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Maria Skłodowska Curie - młodość 

• Urodziła się 7 listopada 1867 roku w Warszawie. 

• W wieku 15 lat ukończyła ze złotym medalem Żeńskie Gimnazjum 
Rządowe w Warszawie.  

• Po ukończeniu nauki w gimnazjum udzielała korepetycji, zapisała 
się także na wykłady tajnej uczelni "Latającego Uniwersytetu", 
gdzie poznawała nauki przyrodnicze i socjologię. 

• Przez trzy lata pracowała jako guwernantka dzieci państwa 
Żorawskich w majątku Szczuki. 

• Ponieważ działające na terenie Polski uniwersytety nie 
przyjmowały kobiet, w 1891 roku Maria wyjechała do Paryża, 
gdzie na Sorbonie zapisała się na wydział nauk matematyczno-
przyrodniczych. 

• Zamieszkała w Paryżu u swojej siostry.  

• W roku 1893 uzyskała licencjat z nauk fizycznych z oceną "bardzo 
dobrze", a rok później z matematyki z oceną "dość dobrze". 
 

 



Maria Curie Skłodowska – praca z mężem 

• W 1894roku poślubiła francuskiego fizyka Piotra Curie. Ślub odbył się 
pod Paryżem, a w podróż poślubną nowożeńcy wybrali się rowerami. 

• W 1897 roku urodziła się pierwsza córka Marii – Irena, która w 1935 
roku wspólnie z mężem, otrzyma Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii 
za odkrycie zjawiska sztucznej promieniotwórczości. 

• W 1898 roku małżonkowie Curie odkryli wspólnie nowe pierwiastki - 
polon i rad. 

• W 1903 roku za prace nad pierwiastkami promieniotwórczymi Maria 
i Piotr Curie wspólnie z francuskim fizykiem Henri Becquerelem 
otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. 

• W 1904 roku przyszła na świat druga córka Marii- Ewa, która w 
przyszłości, m.in. w czasie II wojny, będzie działać w Siłach Zbrojnych 
Wolnej Francji. 

• W 1896 roku Maria zdała egzamin uprawniający ją do nauczania w 
średnich szkołach żeńskich.  

• 1906 roku zginął w wypadku Piotr curie - został przejechany przez 
wóz konny na jednym z najbardziej ruchliwych skrzyżowań Paryża. 

 

 

Troje noblistów na jednym zdjęciu: Piotr, Irene i Maria Curie. 
Źródło: Eve Curie: Madame Curie. S. 259 / Wikimedia 



Maria Skłodowska Curie – po śmierci męża 

• Drugiego Nobla Maria Skłodowska - Curie otrzymała w 
1911 roku za prace nad promieniotwórczością i 
odkrycie nowych pierwiastków radioaktywnych - radu 
i polonu (Piotr Curie zmarł w 1906 roku). 

• W 1913 roku Skłodowska-Curie uczestniczyła w 
otwarciu Pracowni Radiologicznej w Warszawie, a już 
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości rozpoczęła 
starania o otwarcie w kraju Instytutu Radowego, 
którego wybudowanie, jak wspominała, było jej 
najgorętszym życzeniem. 

• W 1926 otrzymuje tytuł honowis causa Politechniki 
Warszawskiej. 

• W 1932 roku badaczka wzięła udział w otwarciu 
Instytutu Radowego w Warszawie. W czasie tej 
uroczystości zasadziła trzy pamiątkowe drzewa. 

 

 



Maria Skłodowska-Curie – śmierć 

• Zmarła w 1934 roku, a za przyczynę uznano długotrwały wpływ 
na organizm badaczki szkodliwego promieniowania.  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. 

• Maria spoczęła obok męża w miejscu pochówku francuskich 
bohaterów narodowych - na paryskim Panteonie. Maria była 
pierwszą kobietą uhonorowaną w ten sposób i pierwszą osobą 
nie urodzoną we Francji, która tu spoczęła. 

 
 

 



Maria Skłodowska-Curie – śmierć 

• Wszystkie rzeczy osobiste Marii są skażone izotopem radu (226), 
którego okres połowicznego rozpadu wynosi ok. 1600 lat. Notatki 
uczonej przechowywane są w ołowianych naczyniach. Jej ciało 
zostało pochowane w ołowianej trumnie. 

 

Kamienica przy ul. Freta 16 w Warszawie, miejsce urodzenia  
Marii Skłodowskiej. Od 1967 siedziba muzeum noblistki 

• Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie znajduje się w Warszawie 
przy ulicy Freta, w domu, w którym wielka polska uczona 
przyszła na świat. Prezentowane są tu m.in. fotografie 
rodzinne Marii Skłodowskiej-Curie, jej pamiątki rodzinne i 
archiwalia dotyczące polskich chemików. 



Maria Curie Skłodowska – pionierka 

• W 1916 roku Maria zrobiła prawo jazdy jako 
jedna z pierwszych kobiet w historii. Zrobiła to 
po to, by móc prowadzić samochód firmy 
Peugeot przewożący aparat rentgenowski. 
Uczona wraz z córką Irène jeździła na pola bitew 
pierwszej wojny i wykonywała prześwietlenia 
RTG rannym żołnierzom.  

 

Maria Skłodowska-Curie w furgonetce z aparatem rentgenowskim. Źródło: 
Eve Curie: Madame Curie. S. 329 / Wikimedia 



Maria Curie Skłodowska-pionierka 

• Pierwsza kobieta, która otrzymała Nobla w dziedzinie fizyki, i jak 
dotąd jedyna, która otrzymała Nobla z dwóch różnych dziedzin 
(chemia). 

• Jest pierwszą kobietą z tytułem profesorskim na paryskiej Sorbonie i 
pierwszą damą wśród członków Akademii Medycznej w Paryżu. 

• Jest również pierwszą kobietą, której szczątki spoczęły w paryskim 
Panteonie. 

• Wraz z mężem wybrała się w podróż poślubną na rowerach. Już 
sama podróż rowerowa łamała konwenanse epoki, a w dodatku 
Maria skróciła swoją długą suknię i jeździła bez kapelusza. To 
zakrawało na skandal obyczajowy. 



Maria Skłodowska Curie - ciekawostki 

• Przyjażniła się z Albertem Einstainem. W 1913 roku, już po 
śmierci męża, wybrała się z Einsteinem na wędrówki po 
Alpach. W latach 20. szwajcarski fizyk zaprosił Marię na 
wspólne żeglowanie po Jeziorze Genewskim. Wówczas, nad 
brzegiem, zrobiono im to zdjęcie: 

Maria Skłodowska-Curie i Albert Einstein nad Jeziorem Genewskim 
• Ukochanym psem rodziny Skłodowskich był wyżeł Lancet. 
      Kilkunastoletnia Maria sportretowała Lanceta w ten sposób: 



Maria Skłodowska Curie - ciekawostki 


