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Nasza Gdynia 10 lutego obchodzi swoje 90 urodziny! Z tej okazji krótkie 
przypomnienie jej historii.

1253 Pierwsza zachowana wzmianka o wsi Gdynia (Gdina)
1637 Pierwsze zaślubiny Polski z morzem w Redłowie na cześć króla Władysława IV i jego polityki morskiej
1870 Budowa linii kolejowej Gdańsk - Szczecin oraz dworca kolejowego w Chyloni
1904 Zawiązanie przez mieszkańców Gdyni spółki "Kąpielisko Bałtyckie Gdynia"
1918 28 listopada - utworzenie Marynarki Wojennej dekretem Naczelnika Państwa J. Piłsudskiego
1920 Przejęcie Gdyni i Pomorza dla Polski przez gen. J. Hallera
1920 Tadeusz Wenda wskazuje Gdynię jako miejsce budowy przyszłego portu
1922 Przyjęcie ustawy sejmowej o budowie portu w Gdyni
1923 29 kwietnia - otwarcie tymczasowego portu wojennego i przystani dla rybaków w Gdyni
1923 Wpłynięcie do gdyńskiego portu pierwszego pełnomorskiego statku - s/s "Kentucky"
1924 Przeniesienie do Gdyni Dowództwa Floty Marynarki Wojennej
1926 10 lutego - nadanie Gdyni praw miejskich w szóstą rocznicę zaślubin Polski z morzem
1928 Początek budowy magistrali węglowej Gdynia - Śląsk
1930 Uruchomienie regularnej linii pasażerskiej przez Atlantyk na trasie Gdynia - Nowy Jork
1930 Przeniesienie Szkoły Morskiej z Tczewa do Gdyni i podniesienie bandery na żaglowcu "Dar Pomorza"
1932 31 lipca - pierwsze w Polsce i w Gdyni Święto Morza, które zgromadziło ponad 100 tys. ludzi
1933 Uroczyste oddanie do użytku Dworca Morskiego służącego do obsługi ruchu pasażerskiego i przeładunku drobnicy
1934 Budowa mola w Orłowie o dł. 420 m
1936 Pierwszy rejs legendarnego transatlantyka m/s "Batory"
1938 Oddanie do użytku Hali Targowej o nowoczesnej konstrukcji łukowej
1939 Wybuch II wojny światowej, 1 - 19 września - obrona Gdyni
1945 Zakończenie działań wojennych, 28 marca - wyzwolenie Gdyni
1945 Powrót do Gdyni pierwszego polskiego statku Polskiej Marynarki Handlowej s/s "Kraków"
1946 Powołanie Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni
1969 25 czerwca - oddanie do użytku Bulwaru Nadmorskiego o długości prawie 2 km
1970 Wypadki grudniowe na ulicach miasta - krwawo stłumione masowe demonstracje mieszkańców Gdyni przeciwko 

niesprawiedliwej polityce władz
1971 Otwarcie Muzeum Oceanograficznego i Akwarium Morskiego MIR
1979 Oddanie do użytku Teatru Muzycznego, drugiej co do wielkości sceny muzycznej w Polsce
1981 1981 Powrót fregaty "Dar Pomorza" z ostatniego rejsu i przekształcenie go w statek - muzeum
1987 Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Gdyni i msza na Skwerze Kościuszki
1990 Uruchomienie linii promowej Gdynia - Karlskrona (Szwecja)
1993 Odsłonięcie pomnika ofiar Grudnia'70
1994 9 - 10 czerwca "Europartenariat Polska '94"
1995 Nadanie Gdyni Złotych Gwiazd Partnerstwa przez Komisję Europejską
1996 Wręczenie Gdyni "Honorowej Flagi Rady Europy"

Inauguracja Sceny Letniej Teatru Miejskiego na plaży w Orłowie
1998 Wręczenie Gdyni "Honorowej Tablicy Rady Europy"
1998 Oddanie do użytku Estakady Kwiatkowskiego
1999 Rozpoczęcie realizacji "Programu Drogowego" finansowanego z budżetu miasta oraz obligacji komunalnych
2000       Oddanie do użytku najnowocześniejszej w kraju zajezdni autobusowej oraz otwarcie węzła Franciszki Cegielskiej
2000 Nadanie Teatrowi Miejskiemu jako pierwszemu na świecie, imienia Witolda Gombrowicza
2001 Powstanie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego
2002 Wręczenie Gdyni nagrody Rady Europy
2002 Rozpoczęcie budowy Muzeum Miasta Gdyni i Muzeum Marynarki Wojennej
2003 Zlot Największych Żaglowców Świata "The Cutty Sark Tall Ships' Race"

Zakończenie II etapu modernizacji ul. Świętojańskiej
2003 Open'er Festival po raz pierwszy w Gdyni
2004 Gdynia w Unii Europejskiej
2004  Młodzieżowe Żeglarskie Mistrzostwa Świata ISAF 2004
2005      Organizacja - po raz pierwszy w Polsce - Mistrzostw Europy Klasy Optimist IODA
2007   Otwarcie z udziałem Prezydenta RP nowego gmachu Muzeum Miasta Gdyni - pierwszego w powojennej Polsce muzeum, 

zaprojektowanego i wzniesionego od podstaw
2007 Wpłynięcie do Gdyni statku, Navigator of the Seas - największego, jaki kiedykolwiek cumował w polskim porcie 
2007  Miesięcznik "Forbes" uznaje Gdynię za najatrakcyjniejsze miasto dla biznesu w Polsce 
2008 Otwarcie Hali Sportowo - Widowiskowej "Gdynia"
2008 Zakończenie realizacji gdyńskich inwestycji drogowych: budowa Trasy Kwiatkowskiego etap III; rozbudowa ul. Janka 

Wiśniewskiego etap II; rozbudowa ul. Lotników   
2009 Regaty największych żaglowców świata The Tall Ships' Races
2009 Otwarcie Sea Towers - najwyższego budynku mieszkalnego w Polsce



2010 Otwarcie Narodowego Stadionu Rugby
2010 Żeglarskie Mistrzostwa Europy w olimpijskiej klasie 49er
2010 Zakończenie rejsu żaglowca Fryderyk Chopin - największej promocji Polski w Europie
2010 Inauguracja projektu Muzeum Emigracji w Gdyni
2011 Otwarcie nowego Stadionu Miejskiego
2011 The Culture 2011 Tall Ships Regatta
2011 Zakończenie przebudowy układu drogowego węzła Św. Maksymiliana
2012 Gdyński samorząd najbardziej przyjazny dla seniorów - nagroda Senatu RP
2012 Gdynia wśród wyróżnionych europejską nagrodą dla miast dostępnych „Access City Award”
2013 Zakończenie rozbudowy Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego
2013 Otwarcie nowej 7 krotnie większej siedziby Centrum Nauki Experyment
2013 Otwarcie Gdynia Infobox Obserwatorium Zmian
2014 Gdynia miastem 25 lecia wolności Polski
2014 Mistrzostwa Świata Red Bull Air Race 
2014 Operacja Żagle Gdyni
2015 Śródmieście Gdyni pomnikiem historii
2015 Otwarcie Muzeum Emigracji 
2015 Uruchomienie kolejki na Kamienną Górę 



ENGLISH  WORLD

Winter –  zima, czas ferii. Życzymy Wam Drodzy Czytelnicy białego szaleństwa 
na śniegu, chociaż najważniejsze w szaleństwie jest aby było ono bezpieczne  
i w odpowiednim stroju. Oto lista niezbędnych ubrań na zimę i zimowisko: 

trousers – spodnie                                       boots – buty zimowe
jumper – bluza                                             hat - czapka
coat  - płaszcz                                             gloves - rękawiczki 
scarf  - szalik

Podpisz     ubrania,     następnie     pokoloruj     obrazek     i     opisz     strój     dziewczynki:  

She is wearing......................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................



Zbliżają się długo oczekiwane ferie :) Wielu z Was wybiera się na nasze szkolne 
zimowisko, część być może wyjedzie i w inne miejsca, część  zostanie w domu. 
Wszyscy jednak musicie pamiętać o zasadach bezpieczeństwa w czasie ferii.

Zabawa na śniegu, zjazdy z górki, jazda na nartach czy łyżwach oraz inne szaleństwa 
na śniegu mogą sprawić wiele radości i wzmocnić naszą kondycję fizyczną.
Pamiętaj jednak, że podstawą, jak zwykle, jest zdrowy rozsądek i ostrożność!

• Wychodząc bawić się na powietrze, ubieraj się stosownie do pogody, tak, 
aby nadmiernie nie wychłodzić swojego organizmu. Idąc na górkę, czy dłuższy 
spacer w zimowej aurze warto się zaopatrzyć w ciepły napój w termosie;

• Do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach wybieraj miejsca bezpieczne, z dala od 
ruchliwych ulic, skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych. Pamiętaj, że zimą 
znacznie wydłuża się droga hamowania pojazdów, więc zachowaj szczególną 
ostrożność będąc w pobliżu jezdni;

• Najlepiej przed rozpoczęciem zabawy na górce obejrzyj trasę zjazdu, usuń 
z niej niebezpieczne przedmioty, takie jak kamienie, gałęzie drzew;

• Dostosuj się do kierunku ruchu obowiązującego na trasie zjazdu, nie przechodź 
w poprzek toru;

• Ważny dla Twojego bezpieczeństwa jest też stan techniczny sanek, czy innych 
przedmiotów, na których zjeżdżasz. Złamane szczebelki, wystające śruby 
lub gwoździe to poważne ryzyko wyrządzenia sobie krzywdy;

• Nie ślizgaj się na chodnikach i przejściach dla pieszych, gdyż wyślizgana 
nawierzchnia stanowi ryzyko złamań kończyn dla innych osób;

• Pamiętaj, że zagrożenie dla zdrowia, a nawet Twojego życia, stanowią zwisające 
z balkonów i dachów masywne sople lodu. W takim przypadku zrezygnuj 
z zabawy w tym miejscu, powiadom o sytuacji osoby dorosłe lub Straż Pożarną, 
która usunie niebezpieczeństwo;

• Nie rzucaj w jadące pojazdy śnieżkami, gdyż takie zachowanie może być 
przyczyną kolizji lub wypadku drogowego;

• Nie rzucaj w kolegów śnieżkami z ubitego śniegu lub z twardymi przedmiotami 
w Korzystaj wyłącznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk. Pod żadnym 
pozorem nie wchodź na lód zamarzniętych zbiorników wodnych, jezior, kanałów, 
stawów, itp. Pozornie tylko gruby lód może w każdej chwili załamać się 
pod Twoim ciężarem;

• Podczas zabaw na śniegu i lodowisku pilnuj swoich wartościowych przedmiotów. 
Jeśli to możliwe portfel lub telefon komórkowy oddaj do depozytu 
lub pod opiekę zaufanej osobie.



Z okazji urodzin Gdyni konkurs specjalny!!!
Rozpoznaj miejsce i podpisz zdjęcie. Rozwiązanie oddaj p. Bogusi Jaksinie do 1 marca 
2016 roku. Czekają nagrody! 
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UWAGA!
Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu nagród, rozwiąż  dwa zadania   zamieszczone poniżej. 
Wytnij kupon, wpisz poprawne rozwiązania i oddaj p. Bogusi Jaksinie 
do 1 marca 2016 roku. Nagrody czekają! Rozlosujemy ich 10 !

1. Rozwiąż krzyżówkę.
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1. Razem z Gdynią i Sopotem tworzy Trójmiasto.
2. Naszego miasta jest Wojciech Szczurek.
3. W tym miesiącu Gdynia uzyskała prawa miejskie.
4. Imię pani dyrektor naszej szkoły.
5. Gdynia była nią przed 1926 rokiem.
6. Leży nad nim Gdynia.

2.



Pokoloruj.
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IMIĘ: ...............................................

NAZWISKO: ...................................

KLASA: ...........................................

Nagrodzeni w poprzednim numerze: Ola K., Olga K., Hania W., Paweł J., Filip K.

Gazetkę redaguje p. B. Jaksina


