15 rzeczy, których na pewno
nie wiedzieliście o Marii Skłodowskiej-Curie
1. Maria Skłodowska-Curie jest nie tylko pierwszą kobietą, która otrzymała
Nagrodę Nobla, ale również do tej pory jedyną na świecie, która dostała ją
dwukrotnie.
2. Całe jej życie cechowało bezinteresowne oddanie nauce. Obce było jej
dążenie do osobistych korzyści. W 2015 r. okrzyknięto ją najbardziej
wpływową kobietą ostatniego dwustulecia.
3. Dzięki radowi już w 1905 r. udało się wyleczyć raka szyjki macicy i
upowszechniono badania RTG.
4. W czasie I wojny światowej zorganizowała specjalne mobilne stacje
radiologiczne umożliwiające prześwietlenia obrażeń żołnierzy.
5. Jako jedna z pierwszych kobiet uzyskała prawo jazdy, w tym także
prawo jazdy na samochody ciężarowe
6. Była pierwszą kobietą profesorem na Sorbonie, która opracowała nowe
metody badawcze i konstruowała instrumenty pomiarowe. Utworzyła
nowe placówki naukowo-terapeutyczne - Instytut Radowy w Paryżu i w
Warszawie - oraz wprowadziła do nauki nowe pojęcie „promieniotwórczość”.
7. W 2015 r. została uznana przez Szkotów za najbardziej wpływową
kobietę 200-lecia, a w rankingu przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii zajęła
drugie miejsce, tuż po Margaret Thatcher.
8. Przyjaźniła się z Einsteinem, który podkreślał że „pani Curie jest – ze
wszystkich ludzi na świecie – jedynym niezepsutym przez sławę
człowiekiem”, a po jej śmierci powiedział, że „miał szczęście być związany z
nią wzniosłą i pogodną przyjaźnią i zawsze podziwiał jej wybitną
osobowość”. Gdyby nie Skłodowska, Einstein nie rozwinąłby swojej kariery.

To właśnie ona napisała dla niego rekomendacje, kiedy zabiegał o
stanowisko profesora na Politechnice w Zurychu. Maria Skłodowska-Curie
w liście napisała: "Zważywszy, że Einstein jest jeszcze bardzo młody,
zasadne jest pokładanie w nim ogromnych nadziei i postrzeganie go jako
jednego z czołowych teoretyków przyszłości".
9. Była jedną z pierwszych ekolożek. Jako zapaleni cykliści ona i jej mąż Piotr
w podróż poślubną udali się na rowerach.
10. Już w dzieciństwie wyróżniała się ponadprzeciętną inteligencją. Nauczyła
się czytać w wieku czterech lat.
11. Władała biegle pięcioma językami.
12. W czasach, kiedy zapinano suknie pod samą szyją, ona nie obawiała się
wskoczyć w kąpielowy trykot, ponieważ uwielbiała pływać kraulem
13. Kochała róże, które uprawiała w swoim ogrodzie.
14. Rzeczy osobiste Marii Skłodowskiej, notatki, ubrania, a także jej ciało,
pozostaną radioaktywne jeszcze przez 1500 lat. Do dzisiaj jej zeszyty
przechowywane są w ołowianych naczyniach w paryskiej bibliotece
narodowej. Zwiedzający muszą podpisać oświadczenie, że chcą je obejrzeć
na własną odpowiedzialność.
15. Córka Marii Skłodowskiej (Irena Joliot-Curie) oraz jej zięciowie również
zostali nagrodzeni Nagrodami Nobla.

