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E

luna august, anul 1897, iar natura se bucură
de soare. Marie pedalează hotărâtă. Dacă
vrea cu adevărat, o să reușească să-l depășească
pe soțul ei. Încă puțin efort …
— Am câștigat! strigă ea.
Au trecut doi ani de când Maria Skłodowska s-a
căsătorit cu fizicianul francez Pierre Curie. Fiind
muncitoare și hotărâtă, Marie a terminat printre
primii facultatea de științe. Și-a luat licența în
fizică, apoi și licența în matematică și a trecut
examenul de profesoară.
Pierre o prinde din urmă și începe să râdă:
— Categoric, doamnă Curie, sunteți tot atât de
îndrăzneață pe cât sunteți de încăpățânată!
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Marie Curie
în câteva date

Maria Skłodowska se
naște pe 7 noiembrie,
la Varșovia. Părinții
ei sunt profesori, iar
Maria este al cincilea
copil al familiei.

Marie se căsătorește cu
Pierre Curie, un savant

care este deja recunoscut

Școala
Fizică și Chimie
Industrială din Paris.
și care predă la
de

radiul.

1895

1867
1891
Maria se mută la
Paris, unde studiază
la Sorbona, muncind
foarte mult.
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Pierre și Marie Curie

descoperă poloniul și

1898
1897

1903

Se naște Irène, primul Marie își susține teza
lor copil, care va și devine prima femeie
deveni și ea om de
doctor în științe.
știință. Marie începe
Pe 10 decembrie,
doctoratul despre
soții Curie și Henri
razele uranice.
Becquerel primesc
Premiul Nobel.

Pierre moare, lovit de
un camion tras de cai.
Marie preia postul lui
de la Sorbona. Este
prima femeie profesor
universitar din

Franța.

1906
1904

1911

Se naște Ève,

Curie

Marie călătorește în Statele
Unite, pentru a primi un
gram de radiu pur.
1921

1914-1918

al doilea copil
al soților

Marie primește
Premiul Nobel
pentru chimie.

Marie creează
un sistem de

radiologie mobilă
pentru răniți.

1934

Marie moare pe 4 iulie,
la 66 de ani, din cauza

unei leucemii cauzate de
expunerea îndelungată la
razele radioactive.
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