
  

Wywiad z Marią Skłodowską-Curie 

 

Lena: Dzień dobry, nazywam się Lena Kiełbasa i jestem uczennicą klasy IV Szkoły 

Podstawowej w Mołodyczu. Jestem dziennikarką gazetki szkolnej pn. „Ciekawostki 

naukowe”. Mam zaszczyt i ogromną przyjemność przeprowadzić z Panią wywiad. 

Przyznam się szczerze, że robię to po raz pierwszy, więc proszę mi wybaczyć jeśli 

zdarzy mi się zadać niestosowne bądź niepoprawnie sformułowane pytanie. 

Maria: Dzień dobry, Pani Leno mi również jest bardzo miło rozmawiać z tak młodym 

dziennikarzem. 

Lena: Pani Mario bardzo proszę zwracać się do mnie po imieniu, będzie mi znacznie 

łatwiej. 

Maria: Oczywiście jeśli sobie tego życzysz. 

Lena: Pani Mario jakie przedmioty w szkole lubiła Pani najbardziej? 

Maria: Zaczęłabym od tego, że ja bardzo lubiłam się uczyć. Szczególnie dobrze 

opanowałam matematykę, fizykę oraz języki obce: angielski, francuski, niemiecki  

i rosyjski. Przedmioty ścisłe bardzo lubiłam. 

Lena: Widzę, że mamy kilka wspólnych przedmiotów, które lubimy. Ja szczególnie 

interesuję się matematyką, historią i językiem angielskim. Ale lubię również 

wychowanie fizyczne. 

Lena: Czy to prawda, że bardzo lubiła Pani sport? 

Maria: Tak ja kochałam sport. W swoją podróż poślubną pojechałam na rowerach  

w dodatku w krótkiej sukni i bez kapelusza. W roku 1899 wraz z mężem wspięłam 

się na Rysy(2499 m n.p.m. wtedy nie istniały szlaki górskie w Tatrach)  

a z Albertem Einsteinem wędrowałam po Alpach oraz żeglowałam po jeziorze 

Genewskim. 



Lena: Wspomniała Pani o Albercie Einsteinie, czy to prawda, że przyjaźniła się Pani 

z tak wielkim uczonym XX wieku? 

Maria: Tak, wspólne relacje utrzymywaliśmy przez niemal 25 lat, od 1909 roku do 

1933 roku. W tym czasie bywaliśmy na tych samych konferencjach naukowych, 

spotykaliśmy się u wspólnych przyjaciół w Paryżu, spędzaliśmy razem wakacje  

w Alpach, a także prowadziliśmy wspólne projekty dla Ligi Narodów. Zasiadaliśmy 

m.in. w Komisji Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej Ligi Narodów, której 

zadaniem było promowanie wymiany idei, dorobku naukowego i kulturalnego 

pomiędzy naukowcami, artystami i intelektualistami. Mamy za sobą wiele ciekawych 

przygód. To wspaniały przyjaciel! 

Lena: A jakie zdanie miał na Pani temat ten wielki uczony? 

Maria: Hm, myślę Lenko, że musisz zapytać samego Einsteina. 

Lena: Pani Mario pozwoli Pani, że przytoczę pewne słowa Einsteina: 

„Zawsze podziwiałem Marię Curie. Nie tylko miała wybitne osiągnięcia naukowe, nie 

tylko pomagała ludzkości poprzez swoją pracę, ale też przykładała do niej 

najwyższą jakość moralną. Siła charakteru, czystość intencji, niepobłażanie sobie, 

obiektywizm, niezależność sądów. To bardzo rzadkie, by wszystkie te cechy 

skupiły się w jednej osobie”. 

 

Maria: Dziękuję za przytoczenie tych słów, czuję się naprawdę wyjątkowo. 

 

Lena: Dlaczego została Pani naukowcem? 

 

Maria: Przede wszystkim  wyznawałam zasadę, że praca naukowa ma służyć całej 

ludzkości, a naukowiec powinien być bezinteresownym poszukiwaczem prawdy. 

Ponadto wychowywano mnie w przekonaniu, że wiedza i nauka są jednymi  

z najważniejszych wartości w życiu człowieka. Moją pasją jest nauka, przebywanie 

w laboratorium.  

Lena: Czy pamięta Pani te słowa „Mniej interesujcie się ludźmi a więcej ideami” 

Maria: Z tym cytatem wiąże się pewna anegdota. Kiedy spędzałam urlop w Anglii, 

naszedł mnie w domu pewien dziennikarz. Widząc skromną, nieciekawie ubraną 

kobietę, pomyślał, że to służąca wielkiej uczonej i próbował wyciągnąć od mnie 

smakowite informacje dla swojej gazety. W odpowiedzi usłyszał, że „pani Curie ma 

w zasadzie tylko jedną istotną informację do przekazania reporterom: mniej 

interesujcie się ludźmi, a bardziej ideami”. 



Lena: Pani Mario jako pierwsza w historii kobieta, zrobiła Pani prawo jazdy, jakie 

były powody tej decyzji? 

Maria: Zrobiłam to po to, by móc prowadzić samochód firmy Peugeot przewożący 

aparat rentgenowski. Posiadanie prawa jazdy umożliwiło mi jeżdżenie na pola bitew 

pierwszej wojny i wykonywanie prześwietlenia RTG rannym żołnierzom. Można 

powiedzieć że, ogołociłam paryskie pracownie z aparatów RTG i zainstalowałam je 

na furgonetkach nazywanych „małymi Curie”.  

Lena: Miała Pani wielu przyjaciół wśród prezydentów? 

Maria: Tak, przyjaźniłam się ze Stanisławem Wojciechowskim i Ignacym Mościckim 

(prezydenci Polski), Warenem Hardingiem i Herbertem Hooverem (Prezydenci 

USA). 

Lena: W dzisiejszych czasach  była by Pani celebrytką, rozpisywały się o Pani 

wszystkie Paryskie dzienniki i to nie tylko o Pani dokonaniach naukowych, które 

były z innej planety?  

Maria: Niestety to prawda, po śmierci mojego ukochanego męża znalazłam 

pocieszenie i ukojenie swojego żalu i bólu u naszego przyjaciela Paula Langevila, ta 

przyjaźń przerodziła się później w coś więcej i to niestety wywołało wielki skandal. 

Lena: Ten skandal o mało nie doprowadził do tragedii? 

Maria: O tak to było straszne. Opinia publiczna nie mogła pogodzić się z faktem, 

że mój ukochany jest żonaty i pod moim domem odbyła się demonstracja. Nie 

powiem żeby przebiegała w pokojowej atmosferze. Po za obelgami słownymi, 

poleciały kamienie, chciano mnie deportować z Francji. 

Lena: Ale przede wszystkim była Pani wybitną kobietą.  

Maria: Bardzo mi miło, czy ja wiem, ja tylko chciałam się uczyć i pomagać ludziom. 

Lena: Proszę nie być taka skromna.  

 Jako pierwsza kobieta na Świecie otrzymała Pani tytuł doktora nauk 

ścisłych; 

 Jako pierwsza na Świecie otrzymała Pani dwie nagrody Nobla; 

 Jako pierwsza kobieta została Pani profesorem na Sorbonie; 

 Jako pierwsza kobieta w historii zdała Pani egzamin wstępny na Sorbonie. 

I wiele jeszcze rzeczy przypadły Pani w udziale jako pierwszej. 



 Lena: Można powiedzieć, że brała Pani „byka za rogi”, ciągle pierwsza, ciągle naj  

i to w różnych dziedzinach życia trafiła Pani nawet na walutę. 

Maria: Tak, udało mi się trafić na banknoty: dwa polskie, jeden francuski oraz 

monety: sześć w Polsce, jeden we Francji i nawet w Hiszpanii. 

Lena: Pani Mario bardzo dziękuję za możliwość przeprowadzenia z Panią wywiadu. 

Poznałam wiele ciekawostek z Pani życia, którymi chętnie się podzielę z moimi 

koleżankami i kolegami w gazetce szkolnej. 

Maria: Ależ to ja dziękuję, że przypomniałam sobie stare dawne czasy. Życzę Ci 

Lenko powodzenia w dziennikarstwie. 

Lena: Dziękuję i życzę dużo zdrowia. 

 

Lena Kiełbasa 


