
prowadzi śladem zabytków i ciekawych  
miejsc centrum Gdyni.

1. Dworzec Główny PKP
Rozejrzyjcie się po wnętrzu Dworca PKP. Dekoracje na 
suficie i ścianach to mozaiki (obrazy ułożone z małych, 
kolorowych kamieni) i malowidła opowiadające o morzu 
i podróżach. 
Jakie miejsce związane z Gdynią przedstawia jedna 
z mozaik? (podpowiedź: buduje się tam statki) 
.................................................................................................
Co zostało namalowane na ścianie sali restauracyjnej? 
(podpowiedź: jest to przedmiot, który macie w rękach :)) 
.................................................................................................

2. Pomnik Gdynian Wysiedlonych
Pomnik przedstawia rodzinę z walizką i wózkiem 
wypełnionym jakimiś rzeczami – zdaje się, że są 
w podróży. 
Jak może wabić się pies z pomnika? Nadajcie mu imię!
.................................................................................................

3. Kładka ,,widokowa” na wiadukcie nad ul. Podjazd 
To świetne miejsce, z którego rozpościera  
się wspaniały widok!

4. Budynek PLO (Polskich Linii Oceanicznych)
Przyjrzyjcie się budynkowi i odnajdźcie podobieństwa 
do statku.

Odszukajcie model transatlantyku stojący  
w jednym z okien. 
5. Ten zabytkowy budynek to dawny  _  _  _  _ Polski

(tu wpiszcie nazwę lub narysujcie)
to bezpieczne miejsce, w którym ludzie przechowują 
pieniądze.

6. Kawiarnia Cyganeria
To jedna z najstarszych kawiarni w Gdyni. Kiedyś lubili 
się tu spotykać artyści! 
Jaki jest Wasz ulubiony deser? Jak wygląda?

7. Pomnik Kwiatkowskiego
Pan Eugeniusz Kwiatkowski jest jedną z najważniejszych 
osób w historii Gdyni, dzięki niemu powstało tu piękne 
miasto i nowoczesny port.
Dorysujcie kwiatki wokół pomnika.

8. Dom Handlowy Batory
Ten budynek też przypomina statek! Został nazwany 
Batory na cześć najsłynniejszego polskiego 
transatlantyku.
Wyobraźcie sobie, że jesteście kapitanem statku.
Wymyślcie dla siebie ciekawy pseudonim, np. 
Kapitan Trzeszczący Kufer albo Tupiąca Płetwa.

9. Poczta
Nie zapomnijcie  
o wysłaniu pocztówek  
z Gdyni! Narysujcie  
znaczek, z morskim  
symbolem.

10. i 11. Fryzjer Rococo i woonerf
To najstarszy zakład fryzjerski w Gdyni! Ma około stu lat, 
czyli prawie tyle, ile sama Gdynia!
Jak myślicie, sto lat to dużo czy mało? Gdynia jest 
młodym miastem czy starym? 

12. Kino Goplana
Tutaj mieściło się kiedyś kino!
Bądźcie przez chwilę aktorem, grającym postać syreny 
lub pirata!

13. Muszla Koncertowa
Tu możecie zaśpiewać swoją ulubioną piosenkę 
lub powiedzieć wiersz :)

14. Klub Marynarki Wojennej Riwiera
W tym miejscu odbywały się przyjęcia i bale, które 
zdarzają się tu do dziś.
Wymyślcie kroki do nowego tańca!

15. Plaża
Narysujcie na piasku coś, co najbardziej kojarzy Wam 
się z podróżą.
Teraz możecie zwinąć tę mapę, żeby stała się lornetką 
i obserwować przez nią to, co dzieje się na horyzoncie! :)

Tu muszę Was opuścić. Zmykam do 
portu, aby sprawdzić czy nie przypłynął 
jakiś nowy statek! Było mi bardzo miło 
być Waszym przewodnikiem!



10 lutego Gdynia obchodzi 
swoje urodziny! Znajdźcie na 
mapie prezent ukryty wśród 
ulic i budynków! ;)

na wiadukcie nad ul. Podjazd.

Niestety ta rodzina została zmuszona do 
opuszczenia swojego domu i miasta. Takie 
sytuacje działy się w czasie wojny. Kiedy się 
skończyła, niektórym z tych rodzin udało się 
wrócić do swych domów.

Tu możesz zrobić sobie 
mały odpoczynek :)

Tu kiedyś istniało…

Jestem Kotem Portowym. Wyobraźcie sobie, że 
 wyruszacie w daleki rejs. Zanim wejdziecie na 
pokład statku, macie jeszcze trochę czasu i kilka 
rzeczy do zrobienia, by dobrze przygotować się 
do morskiej podróży! Chodźcie za mną, dziś będę 
Waszym przewodnikiem! :)

Wielkie statki 
pływające przez Ocean 
Atlantycki nazywamy 
transatlantykami.


