
GŁOSOWANIE NA PATRONA SZKOŁY 

Zapraszamy Państwa do głosowania na patrona szkoły. Wyboru należy dokonać spośród           
następujących kandydatów (kolejność alfabetyczna): 

 
Wanda Chotomska 

Joanna Kulmowa 

Stanisław Lem  

 
Rodzice uczniów będą mogli oddać głosy w dniach 29-31 maja w szkole przy ul.              
Samogłoska i przy ul. Wrzeciono, gdzie zostaną wystawione karty do głosowania. 
 
Uczniowie zagłosują 29 maja (poniedziałek) na lekcjach. 

 

WANDA CHOTOMSKA - urodzona 26 października 1929 r. 

Poetka i pisarka jest autorką wierszy i opowiadań dla dzieci oraz młodzieży. Studiowała na              
Wydziale Społeczno-Politycznym i Wydziale Dziennikarskim Akademii Nauk Politycznych        
w Warszawie. Debiutowała na łamach „Świata Młodych” w 1949, a w 1958 opublikowała             
pierwszy tomik poezji Tere fere. Wspólnie z Mironem Białoszewskim ogłaszała wiersze w            
„Świerszczyku”, podpisywane pseudonimem "Wanda Miron". Stworzyła popularny cykl        
programów telewizyjnych dla dzieci Jacek i Agatka (1962–1973). Jest członkiem          
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Prezesem Zarządu Polskiej Fundacji Dzieci i          
Młodzieży. 

Napisała ponad 200 książek dla dzieci i młodzieży, audycji radiowych i telewizyjnych,            
scenariuszy do filmów krótkometrażowych i sztuk teatralnych. Opublikowała tomy poetyckie          
m.in. Wiersze pod psem (1959), Siedem księżyców (1970), Tańce polskie (1981), Kram z             
literami (1987), Dla każdego coś śmiesznego; opowiadania m. in. Klucze do Jelenia (1972),             
Drzewo z czerwonym żaglem (1976), Pięciopsiaczki (1985); scenariusze bajek filmowych          
dla dzieci m. in. Tadek Niejadek (1957), Wędrówki pana Księżyca (1959), Szalik (1988);             
scenariusze bajek muzycznych Kosmiczna heca, O Tadku-Niejadku, babci i dziadku;          
widowiska Gawęda i detektywi, Gawęda - Na deszcz i pogodę, Gawęda - W 80 minut dookoła                
świata, Gawęda w cyrku. 

Odznaczenia  

● 1969 - Order Uśmiechu 

● 2005 - Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis 

● 2012 - Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski - za wybitne zasługi dla            
kultury polskiej, za osiągnięcia w twórczości literackiej, za działalność społeczną na           

https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_U%C5%9Bmiechu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Pisarzy_Polskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miron_Bia%C5%82oszewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiat_M%C5%82odych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kosmiczna_heca
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awierszczyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Odrodzenia_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Medal_Zas%C5%82u%C5%BCony_Kulturze_Gloria_Artis
https://pl.wikipedia.org/wiki/1929
https://pl.wikipedia.org/wiki/O_Tadku-Niejadku,_babci_i_dziadku
https://pl.wikipedia.org/wiki/26_pa%C5%BAdziernika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jacek_i_Agatka_%28program_dla_dzieci%29


rzecz dzieci i młodzieży 

 

 

 

JOANNA KULMOWA - urodzona 25 marca 1928 r. 

Poetka, dramaturg, reżyser – tworzy zarówno dla najmłodszych jak i dla dorosłych. Jej             
twórczość dla dzieci zalicza się do najoryginalniejszych zjawisk literackich w Europie.           
Powieść „Wio, Leokadio!” uznawana jest za jedną z najlepszych książek dla dzieci            
polecanych przez UNESCO, obok książek A. Lindgren. 

Utwory Joanny Kulmowej zarówno w starej jak i nowej podstawie programowej należą            
do kanonu lektur obowiązkowych. 

Ordery, odznaczenia, nagrody i wyróżnienie m. in.: 

● Medal Korczakowski (1978), 
● Nagroda Episkopatu Polski za cykl „Psalmów responsoryjnych” (1984), 
● Wł. Premio Europeo di Letteratura (1985), 
● Nagroda Komitetu Kultury Niezależnej (1988), 
● Nagroda Wojewody Szczecińskiej (1990). 
● Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta (1998), 
● Wielki Złoty Exlibris Książnicy Pomorskiej (1998), 
● Medal US (1998), 
● Order Uśmiechu (2000), 
● Medal IBBY (2001), 
● W 2004 roku otrzymała Nagrodę Prezydenta RP za twórczość dla dzieci, 
● Tytuł honorowego obywatela Szczecina (2010), 
● Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego 
● Złoty medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2008), 
● Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski nadany za wybitne zasługi dla          

kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy twórczej i artystycznej (2012). 

Joanna Kulmowa w czasie okupacji uczestniczyła w tajnych kompletach. Po wojnie           
ukończyła studia aktorskie w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej i Filmowej w Łodzi            
oraz reżyserię w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. W 1955 objęła            
stanowisko redaktora działu teatralnego w wydawnictwie „Nasza Księgarnia”. W latach          
1955-61 reżyserowała w teatrach Koszalina, Poznania, Gdańska. W Teatrze Wybrzeże pełniła           
funkcję kierownika literackiego. Jako reżyser współpracowała także z TV. W 1960 roku z             
wspólnie z J. Kulmą, S. Sutkowskim i S. Noakiem założyła Scenę Kameralną Filharmonii             
Narodowej, późniejszą Warszawską Operę Kameralną, z którą współpracowała do 1974          
roku. W 1961 roku wyjechała wraz z mężem do Strumian w Puszczy Goleniowskiej. W              
czasie stanu wojennego założyli wspólnie w 1982 roku dziecięcy zespół          
wokalno-teatralny i parafialny chór, który występował w kościołach kilkunastu miast w           
Polsce, w tym w 1985 w Warszawie w czasie Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, a także w               



Watykanie wobec Papieża Jana Pawła II. 

Kulmowa brała czynny udział w ruchu podziemnym, zamieszczając swoje utwory          
literackie w prasie solidarnościowej. Wiersz „Chwała” zamieszczony został na pomniku w           
porcie szczecińskim, inny wykuto na tablicy pamiątkowej w Lubinie poświęconej          
ofiarom zajść z 1982 roku. W 1996 roku wyjechała do Warszawy, gdzie została wybrana              
prezesem Warszawskiego Oddziału SPP (do 1998). Wspólnie z mężem zorganizowała          
dwukrotnie międzynarodowe spotkania literackie oraz VI Warszawskie Dni Literatury         
„Polska Rzeczpospolitą wielu narodów”. 

Na szczególną uwagę zasługuje także bogata twórczość sceniczna i przekładowa Kulmowej.           
Zdaniem Jerzego Waldorffa jej libretta operowe mają najbardziej „operową” naturę, a           
słuchowiska radiowe najbardziej radiową. Jest także autorką piosenek do sztuk teatralnych i            
filmów. 

Twórczość poetki przetłumaczono na jęz. niemiecki, angielski, włoski, francuski, rosyjski,          
łotewski. Joanna Kulmowa należy do najważniejszych i najwybitniejszych autorek         
współczesnych. 

 

STANISŁAW LEM (1921-2006)   
Jest uznawany za jednego z największych pisarzy XX wieku. Światową sławę i popularność             
przyniosła mu fantastyka naukowa, jego książki przetłumaczono na 41 języków i wydano w           
łącznym nakładzie ponad 30 milionów egzemplarzy. 
Urodził się 12 września 1921 we Lwowie. W 1946 przeniósł się wraz z całą rodziną do                
Krakowa, nie chcąc przyjąć obywatelstwa ZSRR. Studiował medycynę. 
 Kariera literacka Stanisława Lema zaczęła się od współpracy z czasopismami „Kuźnica”,         
„Tygodnik Powszechny”, „Nowy Świat Przygód”. Początkowo zamieszczał w nich wiersze          
oraz opowiadania o tematyce okupacyjnej. W „Nowym Świecie Przygód” wydrukowano też           
w odcinkach jego pierwszą powieść fantastyczną, zatytułowaną Człowiek z Marsa. 
Niespodziewany sukces Astronautów - pierwszej powieści fantastycznej Lema, jaką wydano        
w formie książkowej, sprawił, że postanowił on na dobre zająć się tworzeniem fantastyki.             
W latach 1983-1988 przebywał na emigracji (Berlin, Wiedeń), by potem zamieszkać w            
Krakowie. W ostatnich latach życia intensywnie współpracował z „Tygodnikiem         
Powszechnym”. Zmarł 27 marca 2006 roku, a urnę z jego prochami złożono na Cmentarzu              
Salwatorskim.  
Stanisław Lem posiadał kilka doktoratów honoris causa (m.in. Politechniki Wrocławskiej,        
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Lwowskiego i Uniwersytetu w Bielefeld. Jego         
nazwiskiem nazwano również planetoidę 3836 Lem.  

Fragmenty „Cyberiady” Stanisława Lema w nowej podstawie programowej należą do          
kanonu lektur uzupełniających. 

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia 
● 1955 – odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
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● 1959 – odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski  
● 1965 – Nagroda Ministra Kultury i Sztuki II stopnia 
● 1970 - odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski 
● 1970 - Nagroda Ministra Spraw Zagranicznych za popularyzację polskiej kultury za 

granicą 
● 1971 - Członkostwo w Science Fiction Research Association 
● 1973 – Nagroda Literacka Ministra Kultury i Sztuki I stopnia 
● 1976 - Nagroda Państwowa I stopnia w dziedzinie literatury 
● 1976, 1980 - Nagroda Europejskiego Kongresu Science Fiction EUROCON 
● 1986 - Austriacka nagroda państwowa w dziedzinie kultury europejskiej za rok 1985 
● – Austriacka nagroda państwowa im. Franza Kafki w dziedzinie literatury 
● 1995 - Nagroda Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego 
● 1995 - Medal międzynarodowego Stowarzyszenia Uczestników Lotów Kosmicznych 
● 1996 - odznaczony Orderem Orła Białego 
● 1996 - Nagroda Wielkiej Fundacji Kultury 
● 2001 – Złote Berło – nagroda Fundacji Kultury Polskiej za „wyprzedzanie myślą 

swojego czasu”  
● 2005 – Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”  
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