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O matko i córko!!! 

 

Irene Joliot-Curie ▣ niedaleko 

pada jabłko od jabłoni 
 

Jak opisać małżeństwo dwóch chemików ? 

Mało zasad dużo kwasów.1 

 
Seria:  Profesorki Super-Babki 
Odcinek nr: 46 
Podseria: Wyróżniona tytułem ‘Doctor Honoris Causa’. 
 
 

 

Omawiana/Polecana książka: 
Tomasz Pospieszny: Radowa księżniczka.  
Historia Ireny Joliot-Curie. Novae Res, Gdynia, 2017. 
 

 

Bohaterką niniejszego odcinka serii jest córką Marii Curie (z d. Skłodowskiej) 

Irene Joliot-Curie (imię panieńskie ustawione jest tutaj na drugim miejscu).  

Jej imię pisze się po francusku „Irene”, a po polsku „Irena”. Urodziła się Ona 

w roku 1897, czyli kiedy Jej mama miała 30 lat, jako pierworodna córka,  

a zmarła w 1956 roku, także w Paryżu, czyli w wieku 59 lat. Jej młodszą 

siostrą była (Ewa) Eve Curie Labouisse (1903-2007), która jak widzimy 

przeżyła 104 lata. 

 

                                                           
1 http://forum.komputerswiat.pl/topic/194546-chemia-na-weso%C5%82o-czyli-dowcipy-chemiczne/; 

natomiast w odniesieniu do naszej Bohaterki – było zupełnie odwrotnie. 

http://forum.komputerswiat.pl/topic/194546-chemia-na-weso%C5%82o-czyli-dowcipy-chemiczne/
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Omawiana książka to druga książka biograficzna omawiana w tej serii 

autorstwa Tomasza Pospiesznego2 (doktora habilitowanego, chemika, 

poznaniaka). Poprzednio omówiono biografię Profesor Lise Meitner (odcinek  

nr 3). 

 

 Eseje z tej serii są /w zdecydowanej większości/ recenzjami książek, 

przy czym często poszerzonymi o inne źródła, które są cytowane w przypisach 

lub listach literatury dodatkowej. Ponadto, prawie każdy odcinek zakończony 

jest zestawem zdjęć z miejsc związanych z Bohaterką. Zdjęcia nie są 

„ściągane” z Internetu, ale są robione każdorozawo osobiście przez autora 

esejów, ewentualnie kogoś bliskiego lub znajomego. Pobyty w miejscach życia 

Bohaterek są inspiracją do pisania, a dla czytelników mogą być dodatkową 

zachętą do sięgnięcia po polecaną książkę. Warto podkreślić, że zwykle nie ma 

tychże zdjęć w omawianych lekturach!!!  Autor stara się podkreślić istotę zdjęć 

i ich związek z życiem Bohaterek. Trzeba dojechać we wszystkie miejsca... 

 

Oczywiście Irena wychowała się w Paryżu. Jej mama niestety owdowiała, więc 

była wychowana tylko przez nią oraz dziadków – rodziców Piotra Curie3, który 

to zginął w nieszczęśliwym wypadku w 1906 roku. Nasza Bohaterka miała 

wtedy 9 lat. Babcie (francuska i polska) też szybko zmarły, prawdziwym Jej 

wychowawcą był (oprócz mamy) właśnie francuski dziadek oraz różne 

wychowawczynie domowe – prawie zawsze Polki. Wyjątek stanowił 

kilkumiesięczny pobyt w Anglii, gdzie dzięki opiekunkom Angielkom szlifowała 

ten język. Maria Curie chciała i dbała, aby jej córki mówiły także po polsku. 

Nasza Bohaterka uważała iż Jej młodsza siostra (Ewa) mówiła po polsku lepiej 

on Niej. 

 

Nasza Heroina odwiedziła Polskę kilka razy. Jej ciocia Bronisława4, siostra 

Marii, jeszcze wcześniej niż Maria ukończyła studia medyczne w Paryżu. 

                                                           
2 https://chemia.amu.edu.pl/glowna/wchem/struktura-wydziau/samodzielni-pracownicy-naukowi/dr-hab.-

tomasz-pospieszny; o Autorze omawianej książki. 

3 https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierre_Curie; o Piotrze Curie. 
4 https://pl.wikipedia.org/wiki/Bronis%C5%82awa_D%C5%82uska; o Cioci Bohaterki, z domu Skłodowskiej. 

Ojciec Marii i Bronisławy (Władysław) był nauczycielem matematyki i fizyki w Warszawskich Gimnazjach. 

https://chemia.amu.edu.pl/glowna/wchem/struktura-wydziau/samodzielni-pracownicy-naukowi/dr-hab.-tomasz-pospieszny
https://chemia.amu.edu.pl/glowna/wchem/struktura-wydziau/samodzielni-pracownicy-naukowi/dr-hab.-tomasz-pospieszny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierre_Curie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bronis%C5%82awa_D%C5%82uska
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Obroniła także doktorat. Razem z mężem Kazimierzem5 prowadzili sanatorium 

przeciwgruźlicze w Zakopanem (mieli także mieszkanie w Warszawie). Maria 

jeździła w odwiedziny do siostry i szwagra z córeczkami. Maria i Bronia miały 

jeszcze troje rodzeństwa brata i dwie siostry, z których jedna umarła  

w Warszawie (w dzieciństwie) w wieku 15 lat. Irena miała zatem wujka  

i ciocie w Polsce, z którymi spotykała się w różnych momentach swojego 

życia. 

 

Wracając do polecanej książki – liczy ona 438 stron, ale format jest trochę 

węższy od zeszytu szkolnego (B5). Ma miękkie okładki, druk średniej wielkości 

oraz bardzo wiele czarno-białych fotografii. Na przedniej stronie okładki jest 

zdjęcie Bohaterki. Wydawnictwo jest z Gdyni, ono też wydało kilka innych 

książek Autora – w tym m.in. o Marii Curie pt.: „Nieskalana sławą”. Na rynku 

polskim i światowym jest kilkadziesiąt książek o niej, więc trzeba nie lada 

odwagi, aby chcieć „zmieścić się na runku” – eseista wierzy, że Autorowi się 

to udało. Obecnie omawiana książka oparta jest między innymi na 

korespondencji rodzinnej. Wiele krótkich fragmentów tychże listów i notatek 

jest cytowanych. Autor zdobył prawa do publikacji wielu zdjęć – są one 

idealnie dobrane do treści. Na zakończenie mamy Aneks gdzie opisano 

wybrane eksperymenty naukowe Bohaterki, przebieg Jej życia z datami, 

szeroką bibliografię oraz indeks nazwisk. Zatem książka jest generalnie bardzo 

starannie wydana, ale klejona. Na grzbiecie okładki jest także pomniejszone 

zdjęcie Bohaterki. 

 

Wracając do Ireny. Chodziła do szkoły eksperymentalnej, czyli stworzonej dla 

kilkunastu dzieci, a  prowadzonej przez ich własnych rodziców. Najwybitniejsi 

profesorowie Sorbony uczyli ich wszystkiego np. Maria Curie – chemii. 

Laboratoria mieli w budynkach uniwersyteckich!! Wszyscy uczniowie byli 

zdolni, pracowici, a potem wiele w życiu osiągnęli. Potem przeniosła się do 

formalnej szkoły średniej w Paryżu. 

 

                                                           
5 https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_D%C5%82uski; o Kazimierzu Dłuskim – lekarzu ftyzjatrze, ftyzjatria to 

«nauka o rozpoznawaniu i leczeniu gruźlicy». Dziś dzięki szczepieniom choroba ta prawie nie dotyka ludzi. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_D%C5%82uski
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Ciekawym rysem naszej Bohaterki jest ateizm – przejęty od mamy, taty,  

a szczególnie od francuskiego dziadka. On właśnie był radykalnym 

antyklerykałem. Jak pisze Autor książki – nasza Bohaterka nigdy w życiu nie 

weszła do żadnego kościoła, nawet aby zwiedzać. Ostatnio na jednym  

z Uniwersytetów amerykańskich zrezygnowano z przedmiotu ‘historia sztuki’, 

bo trzeba by mówić o kościołach!!  

Taki sam (co do ateizmu) okazał się Jej przyszły mąż. Mieli oboje poglądy 

skrajnie lewicowe, które narażone zostały na próbę w czasie wizyt w Rosji 

Sowieckiej oraz powojennej komunistycznej Polsce.  

 

Wracamy do książki. Okazuje się, że trzecia córka Marii Curie zmarła na drugi 

dzień po porodzie. Irena niestety nie zaznała szczęścia zabaw z trzecią 

siostrą.  

 

Recenzja to recenzja, czy esej. Nie streszczamy całych książek. Autor książki 

opisuje na przykład wizytę Bohaterki z mamą i siostrą w 1911 w Zakopanem,  

u cioci Bronisławy. Jeszcze była tam Austria. Jedna z wycieczek z córkami 

była na Zawrat. Trochę to szalone, ale oznaczało, że Maria była w dobrej 

kondycji fizycznej. Jak wiemy jeździła na długie wyprawy rowerowe. Jest 

zdjęcie Ireny na rowerze, czyli przejęła hobby mamy. 

 

Strasznie dobrze się rozumiały – mama i córka, jej siostra Ewa była 

dziennikarką, natomiast Ona poszła w ślady rodziców - nauka. Zatem to był 

dodatkowy motyw porozumienia. W czasie I wojny światowej Irena wraz  

z Marią (czy raczej odwrotnie) – jeździły robić zdjęcia rentgenowskie żołnierzy 

na polach bitew (w 1914 Irena miała przecież 17lat!!). Autor relacjonuje listy 

Ireny. Opisuje Ona przypadek, gdy zdjęcie takie pomogło zlokalizować 

odłamek tkwiący w ciele żołnierza, którego po omacku bez skutku szukał 

chirurg. Zdjęcie pozwoliło na natychmiastowe, poprawne usunięcie odłamka  

z ciała zranionego. Była to służba radiologiczna francuskiego Czerwonego 

Krzyża – są ciekawe zdjęcia z tej misji. 

 

Popłynęła zaraz po wojnie wraz z mamą do Ameryki kwestować na 

finansowanie dalszych badań naukowych Marii Curie i jej zespołu, skutecznie. 
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Zaczęła pracę naukową w zespole mamy. W 1921 opublikowała pierwszą pracę 

naukową. Strona 124 urocze zdjęcie (rok 1921) w imieniu mamy odbiera tytuł 

Dr H.C. w Pensylwanii w USA.  

Małżeństwo z Fryderykiem było bardzo udane. Oboje obronili doktoraty. Jak 

pisze Autor – teściowa jak to teściowa – na początku z rezerwą podchodziła 

do męża córki. Podobno wszystko przełamało urodzenie wnuczki Heleny.  

W pierwszym odcinku serii omawiana jest książka „Uczone siostry”, w której 

są piękne cytaty z listów Marii Curie o szczęściu bycia babcią. 

 

Małżonkowie Joliot dostali także (jak Maria i Piotr) Nagrodę Nobla w 1935 

roku. 

 

Ciekawym wątkiem jest konkurowanie naukowe z ośrodkiem w Berlinie –  

w szczególności z badaczką Lise Meitner, z którą podobno wręcz się nie 

lubiły. Wspomniana jest także inna bohaterka serii – Alicja Dorabialska, która 

była na stypendium post-doktorskim w Paryżu, właśnie w zespole Marii Curie, 

zatem spotykała się z Ireną. Generalnie konkurencja w nauce jest inspirująca  

i daje impulsy do bardziej wytężonej pracy. Druga wojna światowa przerwała tę 

konkurencję na zawsze. Francja nie była tak traktowana w czasie okupacji jak 

Polska. Fryderyk jednak związał się z lewicowym ruchem oporu. Irena z córką 

Heleną i synkiem Piotrem pod koniec wojny wyjechali do Szwajcarii. 

 

Po wojnie oboje małżonkowie włączyli się w lewicowe ruchy pokojowe. Byli na 

kongresie pokoju we Wrocławiu. Otrzymali Dr H.C. Uniwersytetu 

Jagiellońskiego!! Byli przyjęci do Polskiej Akademii Nauk. 

 

Autor omawianej książki w jednym z rozdziałów opisuje dokładnie – z punktu 

widzenia pracownika uniwersytetu (chemika) – na czym polegały ich 

osiągnięcia naukowe. Generalnie kontynuowali badania nad 

promieniotwórczością – emisją cząstek z jąder atomowych. Ich zasługą była 

również własna konstruowana baza oraz aparatura badawcza. Powstały także 

praktyczne urządzenia do wykrywania promieniotwórczości w różnych 

ośrodkach, czy wręcz skażeń promieniotwórczych. Badała m.in. tak zwany 

okres połowicznego zaniku pierwiastków promieniotwórczych. Wraz z mężem 
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potwierdzili istnienie neutronów  oraz  możliwość uzyskiwania sztucznych ciał 

promieniotwórczych. W omawianej książce – pisanej przecież przez fachowca 

– jest szczegółowe wyjaśnienie tych i innych osiągnięć naukowych naszej 

Bohaterki. 

 

Ich lewicowe poglądy nie były mile widziane we wczesnym okresie powojennym 

(po II wojnie światowej)  w USA – tzw. maccartyzm. Mieli nawet pewne 

kłopoty z wyjazdami do innych krajów, nie chciano im zarezerwować hotelu  

w Szwecji!!!! …... 

 

Warto przeczytać tę książkę. 

 

Co ciekawe Fryderyk Joliot ma ulice w Polsce – na przykład:   w Warszawie, 

we Wrocławiu  oraz w dzielnicy Zabrza o nazwie Helenka. (Czyżby dlatego, że 

tak nazywała się jego córeczka???????) trudno zgadnąć. Nie można jednak 

wyklikać żadnej ulicy Ireny Joliot, nigdzie w Polsce. Dlaczego?  

 

 

 

                           Dzielnica Zabrza – Helenka 

 

Tablica na bloku mieszkalnym, obok mała 

podświetlana tablica – tym razem bez imienia, ale to 

była ta sama ulica. 
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Myślę, że pierwsza ulica Ireny Joliot-Curie, mogłaby zaistnieć  

w Bielsku-Białej. W dobie kłótni o patronów, może tak propozycja byłaby do 

przyjęcia. 
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UWAGI  DODATKOWE oraz WYBRANE PUBLIKACJE 

 

1. Irena Joliot-Curie: Naturalne pierwiastki promieniotwórcze, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1954. 

 

2. PINAULT, Michel. Frédéric Joliot-Curie. Odile Jacob, 2000. 

3. Tomasz POSPIESZNY: Nieskalana sławą. Życie i dzieło Marii Skłodowskiej-

Curie, Novae Res, 2015.  

4. GILMER, Penny J. Irène Joliot-Curie, a Nobel laureate in artificial 

radioactivity. In: Celebrating the 100th Anniversary of Madame Marie Sklodowska 

Curie's Nobel Prize in Chemistry. Brill Sense, 2011. p. 41-57. 

5. LEONE, Matteo; ROBOTTI, Nadia. Frédéric Joliot, Irène Curie and the early 

history of the positron (1932–33). European Journal of Physics, 2010, 31.4: 975. 

6. Kułakowski, Andrzej. "The contribution of Marie Skłodowska-Curie to the 

development of modern oncology." Springer (2011): 1583-1586. 

7. MOULD, R. F. Ewa Curie-Labouisse 1904-2007. Nowotwory. Journal of Oncology, 

2008, 58.1: 1-1. 

 

Strona internetowa: 

http://piekniejszastronanauki.pl/category/irena-joliot-curie/; 

 
Muzeum Marii Curie ma siedzibę w Warszawie, przy ul. Freta 16. W dniu 24 października 2019 roku 

wnuk Marii Skłodowskiej-Curie i Piotra Curie,  syn Ireny i Fryderyka Joliot-Curie, prof. Pierre Joliot 

odebrał doktorat honoris causa Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

 

https://niezalezna.pl/294611-wnuk-marii-sklodowskiej-curie-odwiedzi-jej-dom; 

 

http://piekniejszastronanauki.pl/category/irena-joliot-curie/
https://niezalezna.pl/294611-wnuk-marii-sklodowskiej-curie-odwiedzi-jej-dom
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ŚLADAMI  BOHATERKI oraz Jej Mamy i Cioci 
Uniwersytet Techniczny w Bratysławie, Słowacja 

 
Pomnik Mendelejewa w holu Uniwersytetu. 

Kuzyn Marii Skłodowskiej pracował w zespole tego giganta umysłu, on przekazał najnowsze idee 
Marii w Warszawie, przy okazji kolejnych spotkań rodzinnych. 

 
PARYŻ – miejsce zamieszkania oraz pracy naukowej Bohaterki 
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Widoki Paryża z Wieży Eiffla 
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KRAKÓW 

 

 

Tablica pamiątkowa w siedzibie PAU w Krakowie 

 

WARSZAWA 
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Dom w którym urodziła się Maria Skłodowska, mama naszej Bohaterki. 

Rodzice Marii prowadzili pensję dla dziewcząt, a ojciec Marii był nauczycielem w tej szkole 
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Reklama wykładu Profesora Tomasza Pospiesznego o omawianej książce oraz o naszej Bohaterce 
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Pomnik Marii Curie-Skłodowskiej 

W Warszawie na Nowym Mieście 

na skarpie, nad Wisłą 
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Instytut Radowy – obecnie szpital onkologiczny 
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Pomnik Marii Curie-Skłodowskiej – przed Instytutem Radowym w Warszawie 
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Politechnika Warszawska - Budynek Główny przy Placu Politechniki 

 

 

 

 

To już trzeci pomnik Marii,  

mamy naszej Bohaterki  

w Warszawie!!!  
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ZAKOPANE – Szpital/Sanatorium 

zbudowany przez Bronisławę Dłuską z mężem Kazimierzem, 

tu była nasza Bohaterka w roku 1911 z mamą  i  siostą 
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Na budynku Sanatorium jest TABLICA  
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Jeszcze dziś Budynki Sanatorium Dłuskich robią 

ogromne wrażenie – swoim rozmachem oraz 

położeniem, na obrzeżach Zakopanego, na 

zalesionym stoku.  

 

 

Zdjęcia wykonał autor eseju Stan Zawiślak 
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Dodatkowe Informacje 

O Cioci Bohaterki – Bronisławie Dłuskiej 
 

1. W 1898 roku mimo ogromnego sukcesu odniesionego we Francji wróciła wraz 

z mężem i dziećmi na ziemie polskie; w Paryżu z sukcesami prowadziła 

praktykę lekarską. 

2. Od podstaw zbudowała z mężem Kazimierzem Dłuskim najnowocześniejsze 

Sanatoryum dla chorych piersiowych w Zakopanem (zdjęcia tegoż sanatorium 

zamieszczono powyżej). 

3. W 1902 roku nostryfikowała w Krakowie dyplom lekarski i odtąd miała 

prawo do tytułu: doktor wszech nauk lekarskich. Zatem tak jak siostra zdobyła 

tytuł naukowy doktora, a była lekarką. 

4. Oprócz praktykowania medycyny zarządzała i administrowała całym 

majątkiem i gospodarstwem sanatorium. 

5. Obok sanatorium wybudowała willę według projektu Stanisława 

Witkiewicza, gdzie stałymi bywalcami byli Ignacy Paderewski i Henryk 

Sienkiewicz. 

6. Na terenie sanatorium przechowywana była część pieniędzy i dokumentów z 

napadu pod Bezdanami (dane  z Internetu). 

7. W 1916 roku w willi Dłuskich w Zakopanem incognito gościł przez dwa 

tygodnie Józef Piłsudski. 

8. Dzięki staraniom i zabiegom Bronisławy w 1913 roku rozpoczęto budowę 

murowanego gmachu Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem; projektu 

Witkiewicza (ojca). 

9. Dwukrotnie gościła latem w Zakopanem Marię Skłodowską-Curie: w 1899 

wraz z mężem Piotrem Curie i w 1911 roku z córkami Ireną i Ewą. 

 


