
Zaprasza-

my do lektury biogramów wybitnych  
polskich postaci, które  zgłaszaliście do  

Panteonu Wielkich Polskich Postaci. To efekt konkursu historycznego, który cieszył się ogromnym powodzeniem.  

Odwiedzimy też Toskanię i będziemy rozkoszować się pięknem jej uliczek i zabytków.  

 
Obejrzeliśmy  Dywizjon 303. Praw-

dziwą historię. Nasze 
zdanie– czytaj!!! 
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MOJE  

NIESAMOWITE  

WAKACJE  

  

 W tym roku na wakacje 

pojechałam do Włoch. Naj-

pierw byłam w Toskanii. Były 

piękne widoki, tereny ogól-

nie zielone i pagórkowate, 

poza tym było gorąco. W 

krótkiej przerwie pojechaliśmy 

zwiedzać Florencję. Była niesamo-

wita. Kiedy stałam przy ogromnej 

katedrze i zaczęły bić dzwony, za-

parło mi dech w piersiach - to było 

niesamowite przeżycie. Po dwóch 

dniach wróciliśmy do hotelu w To-

skanii. Pod koniec pobytu zwiedzili-

śmy Rzym. Rzym zrobił na mnie o 

wiele większe wrażenie niż Floren-

cja. Nawet  z mojego hotelu było widać ko-

pułę Bazyliki Św. Piotra. Gdy zwiedzałam 

Koloseum i starożytny Rzym, czułam się jak 

w tamtych czasach. Najpiękniejsza była Ba-

zylika Św. Piotra. Nigdy nie zapomnę tych 

pięknych widoków i wspaniałych budowli. 

 Podczas pobytu w Toskanii rodzice za-

brali mnie na wycieczkę do pięciu miaste-

czek  - cinque terre – położonych na zbo-

czach gór nad morzem.  

 

Byłam, widziałam, poznałam... 



 

 

 Dojeżdżało się tam pociągiem 

przez tunele w górach. Były przeu-

rocze. Na jednej z tych plaż przeży-

łam niemiłą przygodę. Z dużej ska-

ły skakali starsi chłopcy, a z mniej-

szej - dziewczynka. W pewnej 

chwili, kiedy skoczyła, jakiś chło-

pak jej nie zauważył i skoczył na jej 

głowę, zaczęła się topić i kaszleć. 

Byłam przerażona, nie wiedziałam, 

co robić. Na szczęście, jakiś pan ją 

wyciągnął. Wyszła cała obolała i przestraszona. To był porażający widok, 

chyba nigdy tego nie zapomnę! Poza tym wydarzeniem bardzo mi się po-

dobało.  

 Kiedy wyjechaliśmy z 

Rzymu, po drodze do Wro-

cławia wstąpiliśmy do Asy-

żu. To też wspaniałe miasto 

i ma dużo pięknych zabyt-

ków. Nigdy tak dużo nie 

zwiedziłam w wakacje. 

Wkrótce wróciliśmy do 

Wrocławia. Ostatnie dni 

wakacji spędziłam w domu. 

W ostatni czwartek sierpnia 

przyszła mnie odwiedzić 

moja przyjaciółka. Spędzi-

łyśmy ze sobą miło czas 

oglądając filmy i żartując. 

 To były wspaniałe wakacje. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś odwie-

dzę Rzym i zobaczę te wspaniałe budowle.  

Tekst i  zdjęcia— Maja Zielasko, klasa VIII 

Byłam, widziałam, poznałam... 



Jedną z form uczczenia przez społeczność szkoły 

„AMIGO” 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości był 

konkurs- plebiscyt: „Ojczysty Panteon 100- lecia Odzy-

skania Niepodległości.  

11.11.1918- 11.11.2018”. 

Konkurs ogłoszono na początku kwietnia 2018.  

Do 14 maja 2018 uczniowie mieli dostarczać prace 

konkursowe. 

Zadaniem uczestników konkursu było wytypowanie 

wybitnych postaci w każdej z następujących katego-

rii: 

Polityk (przywódca narodowy, dyplomata, mąż 

stanu itp.) 

 

Wojskowy –bohater wojenny. 

 

Społecznik (człowiek pomagający innym, poświę-

cający się dla innych) 

 

Literat (pisarz, poeta, dramaturg) 

 

Aktor lub reżyser (teatralny, filmowy) 

 

Naukowiec (konstruktor, wynalazca, ekonomista 

itp. 

Muzyk (kompozytor, wykonawca) 

Artysta plastyk (malarz, rzeźbiarz, architekt itp.) 

Sportowiec 

Wybitna kobieta- zasłużona w jednej z powyż-

szych kategorii. 

 

PANTEON WYBITNYCH POLSKICH 
POSTACI 

Każda z wybranych postaci musiała spełniać następujące kryteria: 

Prowadzić swoją działalność po 11.11.1918. 

Być obywatelem Polski i zasłużyć się dla Polski lub innych krajów świata w jednej z powyższych kategorii 

lub być obywatelem dowolnego kraju, ale zasłużyć się dla Polski w jednej z powyższych kategorii. 



Jedna postać mogła równocześnie należeć do kilku kategorii 

(np. być Polką- medalistką olimpijską i założycielką fundacji 

pomocy chorym dzieciom, a jeszcze dodatkowo wybitną i po-

pularną aktorką) 

Na temat każdej wybranej postaci należało napisać krótką 

notkę informacyjną (najważniejsze fakty z życia, osiągnięcia), 

a zwłaszcza uzasadnienie wyboru. Miło widziane było dołą-

czenie fotografii lub portretu bohatera i innych materiałów 

ikonograficznych z nią związanych. 

STULECIE ODZYSKANIA 
PRZEZ POLSKĘ 
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Najlepsze prace otrzymają nagrody w kategoriach: 

 Najciekawsze wybrane postacie- preferowani bohaterowie 

mało znani lub wręcz zapomniani, ale jednak warci upa-

miętnienia (wraz z  przekonującym uzasadnieniem). 

 Najciekawsze uzasadnienie wyboru- dobór argumentów. 

 Estetyka i oryginalność formy pracy. 

Od czerwca do listopada na szkolnych tablicach informacyjnych i  ko-

rytarzach prezentowane są ciekawsze prace konkursowe. Ze względu 

na dużą liczbę prac- ekspozycja jest zmieniana co kilka tygodni. 

Na początku listopada— tuż przed Narodowym Świętem Odzyskania 

Niepodległości- odbędzie się ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste 

wręczenie nagród laureatom. 

 

 Organizator konkursu  - Przemysław Kopeć,  

nauczyciel historii 
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Dominik Siwirski, I LO —wybrane postaci i uzasadnienie wyboru 



 

 

Eugeniusz Kwiatkowski

Eugeniusz Kwiatkowski (1888-1974) polski ekonomista, polityk, minister 

przemysłu i handlu, wicepremier, minister skarbu.

Był jednym z współtwórców budowy portu i miasta w Gdyni. Inwestycję 

rozpoczęto w 1921r. W przeciągu 15 lat Gdynia z małej rybackiej wioski 

stała 120-tysięcznym miastem. To z jego inicjatywy powstał Centralny 

Ośrodek Przemysłowy. Eugeniusz Kwiatkowski w znacznym stopniu 

przyczynił się też do powstania Stalowej Woli, wniósł wielki wkład w 

rozwój polskiego przemysłu chemicznego: zakładów azotowych w 

Chorzowie i Tarnowie.

Dlaczego wybrałem tę postać: udowodnił, że rozbudowując Gdynię przy 

współudziale i pomocy całego społeczeństwa Polska jest w stanie podnieść 

się po latach rozbiorów i walczyć o swoją pozycję w Europie.

Ciekawostka: zabiegał także o ożywienie żeglugi na Wiśle i uruchomienie 

połączenia wodnego z Morzem Czarnym, poprzez planowany polsko-

rumuński kanał San - Dniestr - Prut.
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IGNACY JAN PADEREWSKI
polityk, mąż stanu, pianista, kompozytor

Dzięki niemu prezydent USA Wilson 

wymógł na państwach świata, aby w 

Traktacie Wersalskim zapisano 

utworzenie niepodległego państwa 

polskiego.

Był premierem Polski i ministrem 

spraw zagranicznych.

Natalia Rogala, I LO —wybrane  
postaci i uzasadnienie wyboru 



 

JAN PAWEŁ II
papież, mąż stanu

Dzięki niemu cały świat usłyszał o 
Polsce. Z powodu komunizmu 
Polska była nieznanym w świecie 
ubogim krajem. Papież przyczynił 
się do obalenia komunizmu w 
Polsce, muru berlińskiego i 
sowieckiego systemu 
komunistycznego w Europie. 
Otworzył ludzi na wzajemną miłość 
i solidarność.

JÓZEF PIŁSUDSKI
Naczelny wódz Armii Polskiej, Naczelnik 

Państwa, pierwszy marszałek Polski 

W okresie międzywojennym obronił 

Polskę przed ponowną utratą 

niepodległości, a Europę obronił 

przed komunizmem z Rosji.
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INKA - DANUTA SIEDZIKÓWNA
Bohaterka wojenna

Należy do grupy żołnierzy 

wyklętych. Sanitariuszka Wileńskiej 

Brygady AK. W 1945 aresztowana 

w Gdańsku przez SB, była bita i 

poniżana, ale nikogo nie zdradziła. 

Skazana na rozstrzelanie, umierała 

ze słowami: „Niech żyje Polska”.

Pośmiertnie mianowana 

podporucznikiem Wojska Polskiego.

ZBIGNIEW HERBERT

Poeta, dramaturg, eseista, filozof

Twórca słynnego cyklu 

poetyckiego „Pan Cogito”. Nie 

pisał dla politycznej propagandy, 

tylko po to, aby utwierdzić 

mądrych ludzi w Polsce i na 

świecie, gdzie jest prawda, dobro 

i piękno. Jego książki zostały 

przetłumaczone na 38 języków. 

Dzięki niemu inne narody 

poznały wartość literatury 

polskiej.



 

WISŁAWA SZYMBORSKA
Poetka, noblistka, felietonistka, 

tłumaczka

Była wielką poetka i bardzo 
skromną osobą. W poezji 
pokazywała różne sposoby na 
życie, podchodziła do życia z 
humorem, choć przeżyła 
ciężkie czasy II wojny. 

Jej Nagroda Nobla w 1996 
pokazała, że kultura polska jest 
ceniona i chętnie przyjmowana 
na całym świecie.

JACEK KACZMARSKI

Poeta, kompozytor, piosenkarz, prozaik

Mówiono o nim „bard Solidarno
ści”. 

On sam o sobie mówił: „Ja wiem, że 

walczyłem o wolność”. Działał w 

Radiu Wolna Europa – to było jedyne 

źródło prawdziwych informacji. Jego 

piosenka „Mury” dawała ludziom 

nadzieję, że runą mury komunizmu i 

niewoli w bloku sowieckim.
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Uczniowie korzystali z opracowań  
internetowych oraz  książkowych.  

Podpytywali także Rodziców oraz  
Dziadków o wspomnienia  związane  

ze sławnymi postaciami. 

STULECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 

Ziemowit Rauer, klasa VIII —wybrane  

postaci i uzasadnienie wyboru 



 

 

 We wtorek ,18 kwietnia, wybraliśmy się na małą wycieczkę. 

Wzięła w niej udział cała szkoła. Celem wyprawy było kino „Nowe 

Horyzonty” i film „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”. Niektóre 

klasy jechały na miejsce tramwajem, inne, w tym moja, szły na 

pieszo.  Szliśmy mniej więcej pół godziny, a ja przez cały ten czas 

myślałem o popcornie i coli, których tam ...nie będzie! 

 Wreszcie dotarliśmy na 

miejsce,  weszliśmy na salę i 

zajęliśmy miejsca. Po pięciu 

minutach zaczął się seans. 

Wiedziałem, że będzie o pol-

skich lotnikach, więc tym bar-

dziej zaskoczyło mnie to, że ak-

torzy nie mówili w nim po pol-

sku! Trzeba było czytać! To ta-

kie męczące! 

 Na początku, kiedy były sceny  walk, podobało mi się. Ale 

potem zasnąłem na dobre dwadzieścia minut! Ogólnie oceniam 

film jako ciekawy, ale momentami, trzeba przyznać, był nudny. 

Łatwiej  byłoby, gdyby nie trzeba było czytać napisów. Wolę filmy 

z lektorem! Opuściliśmy salę kinową. W drodze powrotnej z  kil-

koma kolegami i koleżankami poszliśmy na lody. Do szkoły wra-

caliśmy tramwajem, bo nie chciało nam się iść na pieszo.  Wzią-

łem swoje rzeczy, pożegnałem się  i poszedłem do domu. 

 Z mojej perspektywy film nie był aż tak interesujący, jednak 

wyjście do kina było miłą „odskocznią od codzienności” i okazją 

do integracji klasy. Mam nadzieję, że następny seans będzie  z 

lektorem, a  kino…  z popcornem! 

Wiktor Najdek, klasa VIII 

Moim zdaniem... 

www.se.pl 



 

 "Dywizjon 303. Historia prawdziwa". Patriotyzm wy-

grał z realizmem "Dywizjon 303. Historia prawdziwa" 

to patriotyczna agitka, którą bardzo dobrze się ogląda. 

Patriotyczne wątki są w tym filmie niemal nachalne, 

ale znakomite sekwencje walk powietrznych potrafią 

je całkiem 

przysłonić.  

Moim zdaniem... 

Za: www.film.wp.pl 

Na szczęście po premierze filmu Dywizjon 303. Hi-

storia prawdziwa można śmiało powiedzieć, że nie 

taki obraz słaby, jak sądzono po jego reklamach. 

Film w reżyserii Denisa Delicia opowiada historię 

najważniejszych członków Dywizjonu 303, od po-

czątkowego szkolenia, przez dopuszczenia do zadań 

bojowych, aż po kluczową bitwę powietrzną tamtego 

konfliktu. Obraz nie bez powodu nosi podtytuł 

„historia prawdziwa”. Twórcy filmu chwalą się, 

że fabuła powstała na bazie słynnej książki 

Arkadego Fiedlera, który odwiedzał 

lotników w ich bazie w Northolt. 
https://www.spidersweb.pl/



Czas wolny… Każdy go lubi, każdy się cieszy, gdy go ma… Co ro-

bić, kiedy mamy chwilę dla siebie? Można ją spędzać na różne sposoby 

np. grając w gry. Prawdopodobnie najlepszym sprzętem do grania jest 

konsola. Są różne ich rodzaje i niektórzy się głowią „co wybrać?” Dlatego 

też przyjrzyjmy się dzisiejszym konsolom i sprawdźmy, co mają one do 

zaoferowania. 

Po pierwsze - zobaczmy, jakie obecnie konsole są do wyboru. Mamy 

więc Playstation4 od firmy Sony, Xbox One od firmy Microsoft i Ninten-

do Switch od firmy Nintendo. 

Zacznijmy od gier dostęp-

nych na każdy system. Playsta-

tion4 ma dużą bazę gier „exclusive” 

czyli na wyłączność, np. „Uncharted 

4” lub „Horizon Zero Dawn”,  w któ-

re się nie pogra na innych sprzętach 

do grania. Podobnie jest na Ninten-

do Switch, gdzie też jest duża liczba 

gier do ogrania tylko na niej, np. 

„The Legends of Zelda: Breath of the Wild” czy „Splatoon 2”.  

Odwrotnie jest na Xbox One, gdzie liczba gier dostępnych tylko na 

nią jest prawie znikoma i jedną z tych „jedynych” jest „Halo 5” . Trzeba 

też wspomnieć o tym, że na Playstation4 są dostępne gry, które korzysta-

ją z funkcji „Playlink”, która pozwala na granie w kilka osób za pomocą 

smartfona lub tabletu oraz możliwość pogrania w gry „wirtualnej rzeczy-

wistości” za pomocą specjalnych gogli Playstation Vr. Xbox One nato-

miast ma urządzenie o nazwie Kinect,  który pozwala na granie „własnym 

ciałem”, co się przydaje do przeróżnych gier tanecznych bądź sporto-

wych. Nintendo Switch, w odróż-

nieniu od „konkurencji”, oferuje 

dużo gier do ogrywania w 2,3, a 

nawet i 4 osoby, co na pewno ucie-

szy graczy lubiących grać w kilka 

osób obok siebie. 

 

Moim zdaniem... 



 

Przejdźmy teraz do różnic między każdą z nich. Playstation4 

i Xbox One są standardowymi  

konsolami stacjonarnymi. Nato-

miast Nintendo Switch jest kon-

solą przenośną, którą za pomocą 

odpowiedniego urządzenia zwa-

nego „dockiem” można podłączyć 

do telewizora, a przez to, że jest 

przenośna, można ją zabrać nie-

mal wszędzie i móc grać w swoje 

ulubione gry. 

Teraz przyjrzyjmy się specyfikacjom każdej konsoli. Play-

station4 jest wyposażony w 8-rdzeniowy procesor AMD „Jaguar” i kartę 

graficzną x86-64 AMD Radeon 8 GB pamięci RAM. Xbox One wyposażo-

ny jest w kartę AMD Radeon Graphics Core Next 853 i podobnie jak 

Playstation4 ma  8-rdzeniowy procesor AMD „Jaguar”. Nintendo Switch 

natomiast działa na 4-rdzeniowym procesorze NVidia Tegra X1,  która 

jednocześnie służy jako karta graficzna. 

Na koniec sprawdźmy ceny każdego urządzenia. PS4 można 

kupić w zależności od sprzedającego od ok. 1000 zł do 1300 zł. Xbox One 

można zdobyć w przedziale od 900 zł do 1450 zł. Nintendo Switch ma 

mniej więcej stałą cen, dokładniej 1300 zł. 

Podsumowując, mam nadzieję, że pomogłem jakoś naświe-

tlić wam, którą konsolę wybrać. Playstation4 przykładowo jest prze-

znaczone do osób, którym zależy na ograniu długiej listy tzw. „exów” a 

Nintendo Switch dla tych, którzy są często poza domem i też mają ochotę 

sobie pograć. Xbox One to cóż… Jeśli zależy wam na „Gears of War” czy 

„Halo”,  to można wziąćJ. To tyle - mam nadzieję, że się podobało. 

Do widzenia. Filip Drozdowski, II LO 

Moim zdaniem... 


