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Ciekawostka o Łodzi

  Patronem Szkoły Podstawowej nr 137 w Łodzi jest
prof. Aleksander Kamiński.

  Kilka lat po zakończeniu II wojny światowej, twórca metody zuchowej Aleksander
Kamiński, przybył do Łodzi. W mieście włókniarek pracował na Uniwersytecie
Łódzkim , a 1969 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego.  Od 1959 aż do
emerytury , wraz z żoną Janiną , mieszkał w kamienicy przy ul. Buczka 30 na III piętrze
w mieszkaniu nr 11. Kochali kwiaty , a w ich  sypialni , na parapecie okna , wczesną
wiosną kwitły w dwóch doniczkach zwartnice , znane w Polsce  pod nazwą amarylis.
  W 1990 r. ul. Buczka przemianowana została na ul. Kamińskiego . Na fasadzie
budynku, w którym mieszkał wmurowana została tablica pamiątkowa.
  W 2005 r. odsłonięty został pomnik Aleksandra Kamińskiego w Parku Staromiejskim
w Łodzi ,zwanym potocznie „ parkiem śledzia” . Autorem plenerowego pomnika jest
Kazimierz Karpiński. Wykonany został z brązu. Przedstawia Kamińskiego w pelerynie
harcerskiej , w rogatywce na głowie siedzącego przy ognisku. Odsłonięcia pomnika
dokonała jego córka prof. Ewa Rzetelska-Feleszko.

  Wszystkich zainteresowanych zapraszam do obejrzenia pomnika i tablicy
pamiątkowej. Zapraszam także do przesłania zdjęć pomnika na adres redakcji.
Najlepsze zdjęcia zostaną opublikowane w gazetce.
Prośba do Czytelników :  Czytelnicy, którzy w swoich domach posiadają ulubione
kwiaty prof. Aleksandra Kamińskiego proszeni są o przesłanie ich zdjęć.
Zaprezentowane one zostaną na wystawie pt. „Ulubione kwiaty Aleksandra
Kamińskiego”.
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Matematyka z patronem szkoły
Zadanie 1

Od roku Insurekcji Kościuszkowskiej odejmij rok
 I rozbioru Polski. Do wyniku dodaj dziesięć
wieków. Następnie dodaj liczbę rzymską : CM .
Zapisz działania. Rozwiąż równanie pamiętając o
kolejności działań. Podaj wynik.
Jeżeli od wyniku działania odejmiesz cyfrę 4 , to
otrzymasz rok wstąpienia patrona szkoły do
Pierwszej Męskiej Drużyny Skautowej im. Tadeusza
Kościuszko w Humaniu.

Zadanie 2. 

Do 1950 r. patron szkoły był asystentem przy katedrach pedagogiki społecznej i
pedagogiki ogólnej Uniwersytetu Łódzkiego.
Jeżeli chcesz wiedzieć , w którym roku rozpoczął pracę na UŁ jako asystent , wykonaj
poniższe czynności:
1. ( jako pierwsza cyfra roku) : liczba liter „F” w pseudonimie patrona szkoły „
FAKTOR”
2. ( jako druga cyfra roku ) : liczba spółgłosek w pseudonimie patrona szkoły
„DĄBROWSKI” powiększona o 3
3. (jako trzecia cyfra roku) : liczba samogłosek w pseudonimie patrona szkoły
„GÓRECKI” powiększona o 1
4.( jako czwarta cyfra roku) : liczba liter w pseudonimie patrona szkoły „KAMYK"
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Uczniowie zrobili świąteczne kartki. Są tak ładne, ze
postanowiliśmy je zamieścić w naszej gazetce.

Pani na oknie dmuchała płatkami śniegu, ale niestety na święta się
on nie pojawił.
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