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Już od dziś 2 lipca 2009 roku przez najbliższe cztery dni w Gdyni znów będziemy gościć największe żaglowce świata, uczestniczą-
ce w regatach The Tall Ships Races. Jednostki w gdyńskiej marinie stacjonować będą  do 5 lipca, potem wypłyną do St. Petersburga, 
następnie do Turku i Kłajpedy. Gdynia będzie gościć uskrzydloną armadę po raz czwarty.

Zlot największych żaglowców świata!

Inne wydarzenia:
Etno - Scena - Plac Grunwaldzki

02.07.09 czwartek
godz. 20.00 koncert Balkan Sevdah – zespół wykonuje żywioło-

wą muzykę inspirowaną tradycjami muzycznymi różnych regionów 
Półwyspu Bałkańskiego (Grecja , Albania ,Macedonia Bułgaria ,Ser-
bia, Kosowo, Bośnia ). Występujące w nazwie grupy słowo „sevdah” 
w językach krajów bałkańskich oznacza „miłość”, „kochanie”. 

godz. 22.00 koncert zespołu Psio Crew -- grupa łączy odmienne 
stylistycznie światy muzyczne: tradycyjny świat dzikiej i prawdziwej 
muzyki góralskiej Beskidu Żywieckiego i Śląskiego z gatunkami mu-
zycznymi miasta takimi jak: d’n’b, elektro, hip-hop, jazz oraz ze świa-
tem ciepła płynącego z pozytywnej muzyki dub czy raggamuffin. 

03.07.09 piątek
godz. 20.00 - rozpoczęcie imprezy dla załóg- prowadzenie Michał 

Juszczakiewicz. W programie: taneczne szaleństwo poprowadzi 
DJ Rosa, pokazy tańca współczesnego w wykonaniu grupy White 
Slide, widowisko laserowe .

godz. 24.00 zakończenie imprezy 
04.07.09 sobota
godz. 13.00 Bubliczki Kashubian Klezmer Band - artyści w mi-

strzowski sposób interpretują tradycyjną muzykę kaszubską łącząc 
ją z motywami muzyki żydowskiej, cygańskiej i bałkańskiej.

godz. 14.45 Caci Vorba - tradycyjną muzykę Rumunów, Połu-
dniowych Słowian, Greków i Bliskiego Wschodu w niebywały sposób  
przeplatają z nowoczesną stylistyką bałkańskich kapel weselnych, 
jazzu oraz muzyki eksperymentalnej.

godz. 16.30 – Deep Water – pokaz DKF
godz. 18.00 – Wielki Błękit – pokaz DKF 
godz. 21.00 Indialucia - muzyka, jaką wykonują, jest połącze-

niem tradycyjnego flamenco ze współczesnym, inspirowana kulturą 
indyjską, arabską oraz jazzem. Barwy i egzotyki dodaje bogate 
instrumentarium, na które składają się tradycyjne instrumenty hisz-
pańskie, arabskie oraz indyjskie.  

godz. 22.30 Bombay Ekspress - impreza taneczna przy muzyce 
z Bollywood  

5.07.09 niedziela 
godz. 14.30 – Wielki Błękit  - pokaz DKF
godz. 17.00 -  Wiatr – pokaz DKF
godz. 19.15 – Deep Water - pokaz DKF
Wstęp wolny!

Plaża Śródmieście
Podczas czterech dni zlotu żaglowców, na scenie usytuowanej 

na gdyńskiej Plaży Śródmieście, odbędzie się sześć koncertów mu-
zyki, popularnie zwanej w Polsce szantami. Będzie można usłyszeć 
zarówno stare, dobrze znane szantowej publiczności zespoły, jak i 
te, które pretendują dopiero do roli gwiazd folku morskiego. 

W ciągu czterech dni zespoły zaprezentują różne odmiany pieśni 
morza: od klasycznej szanty a’capella, przez balladowe brzmienia 
pieśni kubryku, po rockowe aranżacje tradycyjnych pieśni wielkich 
żaglowców i współczesnych „morskich opowieści”. Wśród prowa-
dzących zobaczymy popularnych trójmiejskich showmanów: Pawła 
„Konjo” Konnaka i Jarka „Doktora” Janiszewskiego oraz zna-
nych szantymenów. 

Dodatkową atrakcją będą niewątpliwie koncerty dla dzieci, które 
odbędą się w tym samym miejscu, w sobotę i niedzielę.Szczegółowy 
program Tall Ships’ Shanties:

2.07.2009 
godz.: 18.00 - 23.00 Koncert „Stara Wiara”. Wystąpią: Mechanicy 

Szanty, Cztery Refy, EKT Gdynia. Po koncercie- Szantowe Jam 
Session w Contrast Cafe. Prowadzi- Krzysztof Jurkiewicz.

3.07.2009
godz.: 19.00 - 22.00 Koncert „Prawdziwy sztorm”. Wystąpią: 

Brasy, OKAW Sztorm;
godz. 24.00 - 01.00 Druga część koncertu. Wystąpi: Strefa 

Mocnych Wiatrów.
4.07.2009 
godz.: 13.00- 15.00 Koncert oraz marynarskie gry i zabawy dla 

najmłodszych. Prowadzi zespół Klang.
godz.: 18.00-21.00 Koncert „Niech zabrzmi pieśń”. Wystąpią: 

Klang, Ryczące Dwudziestki;
godz.: 00.30 - 02.00 Druga część koncertu. Wystąpi: zespół 

Banana Boat.
05.07.2009 
godz.: 13.00 - 15.00 Koncert oraz marynarskie gry i zabawy dla 

najmłodszych prowadzone przez Ryczące Dwudziestki;
godz.: 16.00 - 23.30 Koncert „Siła Trójmiasta”. Wystąpią: Fucus, 

Formacja, Shantymentalni, Smugglers i Trzy Majtki.
Aleja Topolowa - Park Rady Europy: 

Jarmark kaszubski i etniczny, Organizacje Pozarządowe.
codziennie godz. 10.00 – 22.00 
Podczas jarmarku poznać będzie można rdzenną kulturę Kaszub. 

Na Zlocie pojawią się kaszubscy artyści i twórcy rzeźb, haftu, cerami-
ki oraz słynnych i bardzo rzadkich okazów tabakier kaszubskich.  

Pojawi się także  grono gospodyń wiejskich  oraz producentów  ze 
swoimi oryginalnymi produktami (wędliny produkowane tradycyjna 
metodą  bez konserwantów, sery, w tym sery owcze dojrzewające, 
tradycyjne przetwory z runa leśnego oraz owoców, nalewki z żu-
rawiny, musztardy owocowe, soki, itd, miody naturalne  i produkty 
pszczele z Kaszub,tradycyjne potrawy z Kaszub i Kociewia, piwa dla 
smakoszy, produkowane przez regionalne małe browary, gdyńska 
palarnia kawy). Dla turystów pragnących odpocząć i zdegustować 
kaszubskie potrawy i napoje przygotowany zostanie ogródek z 
atrakcjami dla dzieci i dorosłych w części Parku Rady Europy. Nie 
zabraknie też stanowiska z gustowną biżuterią z bursztynu natu-
ralnego  z  pracowni artystycznych  z Gdyni. Godnym polecenia 
będzie stanowisko z pięknymi modelami ręcznie wykonanych replik 
okrętów i  żaglowców morskich ( wymiary 1 m x 1,5 m ) oraz kolekcje 
wydawnictw marynistycznych, płyt CD i pamiątek żeglarskich.

Organizacje Pozarządowe, które zostały wyselekcjonowane w 
wyniku konkursu, przygotowały także bardzo interesująca prezenta-
cję swoich dokonań . Jest to bardzo różnorodna paleta działalności 
młodych ludzi z pasją . 

Ponadto jednym z ciekawszych eksponatów będzie pierwszy, ory-
ginalny model gdyńskiego trolejbusu. Młodzież będzie mogła  wziąć 
udział w nauce strzelania z łuku oraz obejrzeć pokazy strzelania mi-
strzów.Będą także wystawy fotograficzne, prezentacje, filmy, itd.

 Gdyńskie Smaki
Atrakcją zlotu będą bary i restauracje, serwujące dania na każ-

dą kieszeń.W 50 punktach gastronomicznych będzie można jeść 
zarówno przy akompaniamencie muzyki granej na żywo, muzyki 
mechanicznej czy nawet popisów karaoke. Wszystkie bary i restau-
racje będą  otwarte całą dobę. Staną na niemal całym nabrzeżu: 
na otwartych z okazji zlotu terenach Dalmoru, nieopodal Gemini, na 
Skwerze Kościuszki i przy Bulwarze Nadmorskim.

Program Zlotu
2 lipca, czwartek:
godz. 14.00 Oficjalna Ceremonia Otwarcia - Dar Pomorza
3 lipca, piątek:
godz. 10.00 - 15.00 Festyny Sportowe dla Załóg na Plaży Śródmieście
godz. 17.00 Parada Załóg ulicami Gdyni z udziałem gdyńskich orkiestr ulicznych - trasa: pl. Grunwaldzki - Armii 

Krajowej - Władysława IV - 10 Lutego - Skwer Kościuszki - al. Jana Pawła II - Scena Główna
godz. 18.00 Wręczenie nagród za imprezy sportowe i paradę załóg - Scena Główna przy Akwarium Gdyńskim
godz. 22.30 Spektakl plenerowy (światło i dźwięk połączony z pokazem laserów) - okolice Daru Pomorza i Sceny 

Głównej
4 lipca, sobota:
godz. 18.00 Msza św. ekumeniczna - Kościół oo. Redemptorystów, ul. Portowa 2
godz. 21.00 Koncert grupy Perfect, duża scena - Scena Główna przy Akwarium Gdyńskim

godz. 22.30 Koncert grupy Bajm, duża scena - Scena Główna przy Akwarium Gdyńskim
ok. godz. 0.00 Widowiskowy pokaz sztucznych ogni
5 lipca, niedziela:
od godz. 10.00 Jednostki opuszczają Gdynię
godz. 13.00 Wielka Parada Żaglowców pod pełnymi żaglami na wodach wokół Gdyni. Z okazji swojego stulecia fregata Dar Pomorza 

będzie honorowym gościem Parady Żaglowców.
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Gdzie będą cumować najpiękniejsze żaglowce świata?
Flota która pojawi się na gdyńskmi zlocie The Tall Ships’ Races 2009 liczy sobie 106 jednostek, w tym 22 klasy A (największych ża-

glowców świata). 
Żaglowce klasy A i B będą cumować w Basenie Prezydenta, a mniejsze klasy C i D będzie można podziwiać w gdyńskiej Marinie.
W zlocie The Tall Ships’ Races 2009 Gdy-

nia uczestniczyć będą następujące żaglowce 
klasy A (czyli te największe): 

- rosyjski Sedov - czteromasztowy bark, 
największy żaglowiec szkolny świata;

- gdyńska biała fregata - Dar Młodzieży 
oraz jego rosyjski brat bliźniak Mir;

- gdyńska barkentyna Pogoria;
- brytyjski Lord Nelson - jedyny w 

świecie żaglowiec przystosowany w pełni 
do integracyjnych rejsów z załogantami o 
ograniczonej sprawności ruchowej;

- niemiecki trzymasztowy bark Alexan-
der von Humboldt - jeden z najlepiej roz-
poznawalnych w świecie żaglowców - dzięki 
swojej zielonej kolorystyce żagli i kadłuba; 

- holenderska barkentyna Thalassa i 
ubiegłoroczny debiutant w regatach The Tall 
Ships’ Races - Morgenster;

- norweska fregata Christian Radich, 
często - z racji podobnej sylwetki - porów-
nywany do Daru Pomorza;

- najmniejsza, a mimo to, według opinii 
wielu, najpiękniejsza fregata świata - duński 
Georg Stage;

- niemieckie Grossherzogin Elisabeth 
i Roald Amundsen;

- piękny norweski Sorlandet;
- dawno niewidziany na trasach regato-

wych rosyjski szkuner Yunyi Baltiets;
- wierna replika okrętu cara Piotra Wiel-

kiego - rosyjski Shtandart;
- szwedzki bryg Tre Kronor Af Stoc-

kholm;
- holenderska Astrid oraz niezwykle szybki szkuner Eendracht;
- polski bryg ze Szczecina Fryderyk Chopin oraz żaglowiec flagowy Polskiego Związku Żeglarskiego Kapitan Głowacki;
Szczegóły na stronie: www.zagle.miasto.gdynia.pl

Plan cumowania jednostek

Dla odważnych i z fantazją - Diabelski Młyn i bungee 
podczas zlotu żaglowców w Gdyni!

Diabelski Młyn - czyli wielkie koło o średnicy 30 m, to jedna z 
niezwykłych atrakcji towarzyszących zlotowi żaglowców -  z pewno-
ścią dla odważnych i spragnionych pięknych widoków - z wysokości 
10-piętrowego wieżowca - nad ziemią i zarazem - nad powierzchnią 
wody! Bo ów młyn - stanie na nabrzeżu „dalmorowskim” tuż przy  
Basenie Prezydenta, w którym cumować będa podczas zlotu, w 
dniach 2 - 5 lipca największe i najpiękniejsze żaglowce świata! 

 Inną mrożąca krew w żyłach atrakcją w tych dniach będzie bun-
gee - ustawione na Bulwarze Nadmorskim tuż przy pięknej gdyńskiej 
plaży Śródmieście (koło rzeźby trzech rybek).

Będzie działo się na „DRAGONIE”...
Środa 01.07.2009:
- godz.18.00 - Wieczór tańca latynoskiego i salsy - ALVARO- 

ognisty Hiszpan uczy tańca.
Czwartek 02.07.2009:
- od. godz. 12.00-16.00 - „Szanty na żywo” podczas każdego 

rejsu John Rogers.
- od godz. 18.00 „Wieczór Meksykański” muzykę na żywo i za-

bawę do białego rana zapewni zespół MARI BAND.
Piątek 03.07.2009;
- od godz.12.00 - 16.00 w czasie rejsów ”Szanty na żywo” śpiewa 

John Rogers.
- od godz. 18.00 - muzyka na żywo zespół szantowy „Shanty-

mentalni”.
Sobota 04.07.2009:
- od godz. 12.00-16.00 w czasie rejsów „Szanty na żywo” śpiewa 

John Rogers
- od godz. 17.00 - 23.00 na pokładzie górnym muzykę prowadzi 

DJ Batman
Galeon DRAGON wyjątkowo będzie cumował nieopodal „Błyska-

wicy”, wśród najpiękniejszych żaglowców świata!
Ekstremalne oblicze żeglarstwa czyli regaty                      

POLISH MATCH RACING TOUR
W dniach 1-5 lipca 2009 roku w Gdyni odbędzie się finałowa 

edycja POLISH MATCH RACING TOUR™ 2009. 
To cykl regat żeglarskich w formule match racing zaliczanych 

do Pucharu Świata ISAF. Match Racing to nowoczesny i bardzo 
specyficzny sposób żeglarskiej rywalizacji wzorowany na Pucharze 
Ameryki - najsłynniejszych regatach świata, zapewnia dużą widowi-

skowość  i sporo emocji wśród kibiców i zawodników. Krótkie pełne 
akcji wyścigi ( match 15-20 min ), są jednocześnie strategiczną partią 
szachów na wodzie. Dwa identyczne jachty rywalizują ze sobą burta 
w burtę...W match racingu jest tylko jedna łódź do pokonania i to 
bez znaczenia czy o jedną sekundę czy o jedną minutę. 

Ponieważ match racing jest rozgrywany na identycznych jachtach, 
teoretycznie żeglujących z taką samą prędkością, jest to najlepszy 
test pracy załogi i jej żeglarskich umiejętności. 

Szczegółowe informacje oraz program regat znajdują się na 
stronie: www.openyachting.pl

Miejscem regat Jagna-Eliza Trophy 2009 będzie ostroga na 
bulwarze nadmorskim w Gdyni, a trasa regat zostanie rozstawiona 
jak najbliżej brzegu, tak aby cała zgromadzona widownia mogła się 
poczuć  jakby była w samym środku sportowej rywalizacji. 

Dzięki bliskości trasy oraz komentarzowi na żywo w wykonaniu 
Dariusza Urbanowicza, każdy z łatwością zrozumie zasady match 
racingowej rywalizacji. Tegoroczna edycja rozgrywana jest w najlep-
szych miejscach na polskim wybrzeżu (Hel, Sopot, Gdynia), które 
dysponują naturalnymi arenami do tego rodzaju zawodów. Do Jagna 
Eliza Trophy Grade 2 w Gdyni zakwalifikowali się czołowi zawodnicy 
z Nowej Zelandii, Australii,  Dani, Portugalii, Rosji, Monaco oraz 
najlepsze polskie załogi. Nie zabraknie obecnego Mistrza Polski 
Przemysława Tarnackiego, a swój debiut w tak wysokiej randze 
zawodów zapowiadają Jakub Pawluk (zwycięzca regat Hel Match 
Racing Cup 2009 ) i Krzysztof Rosiński / Open Yachting (organi-
zator i zawodnik – obecnie na 2 miejscu w rankingu PMRT 2009).

UWAGA! Z inicjatywy Gdyni i organizatora Polish Match Racing 
Tour firmy Open Yachting - 2 lipca 2009 roku o godzinie 17.00 w 
Basenie Prezydenta odbędą się wyścigi jachtów Delhia 24 Sport, 
na których będą się ścigać ramię w ramię kapitanowie wielkich 
żaglowców i czołowi zawodnicy Jagna-Eliza Trophy 2009. Regaty 
będą miały widowiskowy charakter, a Basen Prezydenta stanie się 
na chwilę areną łączącą te dwa żeglarskie światy. Wszystko po to by 
pokazać, że żeglarze to jedna wielka rodzina, która w Gdyni może 
się doskonale wspólnie bawić i rywalizować w regatach. 

Warto podkreślić fakt, że w tym samym czasie Gdynia jest go-
spodarzem zlotu wielkich żaglowców (The Tall Ships Races 2009) 
i regat Pucharu Świata w match racingu (Polish Match Racing Tour 
2009) co sprawia , że miasto jest prawdziwą żeglarską stolicą Polski, 
serdecznie goszczącą wszystkich żeglarzy. 

Zwiedzanie jednostek podczas postoju w porcie odbywać się 
będzie na zasadach i w godzinach ustalonych przez armatorów 
żaglowców.
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Podczas zlotu największych żaglowców świata w Gdyni można 
będzie posługiwać się lokalną walutą: gdyńskimi fregatami. To także 
gratka dla numizmatyków! 

Dlaczego właśnie - gdyńska fregata?
Po pierwsze – Gdynia jest jedynym polskim miastem – portem 

macierzystym tego typu żaglowców. 
A przecież fregata pod żaglami to jeden z kanonów piękna... 
Po drugie – najsłynniejsza gdyńska fregata – Dar Pomorza 

– obchodzi w tym roku swoje setne urodziny. 
Po trzecie zaś – słynna „biała fregata” – Dar Młodzieży – który 

pływa po morzach i oceanach sławiąc nasze miasto gdziekolwiek 
zawinie – stanie wkrótce przy kei gdyńskiego portu w zacnym to-
warzystwie wielkiej flotylli żaglowców uczestnicząc w kolejnym – już 
czwartym w Gdyni – zlocie. 

Zatem nazwa „fregata” w roku ogromnej żeglarskiej imprezy jest 
najbardziej adekwatna...W ramach akcji promocyjnej pod oficjalną 
nazwą „Gdyńskie dukaty lokalne” wybitych zostało łącznie 70 000 
sztuk monet o różnych nominałach i różnych wzorach:

20 000 sztuk monet mosiężnych o nominale 3 fregat każda 
(równoważnych 3 złotym polskim) – z wizerunkiem największego 
polskiego żaglowca – Daru Młodzieży; 

20 000 sztuk monet mosiężnych o nominale 3 fregat 
każda (równoważnych 3 złotym polskim) – z wizerunkiem 
Mariny Gdynia (największego polskiego portu jachtowego) 
z lotu ptaka; 

15 000 sztuk monet z bimetalu o nominale 7 fregat każda 
(równoważnych 7 złotym polskim) – z wizerunkiem Daru 
Pomorza – najsłynniejszego i najstarszego – obchodzącego 
swoje stulecie – polskiego żaglowca; 

15 000 sztuk monet z bimetalu o nominale 7 fregat każda 
(równoważnych 7 złotym polskim) – z wizerunkiem Sea Towers 
– najwyższego polskiego budynku mieszkalnego, jednego z nowych 

symboli Gdyni.
 Gdyńskie fregaty  wejdą do obiegu na terenie Gdyni z 

dniem 2 lipca 2009 r., tj. od początku zlotu żaglowców i  po-
zostaną w obiegu do końca sierpnia, po którym to terminie 
nie będą honorowane i nie będzie możliwa ich powrotna 
zamiana na złotówki.

Będą dostępne i honorowane w punktach, które przy-
stąpią do akcji. Są to sklepy, kawiarenki, muzea, nie tylko 
w najbliższej okolicy zlotu żaglowców. (Lista punktów w 
których będzie można nabyć fregaty dostępna na stronie 
internetowej: www.gdynia.pl)

W jaki sposób można będzie stać się szczęśliwym posiadaczem 
gdyńskich fregat?

1. Robiąc zakupy czy też zamawiając usługę w jednym z wspo-
mnianych punktów honorujących gdyńskie fregaty – aktualna lista 
znajduje się w załączniku (płacąc złotówkami, resztę możemy 
otrzymać we fregatach o stosownym nominale).

2. w Parku Rady Europy firma Amber Future - organizator akcji 
- będzie prowadziła podczas zlotu stoisko, na którym będzie można 
zaopatrzyć się w gdyńskie fregaty. 

Cena zestawu fregat wynosi 20 zł. Sprzedaż będzie limitowana. 
Jedna osoba będzie mogła nabyć jeden zestaw monet.

Poza standardowymi monetami obiegowymi wybito także po 500 
sztuk srebrnych monet kolekcjonerskich o nominałach 30 fregat 
(z wizerunkiem Daru Młodzieży) i 70 fregat (z wizerunkiem Daru 
Pomorza). 

Emitentem wybitych przez Mennicę Polską monet jest Miasto 
Gdynia, zaś organizatorem akcji firma Amber Future. 

Fregata - gdyńska waluta na wakacje!

Zlot Żaglowców na falach eteru...
Od 1 do 7 lipca 2009 roku z okazji zlotu żaglowców The Tall Ships’ 

Races w Gdyni działać będzie okolicznościowa stacja krótkofalowa 
SN2009TSR. 

Nierozerwalnie z The Tall Ships’ Races związana jest działalność 
radioamatorska.  Krótkofalowcy z całego świata współpracując z 
organizatorami zlotów organizują aktywności radiowe przenosząc 
szczytne idee wychowania morskiego młodzieży na fale eteru. 
Również polscy radioamatorzy przyczyniają się do kultywowania 
tych tradycji. 

W roku 1992 czynna była stacja amatorska o znaku wywoławczym 
SP0OSG, zaś w roku 2003 stacja o znaku wywoławczym SN0OSG. 
Obie organizowane przez radioamatorów z Morskiego Klubu Łącz-
ności „Szkuner” SP2ZIE z Gdyni”. 

W 2009 roku w dniach od 2 do 5 lipca żaglowce na rozpoczęcie 
regat The Tall Ships’ Races ponownie zawiną do polskiego portu. I 
tym razem polscy radioamatorzy chcą rozwinąć żagle na falach eteru 
niosąc kolegom z kraju i zagranicy dobrą nowinę o tej wspaniałej 
imprezie. Aby uatrakcyjnić tegoroczny zlot żaglowców odbędzie się 
wspólna zabawa na falach eteru, dzięki której będzie można lepiej 
poznać wspaniałe żaglowce oraz nasze piękne miasto.

Stacja będzie zainstalowana na IV piętrze budynku Wydziału 
Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni na Skwerze Kościuszki 
w Gdyni, miejscu w samym centrum tegorocznej imprezy. The Tall 
Ships’ Races Gdynia on the air: http://sp2zie.gd.pl:80/tsr_about.
php 

Funkcjonowanie punktów Informacji Turystycznej                 
w okresie 1 - 5 lipca

Aby ułatwić turystom zwiedzanie i poruszanie się po Gdyni 
– zwłaszcza podczas The Tall Ships’ Races oraz Heineken Open’er  
- zostały wydłużone godziny otwarcia punktów informacji turystycz-
nych w mieście.

- godziny funkcjonowania punktów:
Centrum Informacji Turystycznej 8.00 – 24.00
Miejska Informacja Turystyczna 8.00 – 22.00

Bałtycki Punkt Informacji Turystycznej 8.00 - 24.00
- punkt Informacji Gdynia – Kolibki 8.00 – 20.00
- punkt Informacji Gdynia – Cisowa 8.00 – 20.00 
Na potrzeby funkcjonowania wyżej wymienionych punktów oraz 

Miejskich Lotnych Punktów Informacji Turystycznej zatrudnione 
zostanie dodatkowych dziesięciu pracowników. Łącznie podczas 
imprezy The Tall Ships Races będzie pracować dwudziestu dwóch 
pracowników IT. 

Dodatkowo podczas The Tall Ships Races będzie funkcjonować 
sześć komercyjnych punktów sprzedaży, w który odwiedzający będą 
mogli bezpłatnie pobrać materiały informacyjne dotyczące zlotu i 
Miasta Gdyni. Jednocześnie, na terenie miasta - przy głównych 
traktach komunikacyjnych - zostanie ustawionych 18 citylightów 
- tablic informacyjnych dla turystów.

Konkurs fotograficzny „Gdynia pod żaglami”  
Gdynia, jako gospodarz zlotu żaglowców The Tall Ships’ Races 

- największego i najważniejszego wydarzenia w świecie żeglarskim 
- chce poprzez konkurs pokazać miasto jako kolebkę polskiego 
żeglarstwa.

Nadesłane zdjęcia powinny zatrzymać niezapomniane chwile 
związane z tym niezwykłym wydarzeniem, a także oddać klimat 
żeglarskiej Gdyni oraz atmosferę i ducha święta ludzi morza, jakim 
niewątpliwie jest „The Tall Ships’ Races”.

Zwycięzca, wyłoniony przez kapitułę konkursu, otrzyma aparat 
fotograficzny (cyfrową lustrzankę), a pozostali laureaci nagrody w 
postaci sprzętu fotograficznego. Jury przewodniczyć będzie dzien-
nikarz i fotograf - portrecista Czesław Czapliński. W skład kapituły 
wchodzą osoby zajmujące się fotografią, wśród których znajdzie 
się m.in. zwycięzca ostatniej edycji konkursu „Gdynia - tradycyjnie 
nowoczesna”.

Konkurs zakończy wystawa, której otwarcie połączone będzie z 
uroczystym wręczeniem nagród.

Termin nadsyłania prac upływa 11 września 2009 roku.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.gdynia.pl/

podzaglami oraz w Biurze Prezydenta (Urząd Miasta Gdyni, pok. 
114, I piętro). 
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10	 „Ratusz” wydrukowano na papierze ekologicznym bezchlorowym

Poczta Polska, z okazji The Tall Ships’ Races wydała okolicz-
nościowe walory filatelistyczne: znaczek pocztowy, koperta FDC 
(ang. First Day Cover - to koperta z naklejonym znaczkiem ostem-
plowana datownikiem okolicznościowym w pierwszy dzień obiegu 
tegoż znaczka), datownik okolicznościowy. 

Znaczek pocztowy- autorem projektu znaczka i koperty jest pan 
Kazimierz Bulik. W projekcie znaczka i koperty FDC wykorzystano 
materiały fotograficzne autorstwa: Kacpra Kowalskiego, Toma-
sza Degórskiego oraz Maurycego Śmierzchalskiego. Znaczek, 
wkomponowany w wizerunek panoramy Gdyni, wydany w formie 
bloczka o wymiarach 90 mm × 70 mm o wartości 3,75 zł, wydruko-
wano techniką stalorytniczą i rotograwiurową w nakładzie 350.000 
sztuk na papierze fluoroscencyjnym. Wartość nominalna znaczka 
odpowiada opłacie za list zwykły polecony o masie do 50 g.

Seria kartek pocztowych - Centrum Poczty, Oddział Regionalny 
w Gdańsku, we współpracy z Urzędem Miasta Gdyni, zaprojektowało 
i wykonało komplet 12 kartek pocztowych z wizerunkami żaglowców 
biorących udział w zlocie. Kartki z wizerunkami żaglowców biorą-
cych udział w zlocie nabyć będzie można w dniach trwania imprezy, 
część z nich w specjalnie przygotowanej na ten cel, atrakcyjnej 
obwolucie.

Dodatkowo, we współpracy ze Stowarzyszeniem Żeglarstwa 
Szantowego „Gejtawy”, zaprojektowano i wykonano 7 kartek pocz-
towych z wizerunkami najpiękniejszych polskich żaglowców.

Stemple okolicznościowe - Poczta Polska, z okazji zlotu wy-
konała 3 wzory okolicznościowych stempli pocztowych, które sto-
sowane będą w połączeniu z wspomnianymi kartkami pocztowymi, 
lub inną korespondencją wysyłaną ze stoisk zorganizowanych z 
okazji zlotu.

Stoiska handlowe Poczty Polskiej w czasie zlotu - aby uła-
twić nabycie wspomnianych pamiątek, Poczta Polska zorganizuje 
stoisko handlowe na Skwerze Kościuszki (w pobliżu fontanny), 
mobilne stoisko handlowe na terenie zlotu oraz dwie tzw. Poczty 
Piesze. Stoiska promocyjne zorganizowane zostaną również we-
wnątrz Urzędu Pocztowego Gdynia 1 (ul. 10 Lutego 10), Urzędu 
Pocztowego Gdynia 2 (Plac Konstytucji 2) oraz UP Gdynia 8 (ul. 
Władysława IV 43).

Poczta Morska - Niewątpliwie dużą atrakcją, nie tylko dla fila-
telistów, będzie przewóz przesyłek pocztą specjalną „Poczta Mor-
ska – Galeon Lew” 5 lipca. Idea tego ciekawego przedsięwzięcia 
polega na przewozie przesyłek pocztowych nadanych w Urzędzie 
Pocztowym Gdynia 1 drogą morską podczas parady największych 
żaglowców galeonem Lew do Gdańska, docelowo do UP Gdańsk 
50. Wszystkie przesyłki przesłane Pocztą Morską będą ostemplo-
wane stemplem potwierdzającym przewiezienie przesyłek pocztą 
specjalną. 

Wystawa filatelistyczna w Urzędzie Pocztowym Gdynia 1 
oraz Fiat Topolino - dodatkową atrakcją przygotowaną przez 
pocztę będzie wystawa filatelistyczna o tematyce marynistycznej, 
zorganizowana w holu Urzędu Pocztowego Gdynia 1 oraz zabytkowy 
samochód Fiat Topolino, który będzie można obejrzeć w miejscu 
zlotu przy stoisku pocztowym.

Fot. Koperta wydana przez Pocztę Polską 

Fot. Znaczek wydany przez Pocztę Polską 

Od  15 czerwca 2009, sieć Internetu bezprzewodowego w obrębie 
centrum Gdyni jest jedną z najnowocześniejszych w Polsce. 

Oparta jest o najnowsze dostępne technologie - 22 decybelowe 
anteny i topowe aktywne urządzenia sieciowe.  

W zależności od urządzenia odbiorczego, sieć jest w stanie za-
pewnić 54 mbi łącze z najodleglejszym punktem w zasięgu działania. 
Sieć może pomieścić 1024 jednoczesnych użytkowników, (dotych-
czas ok. 100 osób), dynamicznie rozkładając łącze w taki sposób,  
aby każdy mógł bezpiecznie i szybko przeglądać zasoby sieci www, 
korzystać z poczty czy komunikatorów internetowych. 

Konfiguracja sieci uniemożliwia ściąganie pirackiej muzyki, filmów 
i oprogramowania. Wszelkie próby takiej działalności będą powo-
dem automatycznego odłączenia użytkownika i blokady połączeń 
na 24h. 

Korzystanie z sieci wymaga zalogowania się każdego użytkow-
nika. Login oraz hasło udostępnione są na stronie logowania, po 
wybraniu HOT SPOT GDYNIA. Po zalogowaniu się użytkownik jest 
automatycznie kierowany na stronę miasta www.gdynia.pl.

Hot spoty zlokalizowane są w następujących miejscach: 
Centrum IT , al. Jana Pawła II, Restauracja Róża Wiatrów, Re-
stauracja Barrakuda, Oceanarium, Budynek Sanitarny Plaża 
Śródmieście.

Z uwagi na spodziewaną liczbę turystów w sezonie letnim, w 

szczególności w okresie największych imprez letnich The Tall Ships’ 
Races oraz Opener Festiwal, aby zapewnić komfortowe warunki 
wypoczywania turystów, miasto rozszerzyło zasięg bezprzewodowej 
sieci na okres 15 czerwca - 30 sierpnia 2009. 

Dwa dodatkowe  HOT SPOTY umieszczone zostały na obiek-
tach: Restauracja Róża Wiatrów, Teatr Muzyczny im. Danuty 
Baduszkowej w Gdyni

Dzięki okresowemu rozszerzeniu sieci, sygnał dostępny będzie  
w miejscu cumowania  jachtów odwiedzających Gdynię podczas 
Zlotu Żaglowców Gdynia 2009, oraz w Parku Rady Europy i okolicy 
Teatru Muzycznego. 

Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z firmami 
Łączpol sp.z o.o. oraz GTS Polska sp. z o.o. Łaczpol  sp z o.o. za-
pewnia  konserwację urządzeń i monitorowanie działania systemu, 
Firma GTS Polska sp z o.o. odpowiedzialna jest za usługi dostępu 
symetrycznej przepustowości 4 Mbps do sieci Internet oraz  moni-
torowanie działania systemu. 

Zgłoszenia o awarii przyjmuje Łączpol pod adresem email: 
hotspot@laczpol.pl oraz lub pod nr tel. 0 501 372 314.

Firma GTS Polska Spółka z o.o. przyjmuje zgłoszenia o 
awarii pod adresem email: support@gtsenergis.pl lub w Biurze 
Obsługi Klienta pod  numerem telefonu 0 800 900 800.

HOT SPOT w strefie zlotu żaglowców

Poczta na Zlot Żaglowców


