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Objaśnienie do gry

Darem Pomorza Dookoła Świata
W grze może brać udział od 2 do 4 osób. Gra polega na tym, aby posuwając się przy pomocy pionków od
numeru 1. Pierwszemu przyjść do mety (N78).
Przed rozpoczęciem gry układamy dowolnie na planszy na oznacz. Kwadratach obrazki z katastrofami i jeśli
którykolwiek z graczy stanie na tym kwadracie to musi zastosować się do przepisu i polecenia, które dotyczy
danego numeru (w rogu każdego obrazka).
Grę można dowolnie utrudnić, a mianowicie, że grający stając na jakimkolwiek punkcie (porcie) musi
powiedzieć przynajmniej jego nazwę, a jeśli powie coś z historii danego miasta, to otrzymuje dodatkowy rzut
kostką. Jeśli gracz nie zna nazwy danego miasta to musi zatrzymać się celem zapoznania i czeka tak długo, aż go
wyminie przynajmniej jeden grający. W wypadku, gdy ostatni z graczy nie zna nazwy danego miasta – portu traci
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Gdynia – nasz największy port nad Bałtykiem. Przeszło 150 000 mieszk. Baza naszych oceanicznych
linii, duży port rybacki, główny basen dla przeładunku węgla, port marynarki wojennej. Liczne instytucje
i urzędy morskie. Budowa portu i miasta została rozpoczęta w 1920 roku.
Leningrad – drugie co do wielkości miasto w Z.S.R.R. – około 3 200 000 mieszk. Siedziba Akademii
Nauk, dawne cesarskie pałace, słynne muzeum „Ermitaż” – galeria obrazów, liczne muzea.
Najważniejszy morski port. Potężny ośrodek przemysłu metalowego, drzewnego i papierniczego.
Założony w 1703 roku przez Piotra Wielkiego od 1713 do 1918 stolica.
Sztokholm – stolica Szwecji – ponad 1.100.00 mieszk. Port nad Bałtykiem. Zamek królewski, zakłady
naukowe. Akademia, muzea, przemysł metalowy, elektrotechniczny i konfekcyjny. Jedno z
najpiękniejszych miast w Europie.
Oslo – stolica Norwegii – około 500 000 mieszkańców. Dawna nazwa Christiania.
Narwik – Port norweski na północy. Słynny z bitew podczas ostatniej wojny z udziałem polskich
jednostek
Reykjavik – stolica Islandii, siedziba rządu około 60 000 mieszk. uniwersytet
Godthaab – główne miasto największej wyspy – Grenlandii należącej do Danii 2 175 600 km kw. –
zamieszkałej przez 29 tys. Mieszk. Przeważnie Eskimosów. Klimat polarny. 80% pow. Pokryte stale
grubą warstwą lodu.
St. Johns – stolica – port na wyspie „Nowa Funlandia”. Obszar 110.680 km kw. Znajdują się złoża rudy
miedzi, cynku, srebra, złota i żelaza. Przemysł celulozowy, rybny, papierniczy i górniczy.
Halifaks – stolica kanadyjskiej prowincji „Nowa Szkocja” 90 tys. Mieszk. Najważniejszy atlantycki port
Kanady, handlowo-pasażerski.
Nowy Jork – największe miasto świata 128.387 km kw, a najważniejsze w Stanach Zjednoczonych.
Około 14.000.000. mieszk. (z przedmieściami). Największy port świata i największy ośrodek handlowy.
Słynne drapacze chmur. 10 uniwersytetów. Największe skupisko różnych narodowości. Założony w 1612
r. przez holendrów.
Nowy Orlean – główne miasto handlowe stanu Luiziana w U.S.A. Port nad Missisipi. Przeszło 600 tys.
Mieszk. Wywóz bawełny. 5 uniwersytetów.
Veracruz – główny port Meksyku nad Zatoką Meksykańską. Około 120.000 mieszk. Eksport wanilii,
kawy, tytoniu.
Hawana – stolica Kuby, najważniejszy port i ośrodek handlowy na Antylach. Przemysł tytoniowy,
budowa okrętów. Uniwersytet. Ponad 800 tys. Mieszk. Raf, cukru, fabryki cygar
Panama City – stolica Panamy. Leży nad Zatoką Panamską i słynnym Kanałem Panamskim. Około 120
tys. Mieszk. Połów pereł. Eksport: kakao, banany, kawa, trzcina cukrowa.
Acapulco de Juarez – port w Meksyku na wybrzeżu Pacyfiku. Eksport bawełny, kawy, ołowiu, miedzi,
ropy naftowej

17. Los Angeles – miasto w Kalifornii, 2 400 tys. mieszk. Wielkie przemysł naftowy i filmowy. Uzdrowisko
klimatyczne – dzięki nadzwyczaj łagodnemu klimatowi. Handel owocami. 3 uniwersytety. Eksport –
nafta, kauczuk syntetyczny.
18. San Francisko – duże miasto w Kalifornii, główny port nad Oceanem Spokojnym. Około 850 tys.
Mieszk. Jeden z najważniejszych ośrodków handlowych Ameryki. Budowa okrętów, przemysł żelazny.
Założone przez Franciszkanów w 1776 r.
19. 20. Guayquil – Główny port Ekwadoru. Około 150 tys. mieszkańców. Uniwersytet. Eksport – kakao, banany
21. Lima – stolica republiki Peru. Około 1 200 000 mieszk. Uniwersytet, przemysł, handel. W 1535 r.
odkryta przez Pizarra.
22. Santiago – stolica republiki Chile. Około 800 tys. mieszk. Częste trzęsienia ziemi. Przemysł
włókienniczy i spożywczy
23. 24. Punta Arenas – port chilijski w cieśninie Magelana, która oddziela Ziemię Ognistą od stałego lądu.
Eksport mięsa, wełny, skór
25. Buenos Aires – stolica republiki Argentyny. Leży przy ujściu rzeki La Plata, około 4 000 000 mieszk.
Najważniejszy port Ameryki Połudn. Zakłady naukowe. Znajduje się w nim najszersza ulica świata. Duża
kolonia Polska. Wywóz pszenicy, kukurydzy, mięsa mrożonego, skór wełny
26. Rio de Janeiro – stolica Brazylii, około 8 000 000 mieszk. Liczne zakłady naukowe, eksport kawy,
przemysł włókienniczy, skórzany, drzewny, spożywczy i chemiczny
27. Recife (Pernambuko) – stolica stanu w Brazylii, około 500 tys. mieszk. Port morski i lotniczy.
Uniwersytet, Uprawa trzciny cukrowej i bawełny oraz tytoniu
28. Paramaribo – stolica holenderskiej Gujany – port około 100 tys. Mieszk.
29. San-Domingo – stolica republiki Santo Domingo, około 90 tys. mieszkańców port, wywóz cukru, tytoniu
i kakao
30. Angra – główne miasto wysp Azorskich należących do Portugalii, około 20 tys. Mieszk. Wyspy
pochodzenia wulkanicznego. Klimat ciepły, gleba bardzo urodzajna. Eksport owoców południowych
31. Casablanca – arabska nazwa Der el Beid, główne miasto Maroka, około 800 tys. mieszkańców, port,
wyrób dywanów. Eksport: fosforyty, węgiel, nafta, zboże
32. Dakar – miasto i port w Senegalu nad Oceanem Atlantyckim, około 300 tys. mieszk., gł. Ośrodek
kulturalny. Wyższa uczelnia. Przemysł olejarski i drzewny, węzeł komun. lotn.
33. Duala – główny port francuskiego Kamerunu, leży przy ujściu rzeki Kamerun, lotnisko
34. 35. Benguela – miasto portowe w Angoli (portugalska Afryka Zach.) około 25 tys. mieszk. Wywóz gumy,
wosku, kości słoniowej
36. Kapstadt -stolica kraju przylądkowego u podnóża góry Stołowej. Około 700 tys. mieszk. W tym połowa
Europejczyków. Siedziba parlamentu Unii. Ośrodek przemysłu i handlu owocowego, skórami,
diamentami i wełną
37. Mozambik – miasto portowe portugalskiej Afryki wschodniej. Klimat gorący na wybrzeżach nie zdrowy.
Wywóz cukru i kukurydzy
38. 39. Tononarive – stolica Madagaskaru – około 220 tys. mieszk. Ważny port. Zabytki sztuki malgaskiej,
muzeum, obserwatorium
40. 41. Dżakarta – główne miasto na wyspie Jawa, stolica Indonezji, duży ośrodek handlu, około 2 000 tys.
mieszkańców, uniwersytet, budowa statków, eksport kauczuku, herbaty, chininy, cukru
42. Kupong – największe miasto na wyspie Timor największej z wsyp Małe Sundy. Zamieszk. Malajowie.
Papuasi, eksport kopry, drzewa sandałowego, kawy.
43. Port Darwin – jeden z największych portów północnej Australii, około 200 tys. mieszkańców
44. Perth – stolica zachodniej Australii nad rzeką Swan Riwer, około 230 tys. mieszkańców, Uniwersytet,
przemysł metalowy i tekstylny
45. 46. Melbourne – stolica Wiktorii w Australii, ponad 1200 tys. mieszkańców, handel zbożem i wełną, główny
port wywozowy. Uniwersytet. Miejsce Igrzysk Olimpijskich w roku 1956
47. Wellington – stolica Nowej Zelandii duży port wywozowy, około 160 tys. mieszkańców, uniwersytet,
eksport – masło, sery, wełna

48. Sydnej – stolica Nowej Południowej Walii w Australii, około 1400 tys. mieszkańców, najważniejsze
miasto Australii, duży port handlowy, obserwatorium, uniwersytet, przemysł żelazny, odzieżowy,
budowa okrętów
49. Port Moresby – główne miasto i port Nowej Gwinei drugiej co do wielkości wyspy na świecie. Klimat
tropikalny, wybrzeża bagniste w środkowej części potężne góry
50. Brak w objaśnieniach
51. Petropawłowsk – port morski Kamczatki, około 30 tys. mieszkańców, na półwysp. 12 czynnych
wulkanów, klimat ostry
52. Tokio – stolica Japonii, około 2 000 000 mieszkańców, liczne pałace cesarskie, przemysł metalowy,
tekstylny i porcelanowy. W roku 1923 zniszczone na skutek trzęsienia ziemi – obecnie całkowicie
odbudowane
53. Pusan – port na półwyspie koreańskim
54. Szangahaj – największe miasto i port w Chinach, najważniejszy ośrodek handlowy – wywóz głównie
herbaty i jedwabi. Około 7 000 000 mieszkańców. Uniwersytet, teatry i opery. Największy ośrodek
kulturalny
55. Kanton – stolica chińskiej prowincji Kuantung, przeszło 2 miliony mieszkańców. Najważniejszy ośrodek
handlowy Chin południowych. 3 uniwersytety, wywóz jedwabi, owoców oraz artykułów artystycznych
56. Sajgon-szolon – dwumiasto, stolica Wietnamu, około 1 700 000 mieszkańców, znaczny ruch portowy,
przemysł lekki, rolno-spożywczy i włókienniczy.
57. Kuczing – stolica księstwa Sarawak pod protektoratem Anglii na wyspie Borneo. Wywóz kauczuku, ropy
naftowej, węgla, złota
58. Singapur – główne portowe miasto wysypy Singapur – leży u brzegów południowych cyplu półwyspu
Malajskiego. Około 750 tys. mieszkańców. Największy ośrodek handlowy południowej Azji
59. Kalkuta – największe portowe miasto Indii. Przeszło 2 800 000 mieszkańców. Uniwersytet, przemysł
jutowy, bawełniany, cukrowy, herbaciany. Leży 140 km od wybrzeża. Dostępna dla morskich okrętów.
60. Kolombo – stolica Cejlonu około 500 tys. mieszkańców. Wywóz korzeni, kawy, kakao, herbaty,
kauczuku, kopry. Ważny punkt kulminacyjny
61. Bombaj – drugie co do wielkości miasto Indii. Ośrodek przemysłowy i handlowy. Wiele świątyń i
meczetów. Uniwersytet. Przeszło 3 500 000 mieszkańców. Ośrodek badań jądrowych
62. Karaczi – główny port wywozowy, stolica Pakistanu, ponad 1000 000 mieszkańców, pszenica, bawełna,
skóry. Międzynarodowy węzeł lotniczy.
63. Aden – brytyjski port morski i stacja węglowa w południowej Arabii. Przeszło 100 tys. mieszkańców,
nafta, kawa, bawełna
64. Port Sudan – największe miasto i główny port Sudanu – wywóz bawełny i gumy arabskiej, około 80 000
mieszkańców
65. Port Said – miasto portowe w Egipcie nad kanałem sueskim. Przeszło 200 tys. mieszkańców, kąpielisko,
rafinerie ropy naftowej, doki
66. Ateny – stolica Grecji. Przeszło 800 tys. mieszkańców, liczne zakłady naukowe, międzynarodowa stolica
archeologiczna, Akropol, ruiny wielu świątyń, liczne zabytki, przemysł włókienniczy, skórzany,
maszynowy, chemiczny, tytoniowy.
67. Trypolis - stolica Libii, port nad Małą Syrtą, przeszło 180 tys., mieszkańców, grabarnie, fabryki tytoniu
68. Rzym – stolica Włoch, główny ośrodek świata katolickiego. Około 2 000 000 mieszk. Zbudowany na
siedmiu wzgórzach nad Tybrem. Wiele zabytków i ruin kultury rzymskiej. Forum, Coloseum, Łuk
Tytusa, liczne muzea. Wg legendy założony w 753 roku p.n.e. przez Romulusa
69. Marsylia – najważniejszy port handlowy Francji nad Morzem Śródziemnym. Około 800 000
mieszkańców. Przemysł maszynowy, budowa okrętów, akademia, muzea. Założona około 600 r. p. n.e.
jako grecka kolonia – od 15 wieku należy do Francji
70. Alger – stolica Algerii – śródziemnomorski port wojenny i handlowy w Afryce. Uniwersytet. Przeszło
400 tys. mieszk. Wywóz prod. roln. superfosfatu rudy żelaza
71. Gibraltar – kolonia angielska i twierdza. Przeszło 40 000 mieszkańców. Ważny port handlowy i wojenny
od 1704 r. opanowany przez Anglików. Jedyny w Europie małpi rezerwat
72. Lizbona – stolica i główny port Portugalii, leży nad ujściem Tajo. Około 900 tys. mieszk. Ośrodek
przemysłu. Muzea, zakłady naukowe. Eksport – wino, korek, konserwy, drewno, wyroby włókiennicze
73. Bilbao – jeden z większych hiszpańskich portów w zatoce Biskajskiej. Duży ośrodek handlu i przemysłu.
Około 300 tys. mieszkańców. Przemysł maszynowy, chemiczny i ceramiczny

74. Brest – twierdza i port wojenny w północnej Francji. Około 130 tys. mieszk. Kąpiele morskie. Leży na
Półwyspie Bretońskim. Zamek XV wieku. Stocznie, port rybacki
75. Londyn – stolica imperium brytyjskiego – drugie co do wielkości miasto świata. Około 10 mln
mieszkańców. Leży nad Tamizą. Parlament, liczne pałace królewskie oraz zabytki. Słynne
obserwatorium, największe na świecie „Brytyjskie Muzea”.
76. Dublin – stolica Irlandii – około 750 tys. mieszkańców – duży port handlowy, wyrób piwa i wiski.
Zabytki, uniwersytet
77. Kopenhaga – stolica Danii nad Sundem – przeszło 1 400 000 mieszkańców. Zamek królewski.
Uniwersytet. Najważniejszy port handlowy i wojenny w kraju. Przemysł okrętowy, porcelana.
78. Szczecin – jeden z największych portów Polski. Leży nad Zatoką Szczecińską i Odrą, Jednocześnie służy
za port morski dla Czechosłowacji, która przez Odrę ma połączenie z morzem. Podczas wojny prawie
całkowicie zniszczony – obecnie odbudowuje się. Ma około 350 tys. mieszkańców, przemysł stoczniowy,
metalurgiczny, budowa maszyn.

Opis obrazków

Nr 1 – Poważna kolizja z górą lodową. Opuszczamy dwie kolejki, następnie posuwamy się do najbliższego portu
skąd rozpoczniemy grę normalnie
Nr 2 – Pożar na okręcie. Dzielna załoga pożar ugasiła – jednak tracimy jedną kolejkę
Nr 3 – Okręt wpadł na rafę. Czekamy na zbliżający się jakikolwiek okręt, aby nas ścignął z rafy (czekamy, aż nas
nie ściągnie najbliższy okręt) gracz następnie posuwa się normalnie. W wypadku, kiedy za nami niema nikogo,
tracimy 3 kolejki
Nr 4 – Zderzyliśmy się z pozbawionym steru małym parowcem. Udzielamy pomocy i odprowadzamy ich do
najbliższego portu. W nagrodę otrzymujemy dwa kolejne dodatkowe rzuty kostką i posuwamy się naprzód
normalnie
Nr 5 – Silna mgła. Posuwamy się naprzód w ramach swej kolejki w trzech kolejnych rzutach tylko jedno oczko
bez względu na ilość wyrzuconą kostką
Nr 6 – Silny długotrwały sztorm (Opuszczamy dwie kolejki)
Nr 7 – Napad piratów. Powracamy do poprzednio opuszczonego portu i opuszczamy jedną kolejkę
Nr 8 – Okręt wjechał na dryfującą jeszcze z czasów wojny minę. Wycofujemy się z gry. Możemy grę rozpocząć
na nowo.

UWAGA:
- Pisownia oryginalna,
- informacje aktualne na dzień wydania gry

