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Święto architektury
po raz siódmy w Gdyni!

Wieczna wachta

20 lat linii Gdynia
–Karlskrona w liczbach

Ladies’ Jazz Festival 2017

W blasku sierpniowego słońca
Czekaliśmy i chyba wreszcie lato przyszło. Wprawdzie kapryśne i dopiero znacznie po półmetku,

działań o charakterze rekreacyjno-rozrywkowym. Wcześniej, bo 11-12 sierpnia, amatorzy mocnych

Święto architektury po raz siódmy w Gdyni!

jednak lepiej późno niż wcale. Na szczęście w Gdyni niezależnie od pogody, w sezonie letnim na brak

wrażeń przeżywali w Gdyni podniebny festiwal Gdynia Aerobaltic. W programie były m.in. nocne

atrakcji nie możemy narzekać. Kilka naszych zapowiedzi oraz krótkich relacji z tych wydarzeń, które

loty i popisy samolotowych grup akrobacyjnych. Kunszt pilotów mieszkańcy Gdyni oraz turyści mogli

Stało się już tradycją, że w ostatni weekend sierpnia Gdynia jest stolicą polskiej archi-

• Foto-Spacer - Miasto i modernizm - prowadzenie Przemysław Kozłowski

wspólnie przeżywaliśmy w kapryśnym pogodowo sierpniu.

podziwiać bezpośrednio z plaży i bulwaru.

tektury. Tak będzie również i w tym roku, podczas siódmej edycji Weekendu Architektu-

• Foto Warsztat - Spacer - Architektura Współczesna Gdyni - prowadzenie Maurycy

ry, w dniach 24 – 27 sierpnia. Program, podobnie jak w ubiegłych latach, obfituje

Śmierzchalski

ŚWIĘTOWAŁA MARYNARKA

HANDLOWO

W rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku, 15. sierpnia w samo południe, przy płycie Marynarza

Choć 80-lecie powstania Miejskich Hal Targowych, obchodzić będziemy dopiero w listopadzie, to już od

w szereg niezwykle ciekawych propozycji zarówno dla oddanych fanów architektury,

• Architektura Chyloni lata 20-30 - prowadzenie Robert Chrzanowski

Polskiego, złożeniem kwiatów, oficjalnymi wystąpieniami, oddaniem 21. strzałów armatnich z ORP

początku lata przypominają te rocznicę liczne inicjatywy m.in. cykl bezpłatnych spacerów poznawczo-

jak i amatorów chcących się dowiedzieć czegoś nowego.

• Spacer z Architektem - spacer otwarcia - prowadzenie dr. hab. inż. arch. Kazimierz

„Błyskawica”, a także defiladą Kompanii Honorowej i Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej,

sentymentalnych oraz architektoniczno-kulinarnych.

swoje coroczne święto zainaugurowała Marynarka Wojenna. W ten dzień Muzeum Marynarki Wojennej

Butelski, prof. Politechniki Krakowskiej
Główną osią wydarzeń będzie cykl ARCHI Prelekcji - podczas których w Gdyńskim

• Na tropie modernistycznych detali wyposażenia i wystroju - prowadzenie

InfoBoxie oraz Gdyńskim Centrum Filmowym, wystąpią wybitni architekci w tym m.in.:

dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska

oraz ORP „Błyskawicę” bezpłatnie odwiedziły tłumy Gdynian oraz turystów. Dużą atrakcję stanowiło

Miasto od kilku lat promuje to bardzo ważne dla Gdyni miejsce. Historyczny, modernistyczny zespół

także bezpłatne zwiedzanie zacumowanych w Basenie Prezydenta okrętów: podwodnego ORP „Sęp”

Miejskich Hal Targowych z 1937 r., stanowi istotny element tożsamości Śródmieścia Gdyni, uznanego za

Zbigniew Maćkow, Jacek Droszcz, Piotr Lewicki, Kazimierz Łata, czy badacze architektu-

• Via Modernistyczna Świętojańska - prowadzenie Jarosław Kaczmarczyk

oraz ratowniczego ORP „Lech”. Natomiast na parkingu przed klubem Riwiera (ul. Zawiszy Czarnego 1)

Pomnik Historii. Warto przy okazji przyjrzeć się starannie odnowionej elewacji hali Łukowej, Rybnej

ry: prof. dr hab. arch. inż. Maria Jolanta Sołtysik, dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski,

• Architektura Historyczna Orłowa - prowadzenie prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta

mogliśmy oglądać efektowny Festyn Żołnierski, z pokazami pojazdów i sprzętu wojskowego, stanowiskami

oraz Płaskiej, a także podświetlanemu szyldowi oraz zegarowi na przeszklonej konstrukcji ściany

dr Szymon Kubiak, dr Jacek Friedrich, dr. arch. inż. Anna Orchowska-Smolińska.

Sołtysik

promocyjnymi dla zainteresowanych służbą wojskową i koncertami m.in. Orkiestry Reprezentacyjnej

szczytowej w Hali Łukowej. Przywrócono im dawną świetność m.in. dzięki staraniom dr Roberta

Popularnym elementem, jak co roku, są pokazy ARCHI Filmów. W tym roku wśród przy-

• Spacer Via Modernizm Dzielnicy Witomino - prowadzenie Weronika Szerle

Marynarki Wojennej.

Hirscha - Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz projektom plastyka miejskiego Jacka Piątka.

gotowanych tytułów są między innymi: „Człowiek z otwartą dłonią”, „Superjednostka”,

A w drugiej połowie września czeka nas III edycja Święta Hal Targowych, jedynej takiej imprezy

„Uzdrowisko. Architektura Zawodzia”, „Okolska 3”, „MDM”, „Europejski Architekt Bohu-

ATRAKCJE POD ŻAGLAMI

w Polsce.

Marina w pełni sezonu – nie ma dnia, żeby na wodę nie ruszali najmłodsi i bardziej już doświadczeni.

www.haletargowegdynia.pl

W ramach polskiej ekstraklasy żeglarskiej – o Grand Prix Gdyni ścigać się będą 19 sierpnia najszybsi,

Całość zaplanowanych wydarzeń zamkną wystawy autorskie - architektów i pokon-

slav Fuchs” czy duńska propozycja „Duch Piramidy”.

kursowe „Gdyński Modernizm w Obiektywie” oraz projektantów wnętrz „Współczesne Atelier”.

Każdego roku najpopularniejszym elementem Weekendu Architektury są ARCHI Spacery

na najefektowniejszych łódkach klasy „49er”. Tydzień później – Letni Puchar Gdyni w klasach

JAZZOWO I …

przygotowawczych i olimpijskich - wystartują łodzie klas „420”, „470”, „49 er” i „29 er”. To żagle

Od 11. już lat muzyczną z kolei specjalnością Gdyni jest jedyny w Europie Festiwal Kobiet Jazzu,

niewielkie, ale także w żaglach największych czeka nas kilka atrakcyjnych wydarzeń.

reklamowany jako najgęściej obsadzone laureatkami nagród Grammy miejsce we wszechświecie!

Po dłuższej nieobecności „Dar Młodzieży” od drugiej połowy sierpnia jest już częstszym gościem

Odmiany jazzu wszelakie – od nowoorleańskich rytmów po smooth jazz, bossa novę, nawet piosenkę

przy nabrzeżu Pomorskim. Do końca sezonu bowiem przewidziano jedynie krótkie wyjścia na Bałtyk.

francuską. Kryterium generalnym jest dobra muzyka w kobiecej aranżacji. Ladies’ Jazz Festival 20-27

Będzie zatem okazja do, zawsze malowniczych, pożegnań i powitań.

sierpnia w Teatrze Muzycznym i gościnnie w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie.

Prawdziwym przebojem sezonu – na miejscu „Daru Młodzieży” - będzie wizyta trójmasztowej fregaty

www.ladiesjazz.pl

specjalnie na tę okazję przygotowanymi trasami Gdyńskiego Szlaku Modernizmu oraz

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, jednak na niektóre (w tym szczególnie

współczesnej architektury. Wśród propozycji spacerów tematycznych z udziałem eks-

warsztaty i spacery) obowiązywać będą zapisy. Szczegółowy program na stronie:

pertów, architektów oraz licencjonowanych przewodników gdyńskiego modernizmu są:

www.weekendarchitektury.pl oraz www.modernizmgdyni.pl

• Modernistyczne tarasy i podwórka - prowadzenie Arkadiusz Brzęczek
• Modernistyczne ogrody w Dzielnicy Działki Leśne - prowadzenie Anna Panasewicz

„El Mellah” – nowiutkiego, przechodzącego próby morskie żaglowca, zbudowanego w Gdańsku dla
Marynarki Wojennej Algierii. Projekt Zygmunta Chorenia, szkolenie algierskiej załogi pod okiem

MODERNISTYCZNIE

specjalistów z Akademii Morskiej w Gdyni. Wstępny termin wejścia do Gdyni – 21 sierpnia.

Stało się tradycją, że w ostatni weekend sierpnia Gdynia jest stolicą polskiej architektury (24 – 27.08.).
Główną osią siódmej edycji Weekendu Architektury będzie cykl ARCHI Prelekcji, podczas których

W POWIETRZU

w Gdyńskim InfoBoxie oraz Gdyńskim Centrum Filmowym, wystąpią wybitni architekci oraz

W sierpniu czekają nas także kolejne, zapierające dech w piersiach ewolucje ekstremalnych

badacze architektury. Tradycyjnie dużą popularnością cieszą się pokazy ARCHI Filmów. Specjalnie

linoskoczków zadziwiających odwagą i sprawnością. Rywalizować będą na kilkudziesięciometrowej

przygotowane, w ramach ARCHI Spacerów, trasy Gdyńskiego Szlaku Modernizmu oraz współczesnej

wysokości, między masztami „Daru Młodzieży” w ekstremalnych mistrzostwach pod znakiem Red Bull

architektury to jak co roku mocny punkt Weekendu Architektury.

Slackship (19 sierpnia). „Dar Młodzieży” coraz częściej okazuje się magnesem także dla różnorodnych
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20 lat linii Gdynia –Karlskrona w liczbach

Wieczna wachta

Linia Gdynia-Karlskrona 19 maja 2015 roku

osobowych. Gdyby wszystkie naraz miały

i III oficer na „Marchlewskiego”. W 1951 roku zo-

obchodziła 20lecie swojego istnienia. Ilu

wjechać na promy w Gdyni to kolejka do od-

półuśmiech i uważne spojrzenie zmrużonych

stał zdjęty z pokładu przez Urząd Bezpieczeństwa

pasażerów przewiozła w tym czasie?

prawy musiałaby się zacząć… w Irkucku!

oczu zwiastowały człowieka o dystansie do świata

Publicznego i oskarżony o zatajenie informacji

W pierwszy rejs z Karlskrony do Gdyni wy-

W roku 1995 linię Gdynia-Karlskrona obsłu-

i wielobarwnym, bogatym życiorysie.

o planowanej ucieczce do Szwecji statku „Panna

płynął prom Lion Queen. Do końca tego roku

giwał tylko jeden statek - Lion Queen.

Andrzej Drapella, kapitan żeglugi wielkiej, żeglarz,

Wodna”. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego

przewiózł on ponad 73 tysiące pasażerów. To

W 2017 roku kursują na tym dystansie dwie

wychowawca kadr morskich, smakosz życia,

w Gdańsku skazany na 3 lata więzienia, odbywał

obywatel świata.

karę w Gdańsku, a następnie w kopalni węgla

tak, jakby zabrać w rejs wszystkich miesz-

wielkie bliźniacze jednostki Stena Spirit

kańców Sopotu i Karlskrony.

i Stena Vision oraz równie duża Stena Baltica

W 2014 roku w rejs na tym szlaku popłynęło

– prom przeznaczony głównie do transportu

ponad 560 tysięcy pasażerów, a to więcej niż

ładunków.

liczba mieszkańców Göteborga czy podwojo-

Aby uzmysłowić skalę wielkości tych jedno-

Był jedną z najlepiej rozpoznawalnych postaci

zamustrował na „Batorego”, później jako asystent

kapitańskiej społeczności. Charakterystyczny

„Walenty-Wawel” w Rudzie Śląskiej. Na wolność
Urodził się 18 czerwca 1930 roku w Katowicach.

wyszedł w czerwcu 1953 roku, z zakazem pracy

Był synem generała Juliusza Drapelli, weterana

w Polskiej Marynarce Handlowej.

wojny bolszewickiej 1920, dowódcy 27 Dywizji Piechoty w kampanii wrześniowej, uczestnika bitwy

W 1956 roku wrócił do Gdyni - początkowo

na liczba gdynian!

stek wyobraźmy sobie, że wysokość promu

nad Bzurą, kawalera Virtuti Militari. Andrzej

pracował w Urzędzie Morskim, następnie, po

Wyobraźcie sobie liczbę blisko 7 mln osób

Stena Spirit licząc od wody do topu (czubka)

w 1944 roku wstąpił do AK - pseudonim „Radwan”.

pozytywnym orzeczeniu Komisji Weryfikacyjnej

– a tylu właśnie pasażerów szwedzki arma-

masztu to 48 m czyli tyle co 19 pięter wie-

Po wojnie wyobraźnią młodego człowieka zawład-

Marynarzy i Rybaków Dalekomorskich Minister-

brał udział w pionierskim rejsie Szkoły pod Żagla-

dził w 2013 roku na Morze Śródziemne. Wcześniej

tor przewiózł w ciągu 20 lat na linii Gdynia-

żowca.

nęły morze i żagle. Przerwał szkolną naukę, złożył

stwa Żeglugi, przyjęty został ponownie do pracy

mi zorganizowanej przez Krzysztofa Baranowskie-

dowodził jeszcze „Oceanią” (2004 r.) w arktycznej

-Karlskrona. To tyle, co 2/3 ludności Szwecji,

Wielu pasażerów to i duży apetyt. Oto śred-

papiery do Państwowej Szkoły Morskiej i w 1946

w PLO na stanowisko asystenta pokładowego.

go na „Pogorii”. Gdy w 1990 roku odszedł

wyprawie na Spitsbergen.

roku zameldował się w Państwowym Centrum

Na statkach gdyńskiego armatora oraz Chińsko-

z PLO na emeryturę, mógł w pełni poświęcić się

czy 1/5 ludności Polski albo 3 razy więcej niż

nie, tygodniowe zużycie niektórych produk-

swojej pierwszej życiowej pasji jaką były żagle

O marynarzach mówi się, że odchodzą pełnić

tów na Stena Spirit: jajka – ok. 7000 sztuk,

1,8 MW/h – tyle energii zużywa statek

-Polskiego Towarzystwa Okrętowego „Chipolbrok”

Paryż liczy mieszkańców. A gdyby poprosić

łyby ponad dwukilometrowy korek przed

Wychowania Morskiego w Gdyni, na obowiązkowe kursy pracy morskiej. Po pomyślnym przejściu

przepracował większą cześć swego zawodowego

i wychowanie morskie młodzieży. Przez kolej-

wieczną wachte. I na taką wieczną wachtę

wszystkich pasażerów, którzy w tym czasie

bułki – ok. 3500 sztuk, piwo – 2246 litrów,

światłami. Skoro zielone światło trwa mak-

w morzu, a podczas manewrów – 3 MW/h,

egzaminów odbył kandydacki rejs na „Darze

życia. W 1964 roku zyskał dyplom kapitana żeglugi

ne lata poświęcał się wychowaniu morskiemu.

16 lipca 2017 roku odszedł kapitan Andrzej Drapel-

płynęli na tej trasie, aby złapali się za ręce, to

mięso – ok. 1350 kg, ser żółty – ok. 250 kg.

symalnie minutę, to ostatni w tym korku

czyli tyle, co 4-tysięczne miasteczko, na

Pomorza”, a po powrocie trafił do Szczecina, dokąd

wielkiej. Od 1975 roku dysponował także patentem

Dowodził m.in. harcerskim szkunerem „Zawisza

la - jeden z pionierów powojennej żeglugi, pasjonat

opletliby kulę ziemską dwukrotnie.

Wszystkie 3 promy mają olbrzymią prze-

przejechałby dopiero po 27 zmianie świateł.

przykład Hel czy Mikołajki. Dla porównania:

przeniesiono z Gdyni Wydział Nawigacyjny PSM-ki

jachtowego kapitana żeglugi wielkiej. Równolegle

Czarny”, brygiem „Fryderyk Chopin”. Prowadził

żagli, człowiek nietuzinkowy, prawdziwy człowiek

Przez 20 lat promy Stena Line wypłynęły

strzeń ładunkową. Tzw. linia ładunkowa na

4 silniki główne statku Stena Vision mają

Elektrociepłownia Żerań produkuje 386

(dyrektorem był tam legendarny Konstanty Macie-

bowiem z pracą we flocie handlowej, poświęcał się

te żaglowce w wielu prestiżowych rejsach podczas

morza. Zwykł mawiać, że na statkach handlowych

z portów w Gdyni i Karlskronie ponad 20 000

2 pokładach samochodowych Stena Spirit

łączną moc 40 000 koni mechanicznych, czyli

MW, Elektrownia Halemba 200 MW a Elek-

rewicz). Po uzyskaniu dyplomu ukończenia Szkoły

żeglowaniu. Od 1 grudnia 1983 roku do 10 czerwca

regat żaglowców. Ostatnim żaglowcem Andrzeja

pracował, żeglarstwu natomiast oddał serce.

razy pokonując blisko 6 mln kilometrów, czyli

liczy łącznie 2200 m, tzn. że pomieści ok 600

tyle, co ponad 1660 „maluchów” albo tyle, co

trownia Wiatrowa Swarzewo koło Pucka

podjął pracę we flocie – jako starszy marynarz

1984 roku, jako przedstawiciel ministra żeglugi,

Drapelli był „Kapitan Borchardt”, który poprowa-

15 razy drogę z Ziemi do Księżyca! Przez 20

samochodów osobowych lub 115 ciężarówek.

750 popularnych samochodów Skoda Fabia

– 1,3 MW.

lat przewiozły ponad 1,1 mln samochodów

Gdyby stanęły jeden za drugim utworzy-

z silnikiem 1,2.

Aktualności spod żagla

Ladies’ Jazz Festival 2017

Mistrzostwa Europy w klasie Optimist z udziałem gdyńskich żeglarzy

roztopić wszystkie śniegi” – powiedział o niej

Tegoroczne mistrzostwa w klasie Optimist (30 lipca - 5 sierpnia) zorganizowano na akwenie Morza Czarnego,

Prince. Współpracuje z producentem Lizz

w bułgarskim Burgas z udziałem ponad 250 zawodników z 40 krajów. W składzie polskiej reprezentacji znalazło

Wright i Melody Gardot, fachowcy porównują

się aż dwoje zawodników z gdyńskich jachtklubów - Pola Dzik (YKP Gdynia) oraz Igor Kuczys (MKŻ Arka Gdy-

ją również z Norah Jones. Frajdą dla miło-

czołówce i tylko dwa razy był w drugiej dziesiątce. Dobre, a przede wszystkich równe pływanie, pozwoliło Igo-

śników jazzu będzie zapewne występ Bebel

rowi na zdobycie srebrnego medalu zawodów. Lepszy od gdyńskiego żeglarza był tylko Serb Stefan Yuill. Wśród

Galiberto – córki jednego ze współtwórców

dziewcząt najwyższą lokatę z polskich reprezentantek wywalczyła Pola Dzik, zajmując 21 miejsce, o dziewięć
lokat poprawiając swój ubiegłoroczny wynik.
Pięć polskich załóg wystartowało w jednym z najsłynniejszych wyścigów morskich świata
Pięć polskich załóg zostało zakwalifikowanych do udziału w jednym z najsłynniejszych wyścigów morskich na
świecie – The Rolex Fastnet Race. Start regat nastąpił w brytyjskim Cowes 6 sierpnia. Liderem jednej z załóg
- „Monster Project”, którą tworzy aż 19 doświadczonych żeglarzy, jest Mateusz Kusznierewicz utytułowany polski żeglarz, czterokrotny uczestnik igrzysk olimpijskich, w tym jako pierwszy polski złoty medalista igrzysk
w zmaganiach żeglarskich. W regatach bierze udział także „Fujimo” , zwycięzca m.in. czerwcowego wyścigu załóg dwuosobowych Gdynia DOUBLEHANDED Yachtrace. Skipperem załogi będzie Tomasz Kosobucki. The Fastnet
Race obok regat Sydney to Hobart, jest najtrudniejszym i najważniejszym wyścigiem morskim świata. Jego trasa
wiedzie z brytyjskiego Cowes, przez cieśninę Solent, wzdłuż południowego wybrzeża Anglii, Kanał La Manche,
Morze Celtyckie, aż do słynnej irlandzkiej skały Fastnet. Trasa wyścigu liczy łącznie 608 mil morskich, a meta
usytuowana jest w Plymouth. Uczestnicy pokonają jeden z najtrudniejszych akwenów na świecie, ze względu

fot. Kandance Springs, materiały organizatora festiwalu

nia). Ogromny sukces odniósł w regatach Igor Kuczys, który w większości wyścigów zajmował miejsca w ścisłej

muzyki bossa novy (João Gilberto). Ta prawdziwa „Girl from Ipanema” z nowojorsko-londyńskim akcentem, po dziesięcioletniej
przerwie, ponownie wystąpi w Polsce na
jedynym koncercie w naszym kraju w tym
roku. Ostatni dzień festiwalu należeć będzie
do kanadyjskiej autorki tekstów i wokalistki
Wandy Lands. Artystka zasłynęła występami w kanadyjskiej produkcji musicalu
„Nędznicy”, była dwukrotnie nominowana do
nagrody Radia Kanadyjskiego dla najlepszego
artysty i za najlepszy przebój. Rozpoczęła
Dla wszystkich entuzjastów pięknych kobie-

będzie legendarna wokalistka jazzowa Urszu-

kiem środowiska i pozycją w międzynarodo-

falę, przez co wiele załóg natrafia na liczne problemy, a nawet kończące się tragedią. W 1979 roku w wyniku

cych głosów i muzyki chwytającej za serce

la Dudziak która wystąpi 20.08 w Teatrze

wym jazzie, po siedmiu latach od pierwszego

sztormu przewróciło się około 100 jednostek, zginęło 19 osób – 15 żeglarzy i 4 ratowników.

koniec sierpnia będzie niezwykle emocjo-

Muzycznym na otwarciu festiwalu. To jej

dla nas występu, będzie ponownie gwiazdą

nujący. Ladies’ Jazz Festival, który w Gdyni

składała nieskrywany hołd Dianne Reeves ze

Ladies’ Jazz Festival!

odbywać się będzie w dniach 20-27 sierpnia,

sceny w 2015 roku mówiąc, że gdyby nie Ula,

21.08 należeć będzie do Kadance Springs,

to już 13. edycja tego jedynego w swoim

to ona nie śpiewałaby jazzu. To przed nią kła-

która wystąpi po raz pierwszy w Polsce

rodzaju wydarzenia na świecie. Festiwal jest

niała się Esperanza Spalding podczas wizyty

- w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie.

swoistym hołdem dla dam jazzu, swingu,

w Gdańsku i to o niej wspominała, że była

Jej debiutancka płyta od razu pojawiła się ze

bossa novy i stylów pośrednich, które

jej wzorem Terry Lean Carrington podczas

znaczkiem Blue Note! (legendarnej wytwórni

w połączeniu zapowiadają niesamowite prze-

koncertu w Teatrze Wielkim w Warszawie.

płyt z muzyką jazzową) Kandace, to nowe

życia słuchaczom. Bezsprzecznie, największą

Ikona jazzu, jedyna polska wokalistka jazzo-

i niezwykle ciekawe zjawisko na świato-

polską gwiazdą tegorocznej edycji festiwalu

wa z takim dorobkiem, ciesząca się szacun-

wej scenie jazzu, soul i pop. „Jej głos może

na częste silne wiatry oraz prądy pływowe. Połączenie tych dwóch czynników tworzy bardzo trudną do żeglugi

Samotny rejs Szymona Kuczyńskiego
W sobotę 12 sierpnia w Plymouth rozpoczął się kolejny wielki rejs Szymona Kuczyńskiego. Tym razem żeglarz
na jachcie „Atlantic Puffin” próbuje samotnie okrążyć świat bez zawijania do portu. Szymon Kuczyński, żeglarz-samotnik, który za swój wokółziemski, etapowy rejs, w ramach projektu „Maxus Solo Around”, został nagrodzony nagrodą Rejs Roku „Srebrny Sekstant 2016” - kończy przygotowania do kolejnego wielkiego przedsięwzięcia.

źródło: portal informacyjny żeglarski.info

4

5

swą artystyczną drogę od fascynacji twórczością Carol King, Keitha Jarretta, Stevie
Wondera, Cheta Bakera i Billie Holliday. Zainteresowania muzyczne i sposób interpretacji
stawiają artystkę w tym samym szeregu co
Norah Jones czy najsławniejsze wykonawczynie utworów Bacharacha. Śpiewa jazz
i piękny melodyjny pop.
Wszystkie festiwalowe koncerty rozpoczną
się o godzinie 20.00 ale o której się skończą,
tego dowie się już tylko ich publiczność.

Fotogaleria Kuriera Morskiego
Zdjęcia z konkursu Legenda Morska w Obiektywie

Kalendarium wydarzeń
WYDARZENIA MORSKIE – ŻEGLARSKIE

WARSZTATY, SPACERY, WYSTAWY

27.08 Krystyna Durys celebrates Ella Fitzgerald (Ladies Jazz

19.08 Polska Ekstraklasa Żeglarska Grand Prix

1-29.08 Strefa relaksu w ogrodzie muzealnym, Muzeum Miasta

Festival), Teatr Muzyczny, godz. 18.00

(kl. 49er), Gdynia

Gdyni, godz. 12.00

27.08 Wendy Lands (Ladies Jazz Festival),Teatr Muzyczny,

19-20.08 V Mistrzostwa Polski (kl. Puck), Puck

22,29.08 Warsztaty Na eskapadzie w Kanadzie,

godz. 20.00

19-26.08 Mistrzostwa Świata A-class, Sopot

Muzeum Emigracji, godz.12.00

15.09 Kayah & Bregivić, Gdynia Arena, godz. 20.00

24-27.08 Mistrzostwa Polski Mastersów i Juniorów oraz

FESTIWALE, WYDARZENIA PLENEROWE

WYDARZENIA CYKLICZNE, BEZPŁATNE:

Mistrzostwa PSW Młodzików (kl. FWC), Rewa

19.08 Red Bull Slackship Gdynia 2017, Skwer Kościuszki, godz.

19.08 Spacery morskie z przewodnikiem „Wakacje Morskie

25-27.08 Letni Puchar Gdyni, Otwarte Mistrzostwa Okręgu

10.00

Gdyni” (letnie soboty), Gdynia InfoBox, godz. 10.00

Pomorskiego (kl. 420, 470, 49er, 29er), Gdynia

19-20.08 Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski, 20. Grand

www.legendamorska.pl

25-27.08 Puck-Mistrzostwa Polski (kl. OMEGA), Puck

Prix Sopot-Gdynia

19.08 Spacery z przewodnikiem „Wakacje

26.08 VII Regaty Urzędu Morskiego (kl. Turystyczna),

19-27.08 Ladies Jazz Festival, Teatr Muzyczny w Gdyni oraz

z modernizmem, wakacje z architekturą” (letnie soboty),

Gdynia-Jastarnia

Filharmonia Kaszubska w Wejherowie

Gdynia InfoBox, godz.14.00 – www.modernizmgdynia.pl

26-27.08 Błękitna Gwiazda OPTI – Optimist do lat 9

24-27.08 VII Weekend Architektury w Gdyni www.weekendar-

(kl. OPT, O’pen Bic), Gdynia

chitektury.pl

Od wtorku do piątku przez cały sierpień, Wakacyjna przygoda

26-27.08 XXXIX Puchar Obrońców Wersteplatte

26.08 Festyn Pożegnanie Wakacji, Plaża Śródmieście, Bulwar

z Experymentem, Centrum Nauki Experyment, godz. 10.00-

(kl. ORC KWR OPEN), Gdańsk

Nadmorski

12.00 oraz 15.00–17.00

2-3.09 58 Regaty Gdynia-Władysławowo-Gdynia 2017, Gdynia

26.08 X Gdyński Nocny Przejazd Rowerowy,

2-3.09 Długodystansowe Mistrzostwa Polski

al. Topolowa, godz. 20.00

SPEKTAKLE

w kl. RS:X, Gdańsk

31.08-3.09 Dni Nagrody Literackiej Gdynia 2017

8.09 oraz 9.09, 10.09 O czułości – piosenki Kurta Tucholsky’ego,

2-3.09 Puchar Prezesa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-

8-10.09 Weekend Kulinarny Gdyni www.kulinarnagdynia.pl

Teatr Muzyczny, godz. 19.00

nej (kl. OPT A, B, LAS 4, 7, L’Eq, Open Bic), Gdańsk

9-10.09 MTB Gdynia Maraton

15.09 Wiedźmin – premiera, Teatr Muzyczny, godz. 19.00

(kl. KWR), Gdańsk

KONCERTY

KINO DKF, KINO STUDYJNE, PLENEROWE

10.09 Bitwa o Gotland, Gdańsk

20.08 Amorphis Varmia, Klub Ucho, godz. 20.00

Repertuar Gdyńskiego Centrum Filmowego:

10.09 Puchar OPTI (kl. OPT A, B), Gdynia

20.08 Kraków Street Band, Blues Club, godz. 19.30

www.gcf.org.pl/kino_studyjne

14-17.09 Mistrzostwa Polski Juniorów, Mistrzostwa Polski

20.08 Ewa Bem (Ladies Jazz Festival), Teatr Muzyczny,

kl. Finn, Gdańsk

godz. 20.00

Bieżąca oferta kulturalna i turystyczna Gdyni na stronach:

14-17.09 MPJ Gdańsk, Gdańsk

21.08 Kadance Sprongs (Ladies Jazz Festival), Filharmonia

www.gdynia.pl | www.gdyniakulturalna.pl

24-27.08 Mistrzostwa Polski Juniorów (kl.FWC), Rewa

1.

2.

9-10.09 Puchar Komandora JKM Neptun (PZG),

Kaszubska w Wejherowie, godz. 20.00
26.08 Bebel Gilberto (Ladies Jazz Festival), Teatr Muzyczny,
godz. 20.00

3.

4.

Sezon na wycieczkowce
Nazwa Statku

Bandera

Długość

Przybycie

Wyjście

Vision of the Seas
Aidadiva

Bahamy

279

20.08 g. 8:00

20.08 g. 17:00

Włochy

251, 89

21.08 g. 8:00

21.08 g. 17:00

Costa Pacifica

Włochy

290, 2

26.08 g. 7:00

26.08 g. 20:00

Malta

227, 2

27.08 g. 13:00

27.08 g. 24:00

Włochy

251, 89

30.08 g. 8:00

30.08 g. 17:00

Saga Sapphire

Malta

199, 6

1.09 g 8:00

1.09 g. 20:00

Costa Pacifica

Włochy

290, 2

6.09 g. 7:00

6.09 g. 20:00

Viking Sea
Aidadiva

Wind Surf w Gdyni, fot. Dorota Nelke

5.

6.

1. Wyróżnienie – Marek Zambrzycki, kat. Inspiracje Morskie

4. Wyróżnienie – Elwira Kruszelnicka, kat. Wydarzenia Morskie

2. Wyróżnienie – Michał Witkowski, kat. Wydarzenie Morskie

5. Wyróżnienie – Joanna Jesionowska, kat. Człowiek i morze

3. Wyróżnienie – Elwira Kruszelnicka, kat. Inspiracje Morskie

6. Wyróżnienie – Michał Witkowski, kat. Wakacje Morskie Gdyni

7

6
7.

8.

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.gdynia.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.

ODPOWIEDZI Z POPRZEDNIEGO NUMERU: QUIZ MORSKI: a) Kuter – smażalnia Bar Pomorza, b) Aleja Wycieczkowców, c) Koło sterowe na Darze Młodzieży, d) Akwarium Gdyńskie – akwarium słodkowodne
ARCHI QUIZ: a) Świętojańska 44, b) Świętojańska 55 – kamienica Firmy Krenski, c) Kamienica Grażyna, d) Śwwiętojańska 118

c.

Quiz Morski
Rozpoznaj miejsce

d.
a.

b.

Wydawca: Miasto Gdynia
Teksty oraz koncepcja wydawnicza: zespół redakcyjny Agencji Rozwoju Gdyni
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

c.

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

