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DZIEŃ MORSKI GDYNI to specjalnie przygotowany, rozbudowany program wydarzeń
zaplanowanych na dzień 16 marca, związanych z celebracją w Gdyni emisji przez NBP
okolicznościowej monety 2. złotowej z wizerunkiem kutra rakietowego ORP "Gdynia" .

Moneta, na której uwieczniono ORP "Gdynia", jest już piątą, a pierwszą w tym roku, w
popularnej wśród kolekcjonerów serii "Polskie Okręty". Dla kolekcjonerów przygotowano 800
tys. monet. Już od dnia emisji, tj. od dnia dzisiejszego, można zamieniać je po cenie nominalnej
w oddziałach okręgowych NBP.

Głównymi organizatorami sobotniego wydarzenia, w rejonie Nabrzeża Pomorskiego, ORP
"Błyskawica" i Centrum "Gemini",
pod
tytułem "Wodowanie Monety ORP Gdynia" jest Miasto Gdynia, Marynarka Wojenna RP oraz
Narodowy Bank Polski.

"Wodowanie" to inaczej marynarska promocja przedmiotów związanych z Marynarką Wojenną.
Termin "wodowanie" może być przypisany promocji m.in. książek o tematyce morskiej i tych,
których autorami są ludzie związani z morzem. Od 2012 roku "wodowane" są także monety
NBP z sylwetkami okrętów.
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Organizatorzy oraz Partnerzy wydarzenia, w tym Agencja Rozwoju Gdyni, przygotowali na ten
dzień szereg atrakcyjnych propozycji skierowanych do mieszkańców Gdyni i Trójmiasta. W
sobotę każdy będzie mógł wymienić pieniądze na nowe monety na Skwerze Kościuszki.
Wymiana będzie możliwa w godz. 10.00-16.00. Organizatorzy zapewniają, że limitów nie będzie
i dla nikogo monet nie zabraknie. Wodowanie monety rozpocznie się o godz. 09:30.
Zgromadzeni na Skwerze Kościuszki i Molo Południowym jej nie przegapią, bo replika, która
pokropiona zostanie wodą morską, będzie większa od oryginału, jej średnica sięgnie dwóch
metrów.

Program wydarzeń:

godz. 08.00-12.30 - Konkursy terenowe w przestrzeni miejskiej - "poszukiwanie zaginionych
monet",
godz. 09.30 - Uroczystość "WODOWANIA MONETY" - główny punkt wydarzenia z udziałem
m.in. dawnych dowódców kutra rakietowego ORP "Gdynia" - scena przy Nabrzeżu Pomorskim,
godz. 10.00-14.00 - Giełda Morska - spotkania kolekcjonerów marynistyki, pamiątek morskich i
gdyńskich, pocztówek, fotografii - Centrum Gemini,
godz. 10.00-16.00 - Stoisko NBP z wymianą monet - Nabrzeże Pomorskie,
godz. 10.00-17.00 - Otwarte Muzeum - bezpłatne wejście do Muzeum Marynarki Wojennej,
godz. 10.25-10.40 - Ceremoniał Morski - występ Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki
Wojennej, pokaz musztry paradnej Kompanii Reprezentacyjnej MW,
godz. 10.40-12.30 - Koncerty - szanty w wykonaniu chóru AMW, występy grupy mimów na
scenie przy Nabrzeżu Pomorskim,
godz. 11.00-17.00 - Zwiedzanie okrętów (bezpłatne) - ORP "Błyskawicy" oraz ORP "Piorun",
godz. 11.00 - Otwarcie wystawy fotograficznej - pt.: "95 lat odtworzenia Marynarki Wojennej" Miejska Informacja, ul. 10 Lutego 24,
godz. 11.15-12.30 - Spacer z przewodnikiem, z udziałem postaci historycznych - szlakiem
Legendy Morskiej Gdyni - start spod Miejskiej Informacji,
godz. 18.00-20.00 - Wieczór Filmowy - Klub MW Riwiera - w tym pokaz filmu przedwojennego
"Rapsodia Bałtyku", wstęp wolny.

Wodowanie nowej monety z serii polskie okręty Marynarki Wojennej RP jest okazją do
przypomnienia historii Marynarki Wojennej RP, szczególnie silnie związanej z Gdynią, a także
innych ważnych wątków morskich związanych z miastem, a zebranych i opisanych w projekcie
turystyczno-historycznym Legenda Morska Gdyni.
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