MARIA SKŁODOWSKA-CURIE
Urodziłam się w Warszawie

www.warsawtour.pl
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Rower był ulubionym środkiem lokomocji Marii Skłodowskiej-Curie.
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KIM BYŁA MARIA SKŁODOWSKA-CURIE?

Wybitną uczoną, odkrywczynią
promieniotwórczych pierwiastków
polonu i radu, pierwszą kobietą
uhonorowaną Nagrodą Nobla – i to aż
dwukrotnie, w dwóch różnych dziedzinach – a także pierwszą kobietą z tytułem profesora Sorbony. Jest również
jedyną osobą urodzoną poza Francją,
która spoczęła w paryskim Panteonie.

O jej pionierskich dokonaniach
przeczytasz w oficjalnych biogramach.
Jeśli jednak Twoja ciekawość sięga
dalej, nie ma lepszego miejsca do
poznania tej niezwykłej kobiety niż
jej rodzinne miasto – Warszawa. Tutaj
dowiesz się, jak Maria odkryła swoje
powołanie, jakie miała dzieciństwo,
z jakiej rodziny pochodziła.
Poznając jej warszawskie miejsca
i związane z nimi historie, niespodziewanie odkryjesz coś fascynującego.
Za posągową Marią Skłodowską-Curie
stoi dziewczyna, której charakter
ukształtowała rodzina i czasy, w jakich przyszło jej żyć, ale i tragiczne
zrządzenia losu, którym musiała
stawić czoło.
Zapraszamy Cię do spotkania
z Marią w Warszawie – mieście
jej młodości.
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otrzymanie Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki wraz
z mężem Piotrem i Antoine’em Henri Becquerelem
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Skłodowskiej w Warszawie
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przeniesienie szczątków
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DOM URODZENIA – MUZEUM MARII
SKŁODOWSKIEJ-CURIE POLSKIEGO
TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO
ul. Freta 16, www.muzeum–msc.pl

fot. F. Kwiatkowski

Ta staromiejska kamienica zapewne
byłaby jedną z wielu, gdyby nie wydarzenie, które zapewniło jej miejsce na
mapie ważnych warszawskich obiektów.
Tutaj 7 listopada 1867 roku na świat
przyszła Maria Skłodowska. W kamienicy mieściła się pensja dla dziewcząt, którą prowadziła matka Marii
– Bronisława. Jej ojciec, Władysław
Skłodowski, był znanym w Warszawie nauczycielem matematyki i fizyki
w szkołach średnich. Gdy w rok po narodzinach najmłodszej córki otrzymał
posadę podinspektora w gimnazjum
męskim, rodzina zmieniła miejsce zamieszkania.
Fragment listu Marii Skłodowskiej pisanego ze Szczuk
do Anieli Kleckiej do Warszawy

CZY WIESZ, ŻE?
W chwili narodzin Marii Warszawa
była częścią Imperium Rosyjskiego.
Językiem urzędowym był rosyjski,
a manifestowanie polskości było zabronione i surowo karane.

Przy ulicy Freta 16 utworzono muzeum biograficzne, będące jedyną
tego typu placówką na świecie poświęconą Marii Skłodowskiej-Curie.
Muzeum gromadzi i eksponuje osobiste przedmioty Marii oraz pamiątki
rodzinne Skłodowskich (zdjęcia: źródło
– Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem).

Torebka Marii Skłodowskiej-Curie otrzymana w prezencie
od Związku Polek w Ameryce w 1929 roku

Z okazji 150. rocznicy urodzin
uczonej, która przypada na listopad
2017r., planowane jest otwarcie nowej, interaktywnej wystawy w odrestaurowanych wnętrzach kamienicy.
Zastosowane rozwiązania multimedialne oraz oryginalne eksponaty umożliwią połączenie fascynującej biografii
z wciągającą opowieścią o nauce.
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KOŚCIÓŁ NAWIEDZENIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY
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SKARPA WIŚLANA

ul. Przyrynek 2
„Warszawę cechują prawdziwe perły
architektoniczne, które na szczęście
przetrwały i stale są upiększane. Jest
tutaj malownicze stare miasto [...]
Nieopodal płynie Wisła, nad brzegiem
której ugruntowany jest szeroki bulwar.
W okolicy liczne parki, bardzo rozległe,
a także skwery i prywatne ogrody.”
Fragment listu Marii do córki Irene 6.10.1921

fot. W. Z. Panów, pzstudio.pl

Ta jedna z najstarszych w Warszawie
świątynia była kościołem parafialnym
rodziny Skłodowskich. Tutaj odbył się
chrzest małej Marii i prawdopodobnie
jej rodzeństwa. Akt chrztu Marii zachował się do dnia dzisiejszego.
Mania (tak wołano na nią w domu)
to najmłodsza spośród pięciorga dzieci państwa Skłodowskich.
Niezwykle mocno związana była we
wczesnym dzieciństwie z najstarszą
siostrą – Zofią, która opiekowała się
nią i dotrzymywała jej towarzystwa.
Z Józefem, Bronisławą i Heleną Maria
utrzymywała bliskie kontakty przez
całe życie i wielokrotnie najbliższa
rodzina służyła jej nieocenionym
wsparciem.

Kościół Nawiedzenia Najświętszej
Marii Panny został wzniesiony na początku XV wieku, według przekazu –
na miejscu pogańskiej świątyni. Sto lat
później wybudowano charakterystyczną gotycką wieżę, obok której znajduje
się taras z malowniczym widokiem na
Wisłę i prawobrzeżną część miasta.

O Skarpie wiślanej Maria zachowała jasne wspomnienia z dzieciństwa – to jedno z ulubionych miejsc jej spacerów, była
tu także podczas swojej ostatniej wizyty
w Warszawie w 1932 roku. „Ta rzeka ma
dla mnie powab, którego istoty nawet
pojąć nie potrafię” – pisała wówczas.
W drugiej połowie XIX wieku tereny
pod skarpą warszawską były gęsto
zabudowane, a na brzegu rzeki toczyło
się intensywne życie – tutaj lokowały się
browary i firmy transportowe, kobiety

CZY WIESZ, ŻE?

Maria bardzo lubiła aktywny wypoczynek na łonie natury. Od dzieciństwa
spędzała wakacje na wsi, a w podróż
poślubną Maria i Piotr Curie wybrali
się na rowerach.
przychodziły czerpać wodę i robić pranie, a oba brzegi Wisły połączył nowo
wybudowany most Aleksandryjski,
zwany – od nazwiska konstruktora –
mostem Kierbedzia.
Dzisiaj krajobraz nad rzeką nie
przypomina tego, który oglądała
Maria. Brzegi Wisły nadal tętnią życiem,
zwłaszcza w okresie letnim, jednak są
one miejscem rekreacji. Miejskie plaże,
liczne bary, plenerowe koncerty i wieczorne pokazy w Multimedialnym Parku
Fontann przyciągają mieszkańców
miasta i turystów.

ul. Freta 10
W tym kościele, położonym zaledwie kilka kroków od miejsca urodzenia
Marii, dziewczynka przyjęła Pierwszą
Komunię Świętą. Wspominała, że
wydarzenie to było dla niej ogromnym
przeżyciem.
Nie przeczuwała jeszcze, że nadchodzące wydarzenia wystawią jej
wiarę na ciężką próbę. Jej ukochana siostra Zosia zaraziła się tyfusem
i zmarła w wieku 15 lat. W tym czasie
matka Marii zmagała się z postępującą szybko gruźlicą. Pomimo kosztownych kuracji i gorących modlitw
rodziny, zmarła. Dziewczynka miała
wówczas 11 lat.

fot. W.Z. Panów, pzstudio.pl
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KOŚCIÓŁ ŚW. JACKA
(OO. DOMINIKANÓW)
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CENTRALNA BIBLIOTEKA ROLNICZA
ul. Krakowskie Przedmieście 66, www.cbr.edu.pl

XVIII-wieczna świątynia została
wybudowana poza murami miejskimi dla zakonu ojców dominikanów.
W czasie Powstania Warszawskiego w 1944 mieścił się tutaj szpital
polowy. Nie bacząc na to, hitlerowcy zbombardowali obiekt, zabijając
ponad 1000 osób – rannych i personel szpitalny.
Kościół został odbudowany
w 1968 roku.

Tutaj mieściło się Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, będące instytucją
oświatową i naukowo-badawczą.
W oficynie na tyłach budynku urządzono pracownię fizyczną z laboratorium,
w którym Maria – dzięki życzliwości
kierującego placówką kuzyna – mogła
przeprowadzać doświadczenia. „Gdyby
mnie w Warszawie dobrze nie nauczyli
analizy chemicznej, [...] nie wydzieliłabym radu” – przyznała po latach.
Obecnie gmach jest siedzibą Centralnej Biblioteki Rolniczej, w której
posiadaniu są cenne starodruki i XIXwieczne polonika z zakresu rolnictwa
i nauk przyrodniczych.
W oficynie mieszczącej dawną pracownię znajdują się pokoje gościnne
z pięknym widokiem na ogród i prawy
brzeg Wisły.

CZY WIESZ, ŻE?
Choć Maria otrzymała drugą Nagrodę
Nobla w 1911 roku za odkrycie polonu
i radu, w dziedzinie chemii była samoukiem. Sama czytała najważniejsze
prace z tego zakresu po zakończeniu
gimnazjum, by później przeprowadzać
doświadczenia w laboratorium na Krakowskim Przedmieściu. Na Sorbonie
studiowała matematykę i fizykę.

c

c

z oba

6

HOTEL BRISTOL
ul. Krakowskie Przedmieście 42/44

Gdy Maria odwiedziła Warszawę
w 1913 roku, po otrzymaniu drugiej
Nagrody Nobla, była witana przez warszawskie elity z wielkimi honorami.
W Sali Malinowej hotelu Bristol wydano bankiet na cześć uczonej. Siostra
Marii, Helena Szalay, tak opisała tę uroczystość: „Maria słuchając przemówień
wielu mówców, czasem zapisywała
coś w notesie. Na koniec podziękowała wszystkim za złożone hołdy”. Jak
okazało się później, nie słuchała przemówień, lecz rozwiązywała zadanie
matematyczne. „I byłam zadowolona,
bo mi się udało” – podsumowała.
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SKWER JANA TWARDOWSKIEGO

fot. S. Szczygieł

fot. Hotel Bristol Warsaw

Oryginalny notatnik Marii Skłodowskiej-Curie
fot. Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem
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Bristol był najnowocześniejszym hotelem ówczesnej Warszawy. Posiadał
własną elektrownię, centralne ogrzewanie, wyposażony był w kryształową windę.
II wojnę światową obiekt przetrwał
z niewielkimi zniszczeniami, a na przełomie lat 80-tych i 90-tych przeszedł
kapitalny remont.
Wśród hotelowych gości nie brakuje
przywódców politycznych oraz gwiazd
świata kultury. Tutaj zatrzymali się
m.in. Edward Grieg, Pablo Picasso,
Marlena Dietrich, Woody Allen czy
Martin Scorsese.

W miejscu, gdzie dziś rozciąga się
skwer między ulicą Karową a kościołem
Wizytek, stał gmach III Żeńskiego Gimnazjum Rządowego, do którego uczęszczała nastoletnia Maria Skłodowska.

Zgodnie z polityką władz carskich,
obowiązującym językiem nauczania był rosyjski. Maria – wychowana
w tradycji patriotycznej – szczerze
nienawidziła opresyjnego systemu.
Mimo to, w wieku 16 lat ukończyła
szkołę średnią z doskonałym wynikiem
– otrzymała złoty medal.
Po okresie wytężonej pracy, ojciec
postanowił wysłać ją na zasłużony
odpoczynek – przez rok przebywała
u rodziny na wsi, spędzając czas na rozrywkach i zabawach z rówieśnikami.
CZY WIESZ, ŻE?
Rodzice Marii przykładali ogromną
wagę do wykształcenia swoich dzieci.
Wieczorami ojciec czytał im literaturę obcą w oryginale. Maria władała
biegle pięcioma językami.
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UNIWERSYTET WARSZAWSKI
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, www.uw.edu.pl

fot. W. Z. Panów, pzstudio.pl

„Droga Ewuniu,
[...] Podróż minęła mi dobrze i przyjechałam punktualnie do Warszawy,
gdzie na dworcu czekały na mnie
kwiaty i delegacje uniwersyteckie”
Fragment listu do Ewy Curie 4.10.1921

Uczona przyjechała wówczas na
inaugurację roku akademickiego
1921/1922. Dwa lata wcześniej otrzymała propozycję objęcia Katedry Fizyki
Eksperymentalnej. Maria odmówiła,
ale utrzymywała kontakty z uczelnią.
Gdy w 1925 r. odwiedziła Instytut Fizyki, tłumy próbowały dostać się na salę,
by wysłuchać jej wykładu na temat
badań nad promieniotwórczością.
Uniwersytet nadał Marii tytuł Honorowego Profesora Wydziału Filozoficznego.

Uniwersytet Warszawski jest największą i jedną z najlepszych uczelni
polskich, która kształci obecnie ponad
50 tys. osób na 21 wydziałach.
W XIX wieku kobiety, które chciały
studiować, musiały walczyć ze
stereotypowymi poglądami na swój
temat. Tylko nieliczne uczelnie przyjmowały studentki. Często były one
jednak przez kolegów ignorowane
i traktowane z góry.
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OGRÓD SASKI I PLAC PIŁSUDSKIEGO
(D. PLAC SASKI)

W drodze do szkoły Maria niemal
codziennie mijała Ogród Saski.
Starannie utrzymana roślinność, pijalnia wód mineralnych, teatr letni oraz
pałac Saski, zamykający ogród od strony wschodniej, sprawiały, że miejsce to
zwane było salonem Warszawy.
Na placu Saskim sąsiadującym
z ogrodem stał – wystawiony na
polecenie cara Rosji – obelisk ku czci
polskich generałów, którzy odmówili
udziału w antycarskim powstaniu.
Nietrudno domyślić się, że obiekt ten
nie należał do lubianych. Zgodnie z rytuałem, młodzież spiesząca do szkoły
ukradkiem spluwała na pomnik. Tak
też czyniła i Maria.
CZY WIESZ, ŻE?

CZY WIESZ, ŻE?
Maria Skłodowska-Curie była jedną
z pierwszych kobiet, które zdobyły prawo jazdy. Zrobiła to w czasie
I wojny światowej, aby móc prowadzić
furgonetki wyposażone w aparaty
rentgenowskie. W ten sposób „małe
Curie”, bo tak nazywano pojazdy pomysłu Marii, docierały na front, aby
prześwietlać rannych żołnierzy.

Maria przejawiała także talent plastyczny. Listy wysyłane do rodziny
i przyjaciół oraz kartki pamiętnika
ozdabiała ilustracjami.
(zdjęcie listu z psem Lancetem)

fot. W. Z. Panów, pzstudio.pl

Ogród Saski, otwarty w 1727 roku,
jest najstarszym w Polsce ogrodem publicznym. W czasie II wojny światowej
uległ zniszczeniu, a pałac Saski został
przez hitlerowców wysadzony w powietrze. Z bryły pałacowej zachował
się jedynie fragment arkady, w której
jeszcze przed wojną utworzono Grób
Nieznanego Żołnierza. Pałacu nie
odbudowano, a Grób jest częścią Placu
Piłsudskiego. Płonie przy nim wieczny
znicz, a warta honorowa pełni całodobową straż.
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ULICA NOWOLIPKI

fot: Austriacka Biblioteka Narodowa, Esp 1058,1 B

Pod dawnym adresem Nowolipki 11/15
mieściło się II Gimnazjum Męskie. Tutaj
zamieszkał Władysław Skłodowski wraz
z rodziną, gdy otrzymał w szkole posadę
podinspektora. Aby podreperować
domowy budżet, prowadził tam również
stancję dla chłopców. Tam właśnie Maria
spędziła swe wczesne dzieciństwo.
Skłodowscy przeprowadzali się kilkakrotnie w ciągu następnych lat, by
później znów powrócić do mieszkania
przy gimnazjum.
Rejon Nowolipek stał się pod koniec
XIX wieku częścią dzielnicy żydowskiej,
a w czasie II wojny światowej naziści
utworzyli tu getto. Obszar ten został
doszczętnie zniszczony po upadku powstania w getcie w 1943 roku, po dawnych zabudowaniach nie został więc
niemal żaden ślad, zmienił się także
przebieg ulic.

CZY WIESZ, ŻE?

Ojciec Marii borykał się z problemami
finansowymi i nie był w stanie zapewnić wszystkim dzieciom kosztownego
wyższego wykształcenia. W tej sytuacji Maria zawarła ze swoją siostrą
Bronią umowę.
Podjęła się pracy guwernantki, a zarobione pieniądze przekazywała przez
kilka lat siostrze, by umożliwić jej studia na Sorbonie. Później to Bronia
miała pomóc Mani – i tak też się stało.
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PAŁAC JABŁONOWSKICH
ul. Senatorska 14/16

Do wybuchu II wojny światowej w pałacu mieścił się Ratusz m.st. Warszawy.
W 1925 roku nadano tutaj Marii Skłodowskiej-Curie Dyplom Honorowego
Obywatela Warszawy. W czasie uroczystości odczytano akt założenia fundacji,
mającej doprowadzić do utworzenia
Instytutu Radowego w Warszawie.
O placówkę tę Maria usilnie zabiegała.
Na zakończenie odbył się bankiet na
cześć uczonej.
Choć Maria już nigdy nie wróciła
na stałe do kraju, często odwiedzała
Polskę, a Warszawę nazywała pieszczotliwie „kochaną Warszawką”. Odkryty
pierwiastek nazwała polonem, właśnie
na cześć Polski.
Uszkodzony podczas Powstania
Warszawskiego w 1944 r., pałac
został rozebrany po zakończeniu
wojny. Dzisiejsza bryła jest efektem
odbudowy w latach 90-tych.

fot. W. Z. Panów, pzstudio.pl

CZY WIESZ, ŻE?

Maria nie lubiła oficjalnych przyjęć i bankietów wydawanych na jej
cześć, starała się unikać rozgłosu.
Albert Einstein, z którym się przyjaźniła, powiedział o niej: „Pani Curie
jest – ze wszystkich ludzi na świecie – jedynym nie zepsutym przez
sławę człowiekiem”.
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POLITECHNIKA WARSZAWSKA
plac Politechniki 1, www.pw.edu.pl
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INSTYTUT RADOWY
(CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE)
ul. Wawelska 15

fot. archiwum Politechniki Warszawskiej

Gdy w 1925 roku uczona odwiedziła
uczelnię, była z honorami przyjmowana przez profesorów, a w rok później
Wydział Fizyki nadał jej tytuł doctora
honoris causa.
Od 2005 roku w holu Gmachu Głównego stoi pomnik Marii SkłodowskiejCurie dłuta Maksymiliana Biskupskiego.

Politechnika Warszawska należy
do grona najlepszych polskich uczelni
technicznych. Reprezentacyjny Gmach
Główny pochodzi z przełomu XIX i XX
wieku, a jego budowa trwała zaledwie
dwa lata. Zwieńczony jest szklanym
stropem i mieści piękny krużgankowy dziedziniec.

fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Maria bardzo zabiegała o otwarcie placówki, która miała prowadzić
badania z zakresu fizyki i chemii oraz
leczyć chorych, wykorzystując właściCZY WIESZ, ŻE?
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PRACOWNIA RADIOLOGICZNA
ul. Śniadeckich 8 (dawna Kaliksta 8)

"W roku 1912 miałam możliwość
współtworzyć pracownię radiologiczną w Warszawie z tamtejszym Towarzystwem Naukowym. Powierzono mi
jej kierownictwo. Chociaż nie mogłam
opuścić Francji i wrócić do Polski,
chętnie zgodziłam się zająć organizacją badań w nowej placówce"– tak
pisała Maria w swojej autobiografii
o otwartej w 1913 roku Warszawskiej

Pracowni Radiologicznej – pierwszej
tego typu placówce w Polsce.
Instytucja pracowała, odnosząc
sukcesy naukowe, do wybuchu II wojny światowej.
Dzisiaj w kamienicy mieści się Instytut Matematyczny PAN. Umieszczona
na elewacji budynku tablica informuje
o przeszłości tego miejsca.

Maria wraz z mężem, Piotrem Curie,
nie opatentowali metody pozyskiwania
radu. Uważali, że osiągnięcia naukowe
powinny służyć wszystkim, zaś sami nie
chcieli z nich czerpać zysków.

wości radu. Pierwszy Instytut Radowy
powstał w Paryżu w 1914 roku, a drugi
– bliźniaczy – otwarto w Warszawie
w 1932 roku, na dwa lata przed śmiercią uczonej. Na potrzeby badawcze
Maria podarowała 1 gram radu,
który kupiła za fundusze otrzymane od
przedstawicielek amerykańskiej Polonii.
Instytut funkcjonował także w czasie wojny, jednak w 1944 r. naziści
dokonali okrutnej pacyfikacji placówki.
Dzisiaj w tym miejscu działa Centrum Onkologii, natomiast w ogrodzie
przylegającym do budynku do dziś
rośnie drzewo posadzone przez
Marię. Tuż za ogrodzeniem dawnego
Instytutu biegnie uliczka Marii Skłodowskiej-Curie, a w głębi skweru stoi
pomnik uczonej.
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