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Curriculum Vitae  

Józef  Skawiński 
„Sielawa”1 
 
Podróżnik/ Żołnierz/ Wykonawca wielu zawodów 
 
ul. Bez nazwy   tel.: 600- 500- 400 
00- 000 Cały świat  @: skawinski@globtrotter.com 
 

Tułacz. Wolny strzelec: w życiu i w pracy (freelancer). Człowiek doświadczony: wiekowo                 
i sytuacyjnie. Poszukuje stabilizacji i odpoczynku. Samotnik z wyboru.  

 

Aplikuje na stanowisko LATARNIKA w Aspinwall 
 

Doświadczenie zawodowe 
 

1. ……………………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………… 
5. (5a+ 5b) ……………………………………………………………………… 
6. (6a+ 6b) ……………………………………………………………………… 
7. ……………………………………………………………………… 
8. ……………………………………………………………………… 
9. ……………………………………………………………………… 

 
Służba wojskowa 
 

I. 1848 – ……………………………………………………………………………………………………………… 
II. 1833 – ……………………………………………………………………………………………………………… 

III. 1830 – ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nagrody i wyróżnienia 
1) Order ………………………………………………………….. 
2) Krzyż Walecznych/ Order Virtutti Militari  
3) (3a+ 3b) Świadectwo odwagi nadane przez prezydenta Lincolna po działaniach na froncie 

……………………………………………………….. 
 

Umiejętności 
* Sztuka przetrwania w trudnych górskich warunkach (……………………………………………………………) 
Języki obce 
- angielski (biegle) 
- francuski (komunikatywnie) 
- hiszpański (podstawowy) 
 

Zainteresowania 
- ……………………………………………………….. 
 
                                                           
1 Polski emigrant Sielawa, który został znaleziony martwy w Nowym Jorku. Był to farmaceuta pochodzący z Polski, który tułał się przez całe 
życie. Sielawa był latarnikiem w Aspinwall podobnie jak Skawiński. Co dwa tygodnie przywożono mu żywność. Pewnego razu wraz                          
z paczkami otrzymał książkę o życiu polskiej szlachty XVIII w. autorstwa Zygmunta Kaczkowskiego pt. „Murdelion”. Sielawa tak się zaczytał, 
że zapomniał zapalić latarni, w wyniku czego okręt rozbił się o skałę. Bohater miał ogromne wyrzuty sumienia. W końcu popełnił 
samobójstwo. 

Z komentarzem [W1]: To jest karta pracy dla uczniów – 
do wypełnienia 

„Sielawa”1

Podróżnik/ Żołnierz/ Wykonawca wielu zawodów
ul. Bez nazwy, 00- 000 Cały świat
tel.: 600- 500- 400 @: skawinski@globtrotter.com

Tułacz. Wolny strzelec: w życiu i w pracy (freelancer). Człowiek doświadczony: 
wiekowo i sytuacyjnie. Poszukuje stabilizacji i odpoczynku. Samotnik z wyboru.

APLIKUJE NA STANOWISKO LATARNIKA W ASPINWALL
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
1.
2.
3.
4.
5. (5a+ 5b)
6. (6a+ 6b)
7.
8. 
9.

SŁUŻBA WOJSKOWA
I.   1848 –
II.  1833 –
III. 1830 –

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1) Order
2) Krzyż Walecznych/ Order Virtutti Militari
3) (3a+ 3b) Świadectwo odwagi nadane przez prezydenta Lincolna po działaniach na froncie

UMIEJĘTNOŚCI
* Sztuka przetrwania w trudnych górskich warunkach (        )

JĘZYKI OBCE
angielski (biegle),  francuski (komunikatywnie), hiszpański (podstawowy)

ZAINTERESOWANIA

1 Polski emigrant Sielawa, który został znaleziony martwy w Nowym Jorku. Był to farmaceuta pochodzący z Polski, który tułał się przez całe życie. Sielawa był latarnikiem w Aspinwall 
podobnie jak Skawiński. Co dwa tygodnie przywożono mu żywność. Pewnego razu wraz z paczkami otrzymał książkę o życiu polskiej szlachty XVIII w. autorstwa Zygmunta Kaczkowskiego  
pt. „Murdelion”. Sielawa tak się zaczytał, że zapomniał zapalić latarni, w wyniku czego okręt rozbił się o skałę. Bohater miał ogromne wyrzuty sumienia. W końcu popełnił samobójstwo.


