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Z ŻYCIA SZKOŁY

 12  stycznia  klasy  2CAUP,  2BAUP,  1BAUP  w  ramach  praktyk  wspomaganych
uczestniczyły w zajęciach porządkowych w GOSiR w Gdyni.

 14 stycznia w Oddziałach Przedszkolnych odbyła się zabawa karnawałowa. Były
tańce, zabawy, przekąski i wiele radości!



 Zakończyliśmy  akcję  „Pełna  miska  dla  schroniska”.  Serdecznie  dziękujemy  
za  wsparcie,  które  okazujecie  w  naszych  corocznych  zbiórkach  na  rzecz
bezpańskich zwierzaków przebywających w schroniskach!

 28 stycznia kolejny raz zagrała w naszej szkole Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. Tym razem tematem przewodnim finału była szeroko pojęta okulistyka
dziecięca. Sprzedawaliśmy przepyszne ciasta, koktajle, rozmaitości w sklepiku
w bibliotece, była też możliwość zrobienia sobie „anielskiego zdjęcia”. 
To był bardzo udany  dzień !  Zebraliśmy 2585,96 zł (łącznie z e skarbonką).❤
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego wydarzenia :)



96. urodziny Gdyni

Pandemiczna  rzeczywistość  po  raz  kolejny  nie  pozwoliła  miastu  
na  zorganizowanie  tradycyjnych  miejskich  urodzin.  Uroczystości
rozpoczną się 10 lutego od złożenia kwiatów pod budynkiem, w którym
mieszkał pierwszy wójt Gdyni Jan Radtke. W tym roku mija 150. rocznica
jego urodzin.
Natomiast 12 lutego, tradycyjnie przedstawiciele gdyńskiego samorządu 
i mieszkańcy złożą kwiaty pod Pomnikiem Polski Morskiej o godz. 12.00.
Uroczysta  sesja  Rady  Miasta  Gdyni  rozpocznie  się  o  godz.  17,  tam
zostaną  wręczone  medale  im.  Eugeniusza  Kwiatkowskiego  oraz  nagrody
przewodniczącej  Rady  Miasta  Gdyni  w  kategorii  inwestycje  
oraz architektura. 
Miasto  przygotowało  również  Karnawałową  Rodzinną  Grę  Miejską  
na  Bulwarze  Nadmorskim  im.  Feliksa  Nowowiejskiego  w  niedzielę,  
6 lutego, między pomnikiem Rybek a aleją Marszałka Piłsudskiego. Zabawa
potrwa  w  godzinach  10:00  –  14:00.  Na  miejscu  będą  również  dwie
fotobudki.



Znani gdynianie

Abraham Antoni (1869 – 1923)
Kaszubski działacz społeczny, nazywany "królem Kaszubów", pisarz ludowy. Całe życie
poświęcił walce o polskość swojej ziemi. W sierpniu 1920 zamieszkał na pięterku
domku przy ul. Starowiejskiej 30. Wstąpił do założonego przez Stefana Żeromskiego
Towarzystwa Przyjaciół Pomorza, był rzecznikiem budowy portu w Gdyni, został
członkiem Rady Gminnej, organizował wycieczki Kaszubów do Poznania, Częstochowy,
Krakowa i Warszawy.

Eugeniusz Kwiatkowski (urodzony 30 grudnia 1888 w Krakowie, zmarł
22sierpnia 1974 w Krakowie) – polski wicepremier, minister skarbu, przemysłu i handlu.
Dzięki niemu w błyskawicznym tempie rozpoczęła się budowa gdyńskiego portu, który
stał się dla międzywojennej Polski oknem na świat. 
Obecnie w Gdyni jego imię nosi:

. trasa im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, 

. medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego "Za wybitne zasługi dla Gdyni"
(przyznawany przez Radę Miasta Gdyni), 

. Centrum Handlu i Biznesu – "Centrum Kwiatkowskiego", obok którego stoi jego
pomnik, 

. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Józef Unrug (urodzony 7 października 1884, zmarł 28 lutego 1973) - polski
wiceadmirał i morski oficer pokładowy okrętów podwodnych. Podczas I wojny
światowej był dowódcą okrętu podwodnego i flotylli okrętów podwodnych 
w niemieckiej flocie. Następnie wstąpił do odrodzonej polskiej Marynarki Wojennej.
Od 1925 do 1939 dowodził Flotą i Obszarem Nadmorskim, a w trakcie kampanii
wrześniowej Obroną Wybrzeża. Po wyjściu z niewoli niemieckiej pod koniec II wojny
światowej zajmował stanowisko I zastępcy szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej.

Jan Radtke (urodzony 10 lutego 1872 w Dębogórzu na Kępie Oksywskiej, zmarł 22
grudnia 1958 w Gdyni), pierwszy polski wójt Gdyni. Był rzecznikiem wykorzystania
turystycznego miejscowości, a po odzyskaniu przez Polskę dostępu do morza budowy
portu konkurencyjnego dla Gdańska. Zainicjował procedurę wystąpienia o prawa
miejskie dla Gdyni (1926).

Franciszka Cegielska (urodzona 2 sierpnia 1946 w Miluzie we Francji, zmarła 22
października 2000 w Krakowie) –  polski polityk, samorządowiec, prezydent Gdyni 
w latach 1990-1998, minister zdrowia w latach 1999-2000, poseł na Sejm III
kadencji. W 1970 ukończyła studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki
Szczecińskiej, a w 1975 studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej. Do 1987
wykładała w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. W 1989 zorganizowała gdyński Komitet



Obywatelski "Solidarność", obejmując jego przewodnictwo. W latach 1990-1998 była
prezydentem Gdyni, jedną z najbardziej wyrazistych postaci w samorządach. Pełniła
też obowiązki wiceprezesa Związku Miast Polskich. W 1997 została posłem na Sejm 
z listy AWS. Rok później w wyborach samorządowych uzyskała najwięcej głosów
w regionie i objęła funkcję przewodniczącej sejmiku pomorskiego. W 1999 została
szefową Ruchu Stu. W rządzie Jerzego Buzka od 1999 do śmierci pełniła funkcję
ministra zdrowia. W lutym 2000 Rada Miasta Gdyni przyznała jej najwyższe
odznaczenie - Medal imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego –  za  wybitne zasługi 
dla Gdyni. We wrześniu 2000 otrzymała Medal Honorowy Związku Miast Polskich.
Zmarła 22 października 2000, została pochowana na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni.
Jej imieniem nazwano węzeł drogowy  w centrum miasta.

Tadeusz Wenda –  twórca projektu i budowniczy portu morskiego w Gdyni. Jego
imieniem nazwano pierwsze molo wybudowane w gdyńskim porcie.

Antoni Abraham



UWAGA!

Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu nagród, rozwiąż dwa z  poniższych zadań. Wytnij
kupon, wpisz poprawne rozwiązania i oddaj p. Bogusi Jaksinie do 10 marca 2022 roku.
Nagrody czekają! 

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 znanej polskiej aktorki, zagrała między innymi w „Człowieku z żelaza”.
5. Gdynia była nią przed 1926 rokiem.
6. Leży nad nim Gdynia.

2. Rozwiąż zagadki.

Ma aż troje oczu przechodniom pomaga,
Swoim żółtym okiem daje znak „ Uwaga”
Gdy czerwone świeci – Stop! nie idźcie dzieci!
Zapali zielone – idźcie na drugą stronę.                     ....................................

Choć nóg nie ma szybko pędzi szosą,
Bo nie nogi, ale koła go po szosie niosą .                   .....................................



Kto to jest?
W białej czapce na ulicy ważną jest osobą.
Dobrym okiem, bystrym słuchem
Kieruje ulicznym ruchem                                            ...................................

Co to jest?
Kierownica, dzwonek, koła z oponami
Jedzie na nim człowiek i kręci pedałami.                 ...............................…
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