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Maria Skłodowska-Curie 

 

Maria Skłodowska-Curie to dwukrotna laureatka Nagrody Nobla. Urodziła się  

w Warszawie 7. listopada 1867 roku. Jej rodzice byli nauczycielami. Matka prowadziła szkołę 

dla dziewcząt. Ojciec był nauczycielem fizyki i matematyki oraz dyrektorem dwóch 

warszawskich gimnazjów męskich. Niestety, kiedy Maria miała zaledwie 11 lat, jej matka 

zmarła.  

Maria Skłodowska odnosiła w szkole sukcesy, gimnazjum ukończyła ze złotym 

medalem. Podobnie jak jej starsza siostra Bronia, chciała iść dalej na studia, jednak  

w zaborze rosyjskim kobiet nie przyjmowano na uniwersytety. Dziewcząt nie było stać  

na studia za granicą, dlatego umówiły się, że Maria będzie pracować i z zarobionych 

pieniędzy opłaci studia siostry. Maria pracowała jako prywatna nauczycielka – była 

niezwykle zdolna, posiadała szeroką wiedzę i mówiła pięcioma językami: po polsku, 

rosyjsku, angielsku, niemiecku i francusku. Kiedy Bronia ukończyła medycynę i została 

lekarką, umożliwiła Marii wyjazd na studia. 24-letnia Maria wyjechała do Paryża,  

aby studiować fizykę i matematykę na Sorbonie. Oba kierunki ukończyła oczywiście  

z najlepszymi ocenami.  

W czasie studiów Maria poznała Piotra Curie, starszego o kilka lat francuskiego 

naukowca. Te same zainteresowania i wzajemna fascynacja sprawiły, że młodzi wkrótce 

wzięli ślub i rozpoczęli wspólne badania naukowe. W 1903 roku za swoje odkrycia  

w dziedzinie fizyki otrzymali Nagrodę Nobla. Trzy lata później Marię spotkało ogromne 

nieszczęście, Piotr zginął w wypadku ulicznym. Ich starsza córka Irena miała wtedy 9 lat,  

a młodsza Ewa dopiero 3 lata.  

Po śmierci męża Maria Skłodowska-Curie jako pierwsza kobieta w historii Francji 

została profesorem na Sorbonie. Nadal prowadziła badania i w roku 1911 po raz drugi 

otrzymała Nagrodę Nobla, tym razem w dziedzinie chemii. Była pierwszą osobą 

uhonorowanym tą nagrodą dwukrotnie.  

Skłodowska stała się sławna. Jej imieniem nazywane były uczelnie, pracownie 

naukowe i szpitale. Naukowe sukcesy odnosiła również córka Marii. W roku 1935 Irena 

otrzymała Nagrodę Nobla, jednak matka już się o tym nie dowiedziała. Maria Skłodowska-

Curie zmarła rok wcześniej, w 1934 roku. Młodsza córka – Ewa, została dziennikarką. 

Napisała biografię swojej matki, którą z czasem przetłumaczono na ponad dwadzieścia 

języków świata.  

 

Tekst powstał w oparciu o liczne biografie Marii Skłodowskiej-Curie. 


