UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie ustanowienia roku 2011
Rokiem Marii Sk³odowskiej-Curie
W setn¹ rocznicê przyznania Marii Sk³odowskiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii
Senat Rzeczypospolitej Polskiej, pragn¹c przyczyniæ siê do upowszechnienia wiedzy o Jej wielkich
zas³ugach dla rozwoju œwiatowej nauki oraz postawie nacechowanej najg³êbszym humanizmem,
ustanawia rok 2011 Rokiem Marii Sk³odowskiej-Curie.
Jej droga ¿yciowa, edukacja i kariera naukowa wskazuj¹, jak bardzo wolnoœæ wyboru miejsca
kszta³cenia oraz swoboda prowadzenia badañ na skalê miêdzynarodow¹ mog¹ wzbogaciæ
europejski i œwiatowy dorobek intelektualny. Zdobyte w Polsce wykszta³cenie umo¿liwi³o Jej
podjêcie pracy naukowej na francuskiej Sorbonie i pozwoli³o dojœæ do osi¹gniêæ, które leg³y
u podstaw nowoczesnych pogl¹dów na budowê materii. Do dziœ Maria Sk³odowska-Curie pozostaje
jedyn¹ kobiet¹, która dwukrotnie otrzyma³a Nagrodê Nobla i jedynym w dziejach uczonym, który
otrzyma³ j¹ w dwóch odrêbnych dziedzinach nauki: fizyce i chemii. Dziêki swojej wieloletniej,
wytrwa³ej pracy zwieñczonej wyj¹tkowymi sukcesami naukowymi stanê³a na czele Instytutu
Radowego w Pary¿u (obecnie Instytut Curie), który wychowa³ nastêpnych czterech noblistów, w tym
tak¿e Jej córkê, Irenê.
Dojrza³oœæ spo³eczeñstwa polskiego pozwoli³a, mimo braku niepodleg³ego pañstwa, na
swobodne zdobywanie wiedzy akademickiej i sukces naukowy Marii Sk³odowskiej-Curie, dziêki
czemu pozosta³a Ona w naszej œwiadomoœci jednym ze sztandarowych przyk³adów zwyciêskiej
walki o równouprawnienie kobiet. Jako pierwszej kobiecie nadano Jej w 1903 roku tytu³ doktora
fizyki i przyznano Nagrodê Nobla w tej dyscyplinie naukowej. Gdy trzy lata póŸniej zgin¹³ Jej m¹¿
i towarzysz pracy badawczej, Pierre Curie, pokierowa³a samodzielnie katedr¹ fizyki na Sorbonie
i otrzyma³a na niej tytu³ profesorski.
W czasie I wojny œwiatowej Sk³odowska-Curie zosta³a szefem wojskowej komórki medycznej
zajmuj¹cej siê organizowaniem polowych stacji rentgenograficznych, z których skorzysta³y trzy
miliony rannych ¿o³nierzy francuskich. Daj¹c dowód wielkiego heroizmu, osobiœcie bra³a udzia³
w wykonywaniu badañ, co op³aci³a zdrowiem, a potem ¿yciem.
Uczona stanowiæ mo¿e wzór d¹¿eñ do pokojowego wykorzystania promieniotwórczoœci
i zaprzêgniêcia jej w s³u¿bê ludzkoœci. Zaanga¿owana w zwiêkszanie dostêpnoœci badañ
rentgenograficznych, podkreœla³a koniecznoœæ wi¹zania badañ naukowych z praktycznymi
zastosowaniami oraz przyczyni³a siê do upowszechnienia radioterapii jako nowej metody leczenia.
Polka i Francuzka, Maria Sk³odowska-Curie najpe³niej uosabia bliskoœæ naszych dwóch kultur
wspó³tworz¹cych to¿samoœæ europejsk¹. Zwi¹zana przez wiêkszoœæ ¿ycia z Francj¹, zachowa³a sta³e
kontakty z Polsk¹ i gotowoœæ s³u¿enia jej. Pierwszy z odkrytych przez siebie pierwiastków nazwa³a
polonem dla upamiêtnienia zniewolonej Ojczyzny. Po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oœci
zaanga¿owa³a siê w rozwijanie badañ radiologicznych w kraju, a w 1932 roku pomog³a za³o¿yæ
Instytut Radowy w Warszawie, obecne Centrum Onkologii – Instytut Marii Sk³odowskiej-Curie.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, ¿e Maria Sk³odowska-Curie powinna dziœ byæ
symbolem polsko-francuskiej wspó³pracy w dziedzinie badañ naukowych, dziêki której Polska
i Francja stale zwiêkszaj¹ swój wk³ad w przysz³oœæ Europy opartej na wiedzy i innowacyjnoœci.
W 2011 roku Senat bêdzie propagowa³ osi¹gniêcia tej wyj¹tkowej w skali œwiata uczonej
poprzez konferencje, sympozja, wystawy, pokazy filmów i prezentacje jej osi¹gniêæ naukowych oraz
inne wa¿ne wydarzenia organizowane zarówno w Polsce, jak i we Francji.
Senatorowie apeluj¹ tak¿e do œrodowisk intelektualnych, akademickich i naukowych oraz
licznych organizacji pielêgnuj¹cych przyjaŸñ polsko-francusk¹ o uczczenie setnej rocznicy
przyznania Marii Sk³odowskiej-Curie Nagrody Nobla i czerpanie z Jej dzie³a inspiracji dla
wzmacniania wiêzi ³¹cz¹cych nasze kraje.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”.
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