
Karty pracy dla dzieci i nie tylko



Za chwilę przeniesiesz się do czasów, w których żyli Twoi pradziadkowie, 
a nawet prapradziadkowie. Poznasz historię pewnego ważnego inżyniera, 

posłuchasz dźwięków portu i zastanowisz się nad tym, jakie jest ich znaczenie. 
Zacznijmy od początku. 

Pewnie wiesz, że Gdynia jest miastem, które znajduje się nad Morzem Bałtyckim. 
Dość nietypowe jest to, że jest bardzo młoda - nie ma nawet stu lat! Zanim stała 
się miastem, bardzo długo była wsią. Jak wtedy wyglądała? Aby się przekonać, 

dokładnie przyjrzyj się zdjęciom poniżej.

Czy patrząc na fragment 
tego zdjęcia wyobrażasz 
sobie szum morza? To Bałtyk! 
Ciemny, głęboki, spokojny 
i dość chłodny. Chociaż 
morze widać tutaj w oddali, 
być może udało Ci się 
wypatrzeć kilka łódek 
z rozłożonymi żaglami.
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Bardzo możliwe, że były to 
łodzie rybackie wypływające 
o świcie na połów. Zwróć 
uwagę, że niebo na zdjęciu 
ma barwy błękitu, żółcieni  
i różu, zupełnie tak jak  
o poranku.

2 W czasach, kiedy zostało 
zrobione to zdjęcie, w Gdyni 
nie mieszkało zbyt wiele ludzi. 
Część z mieszkańców zajmo-
wała się łowieniem ryb, ale 
większość uprawiała zboże 
i warzywa. Pewnie dlatego 
znaczną część zdjęcia zajmują 
zielone i złociste pola oraz kilka 
suszących się w słońcu snopków 
pachnącego siana
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Zobacz! W tle, równo z linią 
horyzontu, można zauważyć 
podłużny i masywny klif! 
Na pewno z jego szczytu 
widać o wiele więcej morza, 
niż w przypadku, gdy stoimy 
przy samym brzegu wody!
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Wzdłuż klifu zielenią się lasy, 
a poniżej widać kilka chat.5

W środkowej części, po prawej 
stronie, znajduje się okazały Dom 
Kuracyjny, czyli dom wypoczyn-
kowy, do którego przyjeżdżano, 
aby odpocząć i spędzić 
wakacje w Gdyni. 
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Cóż, to między innymi dzięki niezwykłej 
pomysłowości pewnego inżyniera. 
Rozwiąż rebus, a dowiesz się, jak się nazywał.



Wyobraź sobie, że jesteś inżynierem 
Tadeuszem Wendą - eleganckim mężczyzną  
z wąsikiem. Przez wiele lat uczyłeś się na temat 
transportu i komunikacji. Brałeś udział w licznych  
budowach - między innymi mostu kolejowego nad 
rzeką Niemen. Jesteś żonaty i masz dwójkę dzieci.

Pewnego dnia  
otrzymałeś  
szczególny list

Do Pana inż. Tadeusza Wendy

Mając na uwadze Pana liczne osiągnięcia i wielką wiedzę, 
wyznaczam Pana do specjalnego zadania zaprojektowania 
i nadzorowania budowy portu. Wierząc, że jest Pan osobą 
pracowitą i odpowiedzialną, powierzam Panu tę specjalną 
misję. 
Być może zastanawia się Pan do czego Polakom potrzebny 
jest port? Przede wszystkim do obrony naszych morskich 
granic przed nieprzyjaciółmi. Liczę też na to, że w przy-
szłości pozwoli też na podróże do najodleglejszych 
miejsc. Za granicą Polacy będą mogli kupować i sprzedawać 
najwspanialsze towary. To z pewnością sprawi, że Polska 
stanie się krajem bogatym i nowoczesnym. 

  Proszę również o decyzję, gdzie taki port  
  mógłby powstać i o dokładne rozeznanie 
  w tym temacie.

Szef Departamentu

Kontradmirał Marynarki Wojennej 
Rzeczypospolitej Polskiej



Teraz warto dowiedzieć się jak wyglądał. Wydrukuj stronę. 
Możesz poprosić kogoś dorosłego o pomoc. Wytnij postać 
inżyniera i jego wszystkie akcesoria. Doklej do jego 
podobizny te ubrania i przedmioty, które mogą przydać 
się inżynierowi podczas dnia pracy.







Zaprojektowanie i zbudowanie portu wymagało 
nie lada umiejętności! Żeby zrealizować tak 
odważne plany, Tadeusz Wenda na pewno musiał 
mieć bogatą wyobraźnię. 

Ty też na pewno taką masz! W końcu do tej  pory  
trzeba było sobie wyobrazić jak wyglądała  
Gdynia zanim stała się miastem i jak to jest 
być inżynierem.

Włącz plik o nazwie dzwiek1.mp3. Zamknij oczy 
i skup się na tym jakie obrazy wyłaniają się w Twojej 
głowie. Najlepiej odtwórz dźwięk kilka razy, by mieć 
pewność, że wszystko zostanie w Twojej pamięci.

Weź do ręki niebieską kredkę lub flamaster. 
Narysuj poniżej to co ukazało się Twojej wyobraźni.

Interesujące doświadczenie, prawda? Teraz tak 
samo zrób z plikami dzwiek2.mp3 i dzwiek3.mp3. 

*sprawdź, czy każdy z tych dźwięków 
działa na Twoim komputerze. Możesz 
poprosić kogoś dorosłego o pomoc.





Być może ciekawi Cię czemu tyle się uczysz na temat rzeczy, które wydarzyły 
się dawno temu. Odpowiedź jest bardzo prosta: to wszystko miało wpływ na 

to jak dzisiaj wygląda Twoje życie! 

Kiedy ma się wiedzę na temat historii, łatwiej jest zrozumieć na przykład 
dlaczego Polska ma dzisiaj takie, a nie inne granice lub dzięki komu dzisiaj 
możesz swobodnie korzystać z Internetu, w którym można znaleźć zadania, 

które właśnie rozwiązujesz.



A czy wiesz, że wszystko co się teraz 
dzieje będzie historią dla następnych 
pokoleń? 

Albo, że przedmioty, których codziennie używasz, 
wszystkie Twoje przygody i każdy Twój rysunek, 
mogą być kiedyś dziedzictwem? 
Aż może się zakręcić w głowie!



Pożegnanie przechodzącego na emeryturę Tadeusza Wendy 
przez pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni w 1937 roku








