Witaj w domu
przy ulicy Freta 16
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Muzeum

1

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
znajduje się w miejscu urodzenia dwukrotnej laureatki
Nagrody Nobla.
Muzeum mieści się w XVIII-wiecznej kamienicy, gdzie
matka Marii prowadziła pensję dla dziewcząt. Jest jedynym
muzeum biograficznym noblistki na świecie.
Ekspozycję stałą tworzy obszerny zbiór oryginalnych
notatek i listów Marii Skłodowskiej-Curie, a także
fotografii, dokumentów oraz rzeczy osobistych badaczki
i jej rodziny. Wśród eksponatów znajdują się rzeźby
autorstwa znanych polskich artystów. Fragment wystawy
zaaranżowano jako laboratorium paryskie Państwa Curie.
Można w nim również zobaczyć przyrządy pomiarowe
pochodzące z laboratorium Marii i Piotra Curie. Część
ekspozycji upamiętnia noblistkę na znaczkach, medalach
i banknotach.
Muzeum gromadzi zbiory, organizuje wystawy czasowe,
wykłady, spotkania autorskie i wydarzenia artystyczne
oraz prowadzi działalność edukacyjną i wydawniczą.
1. Złoty zegarek kieszonkowy Władysława Skłodowskiego.
2. Notatnik Marianny Bronisławy Skłodowskiej, matki Marii,
ze „Śpiewami historycznymi” Juliana Ursyna Niemcewicza.
3.   Ulica Freta z prywatną szkołą dla dziewcząt, koniec XIX w.
4.   Wyrzeźbione oblicza Marii i Piotra Curie autorstwa Zofii Wolskiej.
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Eksponaty
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Muzeum posiada bogaty zbiór pamiątek związanych
z noblistką, które prezentuje na wystawach – stałej
i czasowych.

Spośród zgromadzonych w Muzeum osobistych
przedmiotów należących do Marii Skłodowskiej-Curie na
szczególną uwagę zasługuje skórzana torebka, ofiarowana
jej w 1921 r. przez Związek Polek w Ameryce. Członkinie
stowarzyszenia podarowały uczonej ponadto tysiąc
dolarów na rzecz Pracowni Radiologicznej w  Warszawie.
Muzeum eksponuje również archiwalia i pamiątki rodzinne,
jak zegarek kieszonkowy Władysława Skłodowskiego czy
notatnik z jego wierszami. W zbiorach znajduje się także
zeszyt matki noblistki, Marianny Bronisławy, z odręcznie
przepisanymi „Śpiewami historycznymi” J. U. Niemcewicza
– swoistym elementarzem polskim w okresie zaboru
rosyjskiego.

1. Zdjęcie podarowane pani Elsie Mead z autografem noblistki, 1921.
2. Torebka skórzana, 1921.
3. Maria i Helena Skłodowskie, 1888.
4. Figurka, prezent od prezydenta Stanów Zjednoczonych Herberta
Hoovera, 1929.
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Biografia
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Maria Skłodowska urodziła się 7 listopada 1867 r.
w Warszawie jako najmłodsze dziecko w rodzinie
Skłodowskich.

Rodzice, Marianna Bronisława z Boguskich i Władysław
Skłodowski, byli nauczycielami szkoły żeńskiej przy ulicy
Freta 16. Mała Mania już w wieku czterech lat nauczyła
się czytać, zaś gimnazjum ukończyła ze złotym medalem.
Naukę kontynuowała na Uniwersytecie Latającym. Było
to tajne nauczanie organizowane w prywatnych domach.
W latach 1886–1889 Maria Skłodowska pracowała
jako guwernantka u rodziny Żórawskich w Szczukach.
Zarabiane pieniądze posyłała siostrze Broni, która
studiowała medycynę w Paryżu. W 1890 r. Maria wróciła
do Warszawy, gdzie w laboratorium Muzeum Przemysłu
i  Rolnictwa opanowała podstawy analizy chemicznej.

1. Zdjęcie Marii i Piotra z Ireną na ławce w ogrodzie, 1904.
2. Fragment notatnika Władysława Skłodowskiego.
3. Fragment z księgozbioru Władysława Skłodowskiego.
4. Drzewo genealogiczne Marii Skłodowskiej-Curie.

4

2

3

Odkrycia
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W 1898 r. mał żonkowie Curie odkr yli dwa nowe
pier wiastki chemiczne, które nazwali polonem
i  radem.

W 1891 r. 24-letnia Maria Skłodowska wyjechała
na zaproszenie Broni do Paryża na studia fizyczne
i matematyczne. Poznała tam swojego przyszłego
męża, znanego fizyka Piotra Curie. Sześć lat później
na świat przyszła ich córka Irena. W 1903 r. Maria
uzyskała doktorat z fizyki, a za badania nad zjawiskiem
promieniotwórczości wspólnie z Piotrem otrzymała
Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Małżonkowie Curie
zapoczątkowali curieterapię – metodę leczenia chorób
nowotworowych z wykorzystaniem radu. W 1904 r.
Maria urodziła córkę Ewę.
Dwa lata później, 19 kwietnia, Piotr Curie zginął
w   wypadku. Po śmierci męża Maria kontynuowała
działalność naukową. Prowadziła badania nad
promieniotwórczością, za które w 1911 r. przyznano jej
ponownie Nagrodę Nobla, tym razem w dziedzinie chemii.
1. Maria i Piotr przy pracy, 1903.
2. Strona tytułowa rozprawy doktorskiej Marii, 1904.
3. Model laboratorium Marii i Piotra Curie, 1974.
4. Dyplom Nagrody Nobla, 1903.
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Działalność

Maria Skłodowska-Curie jako pierwsza kobieta w historii
Sorbony została profesorem.

Dzięki staraniom uczonej powstał w Paryżu Instytut
Radowy. Podczas I wojny światowej Maria zorganizowała
mobilną służbę radiologiczną dla szpitali frontowych
we Francji i Belgii. Szkoliła personel pod kątem obsługi
aparatów rentgenowskich, również sama wykonywała
prześwietlenia, tworząc podwaliny współczesnej radiologii.
Dwukrotne odwiedziny Stanów Zjednoczonych umożliwiły
uczonej zdobycie grama radu na potrzeby Instytutu
Radowego w Paryżu (1921 r.) i funduszy na zakup kolejnego
grama – dla Instytutu Radowego w Warszawie (1929 r.).
Uroczystego otwarcia placówki w stolicy noblistka
dokonała 29 maja 1932 r.
Maria Skłodowska-Curie zmarła na białaczkę 4 lipca 1934  r.
w sanatorium we Francji. Została pochowana w grobie
rodziny Curie w Sceaux. W 1995 r. szczątki Marii i Piotra
Curie uroczyście przeniesiono do paryskiego Panteonu.
1. Maria z córką Ireną w szpitalu polowym w Hoogstade w Belgii, 1915.
2. Lampa rentgenowska, 1914.
3. Elektroskop listkowy skonstruowany przez Piotra Curie.
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#PoRaNaMarie

Muzeum jest instytucją kultury m.st. Warszawy współprowadzoną  przez Polskie Towarzystwo Chemiczne. Realizuje
projekty edukacyjne i kulturalne związane z noblistką.

Muzeum opowiada historie Marii Skłodowskiej-Curie
i  jej bliskich na wiele sposobów. Jest m.in. producentem
monodramu „W promieniach. Zupełnie nieznane listy
Marii Skłodowskiej-Curie” na podstawie dramatu Artura
Pałygi. Spektakl prezentowany jest w przestrzeni wystawy.
Staraniem Muzeum wydano wspomnienia siostry i córki
Marii: „Ze wspomnień o Marii Skłodowskiej-Curie” Heleny
Skłodowskiej-Szalay (2019 r.) oraz „Maria Curie, moja
matka” Ireny Joliot-Curie (2020 r.).
Muzeum od wielu lat uczestniczy w międzynarodowej
Nocy Muzeów, organizując pokazy chemiczne i warsztaty.
Patronuje przedsięwzięciom poświęconym zarówno
uczonej, jak i innym kobietom nauki i kultury. Utrzymuje
kontakt z krewnymi Marii Skłodowskiej-Curie oraz
aranżuje spotkania z ich udziałem.
Muzeum prowadzi także sprzedaż książek i pamiątek
związanych z uczoną.
1. Walentyna Sizonenko w spektaklu „W promieniach. Zupełnie
nieznane listy Marii Skłodowskiej-Curie”.
2. Sklep muzealny.
3. Fragment wystawy stałej.
4. Monidło ze zdjęciem ślubnym Marii i Piotra Curie.
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Ostatnie wejście - 30 minut przed zamknięciem
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