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BIULETYN BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ

MARIA PAWŁOWSKA

KOBIETA WSZECH CZASÓW NA WYSTAWIE W BIBLIOTECE 
INSTYTUTU FIZYKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 

Maria Skłodowska-Curie w zbiorach Biblioteki Instytutu Fizyki UJ – to tytuł wy-
stawy, którą od 15 do 31 marca 2011 roku można było oglądać w Bibliotece Instytutu 
Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Reymonta 4. 

Wystawę zorganizowano z okazji Roku Marii Skłodowskiej-Curie i 100. rocznicy 
przyznania jej Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. W trakcie przygotowań do wysta-
wy (8 marca 2011 roku) okazało się, że M. Skłodowska-Curie w plebiscycie Muzeum 
Historii Polski i Magazynu Historycznego „Mówią Wieki” została wybrana na Polkę 
wszech czasów1. Scenariusz wystawy przygotowała Maria Pawłowska, komisarzami 
wystawy były Maria Pawłowska i Jadwiga Wichman z Biblioteki Fizyki UJ. One rów-
nież stworzyły projekt plastyczny wystawy. Projekt grafi czny plakatu i zaproszeń wy-
konał Nikodem Frodyma, doktorant w Instytucie Fizyki UJ, prezentację komputerową 
– Adam Reminger, student Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. 

Celem wystawy było zaprezentowanie najciekawszych materiałów dotyczących tej 
wielkiej Uczonej, zgromadzonych, opracowanych i przechowywanych w Bibliotece 
Instytutu Fizyki. 

Wystawę otworzyły najstarsze, niezwykle cenne pozycje książkowe.

1 http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,9212743,Wybrano_Polke_wszech_czasow_Fran-
cuzi_traktuja_ja.html [odczyt: 15.03.2011].
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Pierwsza z nich to Podręcznik zasad fi zyki2 z 1887 roku, którego autorem jest Alfred 
Daniell, uczeń sir Williama Thomsona, a tłumaczem Józef Jerzy Boguski, cioteczny brat 
Marii Skłodowskiej, asystent Mendelejewa, wykładowca, popularyzator fi zyki i chemii, 
wynalazca, naukowiec, a przede wszystkim gorliwy patriota. Warto dodać, że profesor 
Daniell, pozwalając Boguskiemu na przekład swojego podręcznika, zrzekł się wszelkich 
korzyści związanych z jego publikacją w języku polskim. W liście do tłumacza napisał:

Dałem już panu pozwolenie na przekład; lecz nie dałbym go żadnemu innemu narodowi bez 
otrzymania wynagrodzenia w jakiejkolwiek formie. Gdy jednak chodzi o Polskę, to uczucia sym-
patyi, jakie żywię przedewszystkiem dla Waszego kraju, a potem dla Waszych usiłowań, sprawia-
ją, iż pragnę, byś pan zrobił wydanie bez żadnej mej osobistej korzyści3.

Ponieważ książka profesora Daniella napisana została „z głęboką znajomością 
i wielkiem, widocznem w każdym wierszu zamiłowaniem przedmiotu”4, polecił ją 
Józef Boguski młodej Skłodowskiej do nauki fi zyki. Zachęcił ją również do pracy w la-
boratorium fi zykochemicznym, które stworzył przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, 
gdzie zaczęła w sobie rozwijać zamiłowanie do badawczej pracy naukowej. 

2 A. Daniel l, Podręcznik zasad fi zyki, Warszawa 1887.
3 Tamże, s. XV (zachowano oryginalną pisownię).
4 Tamże, s. XV–XVI (zachowano oryginalną pisownię).

Il. 1. Najstarsze zbiory na wystawie. Fot. Jadwiga Wichman
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Profesor Józef J. Boguski jest autorem innej książki prezentowanej na wystawie: 
Najnowsze odkrycia w dziedzinie fi zyki5, z 1879 roku. Tę publikację przygotował au-
tor, by zwrócić uwagę na „najświeższe” wiadomości dotyczące „skraplania gazów trwa-
łych”, a także po to, by „szerokiej publiczności” wyjaśnić zasadę działania telefonu, 
mikrofonu i oświetlenia elektrycznego. J.J. Boguski podczas pracy naukowej prowadzo-
nej w pracowni chemicznej Mendelejewa zajmował się badaniem szybkości reakcji che-
micznych i sformułował prawo szybkości rozpuszczania się ciał stałych w cieczach, któ-
re znane jest jako równanie Boguskiego6. W roku 1912 J.J. Boguski udał się z delegacją 
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego do Paryża, aby namówić Marię Skłodowską-
-Curie na powrót do Polski, gdzie chciano stworzyć dla niej warunki do pracy naukowej. 
Delegacja wręczyła Madame Curie list z zaproszeniem do Warszawy napisany przez 
innego polskiego noblistę – Henryka Sienkiewicza7. Warto zauważyć, że w 1926 roku
prof. J.J. Boguski, w uznaniu dla jego wybitnych osiągnięć naukowych, został laureatem 
tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Maria Skłodowska podobny 
tytuł otrzymała w 1924 roku, wcześniej (1909), na wniosek profesorów W. Natansona 
i A. Witkowskiego, została przyjęta w poczet członków Akademii Umiejętności (Piotr 
Curie został wybrany na członka korespondenta zagranicznego Wydziału Matematyczno-
-Przyrodniczego Akademii Umiejętności już w 1902 roku)8. 

Spośród najstarszych materiałów prezentowanych na wystawie zwraca uwagę odbi-
ty na powielaczu rękopis podręcznika Kazimierza Żorawskiego Wykłady geometrii ana-
litycznej. Profesor K. Żorawski był uczniem Liego, interesował się teorią form różnicz-
kowych, teorią niezmienników całkowych, a także teorią ruchu ośrodka ciągłego i ciała 
sztywnego. Niektóre z doniosłych osiągnięć tego uczonego zostały stracone dla nauki 
polskiej, bo opublikowane zostały po polsku, a ich autor, z powodu swojej niezwykłej 
skromności, starał się ukryć lub zbagatelizować swoje osiągnięcia. Wiele wyników uzy-
skanych przez Żorawskiego uzyskali powtórnie zagraniczni uczeni i powszechnie uzna-
no je za ich dorobek naukowy. Wykłady ukazały się nakładem Kółka Matematyczno-
-Fizycznego z końcem XIX lub na początku XX wieku, kiedy K. Żorawski był
profesorem matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim9. Z K. Żorawskim zetknęła się 
Maria Skłodowska w Szczukach, gdzie pracowała jako guwernantka. Młody Żorawski 
studiował wtedy matematykę w Warszawie i był jej pierwszą miłością. Gdyby nie mat-

5 J.J. Boguski, Najnowsze odkrycia w dziedzinie fi zyki, Warszawa 1879.
6 J.J. Boguski był jednym z pionierów kinetyki chemicznej. Ustalił w postaci równania różniczkowe-

go prawo rządzące szybkością rozpuszczania się substancji stałych w cieczach. 
7 Korespondencja polska Marii Skłodowskiej-Curie 1881–1934, oprac. K. Kabzińska i in., Warszawa 

1994, s. 63–65.
8 Z. Gołąb-Meyer, S. Wróbel, Europejska uczona. Setna rocznica przyznania Marii Curie-Skło-

dowskiej, Piotrowi Curie i Henri Becquerelowi Nagrody Nobla w dziedzinie fi zyki, „Alma Mater” 2004,
nr 56, s. 29–31.

9 Studia z dziejów katedr Wydziału Matematyki, Fizyki, Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, red.
S. Gołąb, Kraków 1964, s. 87–101.
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ka Kazimierza, która stanowczo sprzeciwiła się małżeństwu syna z biedną guwernant-
ką, być może zupełnie inaczej potoczyłyby się losy Marii. Początek jednej z książek 
biografi cznych o M. Skłodowskiej jest następujący:

Niektórzy mieszkańcy Warszawy pamiętają jeszcze starszego pana, który zwykł był siadywać 
na skwerze, gdzie wznosi się pomnik Marii Curie. Kontemplował długo jej statuę… Gdyby 
Kazimierz Żorawski, profesor matematyki na Politechnice Warszawskiej, w wieku dwudziestu 
lat miał więcej odwagi…10

Wśród eksponatów zgromadzonych na wystawie znalazły się kolejne tomy francu-
skiego czasopisma naukowego „Comptes Rendus” (z lat 1898–1900), w których Maria 
i Piotr Curie opublikowali swoje prace dotyczące odkrycia polonu i radu, a także wyniki 
prowadzonych przez siebie badań. To właśnie z tego czasopisma pochodzi słynny cy-
tat: „Nous croyos donc que la substance […]” („Wierzymy zatem, że substancja, którą 
wydobyliśmy z blendy smolistej, zawiera metal jeszcze nieopisany. Jeśli potwierdzi się 
istnienie tego nowego metalu, proponujemy, żeby nazwano go »polonem«, na cześć 
kraju, z którego pochodzi jedno z nas”)11.

Prace Marii Skłodowskiej i jej męża, Piotra Curie, były drukowane również w języ-
ku polskim na łamach czasopisma naukowego „Wszechświat”12. Część z nich znalazła 
się wśród eksponatów wystawy, niektóre, pochodzące z biblioteki cyfrowej, przedsta-
wione zostały w formie wydruków komputerowych13. 

Na szczególną uwagę zasługuje niezwykle cenna pamiątka – praca doktorska Marii 
Skłodowskiej-Curie Thèses présentées à la Faculté des sciences de Paris pour obtenir 
le grade de docteur ès sciences physiques14, wraz z zamieszczoną na stronie przed-
tytułowej dedykacją: „Szanownemu Panu, ofi aruje, M. Curie”. Prawdopodobnie ten 
egzemplarz podarowany został profesorowi Augustowi Witkowskiemu, ówczesnemu 
kierownikowi Zakładu Fizycznego UJ, bo właśnie jego faksymile znajduje się na stro-
nie tytułowej książki. M. Skłodowska bardzo ceniła profesora Witkowskiego, mimo 
że to właśnie on nie chciał przyjąć jej do pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdy 
zgłosiła się do niego po ukończeniu studiów licencjackich na Sorbonie. Odpowiadając 
na pytanie zawarte w jednym z listów profesora M. Smoluchowskiego: „Czy W. Pani 

10 F. Giroud, Maria Skłodowska-Curie, Warszawa 1987, s. 11.
11 P. Curie, M. Curie, Sur une substance nouvelle radio-active, contenue dans la pechblende, 

„Comptes Rendus” 127 (1898), s. 175.
12 M.in. M. Skłodowska-Curie, O nowych ciałach promieniotwórczych, „Wszechświat” XIX 

(1900), nr 40, s. 625–630, nr 41, s. 644–649; M. Curie-Skłodowska, Teorie współczesne, odnoszące 
się do elektryczności i materii. Wykład wstępny kursu fi zyki ogólnej wypowiedziany w Sorbonie 5 listopada 
1906 r., „Wszechświat” XXV (1906), nr 44/45, s. 665–669.

13 M. Skłodowska-Curie, Polon i rad. Odkrycie ich za pomocą promieni Becquerela. Odczyt wy-
głoszony w Sorbonie 27 maja 1899 r., „Wszechświat” XVIII (1899), nr 39, s. 609–615, http://bcpw.bg.pw.
edu.pl/dlibra/doccontent?id=2225 [dostęp: 15.03.2010].

14 M. Skłodowska-Curie, Thèses présentées à la faculté des sciences de Paris pour obtenir le grade 
de docteur ès sciences physiques, Paris 1903.
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dowiedziała się już o śmierci prof. Witkowskiego w Krakowie? Wielka strata dla fi zyki 
w Polsce. Szczęście, że udało mu się skończyć ów trzeci tom Zasad fi zyki, najlepszy 
i najwięcej interesujący z wszystkiego”15, Skłodowska pisze: „Wiadomość o śmier-
ci Prof. Witkowskiego mocno mnie dotknęła, tym bardziej, że znałam go cokolwiek 
osobiście. Wielka to strata dla polskiej nauki”16. Polskie tłumaczenie rozprawy doktor-
skiej M. Skłodowskiej-Curie wydane zostało z przedmową, komentarzami i posłowiem 
Józefa Hurwica17 w 125. rocznicę urodzin Uczonej. 

Kolejną pozycją prezentowaną na wystawie były, wydane w 1994 roku, Lekcje 
Marii Skłodowskiej-Curie18, z których poznajemy Marię jako pedagoga, dydaktyka, mi-
strza doświadczeń naukowych i świetnego nauczyciela. Lekcje to wynik eksperymentu 

15 Korespondencja polska…, s. 95–97.
16 Tamże, s. 98.
17 M. Skłodowska-Curie, Badanie ciał radioaktywnych, Warszawa 1992.
18 Lekcje Marii Skłodowskiej-Curie. Notatki Isabelle Chavennes z roku 1907, Warszawa 2004.

Il. 2. Praca doktorska Marii Skłodowskiej-Curie z dedykacją autorki dla profesora Augusta 
Witkowskiego. Fot. Jadwiga Wichman
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dydaktycznego, który zrodził się z jej niechęci do ówczesnej szkoły francuskiej – do 
przestarzałych metod dydaktycznych, programów nieodpowiadających nowym cza-
som. W ten sposób zrodziła się idea „Spółdzielni”, w której wybitni naukowcy własny-
mi siłami uczyli dzieci poprzez obcowanie z przyrodą, eksperymentem, dziełami sztuki 
i żywym językiem. W zajęciach brało udział 12 dzieci (m.in. Irena Curie), o których
E. Cotton pisał: „Szczęśliwe to były dzieci, oswajane z pracami doświadczalnymi przez 
największych eksperymentatorów tego wieku, a z rozumowaniem – przez najlepiej 
zorganizowane umysły”19. Natomiast ówczesny redaktor kroniki towarzyskiej zamieś-
cił następujący komentarz: „Tym osobom, ledwo umiejącym czytać, wolno było robić 
wszelkie doświadczenia […], Sorbona i budynek przy ul. Cuvier jeszcze wprawdzie 
nie wyleciały w powietrze, ale nie traćmy nadziei”20. Lekcje Marii Skłodowskiej-Curie 
to notatki Isabell Chavannes (Isabell została inżynierem chemikiem), jednej z uczennic 
„Spółdzielni”, które sporządzone zostały podczas zajęć z fi zyki prowadzonych w tej 
dziwnej szkole przez Marię Skłodowską-Curie, już wówczas laureatkę Nagrody Nobla. 

Na wystawie znalazła się bogata korespondencja Marii Skłodowskiej-Curie 
z Albertem Einsteinem. Biblioteka dysponuje odbitkami kserografi cznymi prawdopo-
dobnie wszystkich listów, które wymienili między sobą ci wielcy uczeni21. Inne listy 
Noblistki można znaleźć w książkach: Korespondencja polska Marii Skłodowskiej-
-Curie 1881–193422 i Korespondencja Marii Skłodowskiej-Curie z uczonymi Europy 
Środkowej i Wschodniej 1904–193423. Obie te pozycje są niewyczerpanym źródłem 
wiedzy o Uczonej, jej rodzinie, przyjaciołach i innych naukowcach żyjących w jej 
czasach. Maria Skłodowska-Curie nigdy nie zapomniała o swojej ojczyźnie, z którą 
łączyły ją mocne więzi. Pisał o tym Odo Bujwid24 (lekarz, bakteriolog, immunolog, 
profesor UJ; 1857–1942): „[…] krajowi, który przyjął Pani pracę, odwdzięczyłaś się 
Pani sowicie. Na Polskę spada zaszczyt, że dała Pani życie i nazwisko”25. Wśród adre-
satów i nadawców tej korespondencji znajdujemy wiele znamienitych nazwisk. Oprócz 
wymienionych już, Henryka Sienkiewicza i Mariana Smoluchowskiego, dodać można 
Tadeusza Estreichera, Zygmunta Klemensiewicza, Mieczysława Jeżewskiego, Helenę 
Paderewską czy Ignacego Mościckiego. Z listów dowiadujemy się o tym, że Skłodowska 
do ostatnich chwil swojego życia współuczestniczyła w pracach Instytutu Radowego 
w Warszawie. Starała się służyć pomocą w ważnych dla narodu polskiego poczyna-

19 Z Przedmowy do: Lekcje…, s. 7. 
20 Tamże.
21 Korespondencja Marii Skłodowskiej-Curie i Alberta Einsteina pochodzi z Albert Einstein Archives. 
22 Korespondencja polska...
23 Korespondencja Marii Skłodowskiej-Curie z uczonymi z Europy Środkowej i Wschodniej 1904–

–1934, red. J. Piskurewicz, Lublin 1998.
24 Odo Bujwid (1857–1942), pierwszy polski bakteriolog, pionier higieny i profi laktyki lecznictwa, 

jeden z pierwszych polskich naukowców zajmujących się wytwórczością szczepionek leczniczych, prze-
prowadził pionierskie szczepienia przeciwko wściekliźnie.

25 Korespondencja polska…, s. 221–222.
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niach, jak chociażby w sprawie budowy Biblioteki Narodowej26. Angażowała się w pro-
ces kształcenia młodych naukowców polskich. O Instytucie Radowym w Paryżu, który 
nazywa „wieżą Babel”, Ewa Curie pisze:

W tej „wieży Babel” […] pracują młodzi ludzie ze wszystkich państw i stron świata. Przynajmniej 
jeden Polak zawsze znajdzie się między nimi. Czasem jest to stypendysta rządu polskiego […], 
czasem pani Curie poszuka subsydium we własnej kieszeni, oczywiście w głębokiej tajemnicy 
przed subsydiowanym. Dopomaganie młodym adeptom nauki uważa ona zawsze za swój naj-
świętszy obowiązek27.

I kolejne, niezwykle ważne, zwłaszcza dla historyków fi zyki, pozycje książkowe: 
L’isotopie et les éléments isotopes28 autorstwa Madame Pierre Curie, w której zaprezen-
towany został stan wiedzy na temat izotopów w 1921 roku, a także Promieniotwórczość29, 
w której autorka pokazała stan „klasycznej” wiedzy o promieniotwórczości około 1932 
roku, jeszcze przed rozkwitem fi zyki jądrowej. Książkę tę ukończyła M. Skłodowska 
w roku 1934, ale wydrukowana została dopiero po śmierci Autorki. Dorobek nauko-
wy Uczonej zebrany został przez Irenę Joliot-Curie, córkę Marii, i wydany jako Prace 
Marii Skłodowskiej-Curie30 (na wystawie znalazło się wydanie polskie z 1954 roku). 
Są to zestawione w porządku chronologicznym wszystkie oryginalne publikacje Marii 
Skłodowskiej-Curie i kilka artykułów syntetycznych dotyczących promieniotwórczości. 
Większość opublikowanych w tym dziele materiałów ma obecnie znaczenie wyłącznie 
historyczne, jednak jest dokumentem najpiękniejszego hołdu złożonego pamięci Matki. 
Warto dodać, że na wystawie znalazł się tom Oeuvres de Pierre Curie31, wydany w 1908 
roku przez Francuskie Towarzystwo Fizyczne, zawierający zbiór prac naukowych Piotra 
Curie. W zbiorze zamieszczona została notatka biografi czna o Piotrze Curie, napisana 
w przedmowie przez Madame Pierre Curie. Ta krótka biografi a pozwala poznać charak-
ter Piotra, jego środowisko rodzinne i okres wspólnej pracy małżonków nad odkryciem 
polonu i radu32. Obszerniejsze informacje o życiu i pracy naukowej Piotra Curie zna-
leźć można w innej, pokazywanej na wystawie publikacji: Pierre Curie avec une étude 
des „Carnets de laboratoire”33, której autorką jest również Maria Curie. Tę publikację 
określa Irena Curie, córka Marii i Piotra, jako „dzieło głęboko wzruszające”34. 

Ostatnia grupa eksponatów to materiały wydane po śmierci Uczonej. Pierwszy z nich 
to zamieszczone w czasopiśmie „Acta Physica Polonica” z 1935 roku przemówienie prof. 
Stefana Pieńkowskiego wygłoszone na uroczystej akademii zorganizowanej w pierwszą

26 Tamże, s. 199.
27 E. Curie, Maria Curie, Warszawa 1958, s. 327.
28 M. Curie, L’isotopie et les éléments isotopes, Paris 1924.
29 M. Skłodowska-Curie, Promieniotwórczość, Warszawa 1939.
30 Prace Marii Skłodowskiej-Curie, zebr. przez I. Jol iot-Curie, Warszawa 1954.
31 Oeuvres de Pierre Curie, Paris 1908.
32 Tamże, s. V–XXII.
33 M. Curie, Pierre Curie, Paris 1955. 
34 Prace…, s. 682.
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rocznicę śmierci Marii Skłodowskiej-Curie35. Inny artykuł, wspaniała opowieść 
o Uczonej, autorstwa jej asystenta – Cezarego Pawłowskiego, pochodzi z „Postępów 
Fizyki” i napisany został z okazji 100. rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie36. 
Ta część wystawy uzupełniona została zbiorami innego typu: monetami i znaczkami 
pocztowymi wydanymi dla uczczenia Noblistki zarówno w Polsce, jak i za granicą, 
a także medalem z podobizną Marii Skłodowskiej-Curie wydanym z okazji XXV-lecia 
Instytutu Badań Jądrowych (1955–1980). Pochodzą z prywatnych kolekcji pracowni-
ków Instytutu Fizyki.

Tytułem uzupełnienia wystawy pokazano wybrane artykuły dotyczące historii badań 
promieniotwórczości publikowane w ostatnich latach w polskich czasopismach nauko-
wych i popularnonaukowych37. 

Literatura opisująca życie i dokonania Marii Skłodowskiej-Curie jest bardzo bogata. 
Listę otwiera Autobiografi a38. Warto zauważyć, że ta książka jest lekturą obowiązkową 
dla uczniów w szkołach… japońskich. Polscy czytelnicy sięgają chętniej po inne pub-
likacje: książkę Ewy Curie pt. Maria Curie39, a także Susan Quinn Życie Marii Curie40 
czy Françoise Giroud Maria Skłodowska-Curie41. Wydawnictwa zadbały o to, by po-
stać Marii Skłodowskiej-Curie przybliżyć także najmłodszym czytelnikom. Właśnie dla 
nich w serii Niezwykłe biografi e – kolekcja dla dzieci i młodzieży wydana została bogato 
ilustrowana biografi a Marii Skłodowskiej-Curie42. Maria Skłodowska-Curie – kobieta, 
która zmieniła dzieje nauki43 to kolejna publikacja, którą można polecić dzieciom. Na 
wystawie znalazło się kilkanaście książek biografi cznych o Marii Skłodowskiej-Curie. 
Są one dostępne w Bibliotece Instytutu Fizyki w dużym wyborze. 

Pomysł zorganizowania wystawy zrodził się wśród pracowników Biblioteki Instytutu 
Fizyki UJ już w grudniu 2010 roku, kiedy to Sejm RP ogłosił rok 2011 Rokiem Marii 

35 Przemówienie wstępne J.M. Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr. Stefana Pieńkowskiego 
na uroczystej Akadeji ku czci Ś.P. Marji Skłodowskiej-Curie urządzonej pod wysokim patronatem Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. d-ra Ignacego Mościckiego oraz Pierwszego Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego […] w Warszawie, w dniu 1 kwietnia 1935 roku, „Acta Physica Polonica” IV (1935),
z. 1/2, s. XIII–XIX (zachowano oryginalną pisownię).

36 C.A. Pawłowski, Maria Skłodowska-Curie (7 XI 1867–4 VII 1934), „Postępy Fizyki” XVIII (1967), 
z. 4, s. 337–362.

37 M.in.: G. Jezierski, Krótka historia promieniowania rentgenowskiego w Polsce, „Postępy Techniki 
Jądrowej” 53 (2010), z. 3, s. 17–29; A.K. Wróblewski, Promieniotwórczość odkrywana na raty, „Wiedza 
i Życie” 1998, z. 4, s. 16–22.

38 M. Curie, Autobiografi a, Lublin 1990, http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=1414
[odczyt: 15.03.2011].

39 E. Curie, dz. cyt.
40 S. Quinn, Życie Marii Curie, Warszawa 1997.
41 F. Giroud, dz. cyt.
42 Maria Skłodowska-Curie 1867–1934. Niezwykłe biografi e – kolekcja dla dzieci i młodzieży, Warsza-

wa 2010.
43 P. Steele, Maria Skłodowska-Curie. Kobieta, która zmieniła dzieje nauki, Warszawa 2010.
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Skłodowskiej-Curie. Początkowo miała to być niewielka ekspozycja, na której plano-
wano pokazać najciekawsze książki i inne materiały dotyczące M. Skłodowskiej-Curie. 
Jednak w trakcie przygotowywania scenariusza wystawy okazało się, że materiałów 
godnych zaprezentowania jest tak dużo, że nie uda się ich pomieścić w gablotkach, 
którymi dysponowała biblioteka. Równocześnie pojawiła się wiadomość, że Instytut 
Francuski w Krakowie dysponuje objazdową wystawą plakatową zaprojektowaną przez 
Muzeum Curie i Instytut Curie w Paryżu, opracowaną przy wsparciu Państwowego 
Ośrodka Badań Naukowych (Centre National de la Recherche Scientifi que) w 2011 
roku. Jak się okazało, plakaty stanowiły znakomite uzupełnienie wystawy , bo zawie-
rały kalendarium życia Uczonej zilustrowane fotografi ami pochodzącymi z różnych 
okresów jej życia. Początkowo planowano uatrakcyjnić uroczystość otwarcia wystawy 
poprzez zaprezentowanie przygotowanej przez uczniów gimnazjum scenki przedsta-
wiającej wizytę Marii Skłodowskiej u profesora A. Witkowskiego latem 1894 roku. Był 
również pomysł wypożyczenia z Filmoteki Narodowej fi lmu o Marii Skłodowskiej-
-Curie. Niestety, pomysły te nie zostały zrealizowane z powodu małej ilości czasu, któ-
rym dysponowały kuratorki na przygotowanie wystawy. Ostatecznie jeden ze studentów

Il. 3. Wystawa po przeniesieniu do holu Instytutu Fizyki UJ. Fot. Jadwiga Wichman
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Wydziału Fizyki przygotował prezentację komputerową zawierającą najciekawsze 
zdjęcia Uczonej opatrzone krótkimi komentarzami dotyczącymi jej działalności na-
ukowej i życia prywatnego. Ponieważ wystawa została skierowana do szerokiego krę-
gu odbiorców: pracowników naukowych i studentów, uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także innych osób zainteresowanych życiem 
i działalnością Marii Skłodowskiej-Curie, grupy zorganizowane mogły nie tylko obej-
rzeć ekspozycję, ale również wysłuchać wykładu na temat: Z czego i jak zbudowany 
jest Świat? Szybko okazało się, że uczniowie, którzy wraz ze swoimi nauczycielami 
brali udział w zwiedzaniu wystawy, oczekują od organizatorów jak największej ilości 
informacji o Marii Skłodowskiej-Curie. Uczniowie dysponowali dość ograniczoną wie-
dzą zarówno na temat Uczonej, jak i uwarunkowań historycznych, które miały wpływ 
na jej losy. By młodzież mogła poznać i zrozumieć geniusz Marii Skłodowskiej-Curie, 
a także jej patriotyczne związki z ojczyzną, konieczne było wygłoszenie krótkiego wy-
kładu dla każdej grupy zwiedzającej wystawę. Było to dość trudne, bo na wystawie 
gościli zarówno uczniowie liceów, jak i uczniowie szkół podstawowych (np. ucznio-
wie klas pierwszych ze szkoły podstawowej w Michałowicach). Każdy wykład musiał 
być dostosowany do możliwości percepcyjnych słuchaczy, do poziomu ich wiedzy za-
równo historycznej, jak i przyrodniczej. Chyba najtrudniejszą grupą była wycieczka 
ze Specjalnego Ośrodka Wychowawczego, którą stanowiło 10 osób o różnym stopniu 
niepełnosprawności intelektualnej. Wydawało się, że dla tych dzieci sprawy związane 
z życiem Marii Skłodowskiej są zupełnie obce i w żadnym wypadku nie będą zacieka-
wione takim tematem. Niezwykłym zaskoczeniem było więc pytanie jednej z uczest-
niczek wycieczki dotyczące śmierci Marii Skłodowskiej-Curie, a także duże zainte-
resowanie zwiedzających młodzieńczymi latami Uczonej. Wśród oglądających wysta-
wę znaleźli się również prawdziwi pasjonaci, zafascynowani nie tylko osobowością
M. Skłodowskiej i historią jej życia, ale również zagadnieniami dotyczącymi dalszych 
badań nad promieniotwórczością (osiągnięciami Ireny, córki M. Skłodowskiej-Curie, 
działalnością Instytutu Radowego w Warszawie i in.).

Często podkreślano, że splot wielu okoliczności spowodował, że Maria Skłodowska-
-Curie miała dwie ojczyzny, natomiast jej odkrycia uczyniły z niej obywatelkę świata. 
Popularność Uczonej przekracza granice krajów i kontynentów. Dowodem na to mogą 
być informacje pochodzące z Seulu: podobno każde dziecko w Korei Południowej wie, 
kim była Kwirie Puin, czyli Maria Skłodowska-Curie, która jest bohaterką wielu pod-
ręczników dla uczniów szkół podstawowych i biografi cznych książeczek dla dzieci. Na 
obrazkach ma skośne oczy, czasami ubrana jest w tradycyjny strój koreański – hanbok44. 

W dniu 20 kwietnia 1995 roku prezydent Francji, François Mitterrand, podczas uro-
czystości umieszczenia prochów Marii Skłodowskiej-Curie w paryskim Panteonie wy-
głosił przemówienie, w którym składał hołd polskiej badaczce, podkreślając, że stała 
się ona wzorem dla wielu kobiet, które wkroczyły do świata nauki: „jest to symbol 

44 L. Bi l iński, Z Mazowsza do sławy paryskiego Panteonu, Warszawa 2003, s. 220.
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bezprzykładnej walki kobiety, która postanowiła udowodnić swoje zdolności w świecie, 
który funkcje intelektualne i stanowiska publiczne zastrzega dla mężczyzn, a przynaj-
mniej zbyt często zastrzega”45. 

Wystawa zaprezentowana w Bibliotece Instytutu Fizyki UJ była próbą pokazania tej 
wspaniałej Uczonej i przybliżenia Jej postaci polskiej młodzieży. Wpisała się również 
w kalendarium imprez organizowanych w roku 2011 z okazji Roku Marii Skłodowskiej-
-Curie. Otwarcie wystawy zbiegło się w czasie z informacjami o katastrofi e w elek-
trowni Fukushima I w Japonii46, a także rozpoczęciem dyskusji na temat kierunków 
rozwoju energetyki jądrowej w naszym kraju, dlatego niezwykle ważny był towarzy-
szący jej wykład popularnonaukowy prof. S. Kistryna: Z czego zbudowany jest Świat? 
Z kolei uczestnicy konwersatorium pt. Co się zdarzyło w Fukushimie, zorganizowanego 
przez Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego, mieli okazję zobaczyć 
wystawę, która została przeniesiona do holu Instytutu Fizyki, gdzie przez dwa dni była 
dostępna dla wszystkich tych, którzy nie mieli okazji obejrzeć jej wcześniej w pomiesz-
czeniach biblioteki Instytutu Fizyki. 

45 Tamże, s. 229–236.
46 http://pl.wikipedia.org/wiki/Awaria_elektrowni_j%C4%85drowej_Fukushima_I [odczyt:  

15.03.2011].

Il. 4. Najmłodsi zwiedzający (uczniowie z klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Michałowicach). 
Fot. Jadwiga Wichman
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Doskonałym uzupełnieniem prezentowanych na wystawie zbiorów była bogato ilu-
strowana ekspozycja planszowa pokazująca kolejne etapy życia, pracy naukowej i spo-
łecznej Marii Skłodowskiej-Curie. Została opracowana przez Muzeum Curie i Instytut 
Curie w Paryżu przy wsparciu francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
i Państwowego Ośrodka Badań Naukowych (Centre National de la Recherche 
Scientifi que). Za pośrednictwem Instytutu Francuskiego w Krakowie ekspozycja ta wę-
drowała po szkołach, ośrodkach naukowych, i instytucjach kultury, które w roku 2011 
pragnęły włączyć się do obchodów Roku Marii Skłodowskiej-Curie. 

THE WOMAN OF ALL TIME AT AN EXHIBITION IN THE LIBRARY OF THE 
INSTITUTE OF PHYSICS OF THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY

SUMMARY

The article describes the most interesting exhibits presented at an exhibition organized on 
the occasion of the Year of Maria Skłodowska-Curie in the Physics Institute Library of the 
Jagiellonian University. Among them, one can fi nd the oldest publications associated with Maria 
Skłodowska’s youth, as well as the most important books belonging to the academic achieve-
ment of Piotr Curie and Maria Skłodowska-Curie. Special attention was devoted to the pub-
lication containing Maria Skłodowska-Curie’s doctoral dissertation, which the authoress had 
presented, together with the hand-written dedication, to professor August Witkowski, the then 
director of the Department of Physics at the Jagiellonian University. Other collections shown 
at the exhibition, such as: photocopies of the correspondence between the scientist and Albert 
Einstein, the book edition of the Polish correspondence of Maria Skłodowska-Curie and her 
correspondence with the scientists from Central and Eastern Europe, were discussed but briefl y. 
At the exhibition one fi nds exclusively materials which come from the collections of the Physics 
Institute Library of the Jagiellonian University.


