiego Infoboxu. Modernistyczna architektura Gdyni,

Kolejny fotograficzny konkurs „Gdyńskie Impresje Komórkowe” jako plon gdyńskich wakacji.

Zobaczymy w ten sposób między innymi korony cierniowe, czyli drapieżne rozgwiazdy zajadające się

prezentowana podczas tych spacerów to interesujący temat zarówno dla miłośników morza jak

Do konkursu mogą być zgłaszane zdjęcia z obszaru Gdyni wykonane smartfonem, w czterech kate-

koralowcami. Tu też można oglądać rekiny bentosowe.

i architektury.

goriach. Termin nadsyłania prac to 31 sierpnia 2016 r. Regulamin dostępny na stronie

Pamiętając o słuszności powiedzenia „cudze chwalicie, swego nie znacie” w 2015 roku stworzono

www.konkurs.tsf.edu.pl.

w Akwarium nową salę poświęconą Zatoce Puckiej. Ten malutki fragment Morza Bałtyckiego jest najbar-

BIEGOWO

Z kolei w konkursie „Legenda Morska w Obiektywie”, prace konkursowe w pięciu kategoriach nad-

dziej zróżnicowanym biologicznie terytorium polskich wód morskich i pierwszym obszarem wodnym

Biegać każdy może – szczególnie w Gdyni, gdzie kalendarz popularnych imprez biegowych jest

syłać można do 16 września 2016 r. Regulamin konkursu dostępny na stronie www.legendamor-

w Polsce objętym ochroną prawną. W Sali Zostera, której nazwa pochodzi od łacińskiej nazwy trawy

wyjątkowo bogaty. A początek i koniec sierpnia w Gdyni to czas wyjątkowy dla biegaczy. Triath-

ska.pl. Z wszystkich tych propozycji warto skorzystać, ale nie zapominajmy że wakacje to przede

morskiej – rośliny porastającej dno Zatoki, zobaczyć można zwierzęta w naturalnych warunkach niedo-

lonowy Herbalife Ironman, to w skali kraju impreza ekstremalna – ponad 3 tysiące uczestników,

wszystkim czas wypoczynku.

strzegalne. Są to między innymi krewetki, kraby, ryby z rodziny ciernikowatych i igliczniokształtnych.

wielkie emocje z udziałem elity światowego triathlonu. Znaczna część zawodów odbywa się na

Uwagę zwraca duże akwarium prezentujące duże drapieżniki, takie jak szczupaki oraz okonie. Można tu

Bulwarze Nadmorskim i wodach Zatoki Gdańskiej, od 5 do 7 sierpnia. A w przeddzień finału, w Te-

też ‘bliżej’ poznać ryby babkowate i płastugi, dzięki zbiornikom dotykowym.

atrze Muzycznym „Triathlon story” - energetyczna i dynamiczna komedia - zainspirowana właśnie

Odwiedzając Akwarium w wakacje warto skorzystać z oferty zajęć laboratoryjnych dedykowanych

przygodami triathlonowych rywali.

rodzinom z dziećmi. „Spotkania z nauką” organizowane są we wszystkie dni powszednie o godzinie 11:00,

Bieg Morskiego Komandosa organizowany 27 sierpnia przez Adventure Park Kolibki i specjali-

12:00 i 13:00. To 30 minut zagłębiania się w tajemnice podwodnego świata: badania rekinów, raf koralo-

stów z Formozy, to także jeden z najtrudniejszych, najbardziej wyczerpujących biegów w Polsce.

wych oraz nieznanych mieszkańców naszego morza. Ponieważ zajęcia łączą ze sobą naukę i zabawę, nie

Całodzienna impreza kierowana do najwytrwalszych - twardzieli gotowych spróbować się na

ma znaczenia wiek uczestników ani ich wyjściowy poziom wiedzy biologicznej.

terenowej trasie z licznymi przeszkodami. Uczestnicy biegną w pełnym umundurowaniu z replika-

Młode osoby zainteresowane pogłębianiem swojej wiedzy zachęcamy do udziału w Klubie Młodego Od-

mi karabinu AKM-47, co znacznie podnosi widowiskowość imprezy.

krywcy Mórz, a nieco starszych miłośników przyrody do Klubu Podróżników.
Dla szkół, przedszkoli oraz uczelni wyższych (w tym uniwersytetów III wieku) dostępna jest szeroka
oferta zajęć laboratoryjnych, pokazowych i terenowych, które pozwalają lepiej poznać podwodny świat.
A dlaczego warto go poznawać? Powodów jest co najmniej tyle, ile zwierząt w Akwarium Gdyńskim.

Pamięci Józefa Konrada
Korzeniowskiego
Gdyńską tradycją stało się honorowanie pamięci Józefa Konrada Korzeniowskiego poprzez
spotkania pod jego pomnikiem - 3 sierpnia - w rocznicę śmierci pisarza. Co roku z inicjatywy
Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, pojawiają się kwiaty pod pomnikiem wielkiego Polaka,
marynarza, najwybitniejszego marynisty światowej literatury. Pamięć Conrada zwyczajowo
honorują władze Gdyni, przedstawiciele organizacji i instytucji związanych z morzem. W spotkaniach regularnie uczestniczy nestor pomorskiego dziennikarstwa, redaktor Tadeusz Jabłoński,
inicjator powstania pomnika Józefa Konrada Korzeniowskiego - w Gdyni, na końcu Mola Południowego.   
Józef Konrad Korzeniowski zmarł 92 lata temu - 3 sierpnia 1924 roku. O Gdyni przypuszczalnie
nie wiedział wiele , dla wielu jednak młodych Polaków, jego książki były inspiracją przy wyborze
życiowej drogi. Wychowani na Conradzie, trafiali do szkoły morskiej, a Gdynia stawała się ich
portem macierzystym.
Gdyński pomnik autorstwa Zdzisława Kosedy i Wawrzyńca Sampa odsłonięto w 1976 roku. Ma
kształt stylizowanego żagla przypominającego galion żaglowca, z popiersiem pisarza od strony
frontowej. Poniżej cytat: „Nic tak nie nęci, nie rozczarowuje i nie zniewala jak życie na morzu”.
Z lewej strony cokołu napis: „Teodor Józef Konrad Korzeniowski 1857-1924”. Z prawej strony cokołu napis: „Joseph Conrad”. Nad cokołem z tyłu pomnika autograf pisarza oraz tytuły kilku jego
dzieł: „Tajfun”, „Lord Jim”, „Zwycięstwo”, „Smuga cienia”, „Jądro ciemności”.
Pamiętajmy o wielkim pisarzu, Polaku, człowieku morza nie tylko przy okazji kolejnych rocznic.
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Pierwszy ,,Pomorzanin”

Józef Unrug

Był pierwszy okrętem, na którym podniesiono 1 maja 1920 r.

W 1922 r. okręt wycofano ze służby w związku z przeka-

biało-czerwoną banderę odrodzonej Rzeczypospolitej.

zaniem zadań hydrografii władzom cywilnym. Pod nazwą

Urodził się 7 października 1884 r. w Brandenburgu. Wycho-

mieckiej rodzinie arystokratycznej, z Niemcami kontaktował

Zbudowana w Niemczech w 1893 r. płaskodenna jednostka

„Kaszuba” eksploatował go Urząd Marynarki Handlowej

wywał się w domu dwu kultur – z matką mówił po niemiecku,

się wyłącznie przez tłumacza. Wolność odzyskał w 1945 r. po

pocztowo-pasażersko-towarowa o żelaznym kadłubie, wy-

w Wejherowie, wykorzystując do służby hydrograficznej,

języka polskiego uczył się od ojca. Po maturze postanowił

wyzwoleniu obozu przez Amerykanów. W Londynie objął funk-

korzystywana była pod nazwą „Deutschland” w żegludze

a nawet do wycieczek morskich. Był więc także pierwszym

zostać marynarzem.

cję pierwszego zastępcy szefa Kierownictwa Marynarki Wo-

przybrzeżnej. Podczas I wojny światowej przemianowany

polskim statkiem wycieczkowym.

W 1907 r. ukończył Marineakademie Kiel. We flocie służył na

jennej. Pozostał na emigracji, sprowadził do Anglii żonę i syna.

na „Wotan” służył jako pomocniczy patrolowiec. W 1919 r.

W styczniu 1924 r. ponownie wcielony został do Marynarki

okrętach, także jako oficer inspekcyjny w Szkole Marynarki we

W 1946 r. awansowany na wiceadmirała, zdał także egzamin na

statek kupił kapitan marynarki Józef Unrug na potrzeby

Wojennej, z przywróconą nazwą ORP „Pomorzanin”. Po

Flensburgu. W latach 1915–1919 przeszedł na okręty podwodne

kapitana żeglugi wielkiej. Po likwidacji Polskich Sił Zbrojnych

tworzącej się polskiej administracji morskiej. Później-

modernizacji i przebudowie rozpoczął czynną kampanię

ostatnio jako komendant szkoły i dowódca flotylli. Zdemobili-

na Zachodzie Józef Unrug z żoną przeniósł się do Maroka, gdzie

szy admirał, dowódca floty tak to wspominał: „… stałem

jako okręt hydrograficzny. Ostatecznie wycofany został ze

zowany oficer Cesarskiej Marynarki Wojennej, po przyjeździe

pracował w firmie należącej do gdyńskich znajomych. W 1955 r.

się wtedy - po raz pierwszy i pewnie ostatni - prawnym

służby w Marynarce Wojennej w lutym 1932 r. Nazwę ORP

do Warszawy zgłosił się 19 maja 1919 r. do Sekcji Marynarki

małżeństwo przeniosło się do Domu Polskiego dla emerytów

właścicielem, pruski Gdańsk bowiem nie uznawał rządów

„Pomorzanin” przejął w tym czasie, przebudowany na okręt

Ministerstwa Spraw Wojskowych. Jako kierownik Urzędu

Lailly-en-Val we Francji. Józef Unrug zmarł w 1973 r. Spoczął na

polskich, wskutek czego statek kupić mogłem tylko na

hydrograficzny, trałowiec ORP „Mewa”.

Hydrograficznego kupił w Hamburgu na własne nazwisko

cmentarzu w Montresor nad Loarą.

własne imię”.

A dawny „Pomorzanin”, zakupiony przez prywatnego ar-

pierwszy polski okręt – ORP „Pomorzanin”. W kolejnych latach

Od wielu lat trwały starania o sprowadzenie szczątków Józefa

Po remoncie w Gdańsku i adaptacji na okręt hydrogra-

matora z Płocka, do 1939 r. pływał po Wiśle na trasie

pełnił funkcje sztabowe, a w 1923 r. na skutek nieporozumień

Unruga do kraju. Admirał w testamencie zastrzegł, że będzie

ficzny, ORP „Pomorzanin” rozpoczął prace pomiarowe na

Tczew – Gdańsk - Gdynia jako statek towarowo-pasażerski

z oficerami z dawnego zaboru rosyjskiego, z własnej inicjatywy

to możliwe pod warunkiem zorganizowania godnego pogrzebu

wodach Zatoki Puckiej, wytyczając m.in. tor podejściowy

„Pomian”. Portem macierzystym była Gdynia. Nie znane są

przeszedł do rezerwy. W 1925 r. został ponownie powołany do

zamordowanych przez komunistów jego podkomendnych. Po

do Pucka czy badając dno w rejonie przyszłej budowy portu

losy po przejęciu statku przez Niemców. W 1945 r. odnale-

służby jako Dowódca Floty, a w 1933 r. Prezydent RP Ignacy

ekshumacji i identyfikacji szczątków komandorów Mieszkow-

w Gdyni. W sierpniu 1920 r. okręt wykorzystany został do

ziony został w Gdańsku na dnie kanału stoczniowego. Po

Mościcki awansował Józefa Unruga na stopień kontradmirała.

skiego, Przybyszewskiego i Staniewicza warunek ten został

nietypowej wojennej operacji - wyruszył na ratunek zagro-

wydobyciu nie nadawał się do remontu i jego wrak został

W obliczu wojennego zagrożenia, 21 sierpnia 1939 r. przeniósł

spełniony. Uroczystości pogrzebowe Józefa Unruga na cmen-

żonemu internowaniem 18. Pułkowi Ułanów. Z redy Połągi

pocięty na złom w 1950 r.

Dowództwo Floty na Hel. Pełniąc funkcję Dowódcy Obrony Wy-

tarzu Marynarki Wojennej w Gdyni - Oksywiu zaplanowano na

(Litwa) zabrał grupę ułanów z końmi i wyposażeniem. Wy-

ORP „Pomorzanin” – podstawowe parametry: 186 BRT,

brzeża, 1 października w związku brakiem celowości dalszej

2018 rok.

ładunek w Gdańsku, ze względu na sprzeciw władz miasta

prędkość 8-9 węzłów, długość 35,8 m, szerokość 6,3 m,

okazał się niemożliwy, więc mimo trudności, rozładunek

zanurzenie ok. 1,5 m, 2 maszyny parowe ok. 300 KM, uzbro-

odbył się w porcie puckim i na gdyńskiej plaży.

jenie 2 karabiny maszynowe.

obrony, podjął decyzję o kapitulacji. W niewoli, urodzony w nie-

,,Kormoran” już pływa

fot. Marian Kluczyński

„Kormoran” – charakterystyka podstawowa:
długość całkowita: 58,50 m

zanurzenie konstrukcyjne: 2,7 m

szerokość maksymalna: 10,30 m

załoga: 45 osób + dodatkowo 7 miejsc

wyporność standardowa: 830 t

prędkość maksymalna: 15 węzłów

Kulinarna Świętojańska – czyli street
food festiwal w sercu Gdyni

W lipcu wyszedł w próby morskie pierwszy w XXI wieku,

i Morzu Północnym. Przystosowane są także do stawiania

nowy okręt zbudowany dla Marynarki Wojennej RP. Niszczy-

min, zwalczania środków dywersji podwodnej, a także pro-

ciel min, dla którego przewidziano nazwę „Kormoran”,

wadzenia działań ratowniczych. Okręt będzie wyposażony

to zupełnie nowa jakość w naszej flocie.

m.in. w bezzałogowe pojazdy podwodne kilku typów, służące

Kontrakt na projekt i budowę trzech jednostek tego typu ulo-

do identyfikacji obiektów minopodobnych i niszczenia min za

W sobotę 20 sierpnia, odbędzie się w Gdyni festiwal w duchu „street food”. Promuje on popularny nurt miejski w Europie

kowano w konsorcjum, któremu przewodniczy Remontowa

pomocą zdalnie odpalanych ładunków wybuchowych. Wyso-

i na świecie, integrujący i przyciągający ludzi o podobnych pasjach i zainteresowaniach jakimi są kulinaria. W godzinach od

Shipbuilding S.A. oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Cen-

ką manewrowość zapewnią „Kormoranom” pędniki cyklo-

12:00 do 17:00, ulica Świętojańska na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Wybickiego zamieni się kulinarny salon miejski.

trum Techniki Morskiej i Stocznia Marynarki Wojennej S.A.

idalne napędzane silnikami spalinowymi. Uzbrojenie obronne

Na kilkudziesięciu stoiskach gdyńscy restauratorzy oraz lokalni producenci zaprezentują swoje kulinarne osiągnięcia.

Inwestycje poczynione w ostatnich latach, wdrożenie unika-

składać się będzie z armaty przeciwlotniczej kalibru 23 mm,

Celem wydarzenia jest propagowanie różnorodnej kuchni, opartej na naturalnych składnikach, a także edukacja kuli-

towych rozwiązań sprawiły, że Remontowa Shipbuilding jest

wyrzutni pocisków Grom oraz wielkokalibrowych karabinów

narna. Pośród stoisk z jedzeniem nie zabraknie także tych edukacyjnych dla dzieci oraz dorosłych. Poza główną atrakcją

dziś przygotowana do budowy tak nowoczesnych, okrętów

maszynowych.

czyli wyśmienitym jedzeniem, odbędą się konkursy, pokazy gotowania na żywo w wykonaniu gdyńskich szefów kuchni.

wymagających surowych reżimów technologicznych. Ze

Kontrakt obejmuje budowę prototypu - termin przekazania

Po osiemdziesięciu latach reaktywowany zostanie „Bieg kelnerów” – jedyny w swoim rodzaju wyścig, który odbywał się

względu na specjalną stal amagnetyczną, prace spawalnicze

to IV kwartał 2016 - oraz 2 jednostek seryjnych. Terminową

w Gdyni jeszcze w latach trzydziestych XX w. Wszystko przy akompaniamencie świetnej muzyki jazzowej, granej na żywo.

musiały być prowadzone w odpowiednio przygotowanej,

realizacją kontraktu Remontowa Shipbuilding dowiodła

sterylnej wręcz hali produkcyjnej, w której temperatura nie

swojej wiarygodności, co może przełożyć się na udział stoczni

mogła spaść poniżej 5 st. C.

w kolejnych projektach modernizacyjnych Marynarki Wojen-

Niszczyciele min typu „Kormoran” przeznaczone są do poszu-

nej RP. Pierwsze, lipcowe próby morskie wykazały, że osiągi

kiwania i zwalczania min morskich na wodach polskiej strefy

„Kormorana” są nawet lepsze od zakładanych.

49er Grand Prix Gdynia 2016

ekonomicznej oraz w ramach zespołów NATO na Bałtyku

Co nowego w Centrum Nauki Experyment

ków pogodowych, niestety nie udało się przeprowadzić

edycji 49er Grand Prix Gdynia, których częścią jest m.in.

wyścigów, dlatego też o zwycięstwie zadecydowały wyniki

efektowny wyścig nocny. Niestety, warunki atmosferyczne

z dnia poprzedniego.

pokrzyżowały plany zawodnikom nie pozwalając na ukończenie wszystkich wyścigów. W związku z tym o wygranej

Wyniki 49er Grand Prix 2016 - klasyfikacja generalna:

w 49er Grand Prix Gdynia 2016 zadecydowały wyniki z

1. RUS 178, Artem Basalkin / Ilya Haneu (49er Lotto)

2016 rok to kolejny krok w rozwoju gdyńskiego EXPERYMEN-

dzianem cierpliwości gości. 20 interaktywnych stanowisk

eliminacji. Zwycięzcą regat została rosyjska załoga RUS 178

- 15 pkt

TU i czas przygotowań do uruchomienia nowej wystawy stałej.

pozwala tworzyć fantazyjne kompozycje, wykorzystując

- Artem Basalkin i Ilya Haneu.

2. POL 107, Przemek Filipowicz / Grzegorz Goździk (49er

Obok ekspozycji Hydroświat, Akcja: Człowiek!, Niewidoczne

między innymi światło, ciepło czy piasek. Poprzez zabawę przy

W szóstej edycji regat na wodach Zatoki Gdańskiej wystar-

C.H. Klif) - 16 pkt

Siły i Drzewo Życia powstaną kolejne interaktywne stanowi-

poszczególnych eksponatach każdy ma szansę uwolnić swoją

towało 9 załóg. Gdynia zafundowała wszystkim zawod-

3. POL 52, Tymoteusz Bendyk / Jacek Nowak - 27 pkt

ska, dotyczące tematyki zdrowotnej. Centrum każdego dnia

kreatywność!

nikom niezłą huśtawkę pogodową. Po pierwszym dniu

4. POL 196, Piotr Szlachcic / Łukasz Włoch (49er Gdynia)

aktywnie promuje działania prozdrowotne i wiedzę zwią-

Warto experymentować każdego dnia.

liderem zawodów została załoga POL 52 Tymoteusz Bendyk

- 31 pkt

i Jacek Nowak. W sobotę wiatr był już słabszy. Zawodnicy

5. POL 5, Jan Marciniak / Kamil Kozioł - 40 pkt

zaną z zagadnieniem. Jednak co najważniejsze, temat nowej
wystawy został wybrany w oparciu o opinie odwiedzających

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

musieli koncentrować się na perfekcyjnym prowadzeniu

6. POL 258, Madeleine Zielińska, Nadia Zielińska - 54 pkt

EXPERYMENT gości, którzy w większości wskazali zdrowie,

Godziny otwarcia: wtorek-piątek 9:00-18:00

łódki, taktyce i przewidywaniu zmian wiatru. Tego dnia

7. POL 2, Wojciech Stolarczyk / Damian Knorps - 60 pkt

jako najciekawszą i najbardziej oczekiwaną problematykę.

sobota-niedziela 10:00-19:00

od samego początku najlepiej prezentowała się rosyjska

8. POL 165, Sebastian Zarzeczański / Krystian Moszczyński

Nowością jest również wystawa czasowa „PORUSZYĆ WY-

fot. Tomasz Kamiński

W dniach 22-24 lipca odbyły się w Gdyni regaty szóstej

experyment.gdynia.pl

fot. Robert Hajduk/ Shuttersail.com

załoga - Artem Basalkin i Ilya Haneu.

- 84 pkt

OBRAŹNIĘ”, która gości w EXPERYMENCIE do końca grudnia

W niedzielę zarówno zawodnicy 49er jak i Polskiej Ekstra-

9. POL 7, Maciej Górecki / Łukasz Nurkowski - 86 pkt

2016 roku. Jest ona swoistym warsztatem wyobraźni i spraw-

klasy Żeglarskiej przez cały dzień byli w pełnej dyspozycji
i czekali na wiatr. Z powodu niewystarczających warun-

4

5

1.

2.

3.

4.

Fotografie: 1-2 – Regaty 49er Grand Prix Gdynia 2016, fot. Robert Hajduk/ Shuttersail.com, 3-6 – Spacer z cyklu Wakacje Morskie Gdyni w dniu 23.07.2016, fot. Przemek Kozłowski, 7-8 – Wycieczkowiec AIDAdiva w Gdyni w dniu 23.07.2016, fot. Przemek Kozłowski

Fotoreportaż morski

Kalendarium wydarzeń
WYDARZENIA MORSKIE – ŻEGLARSKIE

6, 13.08 Spacery z przewodnikiem „Wakacje Mor-

CYKLICZNE WYSTĘPY MUZYCZNE

Plaża Gdynia Orłowo, wejście nr. 17, godz. 21:30

14.08 Mistrzostwa Gminy Kosakowa, Rewa, Yacht

skie Gdyni”, Gdynia InfoBox, godz. 11:00

w każdy wtorek Jam Session Bluesowe - Blues

14.08 „Rio, I love you”, Kino Letnie na plaży

Klub Rewa

6, 13.08 Warsztaty Plac Kreacji - Plac Małego

Club, godz. 19:30

miejskiej w centrum Gdyni, na wysokości klubu

19-21.08 Mistrzostwa Polski Katamarany, Sopot,

Architekta (dla dzieci 8-15 lat), Miejskie Hale

w każdą środę Jam Session Jazzowe, Blues Club,

Contrast, godz. 21:30, wstęp wolny

Uczniowski Klub Sportowy Navigo Sopot

Targowe w Gdyni, godz. 10:00

godz. 19:30

20-21.08 Regaty RCB, Sopot, Sopocki Klub Żeglarski

do 31.08 Wakacje / Kreacje. Port w rękach dzieci,

w każdą sobotę Hale Muzyczne, koncerty jazzowe

25-26.08 Mistrzostwa Polski Młodzików i Junio-

Muzeum Emigracji

przy Miejskich Halach Targowych, godz. 10:00

rów – Puchar Polski Polskiego Stowarzyszenia

www.modernizmgdyni.pl

w każdą niedzielę do 26 sierpnia koncerty muzyki

Windsurfingu, Rewa, Polskie Stowarzyszenie

www.haletargowegdyni.pl

promenadowej, Kamienna Góra, godz. 16:00

26-28.08 Letni Puchar Gdyni – Otwarte Mistrzo-

FESTIWALE, WYDARZENIA PLENEROWE

SPEKTAKLE TEATRALNE

stwa Okręgu Pomorskiego, Gdynia, Yacht Klub

05.08-07.08 Herbalife Ironman 70.3 Gdynia 2016,

04-07.08 „Jeszcze bardziej zielona gęś”, Scena

Polski Gdynia

Molo Południowe

letnia w Orłowie, godz. 20:00

27.08 Bieg Morskiego Komandosa, Kolibki

06.08 „Triathlon Story”, Teatr Muzyczny w Gdyni,

Windsurfingu

WARSZTATY, SPACERY, WYSTAWY

5.

6.

09.08 „Żółta łódź podwodna”, Dar Pomorza, godz.

Emigracji, wystawa

08.08 Soufly, Klub Ucho, godz. 19:00

20:00

do 30.10 Marek Cecuła - Polskie Projekty Polscy

08.08 Jazz na plaży: Elec-Tri-City „Depth of Fo-

10.08 „Bóg mordu”, Scena letnia w Orłowie, godz.

Projektanci, Muzeum Miasta Gdyni, wystawa

cus”- Janusz Mackiewicz, Scena letnia w Orłowie,

20:00

do 27.11 Wielkie dni małej floty w malarstwie

godz. 20:00

11-14.08 „Komedia omyłek”, Scena letnia w Orło-

Adama Werki, Muzeum Marynarki Wojennej

18.08 Koncerty z widokiem na świat – Sister

wie, godz. 20:00

Wood, Muzeum Emigracji, godz. 20:00
WYDARZENIA CYKLICZNE, BEZPŁATNE (LET-

21.08 Slow Magic, Oxford Drama, Klub Ucho, godz.

KINO DKF, KINO STUDYJNE, PLENEROWE

NIE SOBOTY):

20:00

05.08 „Hel”- premiera, Gdyńskie Centrum Filmowe

6, 13.08 Spacery z przewodnikiem „Wakacje

30.08 Manfredi & Johnson, Cafe Anioł, godz. 17:00

05.08 „Nie ma mowy”- premiera, Gdyńskie Cen-

z modernizmem, wakacje z architekturą”, Gdynia

trum Filmowe

InfoBox, godz. 14:00

09.08 „Głośniej od bomb”, Kino letnie w Orłowie,

Sezon na wycieczkowce
Nazwa Statku

Bandera

Długość

Przybycie

Wyjście

Insignia

Wyspy Marshalla

180,5

04.08 godz. 8:00

04.08 godz. 17:00

AIDAdiva

Włochy

251,89

12.08 godz. 8:00

12.08 godz. 17:00

Viking Star

Malta

227,2

14.08 godz. 6:00

14.08 godz. 13:00

Costa Pacifica

Włochy

290,2

15.08 godz. 7:00

15.08 godz. 20:00

Emerald Princess

Bermudy

113

17.08 godz. 7:00

17.08 godz. 16:00

Europa 2

Malta

225,62

20.08 godz. 8:00

20.08 godz. 20:00

AIDAdiva

Włochy

251,89

22.08 godz. 8:00

22.08 godz. 17:00

MSC Poesia

Panama

293,8

25.08 godz. 14:30

25.08 godz.20:30

Costa Pacifica

Włochy

290,2

26.08 godz. 7:00

26.08 godz.20:00

Viking Star

Malta

227,2

28.08 godz. 13:00

28.08 godz. 24:00

- Tonaż brutto 68 500 GT
- Prędkość maksymalna 21,8 węzłów
- Liczba pasażerów 2050
(plus 646 członków załogi)

7

6
7.

8.

I RODZIN NA STRONIE:
WWW.GDYNIARODZINNA.PL

KONCERTY

- Ilość pokładów 14

WWW.GDYNIAKULTURALNA.PL
OFERTA SKIEROWANA DO DZIECI

do 31.08 „Goście” Krzysztofa Wodiczki, Muzeum

- Długość 251,89 m

I TURYSTYCZNA GDYNI
WWW.GDYNIATURYSTYCZNA.PL

godz. 19:00

WYCIECZKOWIEC AIDAdiva
ZAWITA W GDYNI JUŻ 12 SIERPNIA!

BIEŻĄCA OFERTA KULTURALNA

POKAZY, SPACERY I WARSZTATY KULINARNE
Specjalna oferta bezpłatnych pokazów i warsztatów kulinarnych
przygotowana przez Hale Targowe oraz Szlak Kulinarny Centrum Gdyni. Zapraszamy rodziców z dziećmi (6–12 lat) w każdą
sobotę lata, start godz. 10:00. Plac Kreacji – Hala Targowa
ul. Wójta Radtkego 36/40.
www.haletargowegdynia.pl | www.kulinarnagdynia.pl
WYCIECZKI MORSKIE Z ADRENALINĄ!
Zapraszamy na wycieczki morskie szybkimi łodziami – RIB’ami.
Niezapomniane wrażenia na wodzie, panorama morska Gdyni
i Trójmiasta, ponadto atrakcje morskie, w tym Torpedownia
w Babich Dołach, Klif Orłowski, wrakowiska. Start – Marina
Gdynia. Kontakt tel. 606 262 497| www.riby.pl
SPĘDŹ LATO W GDYNI!
Lato w Gdyni to kulturalno-morski szczyt wydarzeń, w tym
znakomite festiwale i koncerty w klubach, słynne regaty,
wizyty olbrzymich wycieczkowców, fantastyczne spektakle teatralne przy plaży. Na miłośników architektury czeka Weekend
Architektury. www.gdyniakulturalna.pl
www.gdyniaturystyczna.pl
GDYNIA INFOBOX –
OBSERWATORIUM ZMIAN
Wielka makieta miasta i portu morskiego, wielkoformatowa
panorama miasta, wieża widokowa z peryskopem – wstęp
bezpłatny | www.gdyniainfobox.pl
PRZEŻYJ MORSKĄ PRZYGODĘ!
Szkolenia żeglarskie i nurkowe w Gdyni! Zapraszają uznane centra nurkowe oraz jachtkluby w gdyńskiej marinie, z wieloletnią
tradycją i osiągnięciami. ZADZWOŃ i dowiedz się więcej
– tel. 58 622 37 66 (Miejska Informacja)
POZNAJ DWA UNIKALNE GDYŃSKIE MUZEA
50 m od Plaży Śródmieście | ul. Zawiszy Czarnego 1. Przeżyj
podróż w czasie do Gdyni lat 20–30. w Muzeum Miasta Gdyni
Eksponaty na dotyk – poznaj historię polskiej floty wojennej –
Muzeum Marynarki Wojennej. Specjalna oferta letnia dla dzieci
i młodzieży! www.muzeumgdynia.pl | www.muzeummw.pl

Archi Quiz
Rozpoznaj miejsce

a.

b.

d.
Rozpoznaj miejsce

Quiz Morski

c.

a.

b.

c.

Wydawca: Miasto Gdynia
Teksty oraz koncepcja wydawnicza: zespół redakcyjny Agencji Rozwoju Gdyni
Projekt okładki i ilustracja: Izabela Jackowska
Komiks scenariusz: Aleksander Gosk
Rysunki: Olga Obst
Fotoedycja: Przemysław Kozłowski

Fotografie: z zasobów Agencji Rozwoju Gdyni, Urzędu Miasta
Gdyni, Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Marynarki Wojennej,
Gdyńskiego Centrum Sportu, archiwum Morza, archiwum Akademii Morskiej, Shutterstock Inc, Portu Morskiego Gdynia,
Tomasza Kamińskiego, Bartłomieja Ponikiewskiego

Odpowiedzi z poprzedniego numeru:
Archi quiz nr 2: a) Łuszczarnia Ryżu, b) Płaskorzeźby w dworcu morskim, c) Kamienica
ul. Wolności 5, d) Dom Rybaka, ul. Jana z Kolna

Archi quiz morski: a) Torpedownia w Babich Dołach, b) Działo ul. Waszyngtona
c) Węgorz elektryczny, Akwarium Gdyńskie, d) Tabliczka przy Krzyżu Wendy

d.
MIEJSKA INFORMACJA
UL. 10 LUTEGO 24
TEL. 58 622 37 66
WWW.GDYNIATURYSTYCZNA.PL

