Dlaczego z małej wioski powstało wielkie miasto...
Gdynia, pomimo Ŝe jest miastem młodym, ma bogatą historię, sięgającą
odległych czasów. Miasto połoŜone jest w województwie pomorskim, nad
Zatoką Gdańską.

Centrum miasta i port znajduje się w szerokiej dolinie polodowcowej obrzeŜonej
z jednej strony Kępą Redłowską, a z drugiej Oksywską.
W odległej przeszłości, gdy tylko nieliczni ludzie umieli czytać i pisać,
jedynie obraz, znak lub godło były dla nich źródłem informacji o miejscu.
Dlatego tak waŜne były herby, początkowo związane z rodami rycerskimi,
później szlacheckimi, a na koniec z regionami. Herbem Pomorza Gdańskiego
był Gryf Pomorski , który do dziś jest symbolem Kaszub i województwa
pomorskiego.

Gdynia bardzo długo nie miała swego herbu ani flagi. Postanowiono ogłosić
konkurs, na który wpłynęło wiele ciekawych projektów, niestety dalsze prace
nad wyglądem herbu przerwała II wojna światowa. Władze niemieckie
zatwierdziły w 1942 roku nowy znak miejski przedstawiający na niebieskim tle
białą Ŝaglową łódź wikingów z tarczami na burcie i głową smoka na dziobie

Ostatecznie wygląd herbu Gdyni został zatwierdzony dopiero w 1978 roku.
Przedstawiał dwie ryby w kolorze Ŝółtym i biały miecz na czerwonym tle.

Z epoki kamienia, brązu i Ŝelaza pochodzą najstarsze ślady obecności
człowieka na terenie dzisiejszej Gdyni. W XIV wieku całe Pomorze Gdańskie
znajdowało się w rękach zakonu krzyŜackiego, od tego czasu Gdynia stała się
wsią rybacką, a jej właściciel i mieszkańcy mieli prawo do połowu ryb.
WaŜnym wydarzeniem dla osady gdyńskiej było otwarcie w 1870 roku linii
kolejowej na zachód, zaczął rozwijać się handel.
W latach dwudziestych XX wieku Polska potrzebowała nowego portu, bo
w starym- Gdańsku - rozpanoszyli się Niemcy. Długo zastanawiano się nad
lokalizacją, ostatecznie dzięki Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu i Tadeuszowi
Wendzie wybrano małą wioskę rybacką o wdzięcznej nazwie Gdynia.
Rozwój miasta nastąpił po roku 1926, kiedy to Gdynia uzyskała prawa
miejskie. Został opracowany plan zabudowy , który miał przypominać
rozłoŜony wachlarz.
Dzisiaj Gdynia jest dynamicznie rozwijającym się miastem o charakterze
morskim, stanowi waŜny ośrodek nauki i kultury.
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