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               PIERWSZA KOBIETA, KTÓRA ZDOBYŁA NAGRODĘ NOBLA

MariaSkłodowska-Curie została dwukrotnie uhonorowana Nagrodą Nobla. W dziedzinie fizyki w 1903 r. wraz z mężem, Piotrem Curie, za pracę na temat
promieniotwórczości. W dziedzinie chemii w 1911 r. za odkrycie polonu i radu. Urodziła się 7 listopada 1867 r. w Warszawie. Lata jej nauki szkolnej
przypadły na okres rusyfikacji po powstaniu styczniowym. Rodzina jej była pod wrażeniem nurtu pozytywistycznego, który kładł nacisk na wykształcenie.
Bardzo lubiła się uczyć. Z wielkim zapałem chodziła na wykłady tzw. Uniwersytetu Latającego, stworzonego z myślą o kobietach, które wtedy jeszcze nie
mogły legalnie studiować. W 1891 r. rozpoczęła studia z fizyki i matematyki w Paryżu. W ciągu trzech lat zdobyła tytuł licencjata, będąc najlepszą
studentką pośród 66 kandydatów do otrzymania stopnia naukowego. Pragnęła kontynuować  pracę naukową na uczelniach polskich, ale nie udało jej się
to. Wróciła więc do Paryża, gdzie czekał na nią już Piotr Curie, jej przyszły mąż.Ślub odbył się 25 lipca 1895 r. W 1897 r. rozpoczęli prace nad
wykrywaniem innych pierwiastków promieniotwórczych. Jako pierwszy wykryto polon – nazwano go tak na cześć ojczyzny Marii Skłodowskiej. Pracę o
odkryciu nowego pierwiastka została ogłoszona w 1898, w lipcu, a już w grudniu powiadomiono o odkryciu radu. Te dwa odkrycia były bardzo ważne w
dziedzinie chemii i fizyki i zawyrokowały o dalszym rozwoju i postępie tych dwóch dziedzin. W 1903 r. nadano Marii tytuł doktora nauk fizycznych, a w
grudniu tego roku otrzymuje ona wraz z mężem  Nagrodę Nobla. W 1906 r. ginie jej mąż Piotr, stratowany przez spłoszone konie, które ciągnęły wóz.
Maria Curie-Skłodowska przyczyniła się do powstania Instytutu Radowego w Warszawie. W 1929 r. otrzymała w Stanach Zjednoczonych 1 gram czystego
radu dla Instytutu w Warszawie. W 1911 r. otrzymała po raz kolejny Nagrodę Nobla za rozwój chemii, dzięki odkryciu polonu i radu. Polska badaczka wraz
z mężem wychowali dwie córki: Irenę i Ewę. Irena wraz ze swoim mężem, Fryderykiem Joliot, otrzymała Nagrodę Nobla za odkrycie sztucznej
promieniotwórczości. Córka Ewa, była wspaniałą pianistką i dziennikarką. To ona napisała biografię o swojej mamie, która jest jedną z najsłynniejszych
biografii wszechczasów, a w Japonii uznawana jest za lekturę szkolną. Maria Curie-Skłodowska zmarłą 4 lipca 1934 r. w Szwajcarii. Jej córka, Irena,
otrzymała kondolencję od Prezydenta RP Ignacego Mościckiego: „ Polska traci w ś.p. Pani Curie-Skłodowskiej nie tylko uczoną, która imię swej ojczyzny
wsławiła w całym świecie, ale i wielką obywatelkę,  zawsze przez całe życie czujnie stojącą na straży interesów swojego narodu.”

Rita Bała,Angela Pałac
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HENRYK SIENKIEWICZ - ZDOBYWCA LITERACKIEJ NAGRODY NOBLA

Henryk Sienkiewicz  został nagrodzony za „wybitne osiągnięcia w dziedzinie eposu” i jak powiedział jedne z jurorów – za „rzadko spotykany geniusz, który
wcielił w siebie ducha narodu”. Urodził się 5 maja na Podlasiu, w Woli Okrzejskiej, w rodzinie ziemiańskiej, która niestety straciła majątek i musiała
przenieść się do Warszawy. W szkole przede wszystkim interesował się literaturą i historią. W 1864 roku zdobył pierwszą nagrodę za szkolne
wypracowanie "Mowa Żółkiewskiego do wojska pod Cecorą".Studiował na wydziale lekarskim Szkoły Głównej Warszawskiej, po pewnym czasie przeniósł
się na studia prawnicze, następnie na wydział Filologiczno-Historyczny. 
"Był wszakże w szczupłym gronie wydziału historyczno-filologicznego student, który niczym nie zapowiadał wysokiego talentu i żył zupełnie poza tym
wyborowym kołem. Pamiętam tylko, że idąc raz z nim przez ulicę, zdumiałem się nad jego biegłością w rozpoznawaniu herbów na arystokratycznych
gmachach i karetach oraz nad znacznym zasobem wiedzy z historii rodzin szlacheckich. Była to wszakże jedyna niezwykła w nim cecha. Wątły, chorowity,
w audytorium rzadko widzialny, w życiu studenckim nie przyjmujący żadnego udziału, przed egzaminami mocno zakłopotany i na uboczu trzymający się,
zwracał na siebie tak słabą uwagę kolegów, że gdy po skończeniu uniwersytetu Kotarbiński upewniał nas kilku, iż Sienkiewicz napisał piękną powieść 'Na
marne', roześmieliśmy się serdecznie i zapisali tę wiadomość na rachunek złudzeń powiatowej sympatii jednego Podlasiaka do drugiego."
Aleksander Świętochowski, "Prawda", 5 lipca 1884]

Szymon Murias, Tobiasz Wójtowicz
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W latach 1869–1872 publikował artykuły krytyczne w "Przeglądzie Tygodniowym"; w następnych latach ugruntował swą pozycję w prasie warszawskiej
jako utalentowany reporter i felietonista. Pisał pod pseudonimem   do "Gazety Polskiej" oraz "Niwy".  Korespondencje przysyłane ze Stanów
Zjednoczonych, do których wyjechał wraz Heleną Modrzejewską, zdobyły uznanie wśród czytelników i wszystkie zostały opublikowane w tomie „listy z
podróży do Ameryki.  Do Europy pisarz powrócił w 1878 roku. Zatrzymał się w Londynie, następnie przez rok przebywał w Paryżu. W 1881 roku wziął ślub
z Marią Szetkiewiczówną, cztery lata później Maria zmarła na gruźlicę. Wszystkie kobiety jego życia miały na imie Maria, a trzy z nich było jego zonami.
Od maja 1883 do marca 1884 roku w warszawskim "Słowie" i krakowskim "Czasie" drukowana była powieść "Ogniem i mieczem". Ta i kolejne części
"Trylogii" przyniosły pisarzowi wielką popularność. W 1884 roku pojawiły się pierwsze odcinki "Quo vadis". Sześć lat później Henryk Sienkiewicz wydał
"Krzyżaków". W 25-lecie pracy twórczej otrzymał od narodu majątek ziemski w Oblęgorku. Odbierając nagrodę Nobla, powiedział: Ci, którzy mają prawo
ubiegać się o nagrodę ustanowioną przez szlachetnego filantropa nie należą do ludzi jednego szczepu i nie są mieszkańcami jednego kraju. Wszystkie
narody tego świata idą w zawody o tę nagrodę w osobach swoich poetów i pisarzy. Dlatego też wysoki areopag, który tę nagrodę przyznaje i dostojny
monarcha, który ją wręcza wieńczą nie tylko poetę, ale zarazem i naród, którego synem jest poeta.
Sienkiewicz podkreślał, że nagroda to wyróżnienie nie tylko dla niego, ale też dla Polaków, pozbawionych w tym czasie własnego państwa. Mimo, że
Polska jest uważana za martwą, to dzięki jego nagrodzie daje świadectwo, że istnieje i ciągle walczy.  Z końcem 1890 roku wyruszył na wyprawę
myśliwską do Zanzibaru, co zaowocowało "Listami z Afryki". Z polskich miejscowości szczególnie upodobał sobie Zakopane, chociaż ustawicznie narzekał
na tatrzański klimat. W 1889 r. otrzymuje od nieznanego ofiarodawcy, podpisanego jako Michał Wołodyjowski sporą sumę pieniędzy, z której funduje
stypendia dla poetów i pisarzy. Korzystali z tego Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Stanisław Przybyszewski czy Stanisław Wyspiański. W 1911 r. wydaje
najpoczytniejszą powieść dla dzieci młodzieży „W pustyni i w puszczy”. Henryk Sienkiewicz do dziś uważany jest na świecie za klasyka powieści
historycznej,  jednego z najwybitniejszych pisarzy w historii literatury polskiej i niezrównanego stylistę. Wybuch wojny wpłynął  na decyzję o opuszczeniu
Polski  i wyjazdu do Szwajcarii. Tam zajmował się działalnością polityczną, publicystyczną i charytatywną. Zmarł w wieku siedemdziesięciu lat, w Vevey 15
listopada 1916, gdzie go pochowano. Jego prochy zostają sprowadzone do kraju w roku 1924 i złożone w warszawskiej katedrze św. Jana. Pisał „ku
pokrzepieniu serc”.

Angela Pałac, Szymon Murias
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                 WŁADYSŁAW STANISŁAW REYMONT - wielki obserwator

W 1924 r. Nagrodę Nobla otrzymuje Władysław Stanisław Reymont za wybitny polski epos narodowy, powieść „Chłopi”. Urodził się 7 maja 1867 we wsi
Kobiele Wielkie. Spośród swojego rodzeństwa to on sprawiał najwięcej problemów i bardzo słabo się uczył. Ukończył zaledwie trzy klasy w Warszawskiej
Szkole Rzemieślniczej, nie chciał podjąć stałej pracy, po wielu namowach został czeladnikiem krawieckim. W wieku 18 lat przyłączył się do wędrownej
trupy aktorskiej. W 1890 r. pracował na kolei jako robotnik fizyczny, mieszkając na stancji u rodziny niedaleko wsi Lipce, przedstawionej później w
powieści „Chłopi”. Równocześnie dużo pisał – opowiadania i nowele – wysłał je Ignacemu Matuszewskiemu, jednemu z najwybitniejszych ówczesnych
krytyków, który stwierdził, że ma talent. Dlatego też Reymont rzuca pracę fizyczna i przenosi się do Warszawy, gdzie żyje w biedzie, pisząc do gazet i
otrzymując za to skromne wynagrodzenie. W latach 1892-99 Reymont pracował nad swoją najsławniejszą powieścią Chłopi. Publikowana była w
odcinkach w "Tygodniku Ilustrowanym" 1902-1906, wydana osobno 1904 (t. 1-2), 1906 (t. 3), 1909 (t. 4). Powieść zaczyna się sceną hucznego wesela
Boryny, kończy jego pogrzebem, wpisując ludzkie losy w odwieczne koło narodzin, przemijania i śmierci. Rytuał ludzkiego życia podporządkowany jest
rytmowi przyrody, która narzuca kolejność pracy i odpoczynku. Z rytmem przyrody związany jest porządek liturgiczny - święta kościelne i obrzędy ludowe.
Pracując nad Chłopami, na całe tygodnie zamykał się w domu i nikogo nie przyjmował. Gdy ukończył opis wesela Jagny i Boryny, był tak wyczerpany, że
wezwano lekarza. Lekarz zapytał się go, co robił, czym się tak zmęczył. Reymont odpowiedział, że trzy dni tańczył na chłopskim weselu. W 1900 r. uległ
pod Warszawą, w miejscowości Włochach, wypadkowi kolejowemu, z którego wyszedł poważnie ranny. Ale wypadek ten miał i dobre strony: od tej pory
dzięki wysokiemu odszkodowaniu mógł zabezpieczyć swoją przyszłość. Od 1918 r. jego kandydatura była zgłaszana do Literackiej Nagrody Nobla, którą
otrzymał dopiero w 1924 r. Bardzo już schorowany, nie mógł odebrać jej osobiście. Zmarł 5 grudnia 1925 r. w Warszawie. Pochowany został na
Cmentarzu Powązkowskim, a jego serce - w Kościele Św. Krzyża. Syn ziemi kieleckiej mierzył się z Tomaszem Mannem (który na Nagrodę Akademii
musiał czekać jeszcze pięć lat), Maksymem Gorkim (który się jej nigdy nie doczekał) i Thomasem Hardy'm (który też jej nie otrzymał).

Tobiasz Wójtowicz, Rita Bała
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Na następną Nagrodę Nobla czekaliśmy aż do roku 1980 r. Otrzymał ją Czesław Miłosz za całokształt twórczości. Podczas bankietu urządzonego na jego
cześć w sztokholmskim ratuszu, powiedział: „Jestem częścią polskiej literatury, która jest względnie mało znana w świecie, gdyż jest niemal
nieprzetłumaczalna. Porównując ją z innymi literaturami mogłem ocenić jej niezrównaną dziwaczność. Jest to rodzaj tajnego bractwa mającego własne
obrzędy obcowania z umarłymi, gdzie płacz i śmiech, patos i ironia współistnieją na równych prawach”. Był prozaikiem, eseistą, poetą, tłumaczem. Urodził
się na Litwie, w Szetejniach, 30 czerwca 1911 r. Zawsze o sobie mówił: Nie urodziłem się w Polsce, nie wychowałem się w Polsce, nie mieszkam w
Polsce, ale piszę po polsku”. Oczyma dziecka oglądał I wojnę światową, dorastał w Wilnie, a kiedy Armia Czerwona zajęła miasto, Miłosz zdecydował się
na ucieczkę do Warszawy. Debiut Miłosza nastąpił w 1930 r.. Opublikował wtedy wiersze: „Kompozycja” i Podróż”.  W 1933 r. wydał swój pierwszy tomik
poezji „poemat o czasie zastygłym”. Całą wojnę pracował jako woźny w bibliotece uniwersyteckiej. Dzięki swobodnemu dostępowi do książek, nauczył się
języka angielskiego i zaczął tłumaczyć angielską poezję. Od końca 1945 pracował w dyplomacji, początkowo w konsulacie polskim w Nowym Jorku,
następnie na stanowisku attaché kulturalnego PRL w Waszyngtonie i jako I sekretarz Ambasady RP w Paryżu. W 1960 r. przeniósł się na stałe do Stanów
Zjednoczonych, gdzie został profesorem na wydziale literatur i języków słowiańskich na uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Aż do przyznania mu
Nagrody Nobla w Polsce nie ukazała się żadna z jego książek. Dopiero wtedy władze PRL zezwoliły na druk jego twórczości. Miłosz zaś z humorem
odnosił się do nowej roli, wieszcza:
O tak, niecały zginę, zostanie po mnie
Wzmianka w czternastym tomie encyklopedii
W pobliżu setki Millerów i Mickey Mouse.
W Polsce zaś nastąpiła euforia, podkreślano autorytet poety, stał się doceniany. Czesław Miłosz często powracał do kraju, by osiąść na stałe w 1993 r. w
Krakowie. Zmarł 14 sierpnia 2004 r. Znajomość poezji Miłosza rośnie na świecie wraz z kolejnymi przekładami jego utworów

Sebastian Szal, Rita Bała

                                       CZESŁAW MIŁOSZ - poeta
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                            WISŁAWA SZYMBORSKA - skromna i dyskretna poetka

W 1996 r. Nagrodę Nobla dość niespodziewanie otrzymuje Wisława Szymborska. Z całego tego noblowskiego zamieszania poetka wybrnęła z wrodzonym
sobie wdziękiem. Jej przemówienie zaczyna się słowami: "Podobno w przemówieniu pierwsze zdanie jest zawsze najtrudniejsze. A więc mam je już poza
sobą..." Wisława to drugie imię Szymborskiej. Na pierwsze miała Maria, w zdrobnieniu (od Marychna) Ichna. Talent poetycki Ichny ujawnił się w latach
dziecięcych, kiedy to za wierszyk, tato płacił jej dwadzieścia groszy. Urodziła się 2 lipca w Bninie, koło Kórnika. Wspominając szczęśliwe dzieciństwo,
Szymborska opisała siebie jako małą terrorystkę, która ustawicznie zmuszała domowników do czytania sobie na głos różnych książek. W chwili wybuchu II
wojny światowej miała siedemnaście lat. Wisława do szkoły powszechnej poszła już w Krakowie, tam też od roku 1935 do Gimnazjum Sióstr Urszulanek.
W czasie wojny dalej uczyła się u urszulanek na tajnych kompletach. Maturę zdała w roku 1941.  W roku 1945 rozpoczęła studia polonistyczne a rok
później socjologiczne, ale rzuciła je dla pracy zarobkowej w redakcjach czasopism kulturalnych. Później podjęła pracę na kolei jako urzędniczka, by
uchronić siebie od wywózki na roboty. Zadebiutowała w 1956 r. Zbiorem Wołanie do Yeti. Szymborska jest laureatką wielu nagród, między innymi Nagrody
Fundacji Jurzykowskiego, Nowy Jork, 1972, Nagrody kulturalnej "Solidarności" za rok 1987, Nagrody im. Goethego, Frankfurt nad Menem, 1991, Nagrody
im. Herdera, Wiedeń, 1995.Unikała życia publicznego, dlatego kiedy dowiedziała się, że została wyróżniona Noblem, musiała udzielać mnóstwo
wywiadów, spotykać się z ludźmi, wyjeżdżać,  a jej przyjaciele nazwali ten okres „tragedią sztokholmską”. Szymborska obdarzona także została talentem
plastycznym. Wykonała ilustracje  do kilku książek, a na co dzień wykorzystywała swój talent, tworząc zabawne kolaże przesłane przyjaciołom.
Komponuje je z wycinków ze starych gazet, reklam. Kolekcjonowała także stare pocztówki. Tematów do swoich wierszy szukała w codzienności. Poetka
pokazywała, że człowiek nie jest idealny, że jego możliwości poznawcze są ograniczone. Wiersze jej doskonale nadawały się do przekładu na języki obce,
zachowując przy tym swą oryginalność i filozoficzną wymowę. Zmarła 1 lutego 2012 r. w czasie snu. Pogrzeb odbył się 9 lutego i zgodnie z jej wolą
spoczęła na cmentarzu Rakowieckim w Krakowie. W 2013 r. po raz pierwszy przyznano nagrodę Poetycką im. Wisławy Szymborskiej. Fundacja Wisławy
Szymborskiej przyznawać będzie także Nagrodę im. Adama Włodka. To jedno z postanowień testamentu poetki. Nagroda będzie mieć formę stypendium
dla krytyka literackiego, tłumacza lub pisarza poniżej 40. roku życia. Patron nagrody, Adam Włodek (1922-1986), był poetą, tłumaczem i redaktorem,
mężem Wisławy Szymborskiej w latach 1948-1954.

Rita Bała,Angela Pałac
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              LECH WAŁĘSA - LAUREAT POKOJOWEJ NAGRODY NOBLA

Lech Wałęsa to legendarny przywódca Solidarności, były prezydent Polski w latach 1990-1995. W 1983 roku został uhonorowany Pokojową Nagrodą
Nobla. Urodził się 29 września 1943 r.  Uczęszczał i skończył Zasadniczą Zawodową Szkołę w Lipnie. W trakcie służby wojskowej otrzymał stopień
kaprala, a jego zdolności do przewodzenia grupie i trzeźwość umysłu dały się zauważyć już wtedy. Początkowo wykonywał pracę elektryka w
Państwowym Ośrodku Maszynowym w Łochocinie, zaś w 1967 roku otrzymał posadę elektryka okrętowego w Stoczni Gdańskiej im. Lenina na wydziale
W-4. 17 września 1980 roku obwołano go przywódcą mającego nastąpić sierpniowego protestu. To on prowadził negocjacje, walkę o postulaty, a jedność i
siła, z jaką popierali go Polacy z całego kraju doprowadziły do powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz wielu
organizacji doń przynależących. Wałęsa był pierwszym przewodniczącym „Solidarności”. Został za to internowany, przeniesiony do Chylic, później
Otwocka, na koniec zaś przetrzymywany w Arłamowie do listopada 1982 roku. Rok później Lecha Wałęsę przywrócono do pracy w Stoczni Gdańskiej.
Jego walka, zaangażowanie i skuteczność zostały docenione na całym świecie – w 1983 roku nagrodzono go Pokojową Nagrodą Nobla. Wyróżnienie
odebrała jego żona wraz z synem Bogdanem, a przemówienie w imieniu Lecha Wałęsy wygłosił Bohdan Cywiński. 22 grudnia 1990 roku Lecha Wałęsę
legalnie wybrano pierwszym prezydentem Rzeczypospolitej po upadku ustroju komunistycznego. Przysięgę prezydencką złożył 22 grudnia 1990 roku,
kończąc ją słowami: „Tak mi dopomóż Bóg”. Lech Wałęsa otrzymał odznaczenia m.in. Orderu Orła Białego, Orderu Odrodzenia Polski, Medal UNESCO,
Międzynarodową Nagrodę Wolności, Amerykański Medal Wolności National Endowment for Democracy, szwedzki Królewski Order Serafinów, Krzyż
Wielki Orderu Zasługi Republiki Włoskiej. 5 października 1983 Komitet Noblowski ogłosił decyzję o przyznaniu mu Pokojowej Nagrody Nobla. W
uzasadnieniu wskazano m.in.:
Działania Lecha Wałęsy charakteryzowały się determinacją w dążeniu do rozwiązania problemów jego kraju poprzez negocjacje i współpracę, bez
uciekania się do przemocy. Lech Wałęsa próbował zapoczątkować dialog między organizacją, którą reprezentuje – „Solidarnością” – a władzami. Komitet
uznaje Wałęsę za wyraziciela tęsknoty za wolnością i pokojem, która – mimo nierównych warunków – istnieje niepokonana we wszystkich narodach
świata. W czasach, w których odprężenie i pokojowe rozwiązywanie konfliktów są bardziej potrzebne niż kiedykolwiek wcześniej, wysiłek Wałęsy jest
zarówno natchnieniem, jak i przykładem. Wydał kilka książek: autobiografie – „Droga nadziei” i „Wałęsa”, a także książki:„Droga do prawdy. Autobiografia”
oraz „Lech Wałęsa. Moja III RP. Straciłem cierpliwość”.
Żródła: http://wypracowania24.pl/historia/7638/lech-walesa-biografia-zyciorys?strona=3

Tobiasz Wójtowicz, Sebastian Szal
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                          KIM BYŁ WYNALAZCA DYNAMITU?

Alfred Nobel to postać niezwykła. Swoimi talentami i pomysłami zaskoczył świat. Wynaleziony przez niego dynamit to tylko jeden z kilkuset jego
wynalazków. Posługiwał się kilkoma językami, a kiedy dorósł uczył się w Paryżu, gdzie poznał wynalazcę nitrogliceryny, włoskiego chemika Ascanio
Sobrero. Nitrogliceryna zainteresowała Alfreda Nobla, ale był to materiał bardzo ciężki w transportowaniu, ponieważ nawet lekki wstrząs mógł doprowadzić
do wybuchu. Po powrocie do Szwecji zajął się jego produkcją, nie poddał się nawet wtedy, kiedy w wybuchu zginął jego młodszy brat, Emil. Po wielu
eksperymentach, dość przypadkiem, okazało się, że nitroglicerynę da się okiełznać, kiedy zmiesza się ją z ziemią okrzemkową (tworzą ją pancerzyki
glonów jednokomórkowych). Jeśli ze składników tych stworzy się pastę, można z niej formować wałeczki i transportować znacznie bezpieczniej niż samą
nitroglicerynę. W ten sposób Nobel opracował dynamit i opatentował go w 1867 roku. Słowo dynamit pochodzi od greckiego słowa „dynamis” oznaczające
potęgę. Szwed opracował również zapalnik i detonator. Sławę i fortunę zdobył dzięki wynalezieniu dynamitu. Zdawał sobie sprawę, że jego wynalazek
może służyć zabijaniu; często powtarzał: chciałbym wynaleźć substancję lub maszynę o tak straszliwej sile rażenia, by wojna stała się na zawsze
niemożliwa. Nobel sądził początkowo, że wynalezienie dynamitu uczyni wojny szczególnie okrutnymi i zniechęci do nich.  Był człowiekiem renesansu - nie
tylko opracowywał wynalazki i z powodzeniem wprowadzał je na rynek, ale również był zainteresowany sprawami społecznymi, związanymi m.in. z
pokojem na świecie. Interesowała go również literatura - był autorem wierszy oraz utworów dramatycznych. Alfred Nobel zmarł w 1896 roku w San Remo
na atak serca, pozostawiając po sobie jeden ze sławniejszych spadków świata. W swojej ostatniej woli polecił, by z jego majątku - w znacznej części -
utworzyć fundusz, "z którego procenty każdego roku mają być rozdzielone w formie nagród tym, którzy w roku poprzedzającym przynieśli ludzkości
największe korzyści". Nobel postanowił, że nagrody przyznawane będą w pięciu dziedzinach: fizjologii i medycyny, fizyki, chemii, literatury, a także w
zakresie działań na rzecz pokoju. Od początku dwudziestego wieku, z przerwą w roku 1935 i w latach 1940 – 1943, Nagrody Nobla wręczane są zawsze
10 grudnia, w rocznicę śmierci fundatora.  Zgodnie z Jego wolą, laureatami nagrody literackiej mieli być autorzy dzieł wyróżniających się w kategoriach
duchowych.

Angela Pałac, Tobiasz Wójtowicz, Szymon Murias
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                                             CIEKAWOSTKI

 Historia Nagród
Nobla zna cztery
"wielkie mózgi",
które zostały
nagrodzone
dwukrotnie. Maria
Skłodowska-Curie i
jej mąż Piotr zostali
odznaczeni w 1903
r. w dziedzinie fizyki
za odkrycie radu i
polonu - dwóch
radioaktywnych
pierwiastków. Osiem
lat później Maria
Skłodowska-Curie
została odznaczona
w dziedzinie chemii.
Linus Carl Pauling,
amerykański chemik,
został nagrodzony w
1954 r. w dziedzinie
chemii oraz dostał
pokojową Nagrodę
Nobla w 1962 r.

Amerykański fizyk
John Bardeen
otrzymał nagrodę w
1956 r. oraz w 1972
w dziedzinie fizyki.
Frederic Ranger
został odznaczony w
1958 r. i w 1980 r. w
dziedzinie chemii.

Co to jest IG-
Nobel?

Jest to Nagroda
Nobla (ignoble – z
ang. czyli
niegodziwe) za
badania około
naukowe,
zdecydowanie
dziwne i o wątpliwej
użyteczności. Od
1991 r. w USA na
uniwersytecie

w Harvardzie
przyznawana jest ta
nagroda w różnych
kategoriach. W 1994
r. wygrała praca z
dziedziny fizyki pt.:
Współzależność
między trzęsieniami
ziemi a poruszaniem
ogona przez suma.
W 1992 r. przyznano
Ig-Nobla w
dziedzinie chemii
badaniom pt.:
Objaśnienia
dotyczące związków
chemicznych
powodujących
nieprzyjemny zapach
stóp. W 2015 r. w
dziedzinie biologii za
obserwację, że przy
zmianie punktu
ciężkości kurczaka
za pomocą

sztucznego ogona,
zaczyna on chodzić
jak dinozaur. Na te
nagrody mówi się
czasem antynoble.W
świecie nauki Ig
Noble już od dawna
są bardziej
powodem do dumy
niż wstydu.
Prestiżem jeszcze
ustępują
prawdziwym noblom,
ale bywało już, że
laureat antynobla
jechał później do
Sztokholmu, aby
odebrać
prawdziwego nobla. 

Maria Skłodowska-
Curie zmarła w 1934
roku na złośliwą
anemię o przebiegu
piorunującym,

poprzedzoną
chorobą
popromienną. Do
niedawna
biografowie wielkiej
uczonej byli zdania,
że zabiło ją
promieniowanie
jonizujące, na które
była narażona przez
kilkadziesiąt lat.
Obecnie naukowcy
skłaniają się ku
opinii, że główną
przyczyną jej
choroby nie były
badania nad
uranem, radem i
polonem, które
uczona prowadziła
wraz z mężem, tylko
tysiące prześwietleń
rentgenowskich,
jakie wykonała
podczas wojny.

Jedno prześwietlenie
trwało około godziny,
a dawka
promieniowania
przyjęta przez Marię
była ogromna. 

źródła: Encyklopedia pytań
odpowiedzi: Dlaczego?

https://www.crazynauka.pl
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