
Cytat na dziś: 

„Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, 

którą już czytałem – to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem” 

- przysłowie chińskie 

 

Zagadkowo 

Rozwiązanie wczorajszej zagadki -   Jutro 

Nowa zagadka:  

Jeśli troje dzieci i ich psy nie znajdowało się pod parasolem, to jak to się stało,  

że żadne z nich nie zmokło? 

 

Ciekawostki o pisarzach: 

- Karol Dickens, autor „Opowieści wigilijnej” miał bardzo opiekuńczą kotkę. Troskliwe zwierzę 

wyczuwało zmęczenie pisarza i gasiło łapką świecę, przy której pisał, żeby odpocząć. 

- Najsłynniejsza autorka kryminałów - Agatha Christie, była zapaloną podróżniczką. Zwiedziła  

Afrykę, Australię, Amerykę Północną, Nową Zelandię. Podróżowała Orient Expresem do Bagdadu,  

a zimę lubiła spędzać na wykopaliskach archeologicznych w Iraku. 

- Sławny polityk Winston Churchill był także poczytnym pisarzem. W 1953 roku otrzymał Nagrodę 

Nobla w dziedzinie literatury, szczególnie za dzieło: „Druga wojna światowa” w 6 tomach. 

 

Czas spędzony w domu można wykorzystać na przygotowanie rodzinnego planu wycieczek po Gdyni. 

Mieszkamy w pięknym mieście, pełnym urokliwych, historycznych miejsc, które warto poznać. 

Oto kilka z nich: 

- ORP Błyskawica, przycumowany przy nabrzeżu przy Alei Jana Pawła II, jest najstarszym na świecie, 

zachowanym niszczycielem W Marynarce Wojennej służy od 1937. Warto zwiedzić ten piękny okręt . 

- W miejscu, gdzie teraz stoją sięgające nieba Sea Towers, do 1930 roku było morze. Teren 

utwardzono i zabudowano. Dwa wieżowce otwarto w 2009 roku. Jeden ma 29 pięter a drugi 38. 

- W Gdyni znajduje się jedyne w Polsce Muzeum Emigracji. Mieści się w historycznym budynku 

Dworca Morskiego przy Nabrzeżu Francuskim. 

Więcej informacji o naszym mieście możecie znaleźć na stronie 

https://trojmiastoonet.pl>10-ciekawostek 

Gdynia jest bohaterka wielu książek. Polecam dla młodszych dzieci  

książkę Natalii  Fiedorczuk - Cieślak „Koronkowa parasolka z Gdyni”. Tytułowa parasolka pełni rolę 

przewodnika, szybując nad Gdynią i opowiadając historię miasta i portu. Życzę ciekawej lektury. 

Dbajcie o siebie. Pozdrawiamy serdecznie. 

 


