Klasa 4 b. Historia Polski do 1980 roku.
Proszę o przesłanie zrealizowanych zadań na adres e-mail: agnieszka.321@wp.pl lub zdjęcia
wykonanych zadań na telefon 511 842 420 do 9 czerwca 2020 r. Proszę o wpisywanie na przesyłanych
pracach imienia i nazwiska, klasy oraz numeru części.

Część XI. Maria Skłodowska Curie. Eugeniusz Kwiatkowski.
Czym są marzenia – marzenia są po to, żeby je realizować…
Maria Skłodowska Curie i Eugeniusz Kwiatkowski mieli marzenia, mimo trudności, przeszkód zrealizowali
je. Nazwiska tych dwojga pojawiają się w słownikach sławnych ludzi na całym świecie.
1. Prezentacja nr 1. Kobieta o wielkim sercu, zdecydowana, wrażliwa, walcząca o swoje zdanie,
dokonania – Maria Skłodowska.
Urodzona w Warszawie 7 listopada 1867 roku. Złoty medal za wyniki w nauce. Zarabia na
korepetycjach, jako nauczyciel domowy, opiekunka do dzieci. Jest to ciężka i niewdzięczna praca.
Wszystkie oszczędności odkłada na wyjazd do Paryża do siostry. Chce studiować. Uczęszcza na
wykłady „Latającego Uniwersytetu” (ukryta szkoła przed Rosjanami, przygotowująca przede
wszystkim kobiety do podjęcia studiów poza zaborem rosyjskim. Zajęcia odbywają się każdego dnia
w innym mieszkaniu/kamienicy). Dla Marii to pestka, żaden problem, doskonała inteligencja,
pamięć, intuicja pozwalają jej nie dać się złapać policji rosyjskiej. Kiedy uzbierała odpowiednią
sumę, realizuje pierwsze marzenia. Zakup biletu do Paryża. W stolicy Francji mieszka u siostry.
Składa podanie na Uniwersytet na Sorbonę w Paryżu. Pierwsze spotkanie z rzeczywistością. Wyniki
egzaminów bardzo dobre. Władze uczelni chętnie przyjmą, ale kobietę? I to na wydział fizyki? Od
1891 roku jest już studentka na Sorbonie. Ślub z Piotrem Curie, podróż poślubna – wycieczka
rowerowa po Francji. Fantastyczne. W 1898 roku pierwsza nagroda Nobla wraz z mężem – odkrycie
pierwiastków promieniotwórczych rad i polon. Szczęście mija… Mąż Piotr Curie ginie w wypadku
drogowym. „Jestem sama” – pisze. Ale na świecie są już jej dwie córki Irena i Ewa (ta pierwsza w
1935 roku otrzyma nagrodę Nobla wraz z mężem). Maria w 1911 roku otrzymuje nagrodę Nobla po
raz drugi. W I wojnie światowej – zgłasza się na ochotnika, jako szofer do ambulansu , obsługuje
rentgen. Maria Skłodowska Curie – noblistka, fizyk, matka, kobieta, która zrealizowała swoje
marzenia. Umiera w 1934 roku. Pochowana jest w Panteonie Paryskim – miejscu spoczynku
najsławniejszych Francuzów.
2. Prezentacja nr 2. Eugeniusz Kwiatkowski. Miał takie małe marzenie „Otworzę okno na świat Polsce.
Zbuduję port” – mawiał ojcu. Rodzice przytakiwali „Tak, tak Synu!” (pamiętajcie, że Polska była
wtedy pod zaborami i nie posiadała portu). W 1914 roku wybucha I wojna światowa. Eugeniusz
zgłasza się na ochotnika do Legionów Józefa Piłsudskiego. W latach 1918-1920 walczy o granice
Polski. Nasz bohater zmężniał, wydoroślał, a marzenie, jak było, tak jest…
Polska odzyskała niepodległość, ale bez portu. Gdańsk znalazł się pod wpływem niemieckim. I tu
zaczyna się realizacja marzeń Eugeniusza Kwiatkowskiego. W 1921 roku we wsi Gdynia buduje
port, który już w 1938 roku pod względem przeładunku towaru zajmował pierwsze miejsce nad
Bałtykiem, a trzecie na świecie. Był inicjatorem budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego, gdzie
wybudowano dziesiątki zakładów przemysłowych i miast. Po II wojnie światowej nowe władze
polskie odmówiły Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu pracy nad odbudową Gdyni. Tą odmową zadano
mu wielki ból. Odsuwany przez władze, pomijany, zmarł w 1974 roku.

Dwoje ludzi, którzy zrealizowali swoje marzenia mimo wielu przeciwności i wielu działań
nieprzychylnym im ludziom…
Praca domowa.
Masz marzenia… to je cierpliwie realizuj…

Obejrzyjcie filmy „Maria Skłodowska Curie i niewidzialne promieniowanie” i „Port Gdynia. Jak
powstawała perła II RP?” (linki poniżej).
https://www.youtube.com/watch?v=nrSOogLQYbM
https://www.youtube.com/watch?v=K7iEvK4IoUE

Proszę przepisać lekcję do zeszytu lub wydrukować i wkleić.

