
KARTA PRACY 

ĆWICZENIE 5
Przeczytaj uważnie przemówienie wygłoszone 8 marca 2021 z okazji nadania szkole imienia Marii Skłodowskiej-Curie.

•	 a) podziel tekst na akapity;
•	 b) określ, czego dotyczy każdy akapit;
•	 c) rozpisz plan tego wystąpienia.

[Tekst będzie również potrzebny do wykonania ćwiczeń 6–8]

Szanowni Państwo, dziś nasza szkoła obchodzi podwójne święto. Naszą patronką staje się postać niezwykła: 

ambitna, pracowita, twórcza, znana i szanowana na całym świecie. Trzeba powiedzieć więcej: naszą patronką 

staje się kobieta niezwykła! 110 lat temu otrzymała drugą Nagrodę Nobla, a 111 lat temu po raz pierwszy 

Dzień Kobiet był świętowany gremialnie, międzynarodowo i hucznie. Jesteśmy dumni z tej podwójności 

znaczeń, jesteśmy dumni, że to właśnie Maria Skłodowska-Curie będzie nam patronować! Zacznę od tego, 

co oczywiste: wiemy o niej, że jest podwójną noblistką. Ale czy zastanawiamy się czasem, ile przeszkód 

musiała pokonać ponad sto lat temu młoda kobieta, warszawianka, by rozpocząć studia na Sorbonie? 

Trudności było co nie miara: po pierwsze te kulturowe, wskazujące rolę kobiety w innym miejscu niż na 

uniwersytecie; po drugie ekonomiczne: pochodzenie z nauczycielskiej rodziny nie gwarantowało młodej 

guwernantce spokoju finansowego; po trzecie wreszcie osobiste, rodzinne: utrata w młodym wieku siostry 

oraz matki. Niezwykły hart ducha sprawił, że pokonała je wszystkie, że wyszła zwycięsko z batalii o siebie 

i własny rozwój naukowy. Pora na kolejny argument: dziś sporo mówimy o równości, także równości płci, 

pokonywaniu stereotypów, przewalczaniu typowych ról społecznych. Możemy się od niej uczyć, czym jest 

prawdziwe partnerstwo, jak bez kompleksów i przekonania o słabości czy gorszej pozycji osiągać najwięk-

sze sukcesy. Zdobycie Nagrody Nobla wspólnie z dwoma innymi naukowcami-fizykami, mężem Pierre’em 

Curie oraz Henrim Becquerelem, to poważny dowód na udane naukowe partnerstwo. Przyjaźń z jednym 

z największych umysłów tamtego czasu, Albertem Einsteinem, która opierała się na wielu filarach, zarówno 

prywatnych, jak i tych zawodowych, naukowych, też stanowi świadectwo nieistotności płciowych rozróżnień 

nawet sto lat temu. Nawiasem mówiąc: Maria Skłodowska-Curie w 1916 roku jako jedna z pierwszych kobiet 

uzyskała prawo jazdy – czyż nie jest to zachwycający dowód na możliwość przewalczenia typowych ogra-

niczeń w każdych czasach? Z pasji, siły, mądrości wyrasta coś jeszcze: potrzeba służenia społeczeństwu. 

Najpierw Maria Skłodowska-Curie przekonuje rząd francuski, by sfinansował budowę instytutu radowego, 

w którym toczyły się istotne badania nad promieniotwórczością, później pomaga, by zdjęcia rentgenowskie 

mogły być wykonywane w polowych warunkach podczas pierwszej wojny światowej, czym ratuje życie 

wielu żołnierzom. Wreszcie – dzięki zbiórce funduszy podczas podróży po Ameryce udaje się jej kupić 

gram radu dla dzisiejszego Centrum Onkologii w Warszawie i tym samym przyczynia się do uratowania 

kolejnych chorych. Jestem przekonana, że nadanie imienia Marii Skłodowskiej-Curie naszej szkole staje 

się hołdem składanym niezależności, uporowi, mądrości, hołdem dla równości i wolności. Bądźmy z tego 

dumni i podejmujmy działania, które udowodnią, że na taką patronkę zasługujemy!


