
Maria Skłodowska - Curie 



Kim była ??? 
Była fizykiem i chemikiem, narodowości polskiej. Obywatelka 

polska i francuska, większość życia spędziła we Francji, tam 

też rozwinęła swoją karierę naukową.Profesor Sorbony, 

autorka pionierskich prac z chemii jądr. 

 



Co osiągnęła ??? 
Do jej największych dokonań należą: opracowanie teorii 

promieniotwórczości, technik rozdzielania izotopów 

promieniotwórczych oraz odkrycie                                                  

dwóch nowych pierwiastków - radu                                                                     

i polonu. Pod jej osobistym kierunkiem                                                       

prowadzono też pierwsze w świecie                                                                      

badania nad leczeniem raka za                                     

pomocą promieniotwórczości. 

 



Otrzymała nagrodę Nobla???      
Została dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla za osiągnięcia naukowe, po 

raz pierwszy w 1903 z fizyki wraz z mężem i Henrim Becquerelem za badania 

nad odkrytym przez Henriego Becquerela zjawiskiem promieniotwórczości, 

po raz drugi w 1911 z chemii za wydzielenie czystego radu. Do dziś 

pozostaje jedyną kobietą, która tę nagrodę otrzymała dwukrotnie, a także 

jedynym uczonym w historii uhonorowanym nagrodą Nobla w dwóch 

różnych dziedzinach nauk przyrodniczych (fizyki i chemii). Prekursor nowej 

gałęzi chemii — radiochemii.  

  



. Maria Skłodowska urodziła się 7 listopada 1867 w 

Warszawie, znajdującej się wtedy w Królestwie Polskim, 

będącym częścią Imperium Rosyjskiego. Przyszła na świat w 

domu rodzinnym przy ul. Freta 16. Obecnie mieści się tam 

muzeum jej imienia, jak również siedziba Polskiego 

Towarzystwa Chemicznego. 



Rodzice 
Matka: Bogusława Boguska, herbu Topór, nauczycielka, 

prowadziła pensję dla dziewcząt z dobrych domów. Zmarła na 

gruźlicę, gdy Maria miała 11 lat. Katoliczka. Ojciec : Władysław 

Skłodowski, herbu Dołęga. nauczyciel fizyki i matematyki, 

dyrektor dwóch gimnazjów męskich, prowadził też stancję dla 

chłopców. Ateista. 



Rodzeństwo 
Rodzeństwo: Zofia, zmarła na tyfus gdy Maria miała 9 lat, 

Helena, nauczycielka,                                                                                 

Maria Józef, znany                                                                            

warszawski lekarz,                                                                                        

Bronisława , lekarka i                                                                                       

działaczka społeczna,                                                                                                  

blisko związana z Marią. 



Wczesna Szkoła 
Gdy Maria miała 10 lat rozpoczęła naukę na pensji dla dziewcząt, którą wcześniej 

prowadziła jej matka. Następnie kształciła się w III Żeńskim Gimnazjum 

Rządowym, które ukończyła w 1883 roku ze złotym medalem. Kolejny rok spędziła 

na wsi u rodziny jej ojca, gdzie regenerowała siły fizyczne i psychiczne                                                     

po bolesnych przeżyciach związanych ze śmiercią                                                               

matki i siostry. Po powrocie udzielała korepetycji z                                                                         

matematyki, fizyki, języków obcych (znała polski,                                                                            

rosyjski, niemiecki, angielski, francuski). 



Studenka 
Wraz z siostrami Bronią i Helą wstąpiły na Uniwersytet Latający. Tam 

panny Skłodowskie poznały wybitnych profesorów, którzy przekazali im 

zakazaną przez władzę wiedzę.Gimnazjum ukończyła Maria w wieku 15 lat 

zaproponował jej roczny                                                                                           

odpoczynek u krewnych na wsi,                                                                                                

gdzie Maria doskonale się                                                                                                    

bawiła. Po roku wróciła do                                                                                                   

Warszawy. 

 



Zafascynowane nauką, Maria i Bronia zawarły umowę, w myśl, 

której najpierw na studia do Paryża wyjedzie starsza z nich, a 

młodsza będzie pracowała w kraju na jej utrzymanie. Bronia 

wyjechała do Paryża studiowała medycynę, a Maria została 

guwernantką w Krakowie, a później w majątku ziemskim w 

Szczukach. Już w 1925 roku marzenie uczonej spełnia się, w 

czerwcu przyjeżdża do Warszawy i kładzie jedną z 

pierwszych cegieł pod budowę Instytutu Radowego przy ul. 

Wawelskiej w Warszawie. Za siedem lat przyjedzie tu znowu, 

tym razem na uroczyste otwarcie Instytutu, niestety będzie to 

jej ostatni pobyt w ojczynie. 

 



W roku 1934 Maria Sklodowska-Curie ma 67 lat, jest schorowana, 

zmęczona, ale nadal aktywna, pisze kolejną książkę, pracuje w Instytucie 

Radowym, planuje. Jednak choroba, która w niej tkwi postępuje 

nieubłaganie, w czerwcu z podejrzeniem choroby płuc jedzie wraz z Ewą do 

alpejskiego sanatorium w Sancellemoz, tam 4 lipca 1934 roku umiera na 

białaczkę. Zostaje pochowana w Sceaux pod Paryżem, we wspólnym grobie 

z mężem. Niezwykle skromnej ceremonii uczestniczy tylko najbliższa 

rodzina. Uczeni spoczywają tam do kwietnia 1995 roku, wtedy ich prochy 

przeniesiono do paryskiego Panteonu. Maria Sklodowska-Curie jest 

pierwszą i jedyną kobietą uhonorowaną w ten sposób za własne zasługi 

naukowe i jedyną osobą, która spoczywa w Panteonie nie będącą z 

pochodzenia Francuzką.  

Końcowe lata życia 


