
W r 1929 otrzymuje wielka uczona gram radu od obywateli 
Stanów Zjednoczonych.

Po ślubie warunki mieli bardzo 
ciężkie. Jako warsztat pracy otrzy
mali nieopalaną szopę w podwórzu 
miejskiej szkoły fizycznej.

Marja Curie-Skłodowska doko
nała swoim odkryciem przewrotu w 
pojęciach o budowie wszechświata. 
Takie jest zdanie nauki. Przyta
czając je, mam przed oczami wą
tłą, nikłą postać wielkiej uczonej. 
Zdawałoby się, że niema słów dość 
wzniosłych, niema superlatywów 
wystarczających, aby mówić o tej 
kobiecie niezwykłej; znając Ją, nie 
znam słów dość skromnych i pro
stych, aby opowiedzieć o Jej ży
ciu. ■ . j .

Marja Skłodowska-Cune urodzi
ła się w Warszawie w 1867 r. Oj
ciec Jej był profesorem fizyki i ma
tematyki w gimnazjach warszaw
skich, matka przełożoną zakładów 
źdislcich*

Jako dziecko 4 letnie nauczyła 
się czytać. Bawiła się ze swoją 
starszą o dwa lata siostrą literka
mi z tektury — były to Jej pierw
sze lekcje-

Niewiadomo jak zdobyła naukę 
czytania. Kiedy wyrażano Jej swo
je zdziwienie i obrzucano pytania
mi! jak to się stało, mała dziew
czynka odpowiadała nawpół z 
płaczem: „To wcale nie jest moja 
wina'...

Gimnazjum ukończyła ze złotym 
medalem, mając lat 15-cie.

W roku 1891 spełniło się nare
szcie Jej pragnienie, jedzie do Pa
ryża na studja w Sorbonie.

Sama o sobie mówi w owych cza
sach, że czuje się dobrze dopiero 
wtedy, gdy pracuje po 14 godzin 
na dobę.

W cztery lata potem zaślubia 
młodego uczonego francuskiego 
Piotra Curie.

marja curie
Głos o zasługach Marji Skłodowskiej - Curie, pozostawiamy 

specjalistom. Na tern miejscu pragniemy przybłizyc tę wielką 
postać szerokiemu ogółowi, ukazać Ją w całej eJ . P , ■ '
w skromności życia codziennego, we wzniosłem bohaterstwie ma
terialnej abnegacji. Pragniemy odsłonie Jej wielkie serce, 
niezłomny charakter. Osoba, która miała możność niejednokro
tnie zbliżyć się do Niej skreśliła te wspomnienia, w których 
ujrzymy poza wielką uczoną — wielkiego w swej prostocie 
Człowieka.

Powaga maleńkiej Marysi

W 25-tą rocznicę odkrycia radu, 
w liście do Marji Curie-Skłodow- 
skiej, pisze o tej szopie jeden z 
profesorów, że była to „stajnia do
stępna wszelkim wichrom". W tej 
to stajni został odkryty rad-

Stała się rzecz straszliwa: w ro
ku 1906 ginie tragicznie Piotr Cu
rie, przejechany przez wóz cięża
rowy. .

Ta wątła, o słabem zdrowiu ko
bieta miała jednak w sobie siły 
nadludzkie. Objęła po mężu kate
drę, ofiarowaną jej jednomyślnie 
przez Sorbonę- prowadziła nadal 
wszystkie prace, rozpoczęte wspól
nie w laboratorjum. Wydała po 
opracowaniu i uzupełnieniu dzieła 
swego męża.

Zajmowała się bardzo gorliwie 
wychowaniem córek, z których 
młodsza miała wtedy 2 lata. Podo
łała wszystkiemu.

Pracowała do końca w tak zwa
nej „Fondation Curie" — Narodo
wej Fundacji Francji, składającej 
się z działu biologicznego i fizy- 
czno-chemicznego, pracowni, lecz
nicy i t. d. Stała na jej czele. W 
Sorbonie wykłady o promienio
twórczości, objęte po śmierci mę
ża, prowadziła aż do swojej śmier
ci- Po odkryciu polonu i radu w 
1898 r- posypały się odznaczenia 
i zaszczyty. Wspólnie z mężem o- 
trzymała pierwszy raz nagrodę 
Nobla, w dziale fizyki. Po raz dru-

Wizyta Prezydenta Doumergue w Instytucie im. małżonków Curie w Paryżu.
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gi przyznano Jej to odznaczenie 
samodzielnie. Wszystkie pienią
dze, pochodzące z nagród szły na 
ulepszenie warunków pracy. Bez
interesowność tych dwojga ludzi 
była nieprzeciętna. Nie korzystali 
nigdy materjalnie ze swojego od
krycia. Rad uważali za własność 
ludzkości. Nietylko materjalnie 
nie chcieli go wyzyskiwać. Pod 
względem naukowym okazywali 
też niebywałą bezinteresowność. 
Dzielili się każdym szczegółem 
swej pracy z całym światem nauki.

W 1921 roku została zaproszo
na do Ameryki. Było tam grono 
kobiet, na czele którego stała 
dziennikarka amerykańska pani 
Meloney. Ofiarowały one Ma
rji Skłodowskiej-Curie gram radu, 
wartości ówczesnej 75.000 doi. 
Rad ten oddała natychmiast Marja 
Curie swojemu Instytutowi. Na
stępny gram radu uzyskany w r. 
1929 ofiarowała uczona powstałe
mu na jej życzenie Instytutowi Ra
dowemu w Warszawie. Zebrała 
fundusz na ten gram również p. 
Meloney, rozpisując listy do kilku 
miljonerów z Rockefellerem i For
dem na czele. Dali oni po 5-000 
doi., brakującą zaś resztę 10.000 
doi. ofiarowała fabryka radu w 
Belgji jako specjalny dar dla p. 
Curie. *

Pamiętam jeden obiad u Marji 
Curie. Była Ona, jej siostra dr.Dłu- 
ska, dwie córki i zięć- Obydwie 
panie starsze o surowym skrom
nym wyglądzie, córka Irena w cie
mnej, prostej sukience, zięć w gar-

Instytut Radowy im. Marji Skłodowskiej-Curie w Warszawie.
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niturze ,.naukowca" na którym 
widziałam ślady „menu" laborato
ryjnego. Otoczenie i mieszkanie 
poważne, trochę staroświeckie. 
Wśród tego wykwitała jak kwiat 
egzotyczny córka Ewa — bardzo 
ładna, bardzo moderne, sylwetka 
z ostatniego żurnalu, bardzo pary
ska. Mówi po polsku doskonale z 
leciutkim akcentem cudzoziem
skim.

Atmosfera tego domu była cicha, 
poważna, przedziwnie miła swoją 
niezwykłą prostotą.

Marja Skłodowska-Curie uzna
wała za podstawę w życiu pier
wiastki idealne i obowiązki obywa- 
telsko-społeczne. Miała w sobie o- 
grom spokoju i równowagi. Pisząc 
c swojem życiu z mężem wspomi
na: „Jeżeli nam brakło środków i 
wygód, natomiast mało co mogło 
zakłócić nam spokój". Po śmierci 
zaś ukochanego człowieka pamię
tała najbardziej jego słowa, które 
spełniła jak rozkaz testamentu: 
„Cokolwiekby się stać miało, choć
by przyszło pozostać jak ciało bez 
duszy, trzeba mimo wszystko — 
pracować dalej!“

Stosunek Marji Curie do spraw 
feministycznych nie był czynny, ale 
bardzo wyraźny. Gdy w roku 1932 
odrzucone zostało przez Senat w 
Paryżu prawo głosowania ko
biet, gdy jeden z senatorów powo
łał się na Marję Curie, że jest to 
z Jej poglądami zgodne, wielka u- 
czona wystosowała list do Prezesa 
Senatu, pisząc, że z zasady nie za
biera głosu w dyskusjach publicz
nych, poza naukowemi, jednak pro-

Marja Skłodowska-Curie (rzeźba Nitschowej 
w Instytucie Radowym w Warszawie)

si, aby w tym wypadku było Sena
towi podane Jej zdanie, że „prawo 
głosowania dla kobiet jest zasadni
czo słuszne i że będzie musiało być 
uznane."

❖
Jaka była w życiu codziennem?

Co lubiła?
Ulubioną Jej rozrywką i wypo

czynkiem były długie spacery 
na wsi, w dni wolne od pra
cy- Poza tem uprawiała sporty: 
wiosłowanie, łyżwy i pływanie.
Prowadziła auto. Dostała swego 
czasu od Forda luksusowy samo
chód — nie przyjęła go, lecz wy
brała sobie najskromniejszy. Do
piero od niedawna zmuszono Ją ze 
względu na osłabiony wzrok, aby 
przyjęła szofera-

Jej jedyną bodaj namiętnością 
były kwiaty. Posiadała mały do- 
mek na Riwierze, na odludnej pla
ży w Cavalaire i tam osobiście pie
lęgnowała kwiaty.

Miała jedno pragnienie Marja 
Curie-Skłodowska: poświęcić część 
swego bezcennego czasu, aby pra
cować w Polsce. Było to niemożli
we: niema katedry radjologji w 
Polsce. Jest w Warszawie Instytut 
Jej imienia, stworzony jako dar dla 
Niej przez całą Polskę. Nie jest on 
jednak całkowicie wykończony — 
nie ma jeszcze pracowni fizycznej 
-— czyli nie było w nim warsztatu 
pracy dla Marji Curie. Na prośbę 
Jej, przygotowano dla Niej małe 
mieszkanko w Instytucie.

niestety — nie było Jej danem 
w niem na stałe zamieszkać-

Romana Dalborowa.


