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Tajemnice Gdyni – gra miejska dla szkół
Karta zgłoszenia
godzina rozpoczęcia dochodzenia:
godzina zakończenia dochodzenia:
nauczyciel – opiekun grupy:
DANE UCZESTNIKÓW (czytelnie wypełnia uczestnik gry)
Imię i nazwisko uczestników

Klasa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Zadania z fotografiami wyślijcie z tematem w tytule „gra uliczna” na adres emailowy: ………………………..
WSTĘP Detektyw Eustachy zaraz po przyjeździe do Gdyni postanowił odnaleźć
kilka istotnych szczegółów i osób, które miały niebagatelne znaczenie dla
prowadzonej przez niego sprawy. Sprawa ta łączyła się z nadchodzącym
wydarzeniem w pobliskiej szkole, na którym miał pojawić się długi czerwony
dywan. Jako, że na balu poza dywanem miało przechadzać się to tu to tam
wiele sław kina, Eustachy poproszony został o zajęciem się zabezpieczenia
okolicy, a to wiązało się z wieloma niecierpiącymi zwłoki poszukiwaniami.
Jednakże Eustachy ostatnio cierpiał na rwę kulszową i mrowienie w lewej
stopie, postanowił więc wynająć brygady specjalistów i zlecił im zadania, jak
następuje…
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Udajcie się do budynku Urzędu Miejskiego w Gdyni ( ul. 10 Lutego ) i sprawdźcie:
1. Ile statków przedstawia tablica upamiętniająca marynarzy, którzy zginęli w
czasie II wojny światowej? Podaj 4 nazwy statków, które są nazwami polskich
miast.

Następnie udajcie się na ul. Starowiejską i sprawdźcie:

2. Komu jest poświęcony pomnik, przedstawiający matkę z dwójką dzieci
i psem?

3. Dlaczego rodzina z pomnika nie zabiera ze sobą psa?

4. Jak okupanci nazywali Gdynię?

5. ZADANIE GRUPOWE
WYPISZCIE 24 WYRAZY KOJARZĄCE SIĘ WAM Z WYPĘDZENIEM ( każdy z Was
po 2 wyrazy ) I ZAPISZCIE JE NA KARTCE.
6. W tym domu mieszkał słynny działacz patriotyczny Antoni Abraham. Dom stoi
dzisiaj przy ulicy Starowiejskiej. Sprawdź, jak w tamtych czasach nazywała
się ta ulica.

Szybko i niezauważenie udajcie się na Plac Kaszubski i

7. Uzupełnij cytat znajdujący się na pomniku Antoniego Abrahama, kto
jest jego autorem?
2

„Ni ma………………………….bez Polonii,
a bez………………………………,”
autor:
………………………………………………………..

8. Znajdź dwójkę staruszków i zapisz ich imiona.

9. ZADANIE GRUPOWE
ZRÓBCIE SOBIE ZDJĘCIE, KTÓRE SYMBOLIZOWAĆ BĘDZIE "NADMORSKĄ
GDYNIĘ" .

Wieść niesie, że ktoś szpetnie pobazgrał ściany w Gdyni i na
dodatek nazwał to Szlakiem Gdyńskich Murali* - udajcie się na
kwartał wyznaczony przez ulice Żeromskiego - Św. Piotra Portową - Św. Wojciecha. Gdybyście zacni pomocnicy nie wiedzieli
czym są murale to tak oto definiują je w tajemnych encyklopediach:
mural* - obraz/grafika na ścianie budynku.

Sprawdźcie co następuje:
10.

Na rozstaju dróg, przed mostem znajdziesz ukryty w podwórku mural

przedstawiający stoczniowców. Ilu ich jest ?

11.

Naprzeciwko malej rybackiej chaty, za kolorową bramą siedzi Birdy -

na czym?

12.

Kto się kąpie w wannie? Kto jest autorem tego muralu?
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13.

Ile bezgłowych psów przedstawia mural Kislov’a z Ukrainy ?

Znajdźcie budynek Marynarki Wojennej
14.

Na budynku jest tablica upamiętniająca polski okręt wojenny. Podaj jego

nazwę.

Nawet jeśli bolą was nogi, musicie sprawdzić co się dzieje na Skwerze Kościuszki .
15.

Podobno na nadbrzeżu stoją żaglowce niezwykłej urody. Podaj ich

nazwy.

16.

Podobno jest jakieś morskie zwierzę w Bałtyku, które potrzebuje pomocy

i ochrony, a zobaczyć je można na pomniku z brązu – sprawdźcie, jakie to
zwierzę.

17.

Nieopodal stoi pomnik J. Conrada, znajdźcie wyryte na kamieniu

nazwisko autora.

18.

Teraz poszukajcie, gdzie znajduje się statuetka chłopca z batutą,

który wynurza się z morza i dyryguje falami?

19.

Idźcie na teren portu jachtowego i znajdźcie pomnik przedstawiający

generała Mariusza Zaruskiego. Co trzyma w dłoniach?
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ZADANIE GRUPOWE
20.

NAPISZCIE MORSKĄ LEGENDĘ ZWIĄZANĄ Z GDYŃSKIM HERBEM,

KAŻDY Z WAS PISZE FRAGMENT ( MINIMUM 1 ZDANIE ) I PRZEKAZUJE
JE NASTĘPNEJ OSOBIE. MUSICIE WYKORZYSTAĆ
SŁOWA : MORZE, BURSZTYN, STATEK.

W pobliskim Parku Europy zaś :
ZADANIE GRUPOWE
21.

Zróbcie sobie zdjęcie, które symbolizować będzie "Jedność" .

A teraz ostatnie zadanie, udajcie się w okolicę Infobox ( róg ulic
Świętojańskiej i 10 Lutego ).
22.

Z podanych liter ułóżcie nazwisko i imię kobiety związanej z Gdynią.

SIRAKFNZAC

EELKGISCA

ZADANIE GRUPOWE
23.

Zapytaj 6 przechodniów kim ta osoba była i co o niej wie. Zapisz

odpowiedzi.

A gdyście już wszelkie informacje zebrali czym prędzej do
bazy gimnazjalnej wracajcie, a oglądajcie się na boki, aby
was żaden wróg nie ograbił, czy co gorsza nie porwał!
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