DZIEŃ KOBIET
*W kulturze europejskiej Międzynarodowy
Dzień Kobiet obchodzony jest 8 marca, ale na
przykład w Tunezji dzień ten obchodzony jest
13 sierpnia.
* Początki Dnia Kobiet sięgają starożytnego
Rzymu, bowiem był to dzień oddania czci
bogini Junony, która była opiekunką życia
kobiet

• Za początek tego święta uznaje się rok 1857,
bowiem wtedy pracujące w fabryce bawełny
kobiety zorganizowały strajk, ponieważ
domagały się krótszego dnia pracy oraz
takiego samego wynagrodzenia, jakie
otrzymywali mężczyźni.
• Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet
odbyły się 28 lutego 1909 r. w Stanach
Zjednoczonych.
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Irena Sendlerowa
Urodziła się 15.02.1910 r. w Warszawie.
Studiowała polonistykę i działała
w Polskiej Partii Socjalistycznej.
Podczas okupacji pracowała w pomocy społecznej.
Od 1943 roku kierowała wydziałem dziecięcym
Rady Pomocy Żydom "Żegota".
Będąc pielęgniarką, potajemnie przemycała dzieci z getta
podziemiami lub podawała im środki usypiające i wywoziła,
tłumacząc, że zmarły na tyfus.
2,5tysiąca uratowanych dzieci umieszczała
w polskich rodzinach i sierocińcach .
Zaszyfrowane dane dzieci chowała do słoików ,
aby po wojnie przywrócić im ich tożsamość

W 1943 Irena Sendlerowa została
aresztowana przez gestapo
i skazana na śmierć,
jednak działaczom "Żegoty"
udało się przekupić strażników,
przez co ,,matka dzieci Holocaustu”
została uwolniona
i uniknęła rozstrzelania.
Drzewko Ireny
Sendlerowej w Yad
Vashem

Irena Sendlerowa

W 1965 roku Instytut Yad Vashem w Jerozolimie przyznał Irenie Sendlerowej tytuł
Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata, odznaczono ją również Orderem Orła Białego,
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski i Nagrodą imienia
Jana Karskiego "Za Odwagę i Serce".

Irena Sendlerowa -wielka altruistka będąca symbolem tolerancji oraz ogromnego
poświęcenia i chęci pomocy innym , zmarła 12.05.2008 w Warszawie, mając 98 lat.
W 2009 roku, w USA powstał film obrazujący historię wielkiej Polki,
pt. ,, Dzieci Ireny Sendlerowej”. Film ten można wykorzystać w praktyce szkolnej
zarówno na lekcjach języka polskiego jak i historii.

Maria Skłodowska - Curie
Urodziła się w Warszawie 7.11.1867r.
Po ukończeniu gimnazjum, aby móc studiować,
musiała jesienią 1891r. wyjechać do Francji.
W Paryżu , jako pierwsza kobieta w historii ,
zdała egzaminy wstępne na wydział
fizyki i chemii Sorbony. W 1893, będąc najlepszą
na roku , uzyskała licencjat z fizyki ,
a rok później z matematyki.
W 1895r. wyszła za mąż za Piotra Curie –prof.
fizyki, miała z nim dwie córki – Irenę i Evę.
W ramach swoich studiów doktoranckich
rozpoczęła poszukiwania związku powodującego
wysoką radioaktywność rudy uranowej.

NAJWAZNIEJSZE DATY:

•Lipiec 1898 r. Maria Skłodowska –Curie,
wraz z mężem odkryła nowy, wysoce
radioaktywny pierwiastek -polon
(nazwany tak na cześć ojczyzny Marii ),
następnie dużo bardziej radioaktywny rad.
•1903 r. Polka uzyskała doktorat ,
otrzymała także nagrodę Nobla w dziedzinie
fizyki.
•19.04.1906 r. w wyniku wypadku zmarł
Piotr Curie .
•1911 r. otrzymała Nagrodę Nobla
w dziedzinie chemii, za wyodrębnienie radu
w postaci .Nakłoniła francuski rząd
do założenia Instytutu Radowego .

Rozmieszczenie
elektronów
na powłokach
w atomie polonu

Dyplom
Nagrody Nobla
z 1903 roku

Dyplom
Nagrody Nobla
z 1911 roku

W niewyposażonej
źle przystosowanej
do badań szopie
Maria wraz z mężem
pracowała codziennie
przez 4 lata .

i

Do jej dokonań należą:
•opracowanie teorii
promieniotwórczości,
•technik rozdzielania
izotopów promieniotwórczych
•odkrycie dwóch
nowych pierwiastków

Te przełomowe
odkrycia pozwoliły
Polce w czasie
I Wojny Światowej
stworzyć ruchome
stacje rentgenowskie
oraz specjalne
ambulanse
do prześwietlania
rannych(przez
żołnierzy zwane
„małymi curie”

Maria Skłodowska-Curie, pierwsza kobieta,
która posiadała tytuł profesora Sorbony,
jedyna, która została dwukrotną laureatka
Nagrody Nobla w dwóch różnych
dziedzinach nauk przyrodniczych,
zmarła 4.07.1934 r. w klinice Sancellemoz ,
na białaczkę spowodowaną dużymi dawkami
promieniowania (choroba popromienna) .
20 kwietnia 1995 r. Prochy Marii i Piotra
Curie zostały złożone w paryskim Panteonie.
W 2019 roku powstał film na zatytułowany
„Skłodowska”.
W praktyce szkolnej na lekcjach języka
polskiego można wykorzystać również

Grób Marii Skłodowskiej – Curie i jej męża
w paryskim Panteonie

Maria Skłodowska-Curie na
banknocie 20 000 zł z 1989 roku

Ciekawostki do wykorzystania w praktyce
szkolnej:
•W 2019 roku powstał film na
zatytułowany „Skłodowska”. Można
wykorzystać fragmenty filmu zarówno na
lekcjach fizyki, chemii jak i języka polskiego.

Rozmieszczenie
elektronów
na powłokach
w atomie polonu

•W praktyce szkolnej na lekcjach języka
polskiego w klasach IV – VI można
wykorzystać również krótkie
przedstawienie teatralne, zwłaszcza
omawiając lekturę „Nazywam się…”

Dyplom
Nagrody Nobla
z 1903 roku

https://www.youtube.com/watch?v=nrSOog
LQYbM
* Można także skorzystać z zasobów
https://teatrstudio.pl/pl/teatr/wydarzenia/c
urie-curie/

Dyplom
Nagrody Nobla
z 1911 roku

Wanda Rutkiewicz
Urodziła się 4 .02.1943 r.
w Płungianach na Litwie . Jedna z
najbardziej znanych Polek
światowego himalaizmu. Wychowała się
w Wrocławiu. Po studiach otrzymała
dyplom inż. elektroniki i zamieszkała w
Warszawie. Jako siatkarka grała w I
lidze (kandydowała nawet do
reprezentacji Polski).
Jej przygoda ze wspinaczką zaczęła się w Sokolikach
koło Jeleniej Góry. Potem były Tatry, Alpy i Himalaje.
Należała do Klubu Wysokogórskiego we Wrocławiu,
a po 1973 roku, do klubu w Warszawie.
Była autorką filmów i książek alpinistycznych, np.:
„Na jednej linie”, „Karawana do marzeń”.
Jeden z wrocławskich krasnali nosi imię Rutek ,
na jej cześć.

Zdobyła osiem z czternastu ośmiotysięczników:
• 16 .10. 1978 - Mount Everest,
(pierwsza Europejka i trzecia kobieta na świcie)
• 1985 - Nanga Parbat,
• 1986 - K-2 (jako pierwsza kobieta),
• 1987 - Shisha Pangma,
• 1989 - Gasherbrum II,
• 1990 - Gasherbrum I,
• 1991 - Cho Oyu (w samotnej wyprawie),
• 1991 - Annapurna (samotnie).
Wanda Rutkiewicz zdobyła wiele szczytów m.in.:
• północny filar Egieru,
• północną ścianę Matterhorn (4478 m n.p.m. ),
• południową ścianę Aconcagua (6960 m n.p.m. ),
• W 1975 Gasherbrum III (7952 m n.p.m. ) jako pierwszy człowiek

Wraz z Carlosem Carsolio w maju 1992r.o wspinała się na Kanczendzonge.
Po raz ostatni spotkał ją na wysokości 8200 – 8300 m.n.p.m. schodzący ze szczytu
Carlos. Mimo namawiań do zejścia i braku sprzętu biwakowego zdecydowała się
przeczekać noc i kontynuować wejście następnego dnia. Jej ciała nie odnaleziono.
W 1994 jako jedna z trzech pierwszych osób została odznaczona (pośmiertnie)
Medalem im. Króla Alberta I.

16 października 1978 r. Karol Wojtyła
został papieżem, a Wanda Rutkiewicz
zdobyła Mount Everest. W czasie
spotkania papież powiedział:
"Dobry Bóg tak chciał, że tego samego
dnia weszliśmy tak wysoko".

Wisława Szymborska
Urodziła się 2.07.1923 w Prowencie.
Podczas okupacji była urzędniczką kolejową.
Debiutowała w 1945 w dodatku do "Dziennika Polskiego"
wierszem pt. ,,Szukam słowa”. W latach 1953 do 1981
pracowała w redakcji ,,Życia Literackiego”.
Prowadziła wówczas dział poezji i stałą rubrykę
"Lektury nadobowiązkowe”.
Rozgłos i uznanie przyniosły jej tomy wierszy :
,,Dlatego żyjemy” i ,, Pytania zadawane sobie” .
W latach 1951 - 1966 była członkiem PZPR.
W 1988 współzakładała Stowarzyszenie Pisarzy Polskich.
Od 1996 jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności.

Kiedy wymawiam słowo Przyszłość,
pierwsza sylaba odchodzi już do przeszłości.
Kiedy wymawiam słowo Cisza,
niszczę ją.
Kiedy wymawiam słowo Nic,
stwarzam coś, co nie mieści się w żadnym niebycie.

•
Wisława Szymborska
,,Trzy słowa najdziwniejsze”

3.10. 1996 r. otrzymała Nagrodę Nobla
za ,,poezję, która z ironiczną precyzją odsłania
prawa biologii i działania historii we fragmentach
ludzkiej rzeczywistości".
Szymborska jest autorką wielu tomików poezji
m.in.: ,,Dlatego żyjemy" , ,,Wielka liczba”,
,,Sól", ,,Pytania zadawane sobie",
,,Dwukropek" (2005 rok Nagroda Nike) ,itd.
Poetka była laureatką wielu nagród ,
m.in. nagrody im. J. W. Goethego,
im. J.G. Herdera, nagród Polskiego PEN Clubu
i wielu innych.
W 2001 r. została mianowana honorowym
członkiem Amerykańskiej Akademii Sztuki
i Literatury, natomiast 17 .01. 2011. - damą
Orderu Orła Białego.
Wisława Szymborska z Nagrodą Nobla

Twórczość Szymborskiej cechuje język potoczny, posługiwanie się ironią i paradoksem, gra
słowna, treści filozoficzne, wyrazistość. W jej poezji igraszka słowna i dowcip łączą się
z powagą. Polka posiada ogromne poczucie humoru, dystans do siebie i własnej poezji .

Wisława Szymborska - wielka Polka , krytyk literacki, felietonistka, tłumaczka barokowej
poezji francuskiej, laureatka Nagrody Nobla w 1996, jedna z najwybitniejszych
współczesnych poetek.

Olga Tokarczuk
• Laureatka Literackiej
Nagrody Nobla – 2018r.
• Dwukrotna Laureatka
Nagrody Nike
• Kobieta wyjątkowa,
prozaiczka, eseistka
• Aktywistka społeczna
• Bliska nam Polka, bo
obecna w nasyzm życiu
społecznym i kulturowym.

Ciekawy podział czytelników
według Olgi Tokarczuk
Jest czytelnik gąbka, czytelnik lejek,
czytelnik cedzidło i czytelnik sito. Gąbka
wchłania w siebie wszystko, jak leci, jasne
jest, że potem dużo z tego pamięta, lecz nie
umie wydobyć najważniejszego. Lejek przyjmuje jednym końcem, drugim zaś
wszystko, co przeczytane, z niego wylatuje.
Cedzak przepuszcza wino, a zatrzymuje
winny osad; ten w ogóle nie powinien czytać
i lepiej, żeby zajął się rzemiosłem. Sito zaś
oddziela plewy, żeby otrzymać najlepsze
ziarno.”
Olga Tokarczuk „Księgi Jakubowe”

Nie tylko dzisiaj, ale na co dzień
pamiętajmy o wszystkich
kobietach, które spotykamy na
ścieżkach życia, o tych
wyjątkowych, sławnych,
ale też o bliskich,
które są „na wyciągnięcie ręki”.

Na koniec wiersz Wisławy Szymborskiej
o zwykłej a jednocześnie niezwykłej kobiecie nauczycielce
Minuta ciszy po Ludwice
Wawrzyńskiej
A ty dokąd,
tam już tylko dym i płomień!
- Tam jest czworo cudzych dzieci,
idę po nie!
Więc, jak to,
tak odwyknąć nagle
od siebie?
od porządku dnia i nocy?
od przyszłorocznych śniegów?
od rumieńca jabłek?
od żalu za miłością,
której nigdy dosyć?
Nie żegnająca, nie żegnana
na pomoc dzieciom biegnie sama,
patrzcie, wynosi je w ramionach,
zapada w ogień po kolana,
łunę w szalonych włosach ma.

A chciała kupić bilet,
wyjechać na krótko,
napisać list,
okno otworzyć po burzy,
wydeptać ścieżkę w lesie,
nadziwić sie mrówkom,
zobaczyć jak od wiatru
jezioro się mruży.
Minuta ciszy po umarłych
czasem do późnej nocy trwa.
Jestem naocznym świadkiem
lotu chmur i ptaków,
słyszę, jak trawa rośnie
i umiem ją nazwać,
odczytałam miliony
drukowanych znaków,
wodziłam teleskopem
po dziwacznych gwiazdach,

tylko nikt mnie dotychczas
nie wzywał na pomoc
i jeśli pożałuję
liścia, sukni, wiersza –

Tyle wiemy o sobie,
ile nas sprawdzono.
Mówię to wam
ze swego nieznanego
serca
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