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KILKA SŁÓW WSTĘPU 

NNAA   DOBRYDOBRY   POCZĄTEKPOCZĄTEK   

8 Wynalazca o duszy artysty—Józef Hofmann (kl. 
8c) 

9 Ten, który dokonał niemożliwego… - Ernest                   
Malinowski (kl. 4a) 

10 W drodze przez Andy  

11 Artysta betonu i stali—Rudolf Modrzejewski   
(kl. 8a) 

14 Polak czczony w Chile—Ignacy Domeyko                   
(kl. 4b) 

15 Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd—Kazimierz 
Nowak (kl. 5a) 

16 Afryka Kazika 

17 Zegarmistrz królów—Antoni Patek (kl. 4c) 

19 Tajemniczy bohater wśród ludu Ajnów—
Bronisław Piłsudski (kl. 6a) 

20 Stworzył bombę atomową. Otrzymał Pokojową 
Nagrodę Nobla—Józef Rotblat (kl. 6b) 

21 Niepokorny Polak w krainie Jakutów—Wacław 
Sieroszewski (kl. 8b) 

22 Z ziemi polskiej do Australii —Paweł Edmund 
Strzelecki (kl. 7b) 

24 Polski odkrywca Kalifornii—Feliks Paweł 
Wierzbicki (kl. 7c) 

26 Szesnastu wspaniałych  

27 Jak głosowaliśmy? 

28 Zagadka fotograficzna 

Jesienią tego roku uczniowie klas 4—8 wzięli 
udział w projekcie historycznym „Dzieci                               
Kapitana Nemo” Fundacji BGK, realizowanym 
przez Stowarzyszenie „O Uśmiech Ucznia”,                      
mającym na celu przybliżenie sylwetek                                   
wybitnych i nie tak powszechnie znanych                          
Polaków, których osiągnięcia, odkrycia czy                        
wynalazki zrewolucjonizowały myśl ludzką                             
i zmieniły postrzeganie świata.  

O tym, że nagrywaliśmy filmy, tworzyliśmy 
plakaty i ulotki o wylosowanych przez nas                         
bohaterach, to wiecie, bo sami braliście w tym 
udział. Czy orientujecie się jednak, skąd                            
pochodzi nazwa tego programu?  

Ten, kto czytał niezwykłą powieść przygodo-
wą Juliusza Verne „20 tysięcy mil podmorskiej 
żeglugi”, być może wie, że pisarz początkowo 
chciał, aby kapitanem Nemo był polski                               
powstaniec, który—dzięki swoim niezwykłym 
talentom—buduje łódź podwodną i mści się na 
dawnych carskich oprawcach. W tej historii                     
zawiera się tęsknota za nieopowiedzianymi                       
biografiami naszych rodaków, którzy z dala od 
ojczyzny dokonywali rzeczy wielkich.  

Osoby, które nie czytały tej powieści,                               
zachęcamy do jej przeczytania, a Was wszystkich 
do zapoznania się z losami ludzi, o których                       
nie pisze się w podręcznikach.  

Redaktorzy  

▲ W ramach projektu nagrywaliśmy filmy o swoich                                      
bohaterach. Tu: fragment filmu prezentującego postać Feliksa 
Wierzbickiego w realizacji uczniów klasy 7c. 

fot. Mariola Siedlecka 

Na stronie tytułowej:  
 

Zdjęcie górne: Praca projektowa uczniów klasy 7b. 
Zdjęcia dolne:  * Praca projektowa uczniów klasy 6b. 
* Praca projektowa uczniów klasy 5b. 

W NUMERZE :W NUMERZE : 
3 Od mroźnej Arktyki do palącego słońca—
Henryk Arctowski (kl. 7d) 

4 Polski król Madagaskaru—Maurycy                     
Beniowski (kl. 5b) 

5 Król fryzjerów i fryzjer królów—Antoni 
Cierplikowski (kl. 6d) 

6 Zesłaniec, który pokochał Syberię                       
—Jan Czerski (kl. 7a) 

7 Niezwykły badacz Bajkału i Azji—
Benedykt Dybowski (kl. 6c) 
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HENRYK ARCTOWSKI 

Bez niego Antarktyda pozostałaby nieznana. 

OD MROŹNEJ ARKTYKI DO PALĄCEGO SŁOŃCAOD MROŹNEJ ARKTYKI DO PALĄCEGO SŁOŃCAOD MROŹNEJ ARKTYKI DO PALĄCEGO SŁOŃCA   

KIM BYŁ HENRYK ARCTOWSKI? 
Henryk Arctowski to polski naukowiec, geolog 

i polarnik, podróżnik. Urodził się 15 lipca 1871 r. 
w Warszawie. 
POCZĄTKI I EDUKACJA 

Henryk Bronisław Arctowski pochodził z rodu 
Artztów, przybyłego do Polski z Wirtembergii w 
XVII wieku. Początkowo nosił swoje nazwisko 
rodowe, jednak zmienił je po studiach, by podkre-
ślić polskie korzenie i tożsamość. Pierwsze kroki 
w edukacji stawiał w gimnazjum w Inowrocławiu, 
lecz po trzech latach, ze względu na szykany ze 
strony niemieckiego zaborcy, wyjechał do Belgii, 
gdzie skończył szkołę średnią. W belgijskim                    
mieście Liège rozpoczął studia z zakresu nauk      
ścisłych – fizyki i matematyki. W 1889 r. przeniósł 
się do Paryża, by na Sorbonie poszerzać wiedzę                           
z geologii i chemii. Tam też poznał Marię                               
Skłodowską-Curie. Po zakończeniu studiów                      
powrócił do Liège. Podjął pracę naukową i pisał 
liczne publikacje na temat właściwości skał                                    
magmowych. 

▲  

WYPRAWY ARCTOWSKIEGO 
W 1897 r. Arctowski wyruszył na swoją                          

pierwszą wyprawę, na Antarktydę. W trakcie rejsu 
prowadził obserwacje meteorologiczne kontynen-
tu i jego budowy geologicznej, a także zajął się   
badaniami z zakresu oceanografii i glacjologii. 
„Belgica” była też pierwszym statkiem, który                
zimował w warunkach polarnych, co pozwoliło na 
zebranie dużej ilości  danych. Po powrocie do                  
Belgii Arctowski podjął pracę w Belgijskim Kró-
lewskim Obserwatorium w Uccle. Opracowywał 
również dane przywiezione z wyprawy. W 1909 r. 
wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie pozo-
stawał przez następne 8 lat, będąc dyrektorem 
działu przyrodniczego w Nowojorskiej Bibliotece 
Publicznej. W dalszym ciągu prowadził badania z 
zakresu klimatologii. W międzyczasie (1910 r.) 
wziął udział w kolejnej wyprawie, tym razem na 
Spitsbergen i Lofoty. Po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości powrócił do ojczyzny i objął                       
Katedrę Geofizyki i Meteorologii na we Lwowie. ■ 

 

Portret Henryka Arctowskiego przygotowali                                          
uczniowie klasy 7d. 
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MAURYCY BENIOWSKI 

„Biada, kto daje ojczyźnie pół duszy, A drugie tu pół dla szczęścia zachowa”.                                                                                   
(Juliusz Słowacki w poemacie „Beniowski”) 

POLSKI KRÓL MADAGASKARUPOLSKI KRÓL MADAGASKARUPOLSKI KRÓL MADAGASKARU   

 
 

Kim był człowiek, którego uwiecznił w swym 
poemacie nasz wybitny wieszcz Juliusz                              
Słowacki?  

Polski szlachcic i podróżnik pochodzenia                       
s łowacko—węgierskiego brał  udział –                                      
jako patriota –  w konfederacji  barskiej.                                     

Za swój udział w walce został zesłany na             
Kamczatkę (Rosja).  W wyniku zorganizowanego 
przez niego buntu przejął statek i uciekł z Rosji.                      
Został przyjęty do armii francuskiej,                                                                                                            
gdzie wysłano go z misją przejęcia kontroli nad 
afrykańskim Madagaskarem. Przez trzy lata                         
zarządzał wyspą i dał się poznać jako świetny                   
organizator. Mieszkańcy wyspy obwołali go                        
najwyższym wodzem – królem. 

Maurycy Beniowski na Madagaskarze zasłynął 
głównie dzięki swoim wyjątkowo światłym jak na 
epokę poglądom i humanistycznemu podejściu do                                                    
mieszkańców tej wyspy.  

Mieszkańcy Madagaskaru uczcili pamięć                  
Beniowskiego nadając Jego imię głównej ulicy                      
stolicy kraju i wystawiając mu obelisk.  

Był legendą swoich czasów, swoistym                                 
bohaterem XVIII wieku. O jego czynach opowiada-
no sobie w towarzystwie, plotkowano na balach  
arystokracji, panny z dobrych domów zaczytywały 
się  w jego przygodach, kawalerowie chcieli być    
tacy jak on.  

W 1790 roku zostały opublikowane jego   
„Pamiętniki”, które zrobiły zawrotną karierę.                    
Beniowski stał się bohaterem licznych utworów                           
i źródłem inspiracji dla wielu autorów.  

 

Opracowali uczniowie klasy 5b                                                        
z wychowawczynią—p. K. Rogowską. 

▲ Podczas pozyskiwania informacji na temat        
Maurycego Beniowskiego odkryliśmy dużo                            
ciekawych rzeczy! Praca była bardzo ciekawa, miło 
i aktywnie spędziliśmy czas. To wręcz niesamowi-
te,  że Polak był władcą Madagaskaru - wyspy                  
króla Juliana  i szalonych pingwinów!  

fot. Katarzyna Rogowska 
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ANTONI CIERPLIKOWSKI 

W podręcznikach fryzjerstwa „Antoine” wymieniany jest jako jeden z najważniejszych ludzi                                                    
w historii tego zawodu.  

KRÓL FRYZJERÓW I FRYZJER KRÓLÓWKRÓL FRYZJERÓW I FRYZJER KRÓLÓWKRÓL FRYZJERÓW I FRYZJER KRÓLÓW   

Antoni Cierplikowski (1884-1976) – polski fryzjer 
o międzynarodowej sławie, twórca nowych                           
trendów, artysta i przyjaciel artystów, polityków                    
i królów, mecenas sztuki. 

Antoni Cierplikowski był synem szewca.                           
Z fryzjerstwem zetknął się po raz pierwszy w wieku 
11 lat. Naukę zawodu rozpoczął w Łodzi, by w 1901 
roku wyjechać do Paryża.  

W 1910 roku miał już swój zakład fryzjerski.             
Dzięki aktorce teatralnej Ève Lavallière,  wylansował 
nową fryzurę a’la garçon, czyli na chłopczycę, która 
w połączeniu z sukienkami Coco Chanel stała się 
początkiem nowego wizerunku kobiety po pierwszej 
wojnie światowej. 

Mistrz czesał najsłynniejsze artystki oraz tworzył 
koncepcje fryzur dla wytwórni filmowych oraz dla 
gwiazd (to on wykreował wizerunek Josephine            
Baker). Do swojego zawodu podchodził wyjątkowo 
poważnie, jednak uważał, że jest ni mniej, ni więcej 
tylko po prostu fryzjerem. Był perfekcjonistą,                     
nie znosił spoufalania się personelu z klientkami 
oraz nigdy się nie mylił, wybierając uczesanie dla 
klientek. 

Zbudował globalne imperium fryzjerskie                              
i kosmetyczne, które obejmowało kilka kontynen-
tów.  

Po drugiej wojnie światowej wrócił do Paryża, 
gdzie szkolił kolejne pokolenia fryzjerów. Dał się 
poznać jako wyjątkowy ekscentryk – w swojej                         
kamienicy stworzył szklane piętro, a sam sypiał                    
w kryształowej trumnie.  

Świat artystyczny pożegnał 85-letniego Antoine’a 
galą zorganizowaną w Theatre Champs Elyses                         
w Paryżu. Wielkość Antoniego Cierplikowskiego 
docenili Francuzi, przyznając mu Legię Honorową; 
w Polsce otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu                          
Odrodzenia Polski. We Francji i w Polsce otrzymał 
też wiele innych odznaczeń za działalność zawodo-
wą i społeczną.  

Pod koniec życia, po śmierci żony, Cierplikowski 
wrócił do rodzinnego Sieradza. Ostatnie lata życia 
spędził tam, żyjąc bardzo skromnie. Zmarł w wieku 
92 lat. 

Na cześć Cierplikowskiego w Sieradzu jest                             
organizowany Open Hair Festiwal – impreza,                            
polegająca na tworzeniu i prezentowaniu fryzur                        
w otwartej przestrzeni miejskiej. ■ 

▲ Pomnik Antoniego Cierplikowskiego na rynku  
w Sieradzu.  
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Opracowali uczniowie klasy 6d. 
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JAN CZERSKI 

   ZESŁANIEC, KTÓRY POKOCHAŁ SYBERIĘ ZESŁANIEC, KTÓRY POKOCHAŁ SYBERIĘ ZESŁANIEC, KTÓRY POKOCHAŁ SYBERIĘ    

Jan Czerski urodził się 15 maja 1845 roku,                       

pochodził z rodziny ziemiańskiej z majątku Swołna     

w guberni witebskiej. Uczył się w Wilnie. Naukę 

przerwało mu powstanie styczniowe, po którym                       

został zesłany na  Syberię. W 1863 r. wcielono go do 

wojska  rosyjskiego. Gdy młody Czerski miał ćwicze-

nia wojskowe, zbierał cenne okazy przyrody,                             

a następnie w bardzo trudnych warunkach                         

sporządzał z nich preparaty. Właśnie wtedy rozbu-

dza się jego zainteresowanie geologią                                 

i paleontologią.  

Po kilkuletniej służbie w wojsku carskim Jan 

Czerski nieformalnie studiuje geologię u Aleksandra 

Czekanowskiego i biologię u Benedykta Dybowskie-

go.  

W latach 1873—76 bada Sajany - syberyjskie                    

pasmo górskie. W latach 1877—81 prowadzi badania 

geologiczne brzegów Bajkału. Opracowuje pierwszą 

mapę geologiczną wybrzeża tego jeziora i Sajanów. 

W latach 1881-82 bada basen Dolnej Tunguzki i rzeki                       

Selengi. Początkowo mieszka w Omsku,  a następnie 

w Irkucku.  

fot. www.zs1-blonie.pl 

Jego nazwisko nadano miastu nad Kołymą, jak też ulicom znajdującym się w Moskwie, Irkucku, Żyriance…            
Ma też  „swoje” pasma górskie! 

Sajany fot. Chepry  - Andrzej Barabasz  (CC) 

W roku 1885 uzyskuje amnestię i wyjeżdża do 

Petersburga na zaproszenie rosyjskiej                    

Akademii Nauk. Prowadzi badania geologiczne 

traktu pocztowego od Irkucka do Uralu.  

W 1891 roku odbywa ekspedycję w rejon rzek 

Kołyma i Indygirka.  

W roku 1891 staje na czele ekspedycji                         

w rejonie rzeki Kołyma. W jej trakcie,                                

25 czerwca 1892 roku,  choruje i umiera.                              

Ekspedycję doprowadza do końca żona                            

Czerskiego – Marfa. Pochowano go przy ujściu 

Omołonu Jukahiczy. W uznaniu zasług jego 

imieniem nazwano dwa duże pasma gór                        

na Syberii - największe w północno-wschodniej 

Syberii i jedno z większych w Zabajkalu oraz 

miasto nad Kołymą w pobliżu miejsca, w którym 

zmarł.  

Za swoje odkrycia Jan Czerski został                       

odznaczony Złotym Medalem Rosyjskiej                        

Akademii Nauk. 
 

W imieniu klasy 7a: Lena Orłowska  

Bajkał fot. Кałużnyj Władymir (CC) 

fot. Wikipedia (CC)  
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BENEDYKT DYBOWSKI 

„Kilka tygodni z rzędu przebywaliśmy na lodzie jeziora bez namiotu, nocowaliśmy, ścieląc posłanie                                        

na powierzchni śniegów i lodów. Wróciliśmy do Kułtuka z obrzękłymi twarzami, z popękanymi ustami                                     
i z czerwonymi oczami” (Benedykt Dybowski)  

NIEZWYKŁY BADACZ BAJKAŁU I AZJI NIEZWYKŁY BADACZ BAJKAŁU I AZJI NIEZWYKŁY BADACZ BAJKAŁU I AZJI    

Benedykt Tadeusz Dybowski zasłynął jako 
badacz fauny jeziora Bajkał, a także Kamczatki                      
i południowej Azji, jest jednym z ojców polskiej 
limnologii.  

Urodził się 30 kwietnia 1833 r. w Adamczynie 
(okolice Mińska, obecnie Białoruś). Zmarł                            
30 stycznia 1930 roku we Lwowie (obecnie                       
Ukraina). Był słynnym polskim przyrodnikiem, 
podróżnikiem i odkrywcą.  

Swoje sukcesy Dybowski zawdzięcza                               
porażce—za swoją działalność niepodległościową 
w 1864 roku zostaje  aresztowany i osadzony                     
w Cytadeli Warszawskiej. Dzięki wstawiennictwu 
zoologów niemieckich jego wyrok śmierci zostaje 
zamieniony na dwanaście lat zesłania. 

Po dotarciu do Irkucka, nie załamawszy się 
zsyłką, zaczyna aktywnie interesować się fauną                       
i florą jeziora Bajkał. Praca w czterdziestostopnio-
wym mrozie owocuje sensacyjnymi odkryciami. 
Wkrótce się okazuje, że świat zawdzięcza                            
Dybowskiemu poznanie kilkudziesięciu nowych                        
zwierząt . 

▲  

Naukowiec nie ogranicza się tylko do odkrywa-
nia tajemnic Bajkału. Bada kraj Amurski, Usuryjski 
i Nadmorski, dociera do wschodnich wybrzeży 
Azji. Kontynuuje wyprawy na Zabajkale, dokład-
nie opisując tamtejszą przyrodę, a także czyniąc 
szereg obserwacji etnograficznych. W 1871 roku  
bada jezioro Chubsuguł w Mongolii. Rok później 
uczestniczy w trzyletniej wyprawie wzdłuż                     
Amuru i Arguni, badając kraj Nadmorski                                   
i docierając do Władywostoku.  

W końcu uzyskuje pozwolenie na powrót do 
Warszawy, gdzie zjawia się rok później, ale przy 
wzmożonej rusyfikacji nie odnajduje w niej dla 
siebie miejsca.  Przyjmuje posadę lekarza na Kam-
czatce, prowadzi dalsze badania przyrodnicze                   
i etnograficzne. Pracuje na rzecz poprawy sytuacji 
ludów dalekowschodnich, za własne fundusze 
sprowadzając europejskie warzywa i zwierzęta 
hodowlane. Do dziś z wdzięcznością jest tam 
wspominany w legendach i nazwach miejsc                         
nadanych przez rdzenną, wtedy jeszcze                                      
niepiśmienną, ludność wyspy Beringa. ■ 

Praca projektowa w wykonaniu uczniów klasy 6c. 
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JÓZEF HOFMANN 

„Pracujcie zawsze z uporem, starając się dać wszystko, co leży w waszych siłach”.  (Józef Hofmann) 

WYNALAZCA O DUSZY ARTYSTYWYNALAZCA O DUSZY ARTYSTYWYNALAZCA O DUSZY ARTYSTY   

W historii polskiej muzyki Józef Hofmann                   

(1876–1957) zapisał się jako  geniusz. Ten wirtuoz 
fortepianu, kompozytor i pedagog, wykazał się             
nieczęstą u artystów inwencją wynalazczą.                      
Ma w dorobku ponad siedemdziesiąt zatwierdzo-
nych wniosków patentowych. 

Hofmann jako muzyk: 
 grał przed A. Rubinsteinem, 
 koncertował w salach muzycznych Europy, 
 jako jedenastolatek występował w Cornegie 

Hall, 
 nagrał swoją grę na fonografie Edisona. 

Hofmann jako wynalazca: 
 skonstruował automobil, którym przemierzył 

Europę, 
 był autorem urządzenia wskazującego lokali-

zację (prototyp GPS), 
 stworzył amortyzatory do samochodów                               

i samolotów, 
 poprawił pracę klawiszy, 

„Pracujcie zawsze z uporem, starając się dać 
wszystko, co leży w waszych siłach. Znajdźcie    
niezawodnego nauczyciela i polegajcie na jego 
radach, odnośnie do waszej kariery. Nie podda-
wajcie się pokusie zwodniczej wiary w to,                               
że sukcesy zależą od losu. Najważniejszym                          
czynnikiem jest wasz trud, wasza praca i rozsądne 
nad wami kierownictwo”- to przesłanie                                  
do wszystkich.  

Warto zapamiętać ten przekaz autorstwa                      
Józefa Hofmanna.  

Opracowali uczniowie klasy 8c pod opieką                                              
wychowawczyni p. Ireny Tekieniewskiej.  

 skonstruował mechanizm wycieraczek       
samochodowych, 

 spiralną grzałkę do gotowania wody, 
 zegar elektryczny, 
 prototyp motorówki, 
 przedłużacz do pedału fortepianowego,  
 spinacze biurowe, 
 piec na ropę naftową. 
Interesował się głównie muzyką, matematyką, 

fizyką i  chemią, ale ważny dla niego był również 
sport. Jeździł na własnoręcznie skonstruowanych                        
łyżwach, na rowerze i grał w tenisa.  

fot. t2.gstatic.com/images? 
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ERNEST MALINOWSKI 

„Projekt inżyniera Ernesta Malinowskiego przewiduje przeprowadzenie linii kolejowej na wysokości prawie 
5000 m n.p.m., a to jest niemożliwe” - to słowa XIX-wiecznych ekspertów. 

TEN, KTÓRY DOKONAŁ NIEMOŻLIWEGO...TEN, KTÓRY DOKONAŁ NIEMOŻLIWEGO...TEN, KTÓRY DOKONAŁ NIEMOŻLIWEGO...   

▲ Ernest Malinowski (1886). 

Ernest Malinowski - polski inżynier drogowy                                 
i kolejowy, bohater obrony Callao; budowniczy kolei 
w Peru i Ekwadorze, projektant i budowniczy                     
Centralnej Kolej Transandyjskiej.  

Ernest Malinowski władał płynnie pięcioma                     
językami, słynął z jasności umysłu, uczynności 
i gościnności. Urodził się 5 stycznia 1818r. w Sewery-
nach na Wołyniu w rodzinie Jakuba Malinowskiego, 
który był powszechnie szanowanym marszałkiem. 
Ernest był trzecim dzieckiem miejscowego szlachci-
ca, nadano mu imiona Adam Stanisław Hipolit                    
Ernest Nepomucen.   

Jako oficer Korpusu Inżynierów uczestniczył                         
w powstaniu listopadowym. Po wszystkim wyemi-
grował wraz z bratem i ojcem do Francji.  Ukończył 
z wyróżnieniem paryską Szkołę Dróg i Mostów.  

W 1839 roku, po zakończeniu edukacji, wraz                         
z bratem został skierowany do podbitej przez Fran-
cję, Algierii. Ernest słynął z buntowniczego charakte-
ru. Po powrocie do Francji, Ernesta jako awanturni-
ka i rewolucjonistę skierowano do prac przy budo-
wie kanałów nad rzeką Mozą. Przepracował przy 
nich osiem lat. 

Odmawiano mu awansów na wyższe stanowiska, 
pomimo, że był cenionym inżynierem, Francja wola-
ła wspierać kariery własnych obywateli.  

Trafił do Peru w 1852 roku, zaraz po tym jak pod-
pisał sześcioletni kontrakt na pracę w charakterze 
inżyniera rządowego. Był to w tamtych latach kraj 
pozbawiony praktycznie całkowicie infrastruktury 
komunikacyjnej. Umożliwiło to Malinowskiemu po-
świecenie się w pełni projektowaniu i budowaniu 
dróg, mostów i pierwszych linii kolejowych.  

Podczas swojego pobytu w Peru, Malinowski za-
jął się również organizacją wyższej uczelni oraz od-
budową zniszczonego miasta Arequipa. Brał udział 
w obronie portu w czasie wojny Peru z Hiszpanią 
(1866). W uznaniu zasług otrzymał dyplom, medal 
i honorowe obywatelstwo Peru. 

Ernest Malinowski jest założycielem Socieded 
Geografica de Lima, Club Nacional – instytucję                          
o charakterze polityczno-patriotycznym, oraz         
Towarzystwo Sztuk Pięknych.  

Od 1868 roku Malinowski osobiście nadzorował 
roboty pierwszego odcinka tranandykskiej linii                   
kolejowej Callao-Chicla, która mierzyły 141 km                      
i został oddany do użytku w 1878 roku.  

W roku 1893 r. oddano kolejny odcinek,   
który stanowił główną trasę kolei transandyj-
skiej i prowadził do miasta La Oroya. 

Ernesta Malinowskiego powołano                                   
na dziekana wydziału matematyczno-
przyrodniczego uniwersytetu w Limie w 1889 
roku. W tym też mieście zmarł. Został pocho-
wany 3 marca 1899 r. z honorami należnymi 
bohaterowi narodowemu na cmentarzu                    
Presbitero Maestro. 

W Polsce Ernesta Malinowski upamiętnia-
ją m. in.: 

Na Międzynarodowych Targach Kolejo-
wych Trako można otrzymać nagrodę imienia 
Ernesta Malinowskiego za najciekawszy wy-
rób. 

Statuetka ERNEST - co roku przyznawana 
członkom Stowarzyszenia Inżynierów                                    
i Techników Komunikacji. 

W Toruniu wybudowano w 1873 r. most 
jego imienia. 

Uczniowie klasy 4a z wychowawcą   

 fot. Biblioteka Narodowa,  źródło: Polonika 
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ERNEST MALINOWSKI 

„Właściwa droga i łatwa droga nigdy nie wiodą tą samą ścieżką”.  Kami Garcia 

 
 

W DROGĘ PRZEZ ANDY!W DROGĘ PRZEZ ANDY!W DROGĘ PRZEZ ANDY!   

▲ Fragment peruwiańskiej kolei transandyjskiej. ▲ Jeden z ponad sześćdziesięciu tuneli na trasie. 

▲ Most kolejowy w okolicy Mendozy. ▲ Dworzec Uspallata (1900 r.). 

▲    Jeden z wiaduktów.  ▲ Wśród spiętrzonych skał i aktywnych wulkanów.  ■ 

fot., Xauxa Håkan Svensson (CC) fot. Miguel - Mendoza Tínel Ferrocarril Andino (CC) 

fot. Bjørn Christian Tørrissen -  fot. Nieznany - Archivo General de la Nación - Inventario #213189  

fot. Kabelleger/ David Gubler, Wikipedia)  fot. https://kurier-kolejowy.pl 
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RUDOLF MODRZEJEWSKI  

Myślą przewodnią jego pracy było motto »nie martwię się, gdyż staram się jak najbardziej«.  

ARTYSTA BETONU I STALIARTYSTA BETONU I STALIARTYSTA BETONU I STALI   

    Kim był Rudolf Modrzejewski? 

Rudolf Modrzejewski lub Ralph Modjeski               
(ur. 27 stycznia 1861 w Bochni, zm. 26 czerwca 
1940 w Los Angeles) – polski i amerykański                            
inżynier, budowniczy linii kolejowych i mostów, 
pionier w budownictwie mostów wiszących. 

 Przed śmiercią powiedział: "Miałem po prostu 

szczęście. Znalazłem się na właściwym miejscu, 

we właściwej chwili. Świat, w którym żyłem,                    

dojrzał, aby przyjąć moje idee i je ocenić". 

     Życie rodzinne, dzieciństwo 

Rudolf Modrzejewski urodził się w Krakowie 
jako syn polskiej pary aktorskiej Heleny                                   
Modrzejewskiej i Gustawa Zimajera.  

Jego rodzice, będący w nieformalnym związku, 
rozstają się, a on zostaje porwany przez ojca                     
Gustawa Zimajera,  który przez 3 lata trzyma go   
w ukryciu. 

W wieku 4 lat chłopiec bierze do ręki śrubokręt 
i rozbiera na części zamek w drzwiach. 

Okazało się, że chłopak ma talent muzyczny. 
Helenie Modrzejewskiej nie brakowało                           
kontaktów, więc oddała syna pod opiekę                             
dobrego pianisty Kazimierza Hoffmana. Już po 
siedmiu lekcjach gry nauczył się ze słuchu grać 
cztery etiudy Louisa Köhlera i szóstą sonatę                        
Mozarta! Jednak to nie Modrzejewski zapisał się 
złotymi zgłoskami w historii muzyki, ale o rok 
starszy kolega, z którym czasami pobierał lekcje – 
Ignacy Jan Paderewski. 

W szkole prymus, był świetny z matematyki  

i marzyła mu się kariera inżyniera. Kiedy miał 14 

lat, zapowiedział matce: „Pewnego dnia                         

wybuduję Kanał Panamski”. Tego marzenia nie 

udało się zrealizować, ale był stosunkowo                            

niedaleko jego spełnienia. Został światowej                        

sławy specjalistą nie od kanałów, ale od mostów. 

 Dalsze życie 

W wieku piętnastu lat Rudolf wraz z matką 

emigrował do USA. Obywatelstwo amerykańskie 

uzyskał podczas studiów w paryskiej École natio-

nale des ponts et chaussées (Państwowej Szkole 

Dróg i Mostów), w 1883 roku. Za pierwszym                   

podejściem w 1880 roku nie udało mu się zdać 

egzaminów wstępnych. Zamierzał wówczas                       

zostać pianistą – za młodu uczył się z Ignacym 

Janem Paderewskim. Ostatecznie został jednak 

przyjęty na tę prestiżową uczelnię rok później. 

▲ Największy wiszący most: San Francisco-Oakland Bay 

Bridge łączący San Francisco z Oakland poprzez Zatokę San 

Francisco (1936). 

fot. Wikipedia.pl 
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RUDOLF MODRZEJEWSKI  

     We Francji używał oficjalnie nazwiska Ralph 

Modjeski. Nigdy nie zerwał jednak swoich                               

kontaktów z Polską – dużo pisał po polsku                                

i zawsze podkreślał swoje pochodzenie. Korespon-

dencję w języku polskim kierowaną do kraju                       

zawsze podpisywał pełnym polskim nazwiskiem 

Rudolf Modrzejewski.  

28 grudnia 1885 roku wziął ślub z Felicją Benda 

w polskim kościele katolickim w Nowym Jorku. 

Mieli trójkę dzieci: Feliksa, Marylę i Karola.  

W 1931 roku małżonkowie rozwiedli się po 

trwającej od 1916 roku separacji. W tym samym 

roku siedemdziesięcioletni już Modrzejewski                    

poślubił Virginię Mary Giblin. 

    Kariera 

Do USA wrócił z Paryża – ukończywszy tam 
studia z wyróżnieniem – w 1885r. podjął pracę  
inżyniera, najpierw pod okiem konstruktora                          
George S. Morisona -  „ojca budownictwa mostów 
amerykańskich”. Z Morrisonem współpracował 
przez siedem lat. Zaczynał od wykonywania                      
stalowych elementów ustroju nośnego mostu,                        
by z czasem przejąć obowiązki w biurze projekto-
wym. 

W 1893 założył w Chicago własne biuro                             
projektowe (istniejące do dziś pod nazwą Modjeski 
& Masters, po dołączeniu do niej w 1924 Franka        
M. Mastersa). W 1911 roku otrzymał doktorat                       
inżynierii w Illinois State University, w 1922 Medal                       
Franklina, w 1929 roku złoty Medal Johna Fritz'a. 

Światowej sławy inżynier, budowniczy linii   

kolejowych i mostów. Pionier w budownictwie 

mostów wiszących.  

▲ Rodzice Rudolfa: Helena Modrzejewska z Gustawem 
Zimajerem w roku 1863. 

fot. https://artsandculture.google.com  

Modrzejewski zbudował prawie 40 mostów na 
największych rzekach Ameryki Północnej.  Odegrał 
znaczącą rolę jako wychowawca następnych                          
pokoleń amerykańskich konstruktorów i budowni-
czych mostów.  

▲ Blue Water Bridge łączący Port Huron (Michigan, USA) z Sarnia 

(Ontario, Kanada) (1938) 
▲ Benjamin Franklin Bridge w Filadelfii (1926). 

fot. Wikipedia.pl fot. Wikipedia.pl 
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RUDOLF MODRZEJEWSKI  

     Był pionierem praktycznego zastosowania                        

w budowie mostów wiszących sprężystych                           

stalowych pylonów, zamiast stosowanych                           

wcześniej murowanych wież. Ciężar mostów                      

według tej konstrukcji w znacznej mierze wisiał 

nad wodą zamiast opierać się na podporach. Jego 

uczniem był m.in. twórca słynnego mostu Golden 

Gate w San Francisco – Joseph B. Strauss. 

Nagrody 

Za budowę najładniejszych mostów trzykrotnie 
otrzymuje nagrodę od American Institute              
of Steel Construction, a także: Medal Franklina, 
John Fritz Gold Medal (najwyższe amerykańskie 
odznaczenie przyznawane inżynierom),                          
Washington Award. Od rządu francuskiego – 
krzyż orderu Legii Honorowej, od polskiego                               
– nagrodę na Powszechnej Wystawie Krajowej                          
w Poznaniu. W marcu 2008 r. imieniem Rudolfa 
Modrzejewskiego nazwano most Fordoński                         
w Bydgoszczy. 

Konstruktor jest także patronem Zespołu Szkół 
Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu. 

Od 2019 roku jest patronem ulicy na wrocław-

skim  Brochowie. 

Największy wiszący most 

San Francisco-Oakland Bay Bridge łączący San 
Francisco z Oakland poprzez Zatokę San Francisco 
(1936) otwarty 1 lipca 1926 roku był największym     
wiszącym mostem na świecie - liczy 533 m                            
długości, a stalowe pylony nośne mają wysokość 
110 m. 

▲ McKinley Bridge (1910). ▲Thebes Bridge na Missisipi, Thebes, Illinois (1904). 

Wybrane projekty 

W sumie na amerykańskich rzekach Modrze-
jewski wybudował ponad 30 mostów w tym 
m.in.: 

- Blue Water Bridge łączący Port Huron 
(Michigan, USA) z Sarnia (Ontario, Kanada) 
(1938), 

- Thebes Bridge na Missisipi, Thebes, llinois 
(1904), 

150-lecie powstania Stanów Zjednoczonych 
inżynier świętuje, oddając do użytku most          
Benjamina Franklina w Filadelfii (1926). 

Patrycja Karpińska 

W imieniu całej klasy 8a 

Tablica upamiętniająca nadanie Mostowi Fordońskiemu                             

w Bydgoszczy imienia Rudolfa Modrzejewskiego.  ▲
 

fot. historicbridges.org  fot. wikipedia.org  

fot. Przemysław Jahr / Wikimedia Commons - Praca własna  
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IGNACY  DOMEYKO 

„Gdzie diabeł nie może, tam Polaka pośle. A potem oznaczy jego imieniem miejsca na niebie i ziemi”.    

POLAK CZCZONY W CHILEPOLAK CZCZONY W CHILEPOLAK CZCZONY W CHILE   

Urodzony w 1802 roku IGNACY DOMEYKO                            
interesował się geologią już od dziecka—wszystko            
dzięki wychowującemu go stryjowi, inżynierowi 
górnictwa. 

Na Uniwersytecie Wileńskim studiował na                      
Wydziale Fizyczno—Matematycznym (1816—1822). 
W tym czasie w Towarzystwie Filomatów poznał 
Adama Mickiewicza, z którym połączyła go trwała 
przyjaźń. Po powstaniu listopadowym trafił do                       
Paryża, gdzie ukończył Szkołę Górniczą. Krótko po 
studiach otrzymał propozycję, która miała zmienić 
jego życie.  

„Wtem odbieram list od p. Dufrénoy, mego                      
profesora mineralogii, w którym mi proponuje                    
jechać na profesora chemii i mineralogii do Coquim-
bo w Chile i ofiaruje 1200 piastrów (6000 fr.) na rok 
pensji, koszt podróży etc. Odżyłem! Odżył we mnie 
mój od dzieciństwa zapał do dalekich wojażów.       
Niedługo myśląc odpisałem, że zgadzam się […]” – 
czytamy w jego pamiętnikach. Tego samego dnia 
Polak wybrał się na spacer do lasu, gdzie… zgubił 
list z zaproszeniem. Przez kolejny miesiąc                                
nie wiedział, dokąd właściwie jedzie, ponieważ                  
nie zapamiętał nazwy chilijskiego miasta. 

Chile ogłosiło niepodległość niewiele wcześniej, 
w 1818 roku. Młode państwo potrzebowało specjali-
stów w dziedzinie mineralogii i górnictwa, by lepiej 
poznać i wykorzystać złoża naturalne oraz wykształ-
cić własnych ekspertów. Na początek Domeyko 
podpisał sześcioletni kontrakt. Nie chciał zostać 
w Ameryce Południowej zbyt długo, oczekując                
kolejnego powstania lub wojny, która mogła                     
przynieść Polsce niepodległość.  

Domeyko w Londynie wsiadł na pokład okrętu 
płynącego do Ameryki Południowej, potem czekała 
go przeprawa przez Andy na grzbiecie konia. Do 
Coquimbo przybył 3 czerwca 1838 roku, po czterech 
miesiącach podróży. Polak rozpoczął pracę w nowo 
utworzonej szkole górniczej. Szybko zyskał uznanie 
jako nauczyciel i pomysłodawca kilku zmian 
w szkolnictwie. Domeyko odwiedzał także odległe 
kopalnie, często położone w wysokich pasmach                   
Andów. Podczas wypraw odkrywał nowe złoża                     
minerałów i metali szlachetnych, a w swoim labora-
torium chemicznym badał skład wydobywanych 
rud.  

Po zakończeniu pierwszego kontraktu Polak               
zgodził się przedłużyć swój pobyt.  

W 1846 roku został przeniesiony do Santia-
go. W stolicy objął posadę na Universidad de 
Chile, którego rektorem został w 1867 roku.     
Był bardzo aktywny: reformował uczelnię, 
opracował podręczniki do mineralogii, ulep-
szał metody wydobycia surowców 
w kopalniach, prowadził obserwacje meteoro-
logiczne, badał wulkany, meteoryty 
i skamieliny. Upowszechniał również wiedzę 
o bogactwie geologicznym Chile. Jeden 
z odkrytych przez uczonego minerałów –                      
arsenek miedzi został na jego cześć nazwany 
domeykitem.  

W 1848 roku „don Ignacio Domeyko”    
otrzymał honorowe obywatelstwo Chile. 
W tym południowoamerykańskim kraju                     
przepracował w sumie 46 lat. W Santiago                      
założył rodzinę – wraz z żoną Enriquetą                 
de Sotomayor doczekał się czworga dzieci. 
„Odległość jest niczym; jeżeli nie możem być 
w Polsce, to wszystko jedno być w Paryżu czy 
w Chile” – pisał w jednym z listów.  

Zmarł w 1889 roku w chilijskiej stolicy. 
W tym samym roku jedno z pasm w Andach 
nazwano Górami Domeyki (Cordillera              
Domeyko).  

Ignacy Domeyko pozostawił po sobie                       
bogaty dorobek naukowy w wielu dziedzi-
nach. Paradoksalnie imię uczonego pozostaje 
bardziej znane za granicą niż w Polsce.  

 

Opracowali uczniowie klasy 4b                                            
pod opieką p. Iwony Skiby—Kołodziejek. 

 
źródło: www.historiaposzukaj.pl 
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KAZIMIERZ NOWAK 

Kazimierz Nowak – podróżnik, rowerzysta, dziennikarz i pionier polskiego reportażu. 

ROWEREM I PIESZO PRZEZ CZARNY LĄDROWEREM I PIESZO PRZEZ CZARNY LĄDROWEREM I PIESZO PRZEZ CZARNY LĄD   

▲ W latach 1931–1936 Kazimierz Nowak przebył                       
samotnie kontynent  afrykański z północy na południe. 

Kazimierz Nowak (1897-1937) urodził się                                  
w Stryju, na polskich kresach, a swoje dorosłe życie 
spędził w Wielkopolsce. Był księgowym w Poznań-
skim Banku Ubezpieczeń. Miał żonę Marię i dwójkę 
dzieci, Elżunię i Romula. Gdy stracił stałą posadę, 
próbował utrzymywać rodzinę z fotografii i okazjo-
nalnych reportaży dla prasy. Jednak w obliczu                          
narastającego kryzysu ekonomiczno-politycznego 
ich sytuacja finansowa stawała się coraz trudniejsza. 
Nowakowie byli zmuszeni wyprowadzić się poza 
Poznań, do Boruszyna. Wtedy Kazimierz Nowak 
zdecydował się „pójść na całość”. Zapakował                            
na swój rower sprzęt fotograficzny i wyruszył do 
Afryki. Bez pieniędzy, za to z wielką wolą odmiany 
swojego losu. Miał nadzieję, że jego zdjęcia i reporta-
że z egzotycznej Afryki będą drukowane w prasie,                                   
a honoraria autorskie pozwolą na utrzymanie rodzi-
ny. Nie miał żadnych gwarancji, miał tylko duże na-
dzieje. Nie miał pieniędzy, ale miał za to niezwykłą 
determinację. Napędzała go odpowiedzialność za 
rodzinę i miłość do żony. Z Afryki napisał do                            
Kochanej Maryś prawie dwa tysiące listów. Załączał 
jej kwiaty pustyni i włosy z własnej brody. Ona                                
odwdzięczała się przesyłkami z papierosami,                               
z których każdy miał odciśnięty na ustniku czerwo-
ną szminką ślad jej ust.  

Podczas swojej pięcioletniej przeprawy przez 
Czarny Ląd Kazimierz Nowak wielokrotnie otarł się 
o śmierć. Na Saharze, krańcowo odwodniony,                           
przetrzymał zabójcze burze piaskowe. W Sudanie 
odparł nocny atak polującego na niego lwa, a potem 
tonął wraz z rowerem w żarłocznych bagiennych 
mokradłach. W Angoli uciekał przed szarżującym                         
i tratującym wszystko na swej drodze stadem                            
hipopotamów. Przez lata zmagał się z głodem,                        
pragnieniem i krańcowym wycieńczeniem organi-
zmu.  

W trakcie swojej podróży Kazimierz walczył         
także z nawracającymi z coraz większą siłą atakami 
gorączki malarycznej. Jego największy przyjaciel –       
rower, który jeść nie prosi i lwów się nie stracha                         
zwyczajnie rozpadał się w ekstremalnych afrykań-
skich warunkach. Nowak stale potykał się również       
o bezduszną biurokrację kolonialnych mocarstw. 
Ciułał pieniądze na opłaty wizowe. dokonał rzeczy 
niezwykłej i bezprecedensowej. Dotarł rowerem                       
do Przylądka Igielnego, na sam kraniec Afryki.                        

A następnie wrócił częściowo rowerem,                         
a częściowo pieszo, konno i swoim czółnem 
‚Maryś’ z powrotem na samą północ do Algie-
ru. Zajęło mu to pięć lat. W międzyczasie pisał       
i fotografował.  

Jego reportaże i zdjęcia stopniowo zaczęły 
ukazywać się nieco częściej w prasie.                                 
Kazimierz w dalszym ciągu niestrudzenie pisał 
dziesiątki relacji, wykonywał setki zdjęć.          
Sytuacja jego rodziny w Polsce poprawiła się 
na tyle, że Maria z dziećmi ponownie mogła 
przeprowadzić się do Poznania. W końcu,                     
po pięciu latach rozłąki, w grudniu 1936 roku 
Kazimierz Nowak powrócił do Poznania, gdzie 
na dworcu witała go żona z dziećmi. W ciągu 
kilku miesięcy zdążył wygłosić jeszcze kilkana-
ście odczytów na temat Afryki. Po czym                          
wycieńczony malarią organizm nie poradził 
sobie z zapaleniem płuc, w efekcie powikłań    
po operacji nogi. Kazimierz został pochowany 
na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu. 

 

Opracowali uczniowie klasy 5a                                           
z wychowawczynią p. Jadwigą Zaczyńską. 

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć                                     
na następnej stronie. 

fot. probably Kazimierz Nowak or an unknown author - http://
www.kazimierznowak.pl/biografia/kazimierz-nowak-portret/  
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KAZIMIERZ NOWAK 

„A zatem równik mam poza sobą! Okazuje się, że można tu dotrzeć rowerem... jeśli się tylko naprawdę tego pragnie”.  

AFRYKA KAZIKAAFRYKA KAZIKAAFRYKA KAZIKA   

▲ Podróżnik na bezdrożach afrykańskiej  pustyni.  ▲ W górach Ruwenzori (pogranicze Ugandy i Kongo).  

▲ Naprawa roweru. ▲ W czasie wolnym: przygotowywaniu posiłku. 

▲    Polowanie na lamparta.  ▲ Przeprawa przez rzekę. ■ 

fot. www.poznajswiat.com.pl (domena publiczna) 
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ANTONI PATEK 

Szedł z duchem czasu, trwale zapisał się w historii. 

ZEGARMISTRZ KRÓLÓWZEGARMISTRZ KRÓLÓWZEGARMISTRZ KRÓLÓW   

SZLACHCIC KRÓLEM ZEGARKÓW 
 

Antoni Norbert Patek herbu Prawdzic,              
urodził się 14 czerwca 1812  roku w Piaskach                             
Luterskich na Lubelszczyźnie. Patek pochodził                              
z polskiej rodziny szlacheckiej.  

Wcześnie osierocony przez ojca wstąpił do Pułku 
Strzelców Konnych i jako młody podporucznik 
wziął udział w powstaniu listopadowym.  

Po upadku powstania w 1831 r. wyjechał                       
najpierw do Francji. Pracował tam jako zecer. Mając 
uzdolnienia techniczne i artystyczne, mógł pracować 
w różnych zawodach. Francję musiał opuścić,                        
podobnie jak wielu innych Polaków, podejrzewa-
nych o działalność rewolucyjną.  

 

PODRÓŻE DO GENEWY POCZĄTKIEM KARIERY 
 

Patek przeniósł się więc do Genewy, rozpoczyna-
jąc wielką karierę zegarmistrzowską.  

Początkowo rozwijał swoje uzdolnienia artystycz-
ne i uczył się malarstwa, a ponadto handlował       
winami. Z ogromnym zainteresowaniem odwiedzał 
liczne w Genewie warsztaty zegarmistrzów                                
i grawerów. 

 

SPÓŁKA Z CZAPKIEM 
 

Zaczynał bardzo skromnie. Na początku                              
nie wyrabiał zegarków, natomiast osobno kupował 
najlepsze mechanizmy u mistrzów genewskich                          
i kopy.  

 Artystom  rzemieślnikom  zlecał  ich grawerowa-
nie,  emaliowanie i złocenie, w ten sposób zarabiając 
spore pieniądze. 

W 1839 r. razem z innym emigrantem z Polski 
Franciszkiem Czapkiem (Polakiem czeskiego                       
pochodzenia) Patek otworzył własną firmę „Patek, 
Czapek & Cie”. 

Wytwarzali zegarki zupełnie inne od dotychczas 
produkowane na świecie.  

Były to nie tylko nowoczesne, precyzyjne                                 
mechanizmy, ale wprost dzieła sztuki, bowiem                       
Patek doskonale opanował wszelkiego rodzaju 
zdobnictwo.  

Czapek miał większe doświadczenie, ponieważ 
wcześniej w kraju pracował w zawodzie zegarmi-
strzowskim. W rozrastającej się firmie Patek Czapek 
zatrudniano polskich zegarmistrzów przybywają-
cych głównie z Królestwa Polskiego. 

MAŁŻEŃSTWO 
 

W tym czasie Antoni Patek ożenił się                                     
z Francuzką Marią Adelajdą Thomasini,                  
kuzynką genewskiego zegarmistrza Moreau,                          
z którym od dawna współpracował. 

 

BŁYSKAWICZNA KARIERA EX-POWSTAŃCA 
 

W 1844 roku dwaj polscy przedsiębiorcy 
wyjechali do Paryża, gdzie los jednego z nich 
odmienił się na dobre.  

Jednego, bo niebawem Czapek odszedł z 
firmy. Jego miejsce zajął zegarmistrz Francuz 
Jean Adrienne Philippe. Philippe miał już 
ogromne doświadczenie na rynku zegarmi-
strzowskim. Początkowo pełnił funkcje                              
dyrektora technicznego firmy, a następnie                       
został wspólnikiem Patka. Wynalazł                                    
mechanizm naciągowy z koronką, dzięki                        
czemu zegarka nie trzeba już było nakręcać 
kluczykiem. 

W genewskiej fabryce Polaka i Francuza   
pracowało około 300 robotników. Na sukcesy 
nie trzeba było długo czekać. 

Niedługo potem manufaktura zmienia                            
nazwę na „Patek Philippe & Co” - Patek                                   
i Philippe popadli bowiem w konflikt                                        
z Czapkiem i ten odszedł z firmy.  

 

fot. domena publiczna 



18 

ANTONI PATEK 

„Patek Philippe & Co” zyskał rozgłos w 1851 r., 
gdy podczas londyńskiej wystawy stoisko firmy 
odwiedziła brytyjska królowa Wiktoria. Zachwyco-
na wyrobami polskiego rzemieślnika, kupiła jeden 
zegarek dla siebie, by nosić go jako broszkę przy 
sukni. Zamówienia zaczęły rosnąć lawinowo, wśród 
klientów był między innymi najsłynniejszy nowojor-
ski jubiler Tiffany.  

Osiągnięciem firmy założonej przez Patka było 
wyprodukowanie w 1868 roku jednego                                          
z pierwszych zegarków na rękę.  

Bogacze pragnęli w przenośni i dosłownie "iść                          
z duchem czasu", a zegarki Patka i Philippe'a nosiły 
koronowane głowy: królowe Wielkiej Brytanii                           
- Wiktoria i Danii - Luiza, a także król Włoch Wiktor 
Emanuel III. Pierwsze zamówienie przyszło w 1868 
r. od węgierskiej księżnej Kocewicz.  

Zlecenia do Genewy napływały z wielu miast       
europejskich, ale też z Nowego Jorku i z Rosji.       
Sprzedawano je w najbardziej ekskluzywnych                       
sklepach jubilerskich. Wśród ich właścicieli byli 
m.in. – Krasiński, Tołstoj ,Czajkowski, Einsten, Niels 
Bohr i Maria Skłodowska-Curie. 

Założyciel firmy, znany w Szwajcarii jako hrabia 
Antoine Norbert de Patek, umierał w 1877 roku                        
w Genewie z poczuciem, że na trwałe zapisał się                
w historii. 

 

Opracowali uczniowie klasy 4c z wychowawczynią     
p. Urszulą Przygodą—Tomaszkiewicz. 

 

▲ Prezentacja klasy 4c na szkolnej wystawie prac 
uczniów dotyczących projektu Wielcy Zapomniani. 

DZIAŁAĆ JAK W SZWAJCARSKIM ZEGARKU 

Zegarki marki Patek-Philippe nieprzerwanie                        
zaliczane są do najlepszych i najdroższych na świe-
cie. Jeden z egzemplarzy na aukcji w Nowym Jorku 
w 1999 r. został sprzedany za 11 milionów dola-
rów, zaś w 2014 r. ten sam zegarek sprzedano za 24 
miliony dolarów. ■ 

▲Ekskluzywny zegarek firmy Patek Philippe (1868). ▲ Jeden z najnowocześniejszych zegarków firmy Patek Philippe. 

fot. Iris & B. Gerald Cantor Center for Visual Arts (CC BY-SA 2.0)  fot. Rama - Praca własna CC BY-SA 2.0)  
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BRONISŁAW PIOTR PIŁSUDSKI 

Bronisław Piłsudski jest znacznie bardziej znany w Japonii niż w Polsce.                                                                                            
Do dzisiaj na Dalekim Wschodzie uważany jest za bohatera narodowego.  

TAJEMNICZY BOHATER WŚRÓD LUDU AJNÓWTAJEMNICZY BOHATER WŚRÓD LUDU AJNÓWTAJEMNICZY BOHATER WŚRÓD LUDU AJNÓW   

    Bronisław Piotr Piłsudski (1866-1918) - brat           
Józefa Piłsudskiego to polski zesłaniec i etnograf. 
Zajmował się ludami i kulturami Dalekiego                         
Wschodu, w tym szczególnie rodem Ajnów                        
na wyspie Sachalinie u wybrzeży Rosji, później                        
na wyspie Hokaido.  

Urodził się 2 listopada 1866 roku w Zułowie               
w Imperium Rosyjskim. Od 1874 mieszkał 
w Wilnie, gdzie 3 lata później wstąpił do gimna-
zjum. Razem z bratem Józefem organizowali kółko 
samokształceniowe Spójnia. Po śmierci matki                          
w 1886 roku wyjechał do Petersburga, gdzie zdał 
egzamin na bakałarza (inaczej licencjat) i wstąpił na 
Wydział Prawa miejscowego uniwersytetu. W 1887 
roku został wciągnięty w przygotowania Woli                   
Ludu do zamachu na cesarza Aleksandra III. Wśród 
zamachowców znajdował się między inny-
mi Aleksander Uljanow (starszy brat Włodzimierza, 
znanego potem jako Lenin), po procesie stracony. 
Po dekonspiracji spisku Bronisław został skazany 
na karę śmierci, zamienioną na piętnaście 
lat katorgi i zesłany na wyspę Sachalin.  

Na Sachalinie w 1891 poznał Lwa Sternberga, 
znanego już etnografa, który także przebywał na 
zesłaniu. Trzy lata później otrzymał od cesarskiej 
akademii nauk propozycję udania się na badania 
kultury Ajnów i Gilaków na Sachalinie.                              
Po odbyciu kary osiedlił się w wiosce Ai, gdzie 
ożenił się z Shinhinchou krewną wodza Bafunke 
Kimury, która urodziła mu syna o imieniu                   
Sukezō i córkę Kyō.  

Jego dorobkiem jest stworzenie słowników,          
w których przetłumaczył ponad 10 tysięcy słów                            
z języka ainu, 6 tysięcy z języka gilackiego oraz                             
2 tysięcy z języka orockiego i języka Mangunów, 
oraz bogate opisy ich kultury i obyczajów, w tym 
także kultury muzycznej, spisał wiele podań                      
i legend tych kultur oraz wykonał ok. 300                               
fotografii, na których utrwalał głównie typy 
mieszkających tam ludzi. Utrwalił fonograficznie 
pieśni i mowę Ajnów, w swej pracy posługiwał 
się też kamerą filmową. ▪ 

 

Opracowali uczniowie klasy 6a z wychowawcą 
p. Krystianem Ciszewskim  

▲ Bronisław (drugi z lewej) i Józef (trzeci) Piłsudscy, 1885. 

Kółko samokształceniowe Spójnia w gimnazjum                              

wileńskim. 

fot. Wikipedia.pl 

fot. Wikipedia.pl 
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JÓZEF ROTBLAT 

„Ja byłem i jestem Polakiem”. (Józef Rotblat) 

STWORZYŁ BOMBĘ ATOMOWĄ.                                           STWORZYŁ BOMBĘ ATOMOWĄ.                                           STWORZYŁ BOMBĘ ATOMOWĄ.                                           
OTRZYMAŁ POKOJOWĄ NAGRODĘ NOBLAOTRZYMAŁ POKOJOWĄ NAGRODĘ NOBLAOTRZYMAŁ POKOJOWĄ NAGRODĘ NOBLA   

 

Jak to możliwe, aby twórca bomby                  
atomowej otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla? 

Józef Rotblat był światowej sławy                        
uczonym, który brał udział między innymi przy 
pracach nad pierwszą bombą atomową. Chociaż 
z Polski wyjechał w 1939 roku, do końca życia 
uważał się za Polaka.  Gdy w 1995 roku odbierał 
Pokojową Nagrodę Nobla, w tle słychać było 
muzykę Chopina.  

Urodził się w 1908 roku w Warszawie.                        
Pochodził z rodziny żydowskiej. 

W 1926 roku rozpoczął studia w warszaw-
skiej Wolnej Wszechnicy Polskiej. Jego mentorem 
i opiekunem  był prof. Ludwik Wertenstein,                
prekursor polskiej fizyki jądrowej, były asystent 
Marii Skłodowskiej - Curie. To przesądziło                               
o dalszej drodze życiowej Rotblata. 

W 1938 roku naukowiec odkrył, że podczas 
procesu rozszczepienia atomów dochodzi do 
emisji neutronów. Z tego odkrycia wywniosko-
wał, że możliwe jest wywołanie reakcji łańcucho-
wej, w której trakcie uwolniona zostałaby ogrom-
na energia, a rezultatem mogłaby być eksplozja        
o bezprecedensowej sile – i tak właśnie opisywał 
początki swojej pracy nad bombą atomową.                        
Od tego czasu rozwijał swoją wiedzę o fizyce        
jądrowej.  

W lutym 1944 roku Rotblat wraz z zespołem 
wybitnych uczonych z całego świata pracował 
tam nad tajnym projektem „Manhattan”,                          
mającym doprowadzić do uzyskania nowej                           
potężnej broni, dzięki której USA zdołają                           
pokonać Japonię i III Rzeszę. W ten sposób                         
narodziła się bomba atomowa. 

Naukowiec, przerażony skutkami nuklearne-
go zniszczenia, wycofał się z projektu. Wyrzutów 
sumienia związanych ze swoimi pracami nad 
bronią mogącą zniszczyć ludzkość nie pozbył się 
do końca życia. Na wieść o użyciu bomb                                  
w atakach na Hiroszimę i Nagasaki postanowił 
popularyzować wiedzę na temat niebezpieczeń-
stwa związanego z produkcją i dalszym                             
doskonaleniem broni atomowej. Działał na rzecz  
odpowiedzialnego i etycznego wykorzystywania 
technologii. Został szefem Wydziału Fizyki                       
w Kolegium Medycznym w Londynie.  

Zajmował się medycyną nuklearną, m.in.                   
wpływem promieniowania jonizującego na powsta-
wanie nowotworów. Zasłynął jako autor ponad  
czterystu publikacji, w tym 24 książek omawiają-
cych problemy fizyki nuklearnej, fizyki medycznej     
i radiobiologii, ryzyka i konsekwencji wojny                                 
nuklearnej oraz eliminacji broni atomowej.  

Powszechnie uważa się, że działalność Rotblata 
przyczyniła się do rozwinięcia kontaktów politycz-
nych państw o sprzecznych interesach, głównie 
USA i ZSRR, a te z kolei doprowadziły do zawarcia 
międzynarodowych traktatów ograniczających 
zbrojenia, zwłaszcza nuklearne. To właśnie                                          
w uznaniu dla działalności Józefa Rotblata na tym 
polu w 1995 r. przyznano mu Pokojową Nagrodę 
Nobla.  

Prezentację przygotowali uczniowie klasy 6b. 
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WACŁAW SIEROSZEWSKI 

„Bądźmy prawdomówni, ale tylko... do stosu, jak radził Erazm Rotterdamski”. (Wacław Sieroszewski)  

NIEPOKORNY POLAK W KRAINIE JAKUTÓWNIEPOKORNY POLAK W KRAINIE JAKUTÓWNIEPOKORNY POLAK W KRAINIE JAKUTÓW   

 Urodził się 24 sierpnia 1858 w Wólce                                 
Kozłowskiej, a zmarł 20 kwietnia 1945                              
w Piasecznie. 
 Pierwszy raz został aresztowany w 1878 roku                   
i osadzony w X Pawilonie Cytadeli Warszaw-
skiej. 
 W 1880 r. został skazany na zesłanie                                   
do najdalszego zakątka Syberii - Wierchojańska,                  
w ramach kary spędził tam 3 lata, zajmując się 
głównie prowadzeniem warsztatu kowalskiego, 
myślistwem oraz wyrobem biżuterii. 
 Po przyjęciu Wacława do gminy Tiuchtiur w 
1890 roku, możliwe było nadanie mu w 1892 
roku paszportu osiedleńczego, dającego mu 
możliwość poruszania się po całej Syberii 
Wschodniej. Umożliwiło mu to osiedlenie się 
w Irkucku w 1892 roku, dwa lata później prze-
niósł się do Petersburga. 
 Wskutek zabiegów Grigorija Potanina i Piotra 
Siemionowa pozwolono Wacławowi na powrót 
do ojczyzny w roku 1896. 
 W 1900 za udział w manifestacji w rocznicę                 
odsłonięcia Pomnika Adama Mickiewicza                                 
w Warszawie został aresztowany i wydalony                           
z Kongresówki. 

W czasie rewolucji w 1905 r. więziony kolejno 
na Pawiaku i w X Pawilonie. Wyjechał do Galicji, 
przebywał głównie w Krakowie  i Zakopanem. 
 W latach 1910–1914 mieszkał w Paryżu. 
 W 1915 roku osiedlił się na stałe Polsce                                           
i tam pozostał do końca swojego życia. 

 

DOROBEK LITERACKI I NAUKOWY 
 Napisał wiele powieści, nowel i książek opisują-
cych życie na Dalekim Wschodzie.  
 Głównie znany jest jako autor powieści. 
 Napisał także kilka książek o charakterze nauko-
wym (prace etnograficzne) opisujących życie takich 
społeczności azjatyckich jak Jakuci, Koreańczycy 
oraz Ajnowie.  
 Napisał także sztukę teatralną „Bolszewicy” oraz 
scenariusze filmowe. 
 

Opracowali uczniowie klasy 8b pod opieką                                   
wychowawczyni p. Dominiki Moszczyńskiej. 

fot. Autor nieznany (domena publiczna) 

▲ Oficerowie Legionów, Zakopane 16 grudnia 1914. Od lewej 
Tytus Czaki, Wacław Sieroszewski, Józef Piłsudski, Tadeusz 
Kasprzycki, Walery Sławek. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Powie%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowela
https://pl.wikipedia.org/wiki/Daleki_Wsch%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jakuci
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PAWEŁ EDMUND STRZELECKI 

„Paweł Edmund Strzelecki pozostawił po sobie tak imponującą listę osiągnięć,                                                                               
że aż trudno uwierzyć, że dotyczy ona jednego człowieka”.  

Z ZIEMI POLSKIEJ DO AUSTRALIIZ ZIEMI POLSKIEJ DO AUSTRALIIZ ZIEMI POLSKIEJ DO AUSTRALII   

 Paweł Edmund Strzelecki to polski podróżnik, 
geolog, geograf, badacz i odkrywca. 

 Jako pierwszy Polak sam okrążył świat                                
w celach naukowych, odwiedził wszystkie 
kontynenty prócz Antarktydy, która nie                               
została jeszcze odkryta. 

 Gdy jego wybranka serca miała wyjść za mąż, 
postanowił wyjechać z kraju do Anglii. Już        
nigdy nie wrócił do ojczyzny. 

 To on 12 marca 1840 roku stanął na wierzchoł-
ku bezimiennej najwyższej góry Australii (2228 
m n.p.m.) i nazwał ją Górą Kościuszki. Jeden 
ze szczytów Gór Błękitnych otrzymał imię 
ukochanej - Mount Adine. 

 

Paweł Edmund Strzelecki urodził się w 1797                   
roku w Głuszynie w Wielkopolsce. Od dzieciństwa 
marzył o dalekich podróżach, trudno więc się                         
dziwić, że wybrał studia geograficzne i geologiczne 
na uniwersytecie w Heidelbergu (których jednak nie 
ukończył). Po powrocie do kraju zaczął zbierać                      
fundusze na przyszłe wyprawy, został więc zarząd-
cą majątków księcia Franciszka Sapiehy. Wtedy też 
dopadło go "nieszczęście", które przesądziło, być 
może, o jego całym późniejszym życiu. Paweł                      
zakochał się, i to z wzajemnością, w Adynie Turno.  

Pech chciał, że o rękę wysoko urodzonej panny 
starał się również Konstanty Sczaniecki. Za Adynę 
wybrał ojciec. Miał nadzieję, że małżeństwo                                 
z zamożnym Sczanieckim podreperuje podupadają-
ce rodzinne finanse. Podobno zrozpaczony Paweł 
razem z ukochaną postanowili uciec z kraju,                         
ale przeszkodził im czujny ojciec panny. To do                        
końca niewyjaśniona sprawa, która być może jest 
jedynie częścią legendy. Strzelecki, ze złamanym         
sercem opuścił jednak rodzinne strony. 

Ruszył na podbój świata i nigdy już nie wrócił 
do ojczyzny. Ale że za nieszczęściem często ukrywa 
się szczęśliwy traf, po śmierci swego pracodawcy, 
księcia Sapiehy, Strzelecki otrzymał wielki majątek, 
który później pomnożył, m.in. handlując zbożem. 
Mógł podróżować, gdzie tylko chciał. Niemal bez 
ograniczeń. A Adyna czekała. Rozczarowała ojca                              
i nie wyszła za mąż. Również Strzelecki tęsknił za 
nią z dalekich krajów. Miał 34 lata, gdy opuścił                     
Polskę na zawsze i przyjechał do Anglii. 8 czerwca 
1834 roku opuścił angielski Liverpool i popłynął do 
Nowego Jorku. 

Tam rozpoczął prace geologiczne w górskich 
terenach Appalachów w Ameryce Północnej. 
Był to początek, mającej trwać 9 lat, podróży 
dookoła Ziemi. Wszystkie koszty pokrywał                         
z własnej kieszeni.  

Po kilku miesiącach badań we wschodnich        
stanach USA Strzelecki przekroczył kanadyjską 
granicę. Tam odkrył, eksploatowane do dziś,            
złoża miedzi. Dalsza trasa wiodła przez                    
Meksyk, Kubę i Brazylię, Urugwaj i Argentynę, 
aż do Chile. Tutaj znowu podjął się prac górni-
czych  i geologicznych. Ale ciągle było mu mało. 
Odbył teraz dziesięciomiesięczny rejs wzdłuż 
zachodnich wybrzeży Ameryki Południowej do 
Kalifornii i po Pacyfiku. Odwiedził Markizy, 
Hawaje oraz Tahiti, by w 1839 roku dotrzeć do 
wybrzeży Nowej Zelandii. Imponująca podróż, 
jeśli wziąć pod uwagę, jak wyglądały wtedy 
środki transportu.  

5 kwietnia 1839 roku, 42-letni podróżnik,        
przybył do Australii.  Na własny koszt postano-
wił przeprowadzić tu badania mineralogii                        
kontynentu.  

▲ Praca projektowa wykonana przez uczniów klasy 7b. 
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Opracowali uczniowie klasy 7b                         
pod opieką wychowawczyni                                         

p. Anety Stępniak.  

PAWEŁ EDMUND STRZELECKI 

Strzelecki zabrał się do badań. Po kolei: Góry                       
Błękitne i Alpy Australijskie w Wielkich Górach   
Wododziałowych, które ciągną się wzdłuż wschod-
niego wybrzeża. W Alpach Australijskich zdobył 
najwyższy szczyt kontynentu. 12 marca 1840 roku 
stanął na wierzchołku bezimiennej góry. Kilkanaście 
dni później pisał do Gippsa, że widok jej wierzchoł-
ka uderzył go z powodu podobieństwa do kopca 
Kościuszki w Krakowie.  

"Jednak w obcym kraju i na obcej ziemi, lecz                   
pomiędzy wolnymi ludźmi, którzy cenią wolność                     
i jej obrońców, nie mogłem powstrzymać się od tego, 
aby nadać górze nazwę Mount Kościuszko"                                      
- powiedział.  

I tak, najwyższa góra Australii (2228 m n.p.m.) 
otrzymała imię polskiego bohatera i patrioty, wodza 
Insurekcji z 1794 roku.  Jedenemu ze szczytów Gór 
Błękitnych zaś nadał  imię swojej ukochanej - Mount 
Adine.  

Australijscy tubylcy darzyli go wielkim szacun-
kiem. Walczył o równe prawa dla wszystkich.          
Sprzeciwiał się jednoznacznie przeciwko określaniu 
tubylców "dzikimi", utrzymując, że "Europejczycy są 
większymi ludożercami od tych, którym sami nadają 
to miano". Życie Aborygenów nazywał nie lepszym 
od losu kangura. Wielu musiał zajść za skórę                                  
z takimi poglądami. W historię Australii wrył się na 
zawsze. Jego największym odkryciem był 
"Gippsland", nazwana tak na cześć gubernatora                    
kolonii żyzna kraina leżąca na południowym               
wschodzie Gór Śnieżnych i pełna różnych bogactw: 
pokładów węgla, ropy naftowej i złota, dolina                       
Latrobe.  

Już w czasie pobytu w Ameryce Strzelecki dał się 

poznać jako zagorzały przeciwnik handlu niewol-

nikami. Pomagał głodującej ludności Irlandii, którą 
dotknęła w połowie XIX wieku klęska głodu. Wpadł 
na pomysł, aby bezrobotni chłopi osiedlali się                          
w Gippslandzie. Interesował się losem błąkających 
się po Londynie kobiet, którym pomógł również 
osiedlić się w Australii. Jak pisał potem John Lort 
Stokes, brytyjski naukowiec i podróżnik - "tylko 
brak wody i żywności mógł Strzeleckiego zawrócić    
z drogi". Podróżował pieszo, dźwigając niezbędne 
rzeczy w swoim plecaku. By oddać honor trudowi 
Polaka najwyższy szczyt w paśmie górskim                           
w południowo-wschodniej Australii - nadano                      
nazwę Gór Strzeleckiego. Imieniem podróżnika na-
zwane zostały również dwa szczyty, jezioro i rzeka. 
Również trasa australijskiej wędrówki Polaka usiana 
jest miejscowościami noszącymi jego imię.  

Kłopoty ze zdrowiem sprawiły, że w październi-
ku 1843 roku Strzelecki wrócił do Anglii.                              

Kolejne dwa lata spędził, pisząc swą                              
monumentalną pracę "Physical description of 
South Wales and Van Diemens Land" - liczące 
500 stron dzieło stało się naukowym bestselle-
rem, przez  kilkadziesiąt kolejnych lat było naj-
poważniejszym źródłem wiedzy o australijskiej 
przyrodzie i geologii.  

Siedem lat przed śmiercią Strzelecki spotkał 
się z Adyną w Genewie Jak mogło wyglądać to 
spotkanie? Wiadomo, że od tej pory nie pisali 
już listów. Notatki Strzeleckiego zostały                            
spalone, choć i to zdarzenie pokrywa mgła                       
tajemnicy. Nie wyjawił jej spadkobierca                               
i wykonawca testamentu Strzeleckiego,                             
nieznany urzędnik bankowy, który odziedziczył 
cały   majątek Polaka. 

Sir Paweł Edmund Strzelecki, odznaczony 
Złotym Medalem Odkrywców, członek The          
Royal Society of London, honorowy doktor               
uniwersytetu w Oxfordzie, lord z woli                                
brytyjskiej królowej Wiktorii odszedł 6 paździer-
nika 1873 roku. Dla swych przyjaciół pozostał      
po prostu "Hrabią". ■ 

Źródło: podróże.onet.pl 

fot. podroze.onet.pl 



24 

FELIKS PAWEŁ WIERZBICKI 

„Sukces odniesiesz tylko wtedy, gdy sam poszukasz okoliczności, jakie ci odpowiadają.                                                                
Jeśli nie zdołasz ich znaleźć, stwórz je sobie”. (George Bernard Show) 

POLSKI ODKRYWCA KALIFORNIIPOLSKI ODKRYWCA KALIFORNIIPOLSKI ODKRYWCA KALIFORNII   

▲  W poszukiwaniu złota.  

Jednym z bliżej w Polsce nieznanych,                                     
a ważnych dla świata Polaków, był Feliks                        
Paweł Wierzbicki (pseudonim Philokalist). 
Ten żyjący w XIX wieku mężczyzna jest                     
sławny  w Stanach Zjednoczonych. Zatem                  
poznajmy go i my…  

 
Feliks Paweł Wierzbicki urodził się                                    

1 stycznia 1815 roku w Czarniawcach 
(Czerniawka) na Wołyniu (obecnie tereny            
Ukrainy). Wychowywał się w rodzinie szlachec-
kiej zamieszkującej Kresy Wschodnie.  

Kiedy Feliks skończył 15 lat, wybuchło                                                
powstanie listopadowe. Ten młody chłopak 
wziął więc udział w powstaniu i walczył                          
w bitwie o Olszynkę Grochowską, w obronie 
Warszawy i w bitwie pod Ostrołęką.  

Ponieważ był bardzo zdolny, chciał                          
studiować medycynę, ale wybuch powstania                     
udaremnił te plany. Po upadku powstania                          
listopadowego wielu powstańców musiało                     
wyemigrować za granicę Królestwa Polskiego,  
a ci, którzy pozostali na miejscu, praktycznie                    
w całości zostali zesłani na Sybir. Nasz bohater 
był internowany w Trieście.  

31 marca 1834 r. na fregatach austriackich                           
przybyło do Nowego Jorku 235 powstańców 
listopadowych wygnanych z Europy po więzie-
niach  w Bernie i Trieście. Z garstki powstań-
ców, którzy zdecydowali się pozostać w USA, 
wywodzi się  kilkadziesiąt osób, których wkład 
w życie kulturalne Stanów Zjednoczonych był 
niemały. Utworzyli oni Polski Komitet                                
w Ameryce – pierwszą organizację polską                        
w USA. Nauczali języka francuskiego,   rysunku 
technicznego, matematyki, malarstwa,                            
szermierki, byli adwokatami. Działali też na         
korzyść Polski. 

W grupie tej był Feliks Paweł Wierzbicki, 
który  w 1846 roku z wyprawą wojskową  opły-
nął Amerykę Południową i dotarł jako ochotnik 
amerykańskich sił zbrojnych do miejscowości 
Santa Barbara   w Kalifornii, gdzie podjął decy-
zję o powrocie do swoich  marzeń o medycynie.  

Opatrując rannych żołnierzy, zainteresował 
się również złotem i ludźmi poszukującymi ten 
cenny kruszec.  
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FELIKS PAWEŁ WIERZBICKI 

Jego zaciekawienie zaowocowało napisaniem 
sześćdziesięciostronicowej książki pt. „California 
As Is, and As It May Be”, która ukazała się w 1849 
roku,  w okresie gorączki złota.  

Książka stała się bestsellerem jako najlepszy 
obraz Kalifornii. Warto dodać, że była to pierwsza 
książka w języku angielskim opublikowana na 
zachód od Gór Skalistych.  

Możliwe jest, że sam Wierzbicki pragnął                               
odnaleźć złoto, ale chyba mu się to nie udało.                     
Jednak jego Przewodnik po krainie złota pomógł     
wielu innym poszukiwaczom, udzielając im rad,                             
jak przygotować się do wyprawy, jakie jedzenie 
zabrać, aby uchronić się przed chorobami, czy też 
jakim sprzętem się posługiwać.  

Do sukcesów Feliksa należy jeszcze dopisać 
wydanie książki filozoficznej pt. ,,Ideal Man” oraz 
współzałożycielstwo Towarzystwa Lekarskiego 
Kalifornii.  

Feliks Paweł Wierzbicki zmarł 26 grudnia 1860 
r. w San Francisco, w wieku 45 lat.   

Aby uhonorować tego słynnego w Ameryce 
Polaka, 25 lutego 1996 r. na cmentarzu San Franci-
sco National Cementery odbyło się uroczyste                   
odsłonięcie Jego odnowionego pomnika. ■ 

NASZA PRACA PROJEKTOWA 

Opracowali uczniowie   
klasy 7c pod opieką                            

p. Joanny Chojnackiej 

Złote samorodki są obecnie rzadsze niż diamenty.  >  
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WIELCY ZAPOMNIANI—PRZYWRÓCENIE PAMIĘCI 

SZESNASTU WSPANIAŁYCH SZESNASTU WSPANIAŁYCH SZESNASTU WSPANIAŁYCH    

W ramach projektu „Wielcy Zapomniani – 
Przywracanie Pamięci” (Program „Dzieci                                
Kapitana Nemo” Fundacji BGK) odbyło się                                
głosowanie uczniów, nauczycieli  i rodziców,                        
którzy oddali swoje głosy na bohaterów, których 
dokonania  zrobiły na nich największe wrażenie.  

Głosować można było na postacie, których                    
prezentacje przygotowali uczniowie poszczegól-
nych klas. To ich „wizytówki”: 

Arctowski Henryk - podróżnik, geofizyk                            
i geograf, wybitny znawca krain polarnych,                          
pionier badań wpływu aktywności Słońca                              
na zmiany pogody i klimatu, jego nazwiskiem                     
nazwana została stacja antarktyczna  PAN na                      
Wyspie Króla Jerzego w archipelagu Szetlandów                     
Południowych, o której powstaniu marzył. 

Beniowski Maurycy - uczestnik Konfederacji 
Barskiej, podróżnik, zesłaniec, żołnierz, obwołany 
przez  krajowców królem Madagaskaru. 

Cierplitowski Antoni - znany jako Antoine, 
jeden z najsłynniejszych fryzjerów XX wieku,                      
rozpoczął modę na krótkie włosy u kobiet, czesał 
królowe  i najsłynniejsze artystki swoich czasów, 
m.in.  Marlenę Dietrich i Gretę Garbo. 

Czerski Jan - za udział w powstaniu stycznio-
wym zesłany na Syberię, gdzie stał się jednym                      
z najwybitniejszych jej badaczy, szczególnie                        
wsławił się badaniami geologicznymi                                  
nad Bajkałem. 

Domeyko Ignacy - jeden z przyjaciół A. Mickie-
wicza, uczestnik powstania listopadowego, geolog, 
mineralog i inżynier górnictwa, badacz Chile,               
nazywany "ojcem" geologii chilijskiej. 

Dybowski Benedykt -  przyrodnik, podróżnik, 
odkrywca i lekarz, badacz Bajkału, Dalekiego 
Wschodu i Kamczatki, gdzie trafił jako zesłaniec 
po powstaniu styczniowym. 

Hofmann Józef - wybitny pianista, kompozy-
tor, pedagog i wynalazca; opatentował ponad                         
siedemdziesięciu wynalazków, m.in. wycieraczki 
do samochodów i spinacze biurowe. 

Malinowski Ernest - uczestnik powstania                       
listopadowego, inżynier drogowy i kolejowy;                     
jednym z jego dzieł, uważanym w XIX wieku za 
cud techniki, jest najwyżej położona linia kolejowa 
świata w peruwiańskich Andach, bohater                            
narodowy Peru. 

„Zostawcie to Polakom. Dla nich nie ma nic niemożliwego.” (Napoleon Bonaparte w bitwie pod Samosierrą) 

Modrzejewski Rudolf - syn aktorki Heleny 
Modrzejewskiej, budowniczy linii kolejowych                                  
i mostów, pionier w budownictwie mostów                           
wiszących, zbudował prawie 40 mostów                                      
na największych rzekach Ameryki Północnej. 

Nowak Kazimierz - polski podróżnik,                            
korespondent i fotograf, pionier polskiego                         
reportażu, który w latach 1931–1936 przebył                   
samotnie kontynent afrykański z północy na                     
południe, a następnie z powrotem, pokonując 
około 40 tys. km rowerem, pieszo, konno,                         
na wielbłądzie, czółnem oraz pociągiem. 

Patek Antoni - pionier przemysłowej produk-
cji zegarków, założyciel firmy  Patek, pierwszej 
firmy w historii produkującej masowo zegarki 
kieszonkowe oraz jedne z najbardziej ekskluzyw-
nych zegarków na świecie, działacz polityczny 
Wielkiej Emigracji. 

Piłsudski Bronisław - starszy brat Józefa                     
Piłsudskiego, zesłaniec, etnograf, zajmujący się 
ludami i kulturami Dalekiego Wschodu, głównie 
ludem Ajnów, który obserwował na Sachalinie,                     
a później na wyspie Hokkaido. 

Rotblat Józef - polski fizyk żydowskiego                      
pochodzenia, radiobiolog, współtwórca pierwszej 
bomby atomowej, współzałożyciel międzynaro-
dowego ruchu uczonych działających na rzecz 
rozbrojenia nuklearnego, laureat Pokojowej                  
Nagrody Nobla (1995). 

Sieroszewski Wacław - pisarz, zesłaniec                        
na Syberię, podróżnik, badacz, etnograf Syberii                    
i działacz niepodległościowy, Kawaler Krzyża 
Virtuti Militari, poseł i senator IV kadencji                             
w II RP.   

Strzelecki Edmund - podróżnik, geolog,                     
geograf, badacz i odkrywca. Jako pierwszy Polak 
indywidualnie okrążył świat w celach                                       
naukowych, odwiedził wszystkie kontynenty 
prócz Antarktydy; podczas pobytu w Australii 
zbadał najwyższe pasmo górskie tego kontynen-
tu, a jego najwyższy szczyt nazwał Górą                              
Kościuszki. 

Wierzbicki Feliks Paweł - uczestnik powsta-
nia listopadowego, lekarz, podróżnik, pisarz,                        
autor pierwszego opisu Kalifornii w języku                     
angielskim. "Przewodnik po krainach złota" to 
prawdziwa skarbnica wiedzy dla niedoświadczo-
nych poszukiwaczy tego cennego  kruszcu. ■ 
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WIELCY ZAPOMNIANI—PRZYWRÓCENIE PAMIĘCI 

Wśród uczniów największym uznaniem cieszył 
się Henryk Arctowski, zaraz za nim uplasowali 
się: Kazimierz Nowak, Edmund Strzelecki                                
i Bronisław Piłsudski. 

Rodzice zdecydowaną większość głosów                     
oddali na Bronisława Piłsudskiego, ich uznanie 
zdobył także Antoni Cierplitowski. Kolejnych 
pięciu bohaterów (Henryk Arctowski, Józef 
Hofmann, Antoni Patek, Edmund Strzelecki,                 
Kazimierz Nowak) uzyskało zbliżoną liczbę                  
głosów 19-21. 

JAK GŁOSOWALIŚMY?JAK GŁOSOWALIŚMY?JAK GŁOSOWALIŚMY?   

 

UCZNIOWIE   

Arctowski H. 40 

Beniowski M. 25 

Cierplitowski A. 25 

Czerski J. 23 

Domeyko I. 21 

Dybowski B. 11 

Hofmann J. 28 

Malinowski E. 14 

Modrzejewski R. 22 

Nowak K. 38 

Patek A. 15 

Piłsudski B. 38 

Rotblat J. 20 

Sieroszewski J. 15 

Strzelecki E. 38 

Wierzbicki F. 25 

W głosowaniu wzięło udział 162 uczniów, 40 nauczycieli i 134 rodziców; łącznie 336 osób. 

Nauczyciele najwięcej głosów oddali na                           
Edmunda Strzeleckiego, II miejsce przyznali                     
Antoniemu Patkowi, a III—Rudolfowi Modrzejew-
skiemu. 

  
NAUCZYCIELE   

Arctowski H. 11 

Beniowski M. 7 

Cierplitowski A. 10 

Czerski J. 4 

Domeyko I. 8 

Dybowski B. 5 

Hofmann J. 10 

Malinowski E. 5 

Modrzejewski R. 12 

Nowak K. 5 

Patek A. 14 

Piłsudski B. 3 

Rotblat J. 5 

Sieroszewski J. 2 

Strzelecki E. 15 

Wierzbicki F. 0 

Łączne zestawienie oddanych głosów                         
wskazało, że „zwycięzcą” naszego głosowania 
został  Bronisław Piłsudski. Na II miejscu                       
uplasował się Edmund Strzelecki, a na III –                       
Henryk Arctowski. Dużą liczbę głosów zdobyli 
również kolejno: Kazimierz Nowak, Antoni                     
Cierplitowski i Józef Hofmann.  

Dziękujemy Wszystkim, którzy wzięli udział                   
w głosowaniu. ■ 

RODZICE   

Arctowski H. 20 

Beniowski M. 8 

Cierplitowski A. 25 

Czerski J. 17 

Domeyko I. 9 

Dybowski B. 14 

Hofmann J. 21 

Malinowski E. 12 

Modrzejewski R. 12 

Nowak K. 19 

Patek A. 21 

Piłsudski B. 39 

Rotblat J. 8 

Sieroszewski J. 7 

Strzelecki E. 20 

Wierzbicki F. 11 



28 

ZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNA   

OD REDAKCJI: OD REDAKCJI: OD REDAKCJI:    

Czekamy na Wasze propozycje tematów                             
do gazety, ciekawe informacje i zdjęcia.  

Piszcie na temat wydarzeń szkolnych,                             
lokalnych, ogólnopolskich. Pytajcie w ważnych dla 
Was sprawach. Współtwórzcie z nami gazetę SP2. 

Jeżeli zainteresowały Was wywiady, możecie    
przekazywać własne pytania do naszych                        
rozmówców. Odpowiedzi przekażemy Wam                            
osobiście lub na łamach gazety.                  

   

ZŁOTA MYŚL NA CAŁE ŻYCIE: ZŁOTA MYŚL NA CAŁE ŻYCIE: ZŁOTA MYŚL NA CAŁE ŻYCIE:    

   

To, co możesz uczynić, jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu,                                                                                                            

ale właśnie jest tym, co nadaje znaczenie Twojemu życiu.  

Albert Schweitzer 

NA ZAKOŃCZENIE 

Zastrzegamy sobie prawo do skracania                             
i zmian w przekazanych tekstach oraz                                   
do nadawania  tytułów.  

 Prace można przekazywać osobiście                             
opiekunowi redakcji, redaktorom lub przesyłać 
na adres  internetowy: diamir72@o2.pl  

Kontakt z opiekunem redakcji możliwy jest 
także poprzez serwis społecznościowy: 
www.facebook.com/sprawyisprawki. 

STOPKA REDAKCYJNASTOPKA REDAKCYJNASTOPKA REDAKCYJNA   

Zespół redakcyjny:  

Aleksander Bronicki, Artem Dzyubak, Maja Filipak, Karol Gruszczyński, Alicja Kacprzak,   
Aleksander Kasprzak, Amelia Kuczmierowska, Mikołaj Misiak, Filip Nielepiec, Krystian Sidor, 
Oliwia Syska, Artur Szambelan  

Opiekun redakcji: Mariola Siedlecka 

Adres redakcji: Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka     
ul. Narutowicza 21, 05—870 Błonie; tel. (22) 725—32—60 

Kontakt: diamir72@o2.pl                                       Spotkania redakcyjne: środa, godz.15.25  

Archiwalne numery naszej gazety znajdziesz na stronie szkoły: www.sp2.edupage.org 

 

Prosimy przyjrzeć się fotografii przedstawionej 
obok. Nawiązuje ona do tematu obecnego numeru 
gazety. 

 

Jak się nazywała wybitna, choć jeszcze mało                   
u nas znana, polska podróżniczka i badaczka? 
Jakie były jej dokonania? 

 

Poprawne rozwiązania prosimy przesyłać                       
na adres mailowy: diamir72@o2.pl. do dnia                            
18 stycznia 2021 r. 
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