
 
 
 
 
 
 

Maria Skłodowska-Curie 

Maria Skłodowska-Curie  herbu Dołęga ur.7 listopada 1867 w Warszawie zm. 4 lipca 1934  

r. Passy Francja – fizyczka i chemiczka, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla /1903,1911/. 

Dzieciństwo i młodość 

Maria Skłodowska-Curie urodziła się w rodzinie nauczycielskiej wywodzącej 
się z drobnej szlachty jako piąte ostatnie dziecko, miała trzy siostry i brata. 
Gdy miała 9 lat zmarła najstarsza siostra Zofia a po dwóch latach matka w 
wieku 42 lat. Maria po śmierci matki  wpadła w depresję straciła wiarę w Boga 
i stała się ateistką.Poukończeniu gimnazjum Maria pracowała  jako 
guwernantka pomagając finansowo siostrze Bronisławie która studiowała 
medycynę w Paryżu.W1891r do Paryża wyjeżdża Maria aby podjąć studia  na 

francuskiej Sorbonie kierunek fizyka i chemia. W tym czasie poznaje o 8 lat starszego naukowca 
Piotra Curie za którego 1895 r. wychodzi za mąż. 

                                                                            Praca naukowa                                                                                                                           

W 1896 7.Henri Becquerel  fizyk francuski odkrył w związkach uranu 
nowe  promieniowanie powodujące zaczernienie kliszy 
fotograficznej,ionizujące  powietrze i przenikające przez niektóre ciała. 
Rok później Maria szukając tematu do swojej pracy doktorskiej postanowiła 
zająć się tym promieniowaniem. Udowodniła , że minerały zawierające uran 
takie jak/blenda smolista,chalkolit,autunit/wydzielają więcej promieniowania 
niż wskazywałaby na to zawartość uranu. Małżonkowie wyciągnęli wniosek, że 
w tych minerałach muszą znajdować się domieszki innych pierwiastków 
promieniotwórczych. Po żmudnej  i trudnej pracy odkryli nowy pierwiastek i 
na cześć Polski nazwali go Polonem symbol chemiczny Po o l.a. 84.,kolejny 
sukces odnieśli pół roku później odkrywając następny pierwiastek 
promieniotwórczy Rad o symbolu  Ra i l.a.88.Za swoje prace małżonkowie 
Curie otrzymują szereg nagród  i wyróżnień 
W 1893 r. Maria Skłodowska – Curie  przedstawia tezy swojej pracy doktorskie 
pt. „Badania ciał radioaktywnych”. 
 

                      Śmierć Piotra 
19 kwietnia 1906 r. Piotr Curie wracając z zebrania Stowarzyszenia Profesorów 
Wydziałów Nauk 

Ścisłych zostaje potrącony przez konny wóz ciężarowy i ponosi śmierć na miejscu, miał 47 lat.  
Maria pozostaje w strasznym bólu i rozpaczy. W tym też roku  dostaje  katedrę  fizyki po mężu i 
rozpoczyna jako pierwsza kobieta pracę na paryskiej  Sorbonie. Poświęca się całkowicie pracy, 
otrzymuje w stanie metalicznym rad ,podaje  międzynarodową definicję wzorca radu. Otrzymuje  
szereg nowych substancji. 
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Nagrody  Nobla 

 
Maria Skłodowska – Curie  otrzymała dwie nagrody Nobla pierwszą nagrodę otrzymała 1903 r. 
wspólnie z mężem  Piotrem i Henri Becquerelem za odkrycie zjawiska promieniotwórczości i 
zbadanie jego właściwości była  to nagroda z fizyki. 
Drugą nagrodę Nobla  otrzymała  samodzielnie za odkrycie dwóch pierwiastków  polonu i radu  
otrzymanie czystego radu oraz zbadanie właściwości tych pierwiastków była  to nagroda z chemii. 
Była prekursorką nowej gałęzi chemii- radiochemii. Z jej inicjatywy prowadzono pierwsze badania 
nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości. 
 

                        
 
 
 
 
 
 

 

Francuska Akademia Nauk 

    W 1911r. Skłodowska zgłasza swoją kandydaturę do Francuskiej Akademii Nauk już wtedy 
jest laureatką nagrody Nobla, posiada honorowe doktoraty uniwersytetów z Edynburga, 
Genewy, Manchesteru, jest członkiem Akademii Nauk w Petersburgu w Bolonii ,  Pradze, 
członkiem umiejętności w Krakowie ale w głosowaniu 58  profesorów przegrywa ze swym 
kontrkandydatem profesorem Katolickiego Uniwersytetu Francuskiego.     
             

    

Maria Skłodowska wśród innych uczonych, drugi z prawej Albert Einstein 

Przyczyn takiego głosowania należy upatrywać w tym że Maria była niewierzącą 

cudzoziemką, podejrzewaną o pochodzenie żydowskie W tym też okresie został ujawniony 

jej  romans z francuskim profesorem fizyki Paulem Langevinem.Maria Skłodowska w oczach 

prasy brukowej była  uważana za osobę rozbijającą rodzinę  a w dodatku  była o 4 lata 

starsza. 

             

 

      Dyplom Nagrody Nobla z 1911 r. 



 
 
 
 
 
 

Działalność Marii Skłodowskiej w okresie I wojny światowej 

Po otrzymaniu drugiej nagrody Nobla przekonuje rząd francuski do budowy Instytutu 
Radowego który zostaje wzniesiony 1914 r. Instytut stał się kuźnią noblistów wyszło z niego 

 czworo laureatów nagrody Nobla w tym córka  Marii Irena i zięć Fryderyk Joliot.Instytut 
prowadził podstawowe prace i badania nad promieniotwórczością i radioizotopami. Gdy  
wybuchła  I wojna światowa Maria pozostała w Paryżu aby strzec Instytutu i próbki radu. W 
tym okresie zebrała aparaty rentgenowskie z paryskich pracowni i zorganizowała specjalne 
samochody z aparaturą aby prowadzić diagnostykę lekarską  w pobliżu działań wojennych. 
Marii towarzyszyła córka Irena, która razem z matką szkoliła techników radiologów Ta 
działalność uratowała wielu żołnierzy od pewnej śmierci. W lipcu 1916r. jako pierwsza kobieta 
uzyskała prawo jazdy. 

 

Dwudziestolecie międzywojenne 

W 1921r. Maria wraz z córkami została zaproszona do U.S.A gdzie za zebrane pieniądze od 
Polonii amerykańskiej  zakupiła gram radu dla Instytutu Radowego we Francji. Kluczyk   do 
szkatułki z radem wręczył jej prezydent U.S.A Warren Harding. Pod koniec lat dwudziestych 
zdrowie Marii zaczęło się coraz bardziej pogarszać. W 1929r. Maria została ponownie 
zaproszona do U.S.A i za z zebrane pieniądze zakupiła gram radu  dla Instytutu Radowego  w 
Warszawie który został otwarty 1932r..Kluczyk do szkatułki z radem wręczył Marii prezydent 
U.S.A Herbert Hoover. W1934r. coraz gorzej się czuła i wyjechała  z córką do sanatorium w 
Passy gdzie zmarła 4 lipca 1934r. Przyczyną śmierci była anemia złośliwa, oraz choroba  
popromienna wywołana promieniowaniem jonizującym. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pogrzeb odbył się 6 lipca 1934r. w gronie rodziny i przyjaciół. Maria spoczęła,  na cmentarzu 
obok Piotra. 20kwietnia 1995r. szczątki Mari i Piotra Curie zostały przeniesione do Panteonu w 
Paryżu. 

 

 

 

Symboliczna tab. Nagrobna na  

 

Symboliczna tab. na grobowcu 

rodzinnym Skłodowskich 



 
 
 
 
 
 

Wyróżnienia ,nagrody i upamiętnienia 

Maria Skłodowska-Curie oprócz dwóch nagród Nobla otrzymała szereg honorowych 
doktoratów  uczelni polskich i zagranicznych. Z Polskich uczelni uhonorowana była przez 
Politechnikę Lwowską, Warszawską, Uniwersytet Poznański,Jagieloński.Dla upamiętnienia jej 
życia i pracy powstało szereg filmów biograficznych, dokumentalnych i fabularnych produkcji 
polskiej , francuskiej amerykańskiej oraz w różnych koprodukcjach, seriale telewizyjne ,opera i 
sztuki teatralne. Jej imię noszą szkoły ,uniwersytety np. Uniwersytet lubelski U.M.C.S.Dla  
upamiętnienia jej życia i  polskości w setną rocznicę urodzin  w 1967r.w  rodzinnym domu 
gdzie się urodziła w Warszawie przy ul. Freta 16 otworzono muzeum noblistki. Zostało 
wzniesionych kilka pomników i popiersi z jej wizerunkiem. Maria Skłodowska była 
upamiętniana na monetach i banknotach – sześciokrotnie w Polsce, dwa razy we Francji i raz w 
Hiszpanii. Jej wizerunek widnieje równie z na znaczkach pocztowych wydawanych przez poczty 
francuską ,polską, szwedzką i Monako. 



 
 
 
 
 
 

 

Maria Skłodowska na banknocie 100 frankowym 

10 złotych 100 lecie urodzin Marii Skłodowskiej 

W-wa ul. Freta 16 miejsce urodzin Marii obecnie jej  muzeum 


