Węzeł Ofiar Grudnia 70 (54˚31’41,14”N ; 18˚31’04,24”E)
Zdjęcie

O miejscu:
Pomnik upamiętniająco Ofiary Grudnia 1970 w Gdyni. Na przystanku Szybkiej Kolei Miejskiej Gdynia
Stocznia oraz w jego pobliżu śmierć poniosło 18 pracowników Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni
oraz pobliskich zakładów m.in. Zbyszek Godlewski (bohater Ballady o Janku Wiśniewskim).
Wydarzenia ta zostały nazwane Czarnym Czwartkiem
Podpowiedź:
Od środka kolor rdzawy
Dokończ zdanie:

Dworzec Morski (54˚31’59,59”N ; 18˚32’50,76”E)
Zdjęcie

O miejscu:
Wybudowany w 1933 roku, do wybuchu wojny pełnił rolę macierzystej bazy pasażerskiej floty
transatlantyckiej. W czasie II wojny światowej budynek został przystosowany do funkcji biurowych.
W pierwszych dniach po zajęciu Gdyni z fasady budynku zostały strącone symbole narodowe
(płaskorzeźby orłów, pamiątkowe tablice). Po wojnie w gmachu mieścił się m.in. Kapitanat Portu
Gdynia oraz urząd pocztowo-telegraficzny. Po wstrzymania liniowej żeglugi transatlantyckiej przez
polskich armatorów w 1987 roku, budynek stał się biurowcem dla firm i instytucji portowych.
Na przełomie 2013 i 2014 roku w budynku ma zostać otwarte Muzeum Emigracji.
Podpowiedź:
Dużo żelaza
Dokończ zdanie:

Kamienna Góra (54˚30’55,34”N ; 18˚32’37,52”E)
Zdjęcie

O miejscu:
Punkt widokowy na Zatokę Gdańską, port jachtowy oraz Port Gdynia. Znajduje się w dzielnicy
Kamienna Góra czyli najmniejszej dzielnicy w Gdyni. Punkt widokowy zdobi krzyż. Widoczny z wielu
innych typowo turystycznych miejsc Gdyni.
Podpowiedź:
Po okręgu
Dokończ zdanie:

Kolibki (54˚28’24,14”N ; 18˚33’26,83”E)
Zdjęcie

O miejscu:
Osiedle w Gdyni, położone nad potokiem Kolibkowskim. W okresie międzywojennym południowa
granica Kolibek, przebiegająca rzeczką Sweliną była jednocześnie granicą Polski z Wolnym Miastem
Gdańsk. Znajduje się tutaj zespół parkowo-dworski wraz ze stadniną koni, dzisiejsze budynki
pochodzą z pierwszej połowy XIX wieku i są otoczone Parkiem Marysieńki o założeniu barokowym
z kilkusetletnim drzewostanem. W XIX w. w Kolibkach znajdowała się jedna z największych cegielni
na Pomorzu, która dostarczała znaczne ilości tego budulca do budowy wielu budowli Gdańska
i Gdyni. Od 2002 roku trwają na terenie Kolibek prace rewaloryzacyjne prowadzone przez Urząd
Miasta Gdyni. Zespół dworsko-parkowy Kolibki jest wpisany do rejestru zabytków.
Podpowiedź:
Prawie jak Stonehenge
Dokończ zdanie:

Grodzisko (54˚27’06,68”N ; 18˚33’39,72”E)
Zdjęcie

O miejscu:
Pozostałość po osadzie obronnej w postaci wielobocznego wzniesienia, z zachowanymi śladami
wałów drewniano-ziemnych umiejscowione w Sopocie. Jest ono wczesnośredniowieczne, otoczone
wałem i fosą, porośnięte bukowym lasem. Funkcjonuje jako skansen archeologiczny będący
oddziałem Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.
Podpowiedź:
Drzewo prawdę Ci powie
Dokończ zdanie

Pomnik Haffnera (54˚26’52,53”N ; 18˚34’01,72”E)
Zdjęcie

O miejscu:
Jean Georg Haffner jest jednym z "ojców założycieli" Sopotu. Przybył do Gdańska jako lekarz wojsk
napoleońskich i osiadł tu na stałę. Na zlecenie władz pruskich, Haffner zajął się utworzeniem
w Sopocie kąpieliska morskiego oraz organizacją kurortu. Na wydzierżawionych mu dwóch morgach
brzegu morskiego, sadził drzewa, teraz w tym miejscu znajduje się część parku sopockiego. Własnym
kosztem wybudował dom kuracyjny i urządzenia do kąpieli zimnych i gorących oraz ułożył regulamin
kąpieliska. W setną rocznice nadania praw miejskich w Parku Północnym został ustawiony pomnik
Haffnera.
Podpowiedź:
Nie omieszkaj sprawdzić garderobę
Dokończ zdanie

Hipodrom (54˚25’50,45”N ; 18˚33’58,00”E)
Zdjęcie

O miejscu:
Współcześnie jest to miejsce odbywania się popisów, pokazów, wyścigów lub innych zawodów
konnych. Oprócz omawianego, klasyczne tory wyścigów konnych znajdują się dodatkowo we
Wrocławiu Partynice oraz Warszawie Służewcu
Podpowiedź:
Ukazuję prawdziwą Polską jesień. Dzięki nim jest ślicznie w słoneczny dzień.
Dokończ zdanie

Molo (54˚26’45,35”N ; 18˚34’14,23”E)
Zdjęcie

O miejscu:
Najdłuższa tego typu konstrukcja nad Morzem Bałtyckim oraz najdłuższa konstrukcja drewniana
w Europie. Ma około pół kilometra długości — część spacerowa ma 511,5 m, z czego 458 m wchodzi
w głąb Zatoki Gdańskiej. Jest jedną z największych atrakcji miasta. Zakończone prywatną mariną,
przeznaczoną do cumowania ponad 100 jachtów. Chluba miasta Sopot.
Podpowiedź:
Błyskawica wskaże Ci drogę.
Dokończ zdanie

Plac zebrań ludowych (54˚21’43,58”N ; 18˚38’26,49”E)
Zdjęcie

O miejscu:
Brama Oliwska (niem. Olivaer Tor, Oliver Thor – niewielka część Gdańska leżąca w bezpośrednim
sąsiedztwie Starego Miasta, na granicy dzielnic administracyjnych Śródmieście i Aniołki.
Nazwa miejsca pochodzi od znajdującej się w tym miejscu bramy, a następnie rogatki miejskiej
od strony Wrzeszcza oraz Oliwy. Budynek bramy został rozebrany przed połową XIX w.
Podpowiedź:
Pomiędzy trzecią a czwartą lampą od przejścia świetlnego, szerokimi schodami idź do celu swego.
Po prawej stronie ostatniej schody, znajduje się murek niemłody. Od strony zewnętrznej tego murka.
Pod powierzchnią płyty górnej, ręka da nurka i koło drzewa będzie skarb-rurka.
Dokończ zdanie

Kościół Świętej Trójcy (54˚20’45,24”N ; 18˚38’48,80”E)
Zdjęcie

O miejscu:
Kościół Świętej Trójcy w Gdańsku – późnogotycka świątynia wzniesiona dla osadzonych w 1419
Franciszkanów na terenie Starego Przedmieścia (Lastadii), południowej części historycznego Gdańska.
Kościół stanowi część dawnego zespołu klasztornego Braci Mniejszych, w którego skład wchodzą
kaplica Św. Anny, dom ryglowy i przylegające do kościoła od strony południowej zabudowania
klasztorne z wirydarzem. Po reformacji w 1522 r. założono tu Gdańskie Gimnazjum Akademickie oraz
bibliotekę. Po 1872 siedziba Muzeum Miejskiego, obecnie oddział Muzeum Narodowego. Cenne
dzieło późnogotyckiej architektury ceglanej, z charakterystycznymi schodkowymi szczytami elewacji
korpusu nawowego i prezbiterium i niewielkimi wieżyczkami kontrastującymi z masywną bryłą
kościoła.
Podpowiedź:
Usiądź na ławce obok Świętego Wojciecha, spójrz w dół a nie będziesz miał pecha, po prawej stronie,
przy tylnej nodze, ręka utonie. Pod płytką schowany skarb srodze.
Dokończ zdanie

Teren Byłego cmentarza Ewangelickiego p.w. Św. Katarzyny
czynnego w latach 1870-1955 obok Politechniki Gdańskiej
(54˚22’19,60”N ; 18˚37’17,97”E)
Zdjęcie

O miejscu:
Pomnik monumentalny upamiętniający zlikwidowane cmentarze gdańskie. Znajdujące się tam
fragmenty nagrobków pochodzą właśnie ze zlikwidowanych cmentarzy Gdańskich oraz składnicy
elementów zabytkowych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Centralny element
kompozycji przestrzennej lapidarium – cenotaf, utworzony jest w formie spirali.
W środku spirali znajduje się kamień symbolizujący początek historii Gdańska, ze znanym faksymile
rękopisu z X wieku, zawierający nazwę miasta „Gydanyzc”, pochodzącą z kroniki żywotopisarza
Świętego Wojciecha, zakonnika rzymskiego – Jana Kanapariusza.
Podpowiedź:
Na środku kamień, na około kręgi, wśród płyt wielu kamiennych, znajdź taką, średniej wagi, uważaj
bo wymaga to powagi, gdzie nazwisko Friedrich Wilhelm Neumann będzie i pod płytę włóż rękę jak
pusto będzie wszędzie.
Dokończ zdanie

Stary browar (54˚23’ 2”N ; 18˚36’22,93”E)
Zdjęcie

O miejscu:
Początki browaru we Wrzeszczu sięgają początków rozkwitu osady dworskiej Kuźniczki (niem.
Kleinhammer) w XVI wieku. Wtedy to w Kuźniczkach powstała osada dworska wraz z parkiem,
ogrodem oraz obiektami gospodarczymi. W XVIII wieku nad Stawem Parkowym powstał niewielki
drewniany browar. Zakład został dodatkowo rozbudowany w latach 1910-1913, co przyczyniło się do
osiągnięcia zdolności produkcyjnej 175 000 hl piwa na rok.
Podpowiedź:
Linia wyznaczająca prawie północ, latem zielona, zimą brązowa.
Dokończ zdanie

