
jedną z dróg, którą przyjeżdżający do Gdyni 
EMIGRANCI  mogli dostać się do Dworca Morskiego  
– dzisiejszego Muzeum Emigracji w 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 na Dworcu?

2. Pomnik Gdynian Wysiedlonych
Pomnik przedstawia rodzinę z walizką i wózkiem 
wypełnionym jakimiś rzeczami – zdaje się, że są 
w podróży. 
Jakie 3 rzeczy zabralibyście ze sobą do walizki, 
gdybyście musieli wyprowadzić się ze swojego domu?
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

3. Domek  _  _  _  _  _  _  _  _ 
Kilkadziesiąt lat temu, zanim Gdynia stała się miastem, 
była małą rybacką wsią. Stały w niej domy takie jak ten.
Czym różni się ten domek od innych budynków 
w okolicy?

4. Mural na ul. Jana z Kolna
Mural to wielkie malowidło 
pokrywające ścianę budowli.
W Gdyni jest ich całkiem 
sporo! 
Narysujcie podróżniczy 
element, który znalazłby się 
na muralu Waszego autorstwa. 

5. Gdyńskie Centrum Kultury. Konsulat Kultury
Już całkiem niedaleko do portu, do którego niegdyś 
zmierzali emigranci. Przybijały tam również statki 
towarowe, a wraz z nimi zagraniczni marynarze. 
Budynek przed Wami był kiedyś miejscem, który 
odwiedzali marynarze szwedzcy. Przypływając do 
Gdyni na kilka dni mogli tu przenocować i odpocząć.
Wyobraźcie sobie, że spotykacie marynarza lub inną 
osobę, która przypłynęła do Gdyni z odległego kraju. 
Jakie jest Wasze ulubione miejsce, które moglibyście mu 
pokazać?

7. i 9. Pomnik Antoniego Abrahama  
i Para Kaszubów na ławce
To para Kaszubów, którzy kiedyś tu mieszkali. Podobno 
ten pan wrócił do Gdyni z emigracji! W okolicy ławki 
możecie zobaczyć też dużą postać w czapce – to Antoni 
Abraham! Nazywano go królem Kaszubów – dzięki jego 
oddaniu i pracy Gdynia przeistoczyła się z małej wioski 
rybackiej we wspaniałe, portowe miasto. To właśnie on 
mieszkał w domku przy punkcie 3.
Policzcie ile kroków dzieli oba pomniki.

8. Apartamentowiec Transatlantyk
Ten budynek został zbudowany całkiem niedawno, ale 
swoim stylem nawiązuje do budowli modernistycznych. 
Nosi nazwę Transatlantyk.

10. Cafe Strych
Ten mały domek ukryty z tyłu stojących przy placu 
kamienic, to najstarszy dom mieszkalny w Gdyni! 
(Został zbudowany w 1890 roku.) Uważajcie, bo łatwo 
go przeoczyć! :)
Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że stoicie przed 
chatką na brzegu plaży. Jest cicho i pusto. Wytężcie 
słuch i węch. Może uda Wam się usłyszeć nadchodzący 
sztorm i poczuć zapach wędzonych ryb?

11. Dąb z ul. Portowej
Na próżno go szukać. Nie istnieje. Musicie uwierzyć, że 
kiedyś stał tu przepiękny dąb, niestety znamy go tylko 
z fotografii.
Zapytajcie bliskich o ich wspomnienia związane 
z miastem, z którego pochodzą. Czy pamiętają miejsca 
lub rzeczy, których już nie ma? Jak teraz one wyglądają?

12. Urząd Morski
Budowę tego budynku rozpoczęto w 1927 roku, czyli 
w czasie, gdy budowa portu trwała w najlepsze. 
Zwróćcie uwagę, że wieża zegarowa ma formę latarni 
morskiej.

13. Kolorowy mural
Która postać podoba Wam się najbardziej? Jaką historię 
może opowiadać ten mural?

14. Schron przeciwlotniczy
Z czym kojarzy Wam się ta nietypowa budowla?
Wygląda jak...................... Mogłaby służyć do...................... 
Pomalowalibyśmy ją na kolor................................... .  

15. Dworzec Morski – Muzeum Emigracji w Gdyni
Gratulacje! Dotarliście do celu! :) Dawniej to właśnie 
z tego miejsca emigranci odpływali na pokładach 
transatlantyków np. do Stanów Zjednoczonych! Tu 
żegnali się ze swoją ojczyzną, rodzinami, zwierzętami, 
by spotkać się z dalekimi krajami i nieznanym.
Wejdźcie do środka tego zabytkowego budynku 
i znajdźcie pasarelkę! Możecie również odnaleźć ślad 
buta na pobliskim pirsie! :)

A jeśli tylko macie czas, odwiedźcie naszą wystawę, 
by dowiedzieć się więcej o historii emigracji 
i o podróżowaniu!



Osoba, która wyjeżdża ze swojego 
kraju za granicę, aby uczyć się 
lub np. do pracy

Na tyłach sądu przy ul. Jana z Kolna.

Ten dom nosił 
kiedyś nazwę 
Dom Marynarza 
Polskiego.

Jednym z transatlantyków był statek Batory, 
odpływający z Gdyni, np. do Nowego Jorku!

Modernizm to styl, w którym 
 zbudowano większość kamienic 
w Gdyni. Budynki te mają jasne 
ściany, proste kształty, a niektóre 
przypominają statki. 

To osoby zmuszone do opuszczenia 
 swojego domu w Gdyni podczas 
 II Wojny Światowej. Biegnie za nimi 
 pies, którego nie mogli ze sobą wziąć. 
 Po zakończeniu wojny niektórym 
 z rodzin udało się powrócić do Gdyni.


