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kobieta w tym gronie uczonych i, dla znających jej biografię, jako najbliższa kan-
dydatka do ponownego uhonorowania prestiżową nagrodą. 

oto bowiem 8 listopada otrzymała telegram z królewskiej Szwedzkiej aka-
demii nauk powiadamiający ją o nagrodzie nobla w dziedzinie chemii za od-
krycie nowych pierwiastków i otrzymanie radu w stanie czystym. dla szukają-
cego po latach śladów, jakie informacja ta wywołała w prasie francuskiej i belgij-
skiej, zaskoczeniem musiałoby być to, że pisano wiele o Marie Curie, ale w kontek-
ście skandalu obyczajowego, do jakiego miała doprowadzić poprzez „przestępczy 
związek” z innym uczonym, paulem langevinem, człowiekiem żonatym i ojcem. 
nacjonalistyczne pisemka nie omieszkały wytknąć jej obcego pochodzenia. Ma-
ria Curie odważnie stawiła czoło szykanom, które doprowadziły do oblegania jej 
domu i gróźb podpalenia. nie zrezygnowała też z osobistego stawienia się w sto-
licy Szwecji po odbiór nagrody, ale kalumnie kosztowały ją wiele i w kilka dni po 
powrocie ze Sztokholmu znalazła się w szpitalu. nie bez związku ze skandalem 
i niechęcią do obcych było natomiast odrzucenie w tym samym roku jej kandy-
datury do francuskiej akademii nauk. po tym afroncie Maria Curie odmówiła 
ponownego kandydowania i przez dziesięć lat nie pozwalała na publikacje swych 
prac naukowych pod szyldem akademii.

kampania prasowa, na szczęście, nie obniżyła prestiżu Marie Curie w oczach 
Solvaya ani uczonych z jego otoczenia, co, nawiasem mówiąc, daje dobre świa-
dectwo temu środowisku. Solvay wręcz manifestacyjnie zaproponował jej w tym 
czasie członkostwo w dziewięcioosobowym komitecie naukowym kolejnej orga-
nizacji, powołanej przezeń do życia – Międzynarodowego instytutu fizyki. kie-
dy w 1913 roku Maria Curie wzięła ponownie udział w kongresie, dziennikarze 
skupili się nad wygłoszonym przez nią wykładem na temat prawidłowości dez-
integracji radioaktywnej. pasje sprzed dwóch lat wygasły, a naukowe osiągnięcia 
słynnej badaczki odzyskały swój blask. tym razem kongres obradował w insty-
tucie fizjologii Solvaya w parku leopolda. rok później, w czerwcu 1914 roku, na-
sza badaczka uczestniczyła z kolei w zebraniu komitetu naukowego wspomnia-
nego wyżej instytutu fizyki i witała z radością nową inicjatywę Solvaya – powo-
łanie do życia instytutu Chemii. 

wojna przerwała tę współpracę i Maria Curie, podobnie jak szlachetny mece-
nas, zajmowała się innymi sprawami5. ale po jej zakończeniu powróciła z nową 
pasją do pracy naukowej i edukacyjnej. brukselskie kongresy stały się ważną czę-

5 Solvay był jednym z założycieli i sponsorów narodowego komitetu pomocy i Zaopatrzenia, 
który dzięki współpracy z wybitnymi przemysłowcami i bankierami pozwolił w trudnych latach 
wojny znaleźć środki i zorganizować system kartkowy pozwalający belgom przetrwać wojnę. Zob. 
m.in.: J. ł a p t o s, Belgia, warszawa 2010, s. 76–78.
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ścią jej międzynarodowych kontaktów i nie opuściła żadnego z nich aż do śmier-
ci6. Jej pozycja naukowa budziła respekt ale fakt, że była jedyną kobietą w gronie 
uczonych, mimo postępu, jaki w kwestii emancypacji przyniósł okres powojenny, 
nadal budził sensację. Symptomatyczny pod tym względem jest komentarz jed-
nego z ówczesnych dzienników, przy okazji kongresu, który odbył się w dwudzie-
stą piątą rocznicę odkrycia radu, uroczyście obchodzoną we francji i w belgii:

[...] obecność Marie Curie pośród tylu sławnych uczonych trochę dziwi. Jest ona uza-
sadniona, jak wszyscy wiedzą, ale jednak ta obecność jest niebywała, tym bardziej że nie 
chodzi tu o chłopczycę. pani Curie była żoną i ma córki. Jej sylwetka, mimo że z reguły 
gubi się nieco w czerni, jest bardzo kobieca, a jej sposób bycia nie jest pozbawiony dys-
kretnej kokieterii [...]. być może w przyszłości przyzwyczaimy się do tego nowego aspek-
tu, aspektu podwójnego, który dziś wydaje nam się jeszcze kontrowersyjny7.

równolegle z badaniami naukowymi postępowały próby praktycznego zasto-
sowania promieniowania radu. Znalazł on zastosowanie w terapii onkologicznej, 
ze względu na długi okres połowiczego rozpadu i rodzaj emitowanego promie-
niowania. w 1920 roku powstała fundacja Curie, której głównym zadaniem było 
prowadzenie badań nad wykorzystaniem zjawiska promieniowania w medycynie. 
Jeden ze sposobów jego stosowania, a mianowicie oddziaływanie bezpośrednio na 
komórki rakowe, nazwano w języku francuskim curiethérapie, curietherapy w ję-
zyku angielskim (w języku polskim używa się określenia brachyterapia). po wie-
lu latach stosowania rad zastąpiono izotopami o słabszym promieniowaniu, cha-
rakteryzującymi się mniejszą radiotoksycznością8. 

w karetkaCh i w prZyfrontowyCh SZpitalaCh belgiJSkiCh

atak niemiecki na belgię wywołał falę sympatii wobec tego małego kraju, któ-
rego „wieczna neutralność” została pogwałcona. Maria Curie w poczuciu oby-
watelskiego obowiązku, i zapewne w bliskim polskiej emigracji odruchu „walki 
za wolność naszą i waszą”9, postanowiła uczynić co w jej mocy dla frontu obej-
mującego w krótkim czasie nie tylko belgię, ale także północną francję. gotowa 

6 na temat szczegółowej analizy jej aktywności związanej z kongresami zob.: M. d e m e u r, 
Marie Sklodowska-Curie et les sept premiers Conseils de Physique, [w:] g. va n  d e  v y v e r, op. 
cit., s. 37–43.

7  „l’eventail”, 27.04.1924, cyt. za: a. M. w i r t z-C o r d i e r, g. va n  d e  v y v e r, op. cit., s. 32–33.
8  C. d i k s t e i n-b e r n a r d, Aux origines de la curiethérapie, [w:] g. va n  d e  v y v e r, op. 

cit., s. 53–63.
9  oddaje to dobrze fragment listu do p. langevina z 1 stycznia 1915 roku: „postanowiłam od-



61belgiJSkie prZypadki Marii Curie-SkłodowSkieJ w JeJ dZiałalnoŚCi...

poświęcić racjonalnie znaczną część swych oszczędności z niedawnej nagrody 
nobla, a nawet uzyskane medale10, postanowiła zorganizować ruchomą radiolo-
giczną służbę sanitarną. dotychczas nie zajmowała się promieniami x, ale znała 
ich właściwości i poświęcała im sporo miejsca w swoich wykładach. Zdając sobie 
sprawę z tego, jak ważne są zdjęcia przy leczeniu rannych, których liczbę wojna 
mnożyła, zmobilizowała odpowiednie służby państwowe do dostarczenia samo-
chodów, a własne środki przeznaczyła na ich wyposażenie i przygotowanie perso-
nelu. pierwszy tego typu ambulans znalazł się na froncie belgijskim już w sierpniu 
1914 roku. Z jej inicjatywy rosła także liczba aparatury rentgenowskiej w szpita-
lach polowych. akcja podjęta przez Marię Curie została przyjęta życzliwie przez 
władze wojskowe, jako że zastosowanie wynalazku roentgena było od pewnego 
czasu jednym z głównych postulatów dotyczących modernizacji armii. od począt-
ku wieku aparaturę rentgenowską miał szpital wojskowy w antwerpii, a w następ-
nych latach odpowiednie urządzenia zakupiono dla szpitali wojskowych brukse-
li, potem gandawy, liège i namuru. Znana badaczka najnowszych dziejów belgii, 
której życzliwości wiele zawdzięczamy – anne Morelli – trafiła na symptomatycz-
ny dla opisywanych tu poczynań tekst wystąpienia doktora emile’a dupont, or-
dynatora szpitala wojskowego w brukseli z dnia 26 stycznia 1914 roku. Zwracając 
się do grupy oficerów armii belgijskiej, podkreślał ogromne znaczenie aparatury 
opartej na promieniowaniu x w przeprowadzaniu skutecznych operacji w przy-
padkach złamań i uszkodzeń ciała. odwoływał się także do przykładów z sąsied-
nich krajów, wskazując na zapóźnienia armii belgijskiej. przy okazji dowiaduje-
my się, że do zasilania aparatury w prąd o odpowiednim natężeniu niemcy uży-
wali wówczas specjalnych silników spalinowych, francuzi korzystali z silników 
samochodowych, a włosi polegali na energii uzyskiwanej z dynama uruchamia-
nego ręcznie11. apel duponta nie mógł doprowadzić do znaczących zmian w wy-
posażeniu armii, ale pozwala zrozumieć, z jaką wdzięcznością witana była inicja-
tywa naszej uczonej. 

wojna w belgii charakteryzowała się szybkimi zmianami na froncie i szybkimi 
postępami armii niemieckiej. ranni, których liczba rosła w zastraszającym tem-
pie, przemieszczani byli na tyły, ale brak personelu i środków transportu powo-
dował, że wielu z nich nie mogło uzyskać na czas odpowiedniej pomocy. w koń-
cu 1914 roku front się ustabilizował, przekształcając się tak na odcinku belgijskim, 

dać wszystkie siły w służbie przybranej ojczyzny, ponieważ teraz nie mogę nic uczynić dla mojego 
nieszczęśliwego kraju rodzinnego”. Cyt za: http://www.aip.org/history/curie/war1.htm. 

10 e. C u r i e, Madame Curie, paris 1938, bruxelles 1990, s. 242.
11 a. M o r e l l i, Marie Curie sur le front belge pendant la première guerre mondiale, s. 72. tekst 

e. duponta ukazał się w „revue Militaire belge”, t. ii , styczeń–luty 1914, s. 83–97.
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jak i francuskim w wojnę pozycyjną, trwającą do 1918 roku. był to czas na zreor-
ganizowanie służb sanitarnych obu krajów. pierwszym stałym szpitalem usytu-
owanym w pobliżu frontu był szpital w hoogstade, w którym stacjonowali angli-
cy, po opuszczeniu zbombardowanego furnes, a następnie belgowie. w kolejnych 
miesiącach sieć tego typu szpitali zwiększyła się o placówki w la panne, adinke-
rque, beveren i vinckem i sięgała północnej francji, z takimi punktami jak bour-
bourg czy poperinghe. w większości z nich Marie Curie osobiście i uruchomia-
ła, i nadzorowała instalacje radiologiczne. 

Z jej zapisków i korespondencji można odtworzyć dość dokładnie ową wojenną 
marszrutę. tak więc w grudniu 1914 roku wraz z córką ireną znalazła się w fur-
nes z ambulansem oznakowanym „e” i obydwie dokonywały prześwietleń rent-
genowskich. Mieszkały w skromnym hoteliku w miasteczku narażonym na cią-
głe bombardowanie. wybór furnes nie był przypadkowy. udały się tam na proś-
bę gandawskiego profesora medycyny fransa daelsa, z którym Maria była w kon-
takcie już od 1908 roku w związku z jego staraniami o wykorzystanie terapeutycz-
nych właściwości promieni radu. daels kierował następnie specjalną kliniką on-
kologiczną i informował Marię Curie o efektach nowej metody. na froncie zna-
lazł się jako ochotnik, a stając przed ogromem zadań, postanowił poprosić o po-
moc naszą rodaczkę. Jak wspomina następnie jego syn, czuł się wielce zaszczyco-
ny tym, że uczona światowej sławy osobiście wzięła udział w opiece nad setkami 
rannych12. w kolejnym miesiącu obydwie panie Curie towarzyszyły ambulanso-
wi nr 1, który został wysłany do poperinghe i został przyjęty z wielką wdzięcz-
nością. po kilku tygodniach powróciły tam, by sprawdzić, jak radzi sobie perso-
nel z jego obsługą. w marcu 1915 roku podobną akcję przeprowadzono w adin-
kerque. w opublikowanym po wojnie dziełku La radiologie et la guerre Maria 
Curie dokładnie opisała, jak wyglądała jej praca po zainstalowaniu wyposażenia 
i uzyskaniu prądu o wysokim napięciu potrzebnym do uruchomienia aparatury: 

to chwila gdy należy zabrać się do pracy z lekarzami i chirurgami szpitalnymi lub ich 
kolegami z ambulansu. przywozi się rannych na noszach lub pomaga się im przyjść, jeśli 
są mniej poszkodowani. przeprowadza się badania rentgenowskie, wywołuje klisze, cza-
sami dokonuje się operacji pod działaniami promieni. pomocnik notuje wszystkie uwa-
gi. Całość trwa tak długo jak to konieczne, czas się nie liczy, ważne jest tylko to, by jak 
najlepiej wykonać zadanie13. 

12 Ibid., s. 74.
13 Cyt. za: a. M o r e l l i, op. cit., s. 76.
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Szczegółowe relacje z działania ambulansów dowodzą, że współpraca lekarzy 
z dowódcami nie układała się najlepiej i to zarówno w belgii, jak i francji14, ale 
przykład Marie Curie dowodził wyraźnie, iż zaangażowanie i chęć niesienia po-
mocy potrafiły pokonać wiele trudności. Jak wskazują skrupulatni biografowie, 
Maria Curie wraz z córką ireną zorganizowała w ciągu dwóch lat wojny dwieście 
takich stanowisk, w których znaczną część stanowiły ruchome ambulansy docie-
rające do rannych niemal natychmiast po bitwie. popularność ambulansów była 
tak duża, że przez długi czas określano je mianem Les Petites Curies15. nie nale-
ży przy tym zapominać o wielu wykształconych pielęgniarkach wyspecjalizowa-
nych w obsłudze aparatury radiologicznej. po wojnie francuskie władze doceni-
ły ten wkład w obronę kraju, przyznając irenie Curie medal wojskowy. takiego 
uznania nie doczekała się Maria, co prawdopodobnie miało związek ze skanda-
lem obyczajowym z 1911 roku. 

po zakończeniu wojny Maria Curie, pomna doświadczeń wyniesionych z po-
lowych szpitali, rozpoczęła zbiórkę na budowę laboratoriów i szpitali ukierunko-
wanych na nową dziedziną medycyny – radiologię, stosującą w leczeniu izotopy 
promieniotwórcze. oddała na rzecz swego laboratorium jeden gram radu, ale ta 
ilość nie była wystarczająca, by prowadzić dalsze badania i Maria Curie, niepo-
siadająca już własnych oszczędności, rozpoczęła poszukiwania środków na zakup 
cennego i drogiego minerału. Jedna z dziennikarek amerykańskich – william b. 
Maloney – dowiedziawszy się o jej wysiłkach, rozpropagowała tę akcję wśród ame-
rykańskich organizacji kobiecych i już w 1921 roku mogła zaprosić polsko-fran-
cuską uczoną do Stanów Zjednoczonych po odbiór upragnionego grama radu. 
Maria wyjechała tam ze swymi dwiema córkami i została przyjęta przez prezy-
denta warrena g. hardinga, który wręczył jej osobiście ów cenny dar amerykań-
skich kobiet. Szczodrość amerykańskich organizacji przerosła oczekiwania uczo-
nej. wracała więc do francji z radem, środkami finansowymi i wyposażeniem la-
boratoryjnym pozwalającym na kontynuowanie badań16. kilka lat później podob-
na subskrypcja pozwoliła na zakup kolejnego grama, przeznaczonego tym razem 
dla instytutu radu w warszawie.

14 por. p. a b r a m, Médecins et militaires. La guerre du service de santé, paris 1920.
15 Zob.: r. va n  t i g g e l e n, La Grande Guerre de 1914–1918. La radiologie monte au front, 

Musée Belge de Radiologie, bruxelles 2011, s. 87 i n.
16 Zob. artykuł J. Złotkiewicz-kłębukowskiej w numerze, s. 111–118.
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trudne relaCJe Ze ZwiąZkieM górniCZyM górneJ katangi 

Maria Curie dokonała odkrycia radu, korzystając z surowca, jakim był czarny 
uran pochodzący z austrii. w następnych latach otrzymała nieco rudy uranowej 
od uS geological Survay pochodzącej prawdopodobnie z Colarado. nie opaten-
towała sposobu pozyskiwania radu z rudy w imię postępu naukowego i nawet po-
magała pierwszym przedsiębiorcom, którzy próbowali go produkować na szerszą 
skalę. odkrycie właściwości terapeutycznych spowodowało, że cały świat rzucił 
się na poszukiwanie tego rzadkiego surowca, a cena pozyskanego radu osiągała 
zawrotne sumy. w czasie wojny rynek zdominowali amerykanie i wywindowa-
li cenę jednego grama do 175 tysięcy dolarów. taką, mniej więcej, sumę musia-
ły zgromadzić amerykańskie kobiety we wspomnianej wyżej akcji umożliwiają-
cej Marii Curie kontynuowanie badań. w tym samym czasie laboratoria Związku 
górniczego górnej katangi, kolonialnego kartelu belgijskiego, zakończyły ana-
lizy surowców wydobywanych w kopalni Shinkolobwe, dochodząc do wniosku, 
że mają do czynienia z bogatymi w rad tlenkami uranu. analizy, potwierdzone 
w laboratoriach brukselskich, zaowocowały kontaktami Marii Curie ze Związ-
kiem górniczym. 

kolonialny kartel, niecieszący się, nawiasem mówiąc, dobrą opinią w histo-
riografii dotyczącej konga17, przyłączył się do światowego wyścigu i postawił na 
Société Métallurgique w hoboken na przedmieściach antwerpii, specjalizujące 
się w pozyskiwaniu metali nieżelaznych. wkrótce potem w olen Związek górni-
czy zainwestował duże środki w budowę fabryki zajmującej się przemysłową pro-
dukcją radu z wykorzystaniem metody zaprezentowanej w doktorskiej rozpra-
wie Marii Curie. nie bez znaczenia zapewne były także pozyskiwane różnymi 
drogami informacje na temat technik stosowanych przez amerykańskiego kon-
kurenta. na podstawie tych elementów i kilku innowacji wynikających ze specy-
ficznego składu surowca wypracowano „metodę belgijską” produkcji radu, obwa-
rowaną odpowiednimi patentami18. pierwsze doniesienia prasowe, po wielu mie-
siącach trzymanego w tajemnicy przedsięwzięcia, były sensacją na skalę świato-
wą. Związek górniczy ogłosił program wykorzystania radu na warunkach pre-
ferencyjnych dla szpitali i belgijskich placówek naukowych, budząc przychylność 
władz i opinii publicznej. 

17 por. J. ł a p t o s, op. cit., s. 237 i n.
18 M. C l é r i n, p.-J. l e e m a n s, M. e. S e n g i e r, Les minerais de radium du Katanga (Congo 

belge) et leur traitement en Belgique, bruxelles 1922.
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w tym zachwycie, maskującym ogromne zyski kartelu kolonialnego, ogło-
szono rad „dziedzictwem narodowym”, co wiązało się z kuratelą państwa19. bel-
gia stawała się największym producentem radu na świecie.

nieunikniony kontakt z Marią Curie miał miejsce na początku 1923 roku. 
pierre leemans, dyrektor wspomnianego wyżej Société Métallurgique, zwrócił 
się do Marii Curie z informacją o oddaniu do dyspozycji komisji naukowej pię-
ciu gramów radu w celu kontynuowania badań teoretycznych i leczenia, zwłasz-
cza gorzej sytuowanych chorych oraz mieszkańców kolonii. odwoływał się przy 
tym do utworzonego w listopadzie 1922 roku przez belgijski Czerwony krzyż in-
stytutu chorych na raka i roztaczał perspektywy współpracy ze słynną chemiczką. 

18 marca 1923 roku Maria Curie udała się do zakładów w olen w towarzy-
stwie emile’a francquiego, ówczesnego dyrektora Związku górniczego, wsławio-
nego udziałem we wspomnianej wyżej akcji na rzecz pomocy w zaopatrzeniu bel-
gii podczas i wojny. okolicznościowe wystąpienia nie przysłoniły głównego wra-
żenia, jakie Maria Curie wyniosła z tej wizyty, a mianowicie czysto komercyjne-
go charakteru całego przedsięwzięcia. instytuty naukowe, łącznie z jej placówką 
paryską traktowane były jako potencjalni klienci. tak więc z założenia kontakty 
ze Związkiem górniczym nie stały się jakimś spektakularnym przejawem współ-
pracy Marii Curie z belgią20. obydwie strony nie były partnerami łatwymi, ale też 
nie mogły się ignorować. instytut kierowany przez Marię potrzebował próbek pro-
duktów towarzyszących poszczególnym etapom produkcji radu i otrzymywał je 
z zakładu w olen bez specjalnych utrudnień. producenci z kolei byli zainereso-
wani uzyskaniem wzorca promieniowania radu w związku z jego komercjaliza-
cją, a ten znajdował się w Sevres pod paryżem i w instytucie radu. przekazanie 
kolejnego wzorca do belgii było przedmiotem długich pertraktacji. Czasem Ma-
ria zlecała zakładom belgijskim przeprowadzenie pewnych doświadczeń na mar-
ginesie procesu produkcyjnego i na ogół spotykała się z życzliwą reakcją. Zwią-
zek górniczy był także zainteresowany produkcją innych izotopów promienio-
twórczych, w tym także polonium, a zwłaszcza aktynu, nad którym Curie wów-
czas pracowała, i szukał współpracowników z jej otoczenia. przejawem cieplej-
szych relacji była dotacja dla instytutu radu w 1929 roku w wysokości 100 000 
franków. w 1930 roku Maria Curie dokonała w Związku górniczym zakupu 
833,33 mg radu dla instytutu radu w warszawie, na tyle bowiem starczyło środ-

19 więcej zob.: J. va n d e r l i n d e n, À propos de l’uranium congolais, „revue belge de philologie 
et d’histoire” 1994, nr 72, s. 1080–1081.

20 b. va n  t i g g e l e n, Les Curie et la science, „revue athena”, nr 205, listopad 2004 (art. online, 
www.recherche-technologie.wallonie.be), podkreśla, że Marie Curie „utrzymywała kontakty z prze-
mysłowcami belgijskimi, ale była klientką bardzo wymagającą”.
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ków z drugiej subskrypcji w ameryce. w prezencie od Związku, po długich za-
biegach, uzyskała brakujące do 1 g 166,6 mg zakamuflowane, ze wspomnianych 
względów komercyjnych, odpowiednimi zapisami księgowymi. krótko mówiąc, 
relacje z belgijskim kartelem odbiegały dalece od opisanych wcześniej związ-
ków z uczonymi w ramach kongresów solveyowskich. obydwie strony były jed-
nak na siebie skazane. bliskość geograficzna i dominacja belgijska na rynku han-
dlu radem odgrywały tu niewątpliwie rolę decydującą. nic więc dziwnego, że gdy 
w 1932 roku kanadyjczycy odkryli bogate złoża uranu i okazali się bardziej ela-
styczni w rozmowach z instytutem radu w paryżu, kontakty Curie z olen uległy 
osłabieniu. odżyły ponownie w czasie, gdy prace nad promieniotwórczymi pier-
wiastkami przejął zięć Marii – frédéric Joliot-Curie, ale to już inna historia. po-
dobnie jak ta dotycząca roli Związku górniczego w wyprodukowaniu bomb ato-
mowych, które spadły na hiroszimę i nagasaki i cieszyły się, przez jakiś czas, nie-
zbyt chlubnym mianem „bomb belgijskich”.

réSuMé

Marie Curie-Skłodowska, femme illustre par excellence, autant par ses positions huma-
nitaires et intellectuelles que par ses découvertes scientifiques a fait l’objet de nombreuses bio-
graphies.  Cette étude jette un regard particulier sur des liens privilégiés et soutenus  qui ont 
existés entre Marie Curie et la belgique. trois thèmes y prevalent: ses relations avec la com-
munauté internationale par la voie des Conseils de physique Solvay, ses contacts avec mon-
de médical belge pendant et après la guerre 1914–18 et enfin ses négociations avec le monde 
industriel du radium belge et surtout avec  l’union minière du haut katanga. l’auteur tente 
aussi rappeler le climat  dans lequel se déroulait la recherche scientifique de haut niveau au 
début du vingtième siècle.
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Dla Polski i Francji Maria Curie-Skłodowska 
w latach I wojny światowej

pour la pologne et la france. Marie Curie-Skłodowska 
au temps de la ière guerre mondiale

wobec największego konfliktu ówczesnej epoki, który podzielił europę i świat 
oraz stał się dla narodów, społeczeństw i ludzi jakże dramatycznym i tragicznym 
w skutkach wyzwaniem, Maria Curie-Skłodowska stanęła z poczuciem ciążącego 
na niej podwójnego obowiązku. Służąc swej przybranej ojczyźnie – francji – za-
angażowała się także,  nie tylko sercem, ale i uczynkami, w nadzieje i dążenia nie-
podległościowe swej ojczyzny rzeczywistej – polski. Jej dotychczasowe życie dzie-
liło się na dwa prawie równe chronologicznie, chociaż jakże różne okresy: dwu-
dziestoczteroletni, obejmujący dzieciństwo i młodość, który spędziła nad wisłą, 
i dwudziestotrzyletni, nadsekwański, tj. studia oraz wypełniony tytaniczną pra-
cą wiek dojrzały, zaznaczony olśniewającymi odkryciami naukowymi uwieńczo-
nymi dwukrotną nagrodą nobla, ale i ciężkimi przeżyciami.

Jej polski patriotyzm był autentyczny i trwały. wyrastał z atmosfery rodzin-
nego domu, w którym kultywowano tradycję w powiązaniu z ideami pozytywi-
stycznymi, z zauroczenia literaturą i słowem ojczystym, z umiłowania rodzinnej 
ziemi i krajobrazów: Mazowsza, wisły, tatr.

kiedy w 1891 roku, po przybyciu do paryża, znalazła się w gronie studiującej 
tu młodzieży polskiej, uczestniczyła w jej spotkaniach, dyskusjach i teatralnych in-
scenizacjach. wprawdzie rychło wszystkie swe siły oddała studiom i umiłowanej 
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pracy naukowej, było to jej życiowym powołaniem, ale nigdy, gdy osiągnęła już 
wybitną pozycję w nauce francuskiej i europejskiej, nie zapomniała o polsce  
i związanych z nią sprawach. Świadczy o tym jej list z 23 marca 1905 roku do bra-
ta Józefa, w którym pisała: 

list twój kochany Józiu sprawił mi wielką przyjemność, widzę bowiem, że masz pew-
ną nadzieję, że ciężka epoka, którą kraj przebywa przyniesie jakieś owoce. to samo sądzi 
bronka i oboje z kazimierzem mają dosyć nadziei. bodajby nadzieje te nie zawiodły, go-
rąco tego pragnę i ciągle o tym myślę. w każdym razie myślę, że należy popierać tę agi-
tację, sama także prześlę wkrótce kazimierzowi ofiarę pieniężną na ten cel, skoro czyn-
nie przyjść z żadną pomocą nie mogę1.

owa „ciężka epoka”, o której tak enigmatycznie i w „ezopowych”, jak to wów-
czas określano, słowach pisała autorka, świadoma carskiej cenzury, to wydarzenia 
rewolucyjne z 1905 roku. bronka to starsza siostra Marii, a jej mąż dr kazimierz 
dłuski, w młodości czynny uczestnik nurtu niepodległościowego w polskim ru-
chu socjalistycznym, a wówczas kierujący wraz z żoną założonym przez nich sa-
natorium przeciwgruźliczym w Zakopanem, prowadził zapewne kwestę pienięż-
ną dla wsparcia działającej w królestwie polskiej partii Socjalistycznej. Jej celem 
była zarówno rewolucja społeczna, jak i niepodległość polski. Maria Curie-Skło-
dowska idee te więc popierała, a tych którzy je realizowali, zamierzała wspomóc 

„ofiarą pieniężną”.
o ile wyżej przytoczony list uszedł uwadze badaczy, o tyle powszechnie znane 

są sprawy związane z genezą pracowni radiologicznej w warszawie. w 1911 roku 
zmarł przedwcześnie jeden z pierwszych polskich asystentów noblistki Mirosław 
kernbaum, syn warszawskiego przemysłowca. dla uczczenia jego pamięci rodzice 
oraz siostra Jadwiga ofiarowali towarzystwu naukowemu warszawskiemu środ-
ki finansowe na założenie pierwszej w polsce pracowni radiologicznej. Życzenie 
tnw, aby na jej czele stanęła Maria Curie-Skłodowska, wsparł listem doń wysto-
sowanym z 2 maja 1912 roku henryk Sienkiewicz: 

kraj nasz chlubi się Czcigodną panią jako wielką uczoną, ale pragnie Ją zwać rów-
nież naszą wielką obywatelką, pracującą wśród nas na ojczystej glebie. Jest to niezmier-
nie serdeczne życzenie nie tylko towarzystwa naukowego i nie tylko moje – ale i całego 
kraju, gdyż mając Cię Czcigodna pani w warszawie, poczujemy się silniejsi i podniesie-
my wyżej pochylone pod nawałem rozmaitych klęsk głowy2.

1 Korespondencja polska Marii Skłodowskiej-Curie 1881–1934, oprac. k. k a b z i ń s k a, M. h. 
M a l e w i c z, J. p i s k u r e w i c z, J. r ó z i e w i c z, warszawa 1994, s. 40.

2 Ibid., s. 64.


