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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.
Senatorowie sekretarze zajêli ju¿ miejsca przy

stole prezydialnym.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

siódmego porz¹dku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwa³y w sprawie ustanowienia roku 2011
Rokiem Marii Sk³odowskiej-Curie.

Szanowni Pañstwo, Senat Rzeczypospolitej
Polskiej pragnie dziœ uczciæ setn¹ rocznicê przy-
znania Marii Sk³odowskiej-Curie Nagrody Nobla
w dziedzinie chemii.

Pragnê powitaæ zaproszonych z tej okazji goœci.
S¹ z nami: pan Gérard Larcher, przewodnicz¹cy
Senatu Republiki Francuskiej… (oklaski); pan
François Barry Delongchamps, ambasador Re-
publiki Francuskiej… (oklaski); pan senator
Yann Gaillard, przewodnicz¹cy Grupy Francus-
ko-Polskiej w Senacie Republiki Francuskiej…
(oklaski); pan senator Jean Besson… (oklaski);
pan Alain Delcamp, sekretarz generalny Senatu
Republiki Francuskiej… (oklaski); pan François
Gautier, doradca do spraw miêdzynarodowych
przewodnicz¹cego Senatu Republiki Francus-
kiej… (oklaski); i pan Tomasz Or³owski, ambasa-
dor Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Fran-
cuskiej (oklaski). Witam równie¿: pana Witolda
Jurka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Na-
uki i Szkolnictwa Wy¿szego… (oklaski); pana Ma-
cieja Jarosza, wiceprezesa Polskiego Towarzy-
stwa Chemicznego… (oklaski); pana Marka Ja-
niaka, prezesa Polskiego Towarzystwa Badañ Ra-
diacyjnych imienia Marii Sk³odowskiej-Curie…
(oklaski); pana Wojciecha Bulskiego, prezesa To-
warzys twa Mar i i Sk ³odowsk i e j -Cur i e –
w Ho³dzie… (oklaski); pana Andrzeja Ku³akow-
skiego, wiceprezesa Towarzystwa Marii Sk³odow-
skiej-Curie – w Ho³dzie… (oklaski); pani¹ Alicjê
Rupiñsk¹, kierownik Biura Towarzystwa Marii
Sk³odowskiej-Curie – w Ho³dzie… (oklaski); oraz

pani¹ Olgê Konarczak, przedstawicielkê Muzeum
Marii Sk³odowskiej-Curie (oklaski).

Projekt uchwa³y zosta³ wniesiony przez grupê
senatorów i zawarty jest w druku nr 1077.

Zgodnie z art. 84 ust. 6 Regulaminu Senatu
projekt ten po uzgodnieniu z klubami senackimi
zosta³ w³¹czony do porz¹dku obrad z pominiê-
ciem pierwszego czytania.

Proszê upowa¿nionego przedstawiciela wnios-
kodawców, pana senatora Mieczys³awa Augusty-
na, o przedstawienie projektu uchwa³y.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku! Panie Przewodnicz¹cy Sena-
tu Francji! Panowie Ambasadorowie! Panie i Pa-
nowie Senatorowie z Polski i Francji! Szanowni
Ministrowie! Dostojni Goœcie!

Mam ogromny zaszczyt przedstawiæ dzisiaj Wy-
sokiej Izbie uchwa³ê Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej w sprawie ustanowienia Roku 2011 Rokiem
Marii Sk³odowskiej-Curie.

Odczytam tekst tej uchwa³y.
„W setn¹ rocznicê przyznania Marii Sk³odow-

skiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii
Senat Rzeczypospolitej Polskiej, pragn¹c przyczy-
niæ siê do upowszechniania wiedzy o Jej wielkich
zas³ugach dla rozwoju œwiatowej nauki oraz po-
stawie nacechowanej najg³êbszym humaniz-
mem, ustanawia Rok 2011 Rokiem Marii Sk³o-
dowskiej-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
wykszta³cenieumo¿liwi³oJejpodjêciepracynauko-
wej na francuskiej Sorbonie i pozwoli³o dojœæ do
osi¹gniêæ, które leg³y u podstaw nowoczesnych po-
gl¹dów na budowê materii. Do dziœ Maria Sk³odow-
ska-Curie pozostaje jedyn¹ kobiet¹, która dwukrot-
nie 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 wyj¹tko-



wymi sukcesami naukowymi stanê³a na czele In-
stytutu Radowego w Pary¿u (obecnie Instytut Cu-
rie), który wychowa³ nastêpnych czterech nobli-
stów, w tym tak¿e Jej córkê Irenê.

Dojrza³oœæ spo³eczeñstwa polskiego pozwoli³a,
mimo braku niepodleg³ego pañstwa, na swobo-
dne zdobywanie wiedzy akademickiej i sukces na-
ukowy Marii Sk³odowskiej-Curie, dziêki czemu
pozosta³a Ona w naszej œwiadomoœci jednym ze
sztandarowych przyk³adów zwyciêskiej walki
o równouprawnienie kobiet. Jako pierwszej ko-
biecie nadano Jej w 1903 roku tytu³ doktora fizyki
i przyznano Nagrodê Nobla w tej dyscyplinie nau-
kowej. Gdy trzy lata póŸniej zgin¹³ Jej m¹¿ i towa-
rzysz pracy badawczej, Pierre Curie, pokierowa³a
samodzielnie katedr¹ fizyki na Sorbonie i otrzy-
ma³a na niej tytu³ profesorski.

W czasie I wojny œwiatowej Sk³odowska-Curie
zosta³a szefem wojskowej komórki medycznej za-
jmuj¹cej siê organizowaniem polowych stacji
rentgenograficznych, z których skorzysta³y trzy
miliony rannych ¿o³nierzy francuskich. Daj¹c do-
wód wielkiego heroizmu, osobiœcie bra³a udzia³
w wykonywaniu badañ, co op³aci³a zdrowiem,
a potem ¿yciem.

Uczona stanowiæ mo¿e wzór d¹¿eñ do pokojo-
wego wykorzystania promieniotwórczoœci i za-
przêgniêcia jej w s³u¿bê ludzkoœci. Zaanga¿owa-
na w zwiêkszanie dostêpnoœci badañ rentgeno-
graficznych podkreœla³a koniecznoœæ wi¹zania
badañ naukowych z praktycznymi zastosowania-
mi oraz przyczyni³a siê do upowszechnienia ra-
dioterapii jako nowej metody leczenia.

Polka i Francuzka, Maria Sk³odowska-Curie
najpe³niej uosabia bliskoœæ naszych dwóch kul-
tur wspó³tworz¹cych to¿samoœæ europejsk¹.
Zwi¹zana przez wiêkszoœæ ¿ycia z Francj¹, zacho-
wa³a sta³e kontakty z Polsk¹ i gotowoœæ s³u¿enia
jej. Pierwszy z odkrytych przez siebie pierwia-
stków nazwa³a polonem dla upamiêtnienia znie-
wolonej Ojczyzny. Po odzyskaniu przez Polskê
niepodleg³oœci zaanga¿owa³a siê w rozwijanie ba-
dañ radiologicznych w kraju. A w 1932 r. pomog³a
za³o¿yæ Instytut Radowy w Warszawie, obecne
Centrum Onkologii – Instytut Marii Sk³odow-
skiej-Curie.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, ¿e Ma-
ria Sk³odowska-Curie powinna dziœ byæ symbo-
lem 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 r. 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 Pol-
sce, jak i we Francji.

Senatorowie apeluj¹ tak¿e do œrodowisk inte-
lektualnych, akademickich i naukowych oraz li-
cznych organizacji pielêgnuj¹cych przyjaŸñ pol-
sko-francusk¹ o uczczenie setnej rocznicy przy-
znania 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».”

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, jeszcze dwa
s³owa tytu³em uzasadnienia.

Jednym z pierwszych inicjatorów ustanowie-
nia Roku Marii Sk³odowskiej-Curie w Polsce by³
senator Ireneusz Niewiarowski, który reprezento-
wa³ Senat Rzeczypospolitej podczas uroczystoœci
umieszczenia tablicy w sanatorium Sancellemoz
w siedemdziesi¹t¹ pi¹t¹ rocznicê œmierci naszej
wielkiej uczonej.

W imieniu wielu osób podj¹³em siê przygotowa-
nia tej uchwa³y, tak¿e jako przewodnicz¹cy Grupy
PrzyjaŸni Polsko-Francuskiej w polskim Senacie.
Otrzyma³em wsparcie pana marsza³ka Borusewi-
cza, pana marsza³ka Zió³kowskiego, ambasado-
rów Francji w Polsce i Polski we Francji. Spotka-
³em siê ze zrozumieniem senatorów wszystkich
klubów senackich. Wszystkim za tê pomoc bar-
dzo serdecznie dziêkujê.

Jako inicjatorzy uchwa³y uwa¿amy, ¿e w ten
sposób mo¿emy wype³niæ treœci¹ postanowienia,
które w czasie wizyty pana prezydenta Sarkozy’ego
w naszym parlamencie 28 maja 2008 r. on i pre-
mier Donald Tusk w Wysokiej Izbie sk³adali. Ape-
lowali, aby piêkne karty wspólnej przesz³oœci s³u-
¿y³y budowie wspó³pracy polsko-francuskiej i eu-
ropejskiej w dziedzinie nowoczesnych technolo-
gii, edukacji i nauki.

Wierzymy, ¿e postaæ i dzie³o ¿ycia Marii Sk³o-
dowskiej-Curie mo¿e byæ inspiracj¹ dla wspó³pra-
cy i rozwoju.

Jest naszym ¿yczeniem, aby ten rok by³ pe³en wy-
darzeñ przypominaj¹cych wielkie dokonania Marii
Sk³odowskiej-Curie. Nasza Grupa PrzyjaŸni Polsko-
-Francuskiej zaanga¿uje siê, aby te obchody by³y
tak¿e okazj¹ do promocji nauki i jej zastosowañ,
zw³aszcza w dziedzinie chemii. Bêdziemy zachêcaæ
uczelnie i szko³y, zw³aszcza te,którenosz¹ imiêMarii
Sk³odowskiej-Curie,a jest ichnaprawdêwiele,do in-
tensywnej popularyzacji wyj¹tkowych osi¹gniêæ tej
znakomitej uczonej w wielu obszarach. Maria Sk³o-
dowska-Curie mo¿e byæ i powinna byæ atrakcyjnym
przyk³adem tego, jak mo¿na szanowaæ now¹ ojczyz-
nê, nie przestaj¹c kochaæ kraju pochodzenia i praco-
waæ dla niego. Powinna byæ przyk³adem tego, ¿e zdo-
bywanie wiedzy i prowadzenie badañ naukowych,
którym towarzyszy pasja, determinacja i zgoda z za-
sadamietycznymi,mog¹przyczyniaæsiêdopoprawy
jakoœci ¿yciawielu ludzi. Jest te¿przyk³ademtego, ¿e
mo¿na byæ kobiet¹, ¿on¹, matk¹ i jednoczeœnie mieæ
tak wielkie osi¹gniêcia, by znaleŸæ siê w panteonie,
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wœród najwiêkszych. Przypomina o tym, ¿e równo-
uprawnienie kobiet i mê¿czyzn w ka¿dej dziedzinie
powinno byæ norm¹.

Jest nasz¹ wielk¹ radoœci¹, ¿e mo¿emy pode-
jmowaæ tê uchwa³ê w obecnoœci przewodnicz¹ce-
go Senatu Republiki Francuskiej, pana Gérarda
Larchera. Jeszcze raz okazuje siê, ¿e to, co wa¿ne
dla Polaków, jest tak¿e wa¿ne dla Francuzów.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do przedstawicie-
la wnioskodawców.

Nie widzê chêtnych do zadania takich pytañ.
Chcia³bym poinformowaæ Wysok¹ Izbê, ¿e pani

Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa
wy¿szego, przes³a³a na moje rêce okolicznoœciowy
list*, który zostanie za³¹czony do protoko³u obec-
nego posiedzenia Senatu.

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e

trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut, a podpisane wnios-
ki o charakterze legislacyjnym senatorowie zg³asza-
j¹ do marsza³ka Senatu do zakoñczenia dyskusji.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Marka
Rockiego.

Senator Marek Rocki:

Panie Marsza³ku! Panie Przewodnicz¹cy! Wy-
soki Senacie! Szanowni Pañstwo!

W bie¿¹cym roku obchodzimy setn¹ rocznicê
przyznania Marii Sk³odowskiej-Curie Nagrody
Nobla w dziedzinie chemii. Dok³adnie sto lat temu
polska naukowiec zosta³a po raz drugi uhonoro-
wana tym wyró¿nieniem przez Królewsk¹ Szwe-
dzk¹ Akademiê Nauk. Osi¹gniêcia Sk³odowskiej-
-Curie œwiadcz¹ bez w¹tpienia o jej wybitnych
zdolnoœciach, wiedzy, ale równie¿ pracy nad sob¹
i determinacji.

Laureatka mawia³a, ¿e „cz³owiek nigdy nie og-
l¹da siê na to, co zrobione, ale patrzy, co ma przed
sob¹ do zrobienia”. I to prawdopodobnie nieusta-
j¹ca chêæ rozwoju zaowocowa³a wiekopomnymi
osi¹gniêciami naukowymi. Lata spêdzone w labo-
ratoriach, na badaniach, na obliczeniach i prowa-
dzeniu doœwiadczeñ pomog³y te¿ Polsce w zazna-
czeniu swojej obecnoœci w ¿yciu naukowo-spo³e-
cznym Europy, co w owym czasie, bior¹c pod
uwagê ju¿ ponad sto lat trwaj¹ce zabory ziem pol-
skich, mia³o szczególne znaczenie.

Przypominaj¹c tê wielk¹ uczon¹, trzeba pod-
kreœliæ znaczenie jej odkryæ dla rozwoju wspó³czes-

nej nauki. Dziêki jej pracy oraz pracy jej mê¿a, Pio-
tra Curie, pog³êbiona zosta³a wiedza o zjawisku
promieniotwórczoœci. W 1898 r. ma³¿eñstwo Curie
odkry³o pierwiastek, który Maria nazwa³a na czeœæ
Polski polonem. Noblistka chcia³a w ten sposób
nag³oœniæ na arenie miêdzynarodowej sprawê pol-
sk¹. Po œmierci mê¿a Maria kontynuowa³a prace
badawcze, opracowywa³a teoriê promieniotwór-
czoœci, technikê rozdzielania izotopów promieniot-
wórczych, wyodrêbni³a rad w postaci metalicznej,
skonstruowa³a urz¹dzenie do wyodrêbniania pier-
wiastków promieniotwórczych. Dziêki jej odkry-
ciom powsta³a radiochemia, nowa ga³¹Ÿ chemii.
Tak znacz¹ce osi¹gniêcia naukowe stanowi³y is-
totny impuls do rozwoju wielu dziedzin nowoczes-
nej fizyki i chemii. Do dziœ pozostaje ona jedynym
uczonym, który otrzyma³ nagrody Nobla z obu tych
dziedzin nauki.

Nie mo¿na mieæ w¹tpliwoœci, ¿e Maria Sk³o-
dowska-Curie jest jedn¹ z najwiêkszych postaci
œwiatowej nauki, a znakomite wyniki naukowe
nie by³yby mo¿liwe bez wyj¹tkowych cech charak-
teru, mog¹cych do dziœ stanowiæ wzór dla ka¿dego
badacza. Niezwyk³a wytrwa³oœæ, ca³kowite po-
œwiêcenie ¿ycia badaniom naukowym i zaanga¿o-
wanie, by by³y one pokojowo wykorzystywane
i s³u¿y³y ca³ej ludzkoœci, to przymioty, które wy-
ró¿nia³y tê wielk¹ uczon¹. Gor¹ce pragnienie wie-
dzy, dotarcia do prawdy wynika³y z poczucia s³u¿-
by ludziom i wiary, ¿e tylko przez rozwój nauki
mo¿na poprawiæ ¿ycie spo³eczeñstw.

Z tej postawy wynika³o wielkie zaanga¿owanie
Marii Sk³odowskiej-Curie w upowszechnienie ba-
dañ oraz ich praktyczne zastosowanie. To w³aœnie
ona przyczyni³a siê do powstania radioterapii jako
nowej metody leczenia. Skutecznie zabiega³a
o powstanie Instytutu Radowego w Pary¿u, a na-
stêpnie w Warszawie. Paryski Instytut Radowy
sta³ siê pod jej kierownictwem prawdziw¹ kuŸni¹
noblistów. Na licznych konferencjach naukowych
i spotkaniach najwybitniejszych uczonych apelo-
wa³a o œcis³e ³¹czenie badañ naukowych z zasto-
sowaniami. Na jej czeœæ nazwano pierwiastek
chemiczny, jednostkê aktywnoœci rozpadu, pra-
wo fizyczne oraz kilka minera³ów.

Maria Sk³odowska-Curie to wielka badaczka,
odkrywca, dwukrotna noblistka, profesor Sorbo-
ny, kierownik znakomitego instytutu naukowego,
ale przede wszystkim uczona czuj¹ca swoje po-
s³annictwo, kieruj¹ca siê w swej pracy naukowej
zasadami etycznymi. Wspó³czeœnie nie trac¹ na
znaczeniu jej osi¹gniêcia naukowe, a normy
i standardy etyczne, których przestrzega³a, zys-
kuj¹ wymiar wzorca.

Dziœ, gdy Europa pragnie budowaæ sw¹ przy-
sz³oœæ w oparciu o wiedzê, Maria Sk³odowska-Cu-
rie jest doskona³ym przyk³adem tego, ¿e nauka
pomaga wolnoœci, ale te¿ wymaga wolnoœci, nie
zna granic i rozwija siê szybciej dziêki wspó³pracy
miêdzynarodowej.
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Og³oszenie roku 2011 Rokiem Marii Sk³odow-
skiej-Curie poprzez uznanie dokonañ i przymio-
tów tej wielkiej uczonej mo¿e uczyniæ z niej pa-
tronkê miêdzynarodowej wspó³pracy naukowej
i przyk³ad przestrzegania zasad etycznych w ba-
daniach naukowych i ich zastosowaniach. ¯ycie
i dokonania Marii Sk³odowskiej-Curie mog¹ byæ
równie¿ impulsem do rozwoju wspólnych polsko-
-francuskich badañ i przedsiêwziêæ naukowych.

W roku 2010 obchodziliœmy w Polsce Rok Fry-
deryka Chopina. Jest rzecz¹ znamienn¹, ¿e w ko-
lejnym roku wspominamy postaæ Marii Sk³odow-
skiej-Curie, która – podobnie jak wielki kompozy-
tor – w swym ¿yciorysie ³¹czy Polskê i Francjê.
W obu tych przypadkach Francja umo¿liwi³a wiel-
kiemu Polakowi rozwój zawodowy w czasach, gdy
nasza ojczyzna znajdowa³a siê pod zaborami.

Przyk³ad polskiej noblistki pokazuje, jak wa¿na
równie¿ w dzisiejszych czasach jest wymiana kadr
naukowych oraz studentów na terenie Unii Euro-
pejskiej. Dziêki mo¿liwoœci studiowania na licz-
nych europejskich uczelniach i ujednoliceniu sys-
temu studiów poprzez deklaracjê boloñsk¹ stu-
denci mog¹ czerpaæ wiedzê i doœwiadczenie z wielu
interesuj¹cych ich europejskich Ÿróde³. Takie roz-
szerzenie horyzontów, które ówczeœnie, w jej cza-
sach, by³o niestety ograniczane przyczynami poli-
tyczno-historycznymi, dziœ mo¿e byæ œwiadomym
wyborem. Chocia¿ mo¿liwoœci wyjazdów na zagra-
niczne uczelnie dobrze wykorzystuj¹ studenci,
s¹dzê, ¿e wci¹¿ nie do koñca s¹ one doceniane
przez kadrê naukow¹. Warto, aby œrodowiska nau-
kowe wpatrzone w przyk³ad Marii Sk³odowskiej-
-Curie stara³y siê jeszcze pe³niej korzystaæ z nau-
kowo-badawczych atutów integracji europejskiej.

W imieniu Klubu Senatorów Platformy Obywa-
telskiej w pe³ni popieram ideê ustanowienia bie-
¿¹cego roku Rokiem Marii Sk³odowskiej-Curie.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Kar-

czewskiego.

Senator Stanis³aw Karczewski:

Panie Przewodnicz¹cy Senatu Republiki Fran-
cuskiej! Panie Marsza³ku! Panowie Ambasadoro-
wie! Szanowni, Dostojni Zaproszeni Goœcie! Panie
i Panowie, Senatorowie Senatu Francji i Senatu
Polski!

Grupa senatorów wyst¹pi³a z wnioskiem o to,
by szczególn¹ uchwa³¹ uczciæ pamiêæ naszej wiel-
kiej rodaczki, Marii Sk³odowskiej-Curie. W tekœ-
cie projektu uchwa³y wnioskodawcy uzasadniaj¹
tê propozycjê, odwo³uj¹c siê do wartoœci o charak-
terze uniwersalnym, takich jak swoboda badañ

naukowych, równouprawnienie, swoboda
kszta³cenia, pokojowe wykorzystanie promieniot-
wórczoœci. Popieram wniosek i argumentacjê,
wiedz¹c, ¿e w ten sposób mo¿emy przekonaæ do
niej cudzoziemców i zwyczajnie pochwaliæ siê tym
naszym brylantem.

Chcê powiedzieæ z tej trybuny o Marii Sk³odow-
skiej-Curie, o jej roli w naszej zbiorowej polskiej
pamiêci.

Przypad³o jej ¿yæ w czasach dla Polaków szcze-
gólnych. Urodzi³a siê w czasie najgorszej narodo-
wej smuty, a gdy umiera³a w 1934 r., wolna Polska
rozwija³a siê, przezwyciê¿a³a kryzys gospodarczy,
budowa³a Gdyniê i Centralny Okrêg Przemys³owy.
Sk³odowska przysz³a na œwiat dwa lata po klêsce
powstania styczniowego. Ma³a Maria chodzi³a uli-
cami Warszawy zniewolonej, Warszawy – miasta
rosyjskiego imperium, w którym sklepowe szyldy,
drogowskazy, gazety i podrêczniki pisane by³y cy-
rylic¹. Wychowywana w polskim patriotycznym
domu, ros³a w przekonaniu, dominuj¹cym wów-
czas w œrodowisku inteligencji nad Wis³¹, ¿e rol¹
mê¿czyzn jest walczyæ i gin¹æ, a rol¹ kobiet – przy-
sposabiaæ kolejne pokolenia dla Polski. ¯ywa prze-
cie¿ by³a w latach siedemdziesi¹tych i osiemdzie-
si¹tych XIX wieku, w latach dzieciñstwa Marii
Sk³odowskiej-Curie, œwiadomoœæ brutalnych re-
presji, wywózek na Syberiê, wyw³aszczeñ popow-
staniowych. Odpowiedzi¹ na rosn¹ce przeœlado-
wania zaborców by³a praca u podstaw, praca po-
dejmowana przez inteligentów, takich jak Maria,
jak jej rodzice, pochodz¹cych ze spauperyzowanej
szlachty, prowadzonej przez Sienkiewiczów, Pru-
sów, Œwiêtochowskich drog¹ pozytywizmu.

Skupieni na dzisiejszych wydarzeniach, gubi-
my z pola widzenia to, co nas stworzy³o. Hetman
Stefan Czarniecki mawia³: „Jam nie z soli ani z ro-
li, ale z tego, co mnie boli”. A polskoœæ, taka, jak¹
mamy dzisiaj, jak¹ przyjêliœmy po generacji bu-
duj¹cej II Rzeczpospolit¹ po tym, jak Polska wy-
buch³a w 1918 r., ma swoje Ÿród³o w zbiorowym
prze¿ywaniu powstania styczniowego. Dla Marii
i jej bliskich by³o to niew¹tpliwie najwa¿niejsze
zbiorowe doœwiadczenie, które przes¹dzi³o o spo-
sobie postrzegania œwiata, tak jak w przypadku
o miesi¹c zaledwie m³odszego od Marii Józefa
Pi³sudskiego – Maria przysz³a na œwiat 7 listopa-
da, a Józef 5 grudnia 1867 r.

Odnotowaæ warto, ¿e kilka dni temu minê³a bez
wiêkszego echa sto czterdziesta ósma rocznica
wybuchu powstania styczniowego. Zapominamy,
sk¹d przychodzimy.

Gdy spogl¹dam na karty ¿yciorysu Marii, za-
stanawiam siê, sk¹d w tej delikatnej kobiecie tyle
si³y, tyle uporu, by przerzucaæ tony rudy w czasie
pokoju, a w czasie wojny dzieñ po dniu wspieraæ
swoj¹ wiedz¹ i umiejêtnoœci¹ tysi¹ce cierpi¹cych.
Wiem, jej si³a pochodzi³a z pozytywistycznego
przekonania, ¿e tyle Polski, ile m¹droœci i pracy
Polaków. To straszny i cudowny paradoks, ¿e
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w czasach, gdy inne, wolne narody budowa³y swo-
j¹ nowo¿ytn¹ potêgê, nasi rodacy, by pracowaæ
dla kraju, musieli byæ bohaterami.

Wysoki Senacie, pomyœlmy, czego mog³aby do-
konaæ Maria Sk³odowska, gdyby w wolnej War-
szawie pracowa³a na wolnym polskim uniwersy-
tecie. Co mogliby napisaæ Prus z Sienkiewiczem,
gdyby carscy cenzorzy jak drapie¿ne ptaki nie po-
lowali na ka¿de ich swobodniejsze s³owo? Nigdy
Europa nie bêdzie potrafi³a doceniæ wielkoœci Ma-
rii Sk³odowskiej tak jak my, jej rodacy, wiedz¹cy,
w jak trudnych warunkach wzrasta³a.

Maria i jej rówieœniczki wychowane by³y do te-
go, by za mordowanych, wywo¿onych na Sybir
mê¿czyzn podnieœæ bia³o-czerwon¹ i przekazaæ
nastêpnej generacji. St¹d w nich tyle si³y, zdolno-
œci do przezwyciê¿ania przeciwieñstw i przemyœ-
lnoœci. St¹d oba te Noble.

Nazwanie nowego pierwiastka polonem i kró-
lewski dar dla warszawskiego Instytutu Radowe-
go dowodz¹, ¿e choæ Maria pracowa³a we Francji,
w Polsce by³a sercem.

Nieprzypadkowo Maria Sk³odowska-Curie wy-
bra³a Pary¿ jako miejsce ¿ycia i pracy. Republika
by³a dla Polaków od prze³omu XVIII i XIX wieku
symbolem wolnoœci i postêpu. Jêzyk francuski,
francuska literatura i kultura, francuska moda sta-
³y siê znakiem rozpoznawczym i pasj¹ tych, którzy
chcieli odbudowaæ i zmodernizowaæ Polskê. Wci¹¿
w naszej kulturze, w naszym jêzyku codziennym
znajdujemy setki francuskich inspiracji.

Francja przygarnê³a powstañców listopado-
wych, tam polska polityka emigracyjna koncen-
trowa³a siê wokó³ Hotelu Lambert Czartorys-
kich. Liczni powstañcy i konspiratorzy pocz¹tku
lat szeœædziesi¹tych znaleŸli siê na barykadach
Komuny Paryskiej. Za paryskie powstanie odda³
¿ycie jego naczelny wódz, Jaros³aw D¹browski.
W Pary¿u mieszkali Norwid, Mickiewicz, Chopin
i setki innych wybitnych naszych rodaków tej
epoki. Studia, praca, mieszkanie w tym mieœcie
dla Polaków prze³omu wieków by³y naturalnym
losem. Na francuskiej ziemi czuli siê jak u siebie.

¯ycie Marii Sk³odowskiej-Curie jest dla nas
Ÿród³em dumy. Jest dowodem, ¿e te¿ potrafimy,
umiemy wnieœæ do œwiatowej nauki wielkie war-
toœci. Dowodem, ¿e wola ludzka, zeœrodkowana
na ustalonym celu, pokonaæ umie ka¿d¹ przeciw-
noœæ. I zobowi¹zaniem, by nie zmarnowaæ tego, co
przynios³a Polsce generacja Marii.

¯ycie i dokonania Marii Sk³odowskiej-Curie do-
wodz¹ równie¿, ¿e bez ustawowych gwarancji, bez
parytetów, kobieta prze³omu XIX i XX wieku mog³a
uczyniæ swe ¿ycie pe³nym treœci i po¿ytecznym dla
ogó³u. Prawdziwe talenty doskonal¹ siê bowiem
wpokonywaniuprzeciwieñstw,awluksusiekarlej¹.

Historia Marii Sk³odowskiej-Curie pokazuje
te¿, jak trudno jest wspó³czesnym oceniæ praw-

dziw¹ wielkoœæ. W roku 1911, roku jej drugiej Na-
grody Nobla, Sk³odowska nie zosta³a przyjêta do
Akademii Francuskiej. Któ¿ dziœ pamiêta nazwis-
ka tych akademików, którzy g³osowali przeciwko
kandydaturze Marii… (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Górec-

kiego.

Senator Ryszard Górecki:

Panowie Marsza³kowie! Drodzy Pañstwo Sena-
torowie! Szanowni Pañstwo!

Zabieraj¹c g³os w imieniu senackiej Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu, a tak¿e reprezentuj¹c
w³adze Polskiej Akademii Nauk, pragnê wyraziæ
wielkie uznanie i podziêkowanie za wspania³¹,
piêkn¹ inicjatywê, która zosta³a dzisiaj przedsta-
wiona przez pana senatora Augustyna. Chcê po-
wiedzieæ, ¿e ustanowienie Roku Marii Curie-Sk³o-
dowskiej jest wyrazem szacunku narodowego za
jej wielki wk³ad w rozwój nauki polskiej i nauki
miêdzynarodowej. Miejmy œwiadomoœæ, ¿e che-
mia jest nauk¹ kluczow¹ w rozwoju gospodar-
czym ca³ego œwiata. To przecie¿ dziêki chemii roz-
winê³y siê tak piêknie medycyna, przemys³, rolni-
ctwo, chemia ¿ycia codziennego.

W uroczystoœci zwi¹zane z Rokiem Marii Curie-
-Sk³odowskiej, z Rokiem Chemii w Polsce bardzo
zaanga¿owa³a siê Polska Akademia Nauk. W naj-
bli¿sz¹ sobotê pan Micha³ Kleiber, prezes Polskiej
Akademii Nauk, wyje¿d¿a na spotkanie z preze-
sem francuskiej Akademii Nauk, na uroczystoœci
zwi¹zane ze stuleciem przyznania Marii Curie-
-Sk³odowskiej Nagrody Nobla w dziedzinie che-
mii. Przewidziany jest tak¿e udzia³ w tej uroczy-
stoœci prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy’ego.

Chcê pañstwa poinformowaæ, ¿e w bie¿¹cym
roku zostanie zorganizowanych w Polsce kilka-
dziesi¹t imprez upowszechniaj¹cych wiedzê
z zakresu chemii i honoruj¹cych nasz¹ wybitn¹
rodaczkê, nasz¹ ikonê nauk chemicznych. Uro-
czystoœci zostan¹ zamkniête w sposób szczegól-
ny w dniu 25 listopada na Zamku Królewskim
w Warszawie, kiedy to odbêdzie siê ceremonia
zorganizowana przez Polsk¹ Akademiê Nauk.

Przewidziany jest udzia³ w niej prezydenta Pol-
ski, pana Bronis³awa Komorowskiego, a tak¿e
prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy’ego. To po-
kazuje, jak nauka piêknie integruje nasze narody,
naród Polski i naród Francji.

W nawi¹zaniu do wyst¹pienia pana senatora
Marka Rockiego chcê powiedzieæ, ¿e to obrazuje,
jak nauka jest wolna od polityki, jak nauka spra-
wia, ¿e nasze kraje, nasze spo³eczeñstwa tak piêk-
nie dziœ siê rozwijaj¹. Dlatego te¿ powinniœmy
wszyscy bardzo ceniæ inicjatywy rz¹dowe wspie-
raj¹ce rozwój nauki. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)
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Przewodnicz¹cy
Senatu Republiki Francuskiej
Gérard Larcher:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Panowie Ambasadorowie! Panie i Panowie!

Wraz z Yannem Gaillardem, moim koleg¹ se-
natorem, przewodnicz¹cym senackiej Grupy
PrzyjaŸni Francusko-Polskiej, z moim koleg¹
Jeanem Bessonem, wiceprzewodnicz¹cym tej-
¿e grupy przyjaŸni, z naszym ambasadorem,
panem François Barry Delongchamps, oraz
z sekretarzem generalnym Senatu Alainem Del-
campem, jesteœmy niezmiernie radzi z naszej
dzisiejszej obecnoœci w polskim Senacie i z te-
go, i¿ mogliœmy stwierdziæ, jak pañstwa Izba je-
dnomyœlnie og³osi³a rok 2011 Rokiem Marii
Sk³odowskiej-Curie.

Pragnê, Panie Marsza³ku, podziêkowaæ panu
za zaproszenie oraz za to, ¿e w³¹czy³ pan Senat Re-
publiki Francuskiej do waszej piêknej inicjatywy.
Chcia³bym tak¿e podziêkowaæ i pok³oniæ siê
moim kolegom, paniom senator i panom senato-
rom, cz³onkom polskiego Senatu.

Wnuczka Pierre’a i Marii Curie, pani Hélène
Langevin-Joliot, któr¹ równie¿ zaprosiliœcie
na dzisiejsze posiedzenie, nie mog³a niestety
do³¹czyæ do naszej delegacji, bowiem u boku
pani dyrektor generalnej UNESCO uczestni-
czy dziœ w konferencji otwieraj¹cej Miêdzyna-
rodowy Rok Chemii. Oficjalnie zobowi¹za³a
mnie jednak do podziêkowania pañstwu za za-
proszenie i przekazania, ¿e bardzo chcia³aby
byæ dzisiaj tu, z wami.

Ta osiemdziesi¹ciotrzyletnia pani, jako wnucz-
ka Marii Sk³odowskiej-Curie i córka Irène Joliot-
-Curie, jest córk¹ i wnuczk¹ dwóch laureatek Na-
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Monsieur le Maréchal!
Mesdames et Messieurs les Sénateurs!
Messieurs les Ambassadeurs!
Mesdames et Messieurs!
Avec Yann Gaillard, mon collègue sénateur,

président du groupe d’amitié France-Pologne du
Sénat , avec mon col lègue Jean Besson,
vice-président du groupe d’amitié, avec notre am-
bassadeur François Barry-Delongchamps, avec
le Secrétaire général du Sénat, Alain Delcamp,
nous sommes particulièrement heureux d’être
aujourd’hui au Sénat de Pologne, pour avoir con-
staté que c’est à l’unanimité que votre assemblée
a p r o c l a m é l ’ a n n é e 2 0 1 1 A n n é e M a r i e
Sklodowska-Curie.

Je veux, Monsieur le Président, vous remercier
de votre invitation et ainsi d’avoir associé le Sénat
de la République française à votre heureuse initia-
tive. Je voudrais saluer et remercier mes collègues
sénatrices et sénateurs du Sénat de Pologne.

La petite fille de Pierre et Marie Curie, Mme
Hélène Langevin-Joliot, que vous aviez également
invitée, ce matin n’a pu se joindre à notre déléga-
tion. Aux côtés de Madame la Directrice générale
de l’Unesco, elle est ce matin pour le colloque
d’ouverture de l’année internationale de la chi-
mie. Elle m’a chargé publiquement de vous re-
mercier de votre invitation et de vous dire com-
bien elle aurait aimé être des vôtres.

Cette dame de 83 ans, petite fille de Marie
Sklodowska-Curie et fille d’Irène Joliot-Curie, est
donc fille et petite-fille de prix Nobel ! Elle-même
est physicienne, directrice de recherche au Centre

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Przystêpujemy do g³osowania nad projektem uchwa³y w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Ma-

rii Sk³odowskiej-Curie.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci… A, przepraszam, proszê o moj¹ kartê. Dziêkujê.
Przystêpujemy do g³osowania nad projektem uchwa³y w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Ma-

rii Sk³odowskiej-Curie.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa senatorów jest za przyjêciem projektu?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o wyniki.
Na 79 g³osuj¹cych senatorów 79 g³osowa³o za. (G³osowanie nr 1)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustanowienia roku 2011

Rokiem Marii Sk³odowskiej-Curie. (Oklaski)
Teraz chcia³bym wrêczyæ panu przewodnicz¹cemu Senatu Republiki Francuskiej podjêt¹ przed chwil¹

uchwa³ê, a nastêpnie poprosiæ go zabranie g³osu.
(Marsza³ek wrêcza tekst uchwa³y)



grody Nobla! Sama jest fizykiem, dyrektorem ba-
dañ we francuskim Narodowym Oœrodku Badañ
Naukowych. Wyda³a ostatnio we Francji ksi¹¿kê
zawieraj¹c¹ korespondencjê jej babki z dwiema
córkami, Iren¹ i Ew¹, s¹ to listy od roku 1905 a¿
do œmierci Marii w 1934 r. – reprodukcje kilku
z nich mo¿emy zobaczyæ tu, na wystawie przy wej-
œciu do waszej sali obrad.

Pragn¹³bym, a¿eby to dzie³o mog³o zostaæ prze-
t³umaczone na pañstwa jêzyk, gdy¿ oprócz wzru-
szaj¹cych wspomnieñ rodzinnych wy³ania siê
z niego portret nowoczesnej kobiety i jej spojrze-
nie na czasy, w których ¿y³a.

Dzisiaj Hélène Langevin-Joliot jest w UNESCO
wraz z wieloma laureatami Nagrody Nobla, aby
mówiæ o znaczeniu chemii i zachêciæ studentki
i studentów do tego, by starali siê iœæ œladami Marii
Sk³odowskiej-Curie. I tak, w tym samym czasie tu,
w Warszawie, i tam, w Pary¿u, uroczyœcie przywo-
³ujemy wspomnienie o niej, a tak¿e wszyscy to sa-
mo stwierdzamy – wys³ucha³em przed chwil¹
trzech mówców, którzy równie¿ o tym mówili, tu¿
po prezentacji projektu uchwa³y – mianowicie nie-
zmiernie nowoczesny charakter tej postaci.

Dlatego te¿ oba kraje, kraj jej pochodzenia, Pol-
ska, oraz kraj, który j¹ adoptowa³, Francja,
zapragnê³y oddaæ jej ho³d, organizuj¹c uroczyste
obchody, które zosta³y objête patronatem
najwy¿szych g³ów pañstw naszych obu krajów. To
te¿ jest symbolem.

Dzisiaj rano poczta francuska wyemitowa³a
znaczek z wizerunkiem Marii Sk³odowskiej-Cu-
rie. Panie Marsza³ku, pozwolê sobie po moim wy-
st¹pieniu wrêczyæ go panu.

Za dwa dni na Sorbonie, dwa kroki od Senatu,
w Dzielnicy £aciñskiej, w której mieszka³a, odbê-
dzie siê kolejna poœwiêcona jej konferencja.
PóŸniej odbêd¹ siê we Francji ró¿ne inne uroczy-
stoœci, podobne do tych w Polsce, które pan zapo-
wiedzia³.

Z wielkim zainteresowaniem wys³ucha³em
wyst¹pieñ bêd¹cych ho³dem sk³adanym tej
wielkiej kobiecie, wielkiemu naukowcowi. Po-
dzielam pasjê, z jak¹ odnosicie siê w waszym
kraju do tej nieprzeciêtnej postaci. Dziêki
wielkiej pasji, zawsze tak ¿ywej, otrzyma³a ona
wraz z mê¿em Piotrem Curie dwukrotnie Nagro-
dê Nobla. Ale by³a to te¿ wyj¹tkowa kobieta – ko-
bieta o w³asnych przekonaniach i wielkim
poczuciu obowi¹zku.

Ile¿ ulic w naszych miastach i wsiach, ile¿ pla-
ców, szkó³ – od ¿³obków a¿ po uniwersytety – nosi
jej imiê! Tak¿e w Rambouillet, moim mieœcie, któ-
rego jestem merem, jest ulica Pierre’a i Marii Curie.
W tym roku podczas obchodów œwiêta dzielnicy ta
wyj¹tkowa kobieta bêdzie w centrum uwagi.
Bêdziemy te¿ mówiæ o jak¿e silnych pomiêdzy na-
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national de recherches scientifiques français. Elle
vient de publier, en France, un livre qui reprend
les lettres échangées entre sa grand-mère et ses
deux filles, Irène et Eve, de 1905 à sa mort en
1934, dont d’ailleurs nous retrouvons quelques
reproductions sur l’exposition qui est à l’entrée de
votre assemblée.

Je souhaite que cet ouvrage puisse être traduit
dans votre langue car, au-delà d’émouvants sou-
venirs familiaux, il présente un portrait d’une
femme moderne et du regard qu’elle portait sur
son époque.

Aujourd’hui, Hélène Langevin-Joliot est à l’U-
nesco, aux côtés de plusieurs prix Nobel, pour di-
re l’importance de la chimie et inviter les étudian-
tes et les étudiants à tenter de marcher sur les
traces de Marie Sklodowska-Curie.

Oui, au même moment, ici à Varsovie, là-bas à
Paris, nous célébrons cette mémoire et nous fai-
sons le même constat tous ensemble - et j’ai en-
tendu les trois orateurs le rappeler tout à l’heure,
après la présentation de la motion - le caractère
formidablement moderne de cette personnalité.

C’est bien pour cela que ces deux pays, son
pays d’origine, la Pologne, son pays d’adoption, la
France, ont souhaité lui rendre hommage, et que
ces commémorations ont été placées sous le pa-
tronage des chefs de l’État de nos deux pays. Là
aussi tout un symbole.

Aujourd’hui, la poste française, ce matin mê-
me, procède à l’émission d’un timbre à l’effigie
de Marie Sklodowska-Curie. Et, Monsieur le
Président, je vous le remettrai à l’issue de mon
propos.

A l’université de la Sorbonne, à deux pas du
Sénat, dans ce quartier latin où elle vécut, un au-
tre colloque lui sera consacré dans deux jours.
Puis, il y aura de nombreuses autres manifesta-
tions, comme celles que vous avez annoncées en
Pologne, qui auront lieu en France.

Oui, je viens d’écouter avec intérêt les inter-
ventions rendant hommage à cette grande da-
me, à ce grand savant. Je partage la ferveur qui
entoure dans votre pays cette figure rare. Fer-
veur toujours aussi vive qu’elle fut, avec son ma-
ri Pierre Curie, deux fois couronnée par un prix
Nobel. Mais elle fut aussi une femme d’excep-
tion, une femme de convictions, une femme de
devoir.

Que de rues, que de places, que d’écoles de-
puis la maternelle jusqu’à l’université portent
son nom dans nos villes et nos villages. A Ram-
bouillet même, ma propre ville, dont je suis le
maire, il y a une rue Pierre et Marie Curie. Et, cet-
te année, ce sera d’ailleurs le thème tout simple-
ment autour de cette figure. L’évocation, dans la
fête du quartier, de cette femme tout à fait excep-
tionnelle, mais aussi des liens historiques si forts
entre nos deux pays que vous avez évoqués. Vous

(przewodnicz¹cy Gérard Larcher)



szymi dwoma krajami wiêzach historycznych, o
których tu ju¿ wspominano.

Przywo³ywano tu XIX wiek, mówiono o wolnoœci
i niewoli. Jak wiêc nie powiedzieæ, ¿e rok 1830 by³
rokiem wyj¹tkowym, kiedy to razem rozpalaliœmy
p³omieñ kultury i narodowej to¿samoœci, oczywi-
œcie Polski. Och, jak¿e wiele Polska da³a naszemu
krajowi wówczas, w 1830 roku! S¹dzê, ¿e musimy
przywo³ywaæ to z pamiêci nie jako wspomnienie
o charakterze historycznym, ale jako trwa³e warto-
œci, które na nowo nas ³¹cz¹ i jednocz¹, Francjê
i Polskê. (Oklaski)

M³oda Maria Sk³odowska, najm³odsze dziecko
w mieszczañskiej warszawskiej rodzinie, zrozu-
mia³a, ¿e nauka, wiedza, wykszta³cenie i praca s¹
jedynym kapita³em daj¹cym nadziejê m³odym Po-
lakom ¿yj¹cym w niewoli. Wychowana zosta³a
w kulcie ojczyzny. Rodzice od najm³odszych lat
wpajali jej mi³oœæ do Polski i ten w pewnym sensie
stan ducha, który zwie siê duchem oporu. Gdy
¿ycie by³o trudne, gdy nie by³o wolnoœci s³owa, bo
wszystko by³o kontrolowane, gdy ka¿de uczucie
narodowe by³o represjonowane, rodzina Sk³o-
dowskich nigdy nie wypar³a siê swojej polskoœci.

Maria od najm³odszych lat wykazywa³a wyj¹t-
kowe uzdolnienia do nauki, ale ostatnie lata
XIX wieku dawa³y niewiele mo¿liwoœci dziewczê-
tom, nawet tym bardzo uzdolnionym. Dla niej je-
dnak nauka sta³a siê sposobem na zdobycie wol-
noœci – i ta wolnoœæ przysz³a dziêki Francji.

Czy mo¿na sobie wyobraziæ szok, jaki
prze¿y³a ta m³odziutka dziewczyna, gdy przy-
by³a do Pary¿a? Trzeba by³o mieæ naprawdê
¿elazn¹ wolê, a¿eby stawiæ czo³o ¿yciu w pomie-
szczeniach bez ogrzewania , w poczuciu
osamotnienia, w biedzie. Trzeba by³o nieugiê-
tego charakteru Marii, a¿eby zapisaæ siê na
Sorbonê i wejœæ w œrodowisko niemal wy³¹cznie
mêskie, a¿eby zaj¹æ siê tymi niewdziêcznymi
dziedzinami nauki, jakimi by³y fizyka, chemia
i matematyka, a¿eby przezwyciê¿yæ trudnoœci
jêzyka francuskiego do tego stopnia, by w kilka
tygodni opanowaæ jego najtrudniejsze subtel-
noœci. Do tego trzeba by³o byæ t¹ w³aœnie dziew-
czyn¹, m³od¹ kobiet¹ – upart¹, a zarazem po-
wœci¹gliw¹, pe³n¹ namiêtnoœci, a zarazem
pewnoœci.

Z tej piêknej przygody, jak¹ by³o ¿ycie Marii,
wyci¹gam dla ka¿dego z nas, a szczególnie dla
najm³odszych, pewn¹ naukê, naukê, dla której
nie ma granic ani wyj¹tków. Otó¿ praca i determi-
nacja, byleby tylko by³ zdefiniowany obiekt pasji,
zwyciê¿¹ wszystko!

Przypomnieliœcie tutaj koleje ¿ycia tej, która
przez czterdzieœci lat we Francji by³a pani¹ Pio-
trow¹ Curie. Znamy koleje ¿ycia tego ma³¿eñ-
stwa naukowców zmierzaj¹cych wytrwale do ce-
lu – celu, który czasami by³ Ÿle rozumiany przez
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évoquiez ce XIXe siècle, vous évoquiez la liberté et
le joug - comment ne pas dire que 1830 fut une
année exceptionnelle - dans lequel ensemble
nous avons fait vivre la flamme de la culture et de
l’identité, bien sûr de la Pologne. Et combien la
Pologne a apporté à notre pays dans ces an-
nées…, 1830. Je crois que nous devons y réfléchir
pas simplement comme le souvenir de l’histoire,
mais comme la permanence des valeurs qui nous
rassemblent et qui nous unissent, la France et la
Pologne. (Applause)

Oui, la jeune Maria Sklodowska, dernière-née
d’une famille de la bourgeoisie varsovienne,
a compris que l’enseignement, la connaissance,
l’étude, l’effort sont alors le seul capital d’es-
pérance pour des jeunes Polonais qui vivent sous
le joug. Elle est élevée dans le culte de sa patrie et
ses parents lui communiquent, dès son plus jeu-
ne âge, l’amour de la Pologne, en quelque sorte
cette permanence que l’on appelle « l’esprit de
résistance ».

Alors que la vie est rude, alors que la liberté
d’expression est fermement contrôlée, alors que
tout sentiment national est réprimé, la famille
Sklodowski ne renonce jamais à s’affirmer com-
me une famille polonaise.

La jeune Maria démontre très jeune des dons
exceptionnels pour l’étude, mais l’époque, ces
dernières années du XIXème siècle, est assez
chiche pour les jeunes filles, fussent-elles très
douées. C’est juste pour elle un moyen aussi de
gagner sa liberté. Et sa liberté passera par la
France.

Est-ce qu’on peut imaginer le choc que fut
l’arrivée à Paris pour cette jeune fille ? Il fallait
une volonté d’airain pour affronter les cham-
bres sans chauffage, l’isolement affectif, la
pauvreté. Il fallait l’implacable caractère de
Marie pour s’inscrire à la Sorbonne, dans un
milieu disons-le quasi exclusivement mascu-
lin, pour opter pour ces domaines arides que
sont la physique, la chimie et les mathémati-
ques, pour surmonter les difficultés de la lan-
gue française au point d’en maitriser en quel-
ques semaines les plus subtiles difficultés. Il
fallait être cette jeune fille, cette jeune femme, en-
têtée autant que discrète, passionnée autant que
convaincue.

Dans la belle aventure, qu’est la vie de Marie, je
retiens pour chacun d’entre nous et en particulier
pour les plus jeunes une leçon, une leçon qui n’a
ni frontières, ni exception : le travail, la détermi-
nation, pour peu que l’on ait défini l’objet de la
passion, triomphent de tout.

Vous avez rappelé le parcours, la vie de celle
qui fut pendant quarante ans en France, Madame
Pierre Curie. On connait le parcours de ce couple
de chercheurs, tendus vers un but, un but parfois
mal compris, malmenés aussi par un certain
nombre de pairs de la faculté.

(przewodnicz¹cy Gérard Larcher)



innych, Ÿle traktowany przez niektórych kolegów
naukowców z wydzia³u.

Znamy historiê ma³ego hangaru przy ulicy Lho-
mond, na ty³ach l’École de Physique, gdzie nie by³o
ani oœwietlenia, ani elektrycznoœci. Ale w 1898 r.,
po latach b³¹dzenia i rozczarowañ, uzyskano tam
pierwszy gram czystego radu. Znamy losy tego od-
krycia, za które ma³¿eñstwo otrzyma³o pierwsz¹
Nagrodê Nobla. Potem, w 1911 r., by³a druga Na-
groda Nobla, ju¿ dla samej Marii.

Znamy wreszcie nimb i szacunek otaczaj¹cy tê
kobietê w ostatnich latach jej ¿ycia. Jeszcze za
¿ycia sta³a siê ona wielk¹ postaci¹ w historii Fran-
cji, postaci¹ naszej wspólnej historii, historii
Francji i Polski. Nie znosi³a honorów i zaszczytów,
broni³a siê przed iluzorycznymi blaskami s³awy,
a przy tym anga¿owa³a siê w pracê z nara¿eniem
¿ycia, co pokaza³a podczas pierwszego konfliktu
œwiatowego.

Francuzka z serca, nigdy nie wypar³a siê
swoich polskich korzeni. I nigdy nie by³a rozdar-
ta pomiêdzy obydwa kraje – przez ca³e swoje ¿y-
cie na swój sposób, niezwykle dyskretnie, powo-
³ywa³a siê na obydwie kultury, na sw¹ podwójn¹
przynale¿noœæ.

Kiedy odkry³a chemiczny poprzednik radu, na-
zwa³a go polonem. Najwiêkszym prezentem by³o
dla niej to, ¿e m¹¿ nauczy³ siê – co jest tak trudne –
jêzyka polskiego, którym te¿ obydwie córki pos³u-
giwa³y siê znakomicie.

Przyczyni³a siê do za³o¿enia w 1912 r. w War-
szawie laboratorium radioaktywnoœci. Wys³a³a
doñ dwóch swoich najlepszych studentów, pol-
skiego zreszt¹ pochodzenia, Wertensteina i Da-
nysza. S³awa i wzglêdny dostatek pozwoli³y jej
te¿ na skuteczne wspieranie naukowców przy-
by³ych z m³odej Polski, która w koñcu odzyska³a
niepodleg³oœæ.

Ale chyba najbardziej wzruszaj¹ce jest to, ¿e
gdy nadchodzi³a ostatnia godzina jej ¿ycia, popro-
si³a swoj¹ siostrê Broniê i swego brata Józefa, aby
na jej grób na cmentarzu w Sceaux rzucili garœæ
polskiej ziemi, która w po³¹czeniu z ziemi¹ fran-
cusk¹ powiod³a j¹ w pewien sposób, rzek³bym, ku
wiecznej naszej wdziêcznoœci.

Marie Curie jest Francuzk¹. Maria Sk³odowska
jest Polk¹.

Nie musimy jako kraje ¿¹daæ przyznania nam
ca³oœci jej spuœcizny. Jest to dziedzictwo
wspó³dzielone, jest to spotkanie europejskie
wyprzedzaj¹ce epokê, ale jest to tak¿e, jak widaæ,
si³a kobiety, która ci¹gle promienieje.

Nie mogê nie wspomnieæ przy okazji dzisiejszej
uroczystoœci o przyjaŸni francusko-polskiej, o na-
szych miêdzyparlamentarnych stosunkach. Dziê-
kujê naszym obydwu przewodnicz¹cym grup przy-
jaŸni, a czyniê to w waszej obecnoœci, Moi Drodzy
Polscy Koledzy, i w obecnoœci przewodnicz¹cego
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On connaît l’histoire du petit hangar de la rue
Lhomond, adossé à l’École de Physique, il n’avait
ni éclairage, ni électricité. Et, en 1898, après des
années de tâtonnements et de déceptions, le pre-
mier gramme de radium pur. On connaît le destin
de cette découverte qui lui valut ce premier Prix
Nobel, au couple, et un second, pour la seule Ma-
rie, en 1911.

On connaît enfin l’aura et le respect qui entou-
rent cette femme dans la dernière partie de sa vie.
Elle devient, de son vivant, un personnage de l’Hi-
stoire de France, un personnage de notre histoire
commune France et Pologne, allergique aux hon-
neurs et aux révérences, se protégeant des feux
illusoires de la gloire, mais engagée au mépris de
sa vie comme elle le montrera au cours du pre-
mier conflit mondial.

Française de cœur, elle ne renia jamais rien
de ses origines polonaises. Elle ne fut jamais
déchirée entre ces deux terres. Elle se revendi-
qua, à sa façon discrète et tenace, de sa double
culture, de sa double appartenance, tout au long
de sa vie.

Quand elle découvre l’ancêtre du radium, elle
lui donne le nom de polonium. Elle reçoit comme
le plus précieux des cadeaux que son mari ap-
prenne, c’était difficile, le polonais que ses deux
filles parleront parfaitement.

Elle parraine le Laboratoire de radioactivité
de Varsovie en 1912. Elle dépêche deux de ses
plus brillants élèves d’origine polonaise, Wer-
tenstein et Danysz. La gloire et une relative ai-
sance venue, elle mettra un point d’honneur à
soutenir avec efficacité des chercheurs venus
de la toute jeune Pologne enfin redevenue in-
dépendante.

Et - c’est sans doute le plus émouvant- quand
sa dernière heure arrive, elle demande à sa sœur
Bronia, à son frère Joseph de jeter sur sa tombe,
au cimetière de Sceaux, la pelletée de terre polo-
naise qui, unie à la terre française, va en quelque
sorte, j’allais dire, la conduire vers l’éternité de
notre reconnaissance.

Marie Curie est française. Maria Sklodowska
est polonaise.

Point n’est besoin de revendiquer, pour chacun
de nos pays, la totalité de son héritage. C’est un
héritage partagé, c’est un rendez-vous européen
avant l’heure, c’est aussi, me semble-t-il, la force
d’une femme qui continue à rayonner.

Je ne peux pas évoquer cette mémoire, sans
parler de l’amitié franco-polonaise aujourd’hui,
de nos relations interparlementaires, en saluant
et en remerciant nos deux présidents, Monsieur
le Président, de groupes d’amitié. Et devant
vous, mes chers collègues polonais, devant le
président du groupe d’amitié qui siège ici au
Sénat de Pologne.

Cette amitié est ancienne, fruit de l’histoire,
fruit parfois aussi de la douleur. Elle a pris une

(przewodnicz¹cy Gérard Larcher)



francuskiej grupy przyjaŸni zasiadaj¹cego dziœ tu,
w polskim Senacie. To stara przyjaŸñ, owoc histo-
rii, ale czasami te¿ owoc bólu. Nasza przyjaŸñ
zyska³a niedawno nowy wymiar dziêki podpisaniu
w maju 2008 r., przy okazji wizyty prezydenta Sar-
kozy’ego, partnerstwa strategicznego pomiêdzy
naszymi obydwoma krajami. Od tego czasu nasze
spotkania s¹ regularne – ostatnie odby³o siê w Pa-
ry¿u w listopadzie 2009 r., nastêpne bêdzie mia³o
miejsce za kilka dni, 7 lutego.

Drodzy Koledzy, nie mogê, stoj¹c na tej trybu-
nie, nie wspomnieæ o dramacie, jaki prze¿y³ wasz
kraj 10 kwietnia 2010 r. kolejny raz w lesie katyñ-
skim. Nie mogê nie przywo³aæ pamiêci waszych
kolegów. Senat Republiki Francuskiej chyli przed
nimi czo³o, podobnie jak ja czyniê to teraz.

Wybaczcie, ¿e powracam do tematów dnia, do
aktualnoœci politycznych. Bêd¹ to oczywiœcie te-
maty o charakterze europejskim, bo za parê mie-
siêcy przejmiecie po Wêgrach prezydencjê w Unii
Europejskiej. Pozwólcie, ¿e pogratulujê wam si³y
europejskiego zaanga¿owania i wsparcia dlañ
polskiego spo³eczeñstwa. Z uznaniem odnotowu-
jê rolê, jak¹ odgrywa wielki Europejczyk, wasz by-
³y premier, Jerzy Buzek, dzisiaj przewodnicz¹cy
Parlamentu Europejskiego.

Podobnie jak on, nale¿y pan, Panie Marsza³ku,
do grona tych, którzy bêd¹c cz³onkami „Solidar-
noœci”, odwa¿nie walczyli o wolnoœæ. W paŸdzier-
niku 2009 r. zorganizowa³ pan w Gdañsku nad-
zwyczajne spotkanie Stowarzyszenia Senatów
Europy, które senator Haenel zawsze wspomina
z wielkim wzruszeniem. Ju¿ po tym spotkaniu no-
minowa³em go do Rady Konstytucyjnej, by móg³
tam te uczucia spo¿ytkowaæ. (Oklaski) Czciliœmy
wówczas dwudziest¹ rocznicê odrodzenia pol-
skiego Senatu i powrotu do demokracji.

Ka¿dy ma w pamiêci zdecydowan¹ walkê, jak¹
Polacy prowadzili za demokracjê i wolnoœæ,walkê,
z której zreszt¹ czerpi¹ dzisiaj ten idea³ europejski
w ¿adnej mierze niebêd¹cy negacj¹ narodu ani je-
go to¿samoœci. Proszê wiêc równie¿ pozwoliæ mi
pok³oniæ siê za tê lekcjê demokracji, jakiej Polska
nam udzieli³a onegdaj, oraz wyraziæ mój podziw
dla ludzi takich jak pan, Panie Marsza³ku – ludzi,
którzy byli uczestnikami tego ruchu oporu.

Chcia³bym równie¿ odnieœæ siê, Panie Mar-
sza³ku, do pañskiej stanowi¹cej przyk³ad drogi
politycznej i parlamentarnej, od okresu transfor-
macji do objêcia przez pana w 2005 r. przewodnic-
twa Senatu. Och, jak¿e bardzo doceniam jakoœæ
naszych stosunków. Chcia³bym panu serdecznie
podziêkowaæ za wszystko, co pan wniós³ i co
wnosi pan za ka¿dym razem, bêd¹c w Pa³acu
Luksemburskim. (Oklaski)

Dialog pomiêdzy Francj¹ i Polsk¹ czêsto jest
tak naprawdê prowadzony w trójkê, wraz z na-
szym partnerem niemieckim, w formacie weimar-
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dimension nouvelle avec la signature, en mai
2008, à l’occasion d’une visite du président Sar-
kozy, d’un partenariat stratégique entre nos deux
pays. Depuis, nos rencontres sont régulières, la
dernière a eu lieu à Paris en novembre 2009, la
prochaine aura lieu dans quelques jours, le 7
février.

Mais, mes chers collègues, je ne peux pas être à
cette tribune sans vous dire que le drame du 10
avril 2010 qu’a vécu votre pays, une fois de plus
dans la forêt de Katyn, et évoquer la mémoire de
vos collègues devant laquelle le Sénat de la
République s’est incliné. Je m’incline encore au-
jourd’hui.

Les sujets à l’ordre du jour, pardonnez- moi
de redevenir devant l’actualité politique. Ce se-
ront bien sûr des sujets européens à quelques
mois de la présidence que vous allez assumer de
l ’ U n i o n e u r o p é e n n e a p r è s l a H o n g r i e .
Permettez-moi de saluer la vigueur de votre en-
gagement européen et le soutien du peuple polo-
nais à cet engagement. Je salue le rôle que joue
un grand européen, votre ancien Premier mini-
stre, aujourd’hui Jerzy Buzek, qui préside le
Parlement européen.

Comme lui, vous êtes, Monsieur le Président,
de ceux qui, au sein de Solidarnosc, menèrent le
combat courageux pour la liberté. En octobre
2009, à l’occasion d’une réunion extraordinaire
de l’Association des Sénats d’Europe, que vous
avez accueilli à Gdansk, le sénateur Haenel l’évo-
que toujours avec émotion. Depuis, je l’ai d’ailleurs
nommé au Conseil constitutionnel pour qu’il garde
cette émotion. Nous avons alors commémoré le
20ème anniversaire de la réouverture du Sénat
polonais et du retour de la démocratie.

Chacun a en mémoire le combat déterminé que
les Polonais ont livré pour la démocratie et la li-
berté, dans lequel ils puisent aujourd’hui d’ailleurs
cet idéal européen qui n’est en aucun cas la néga-
tion de la nation et de son identité. Permettez-moi
de saluer la leçon de démocratie que la Pologne
nous donna alors, et de dire mon admiration à ceux
qui, Monsieur le Président, comme vous, furent les
acteurs de cette résistance.

Monsieur le Président, je voudrais aussi saluer
votre parcours politique et parlementaire exem-
plaire depuis cette période de la transition, de vo-
tre action à la tête du Sénat, que vous présidez
depuis 2005. J’ai été, oh combien, sensible à la
qualité de nos relations. Et en venant aujour-
d’hui, je voulais vous remercier de tout ce que
vous nous avez apporté au Palais du Luxem-
bourg à chaque fois.

Le dialogue, la France et la Pologne l’ont sou-
vent à trois, avec notre partenaire allemand,
dans le format de Weimar. Je suis attaché à ce
dialogue, il est important que trois grands
États, oui, trois grands Etats que nous som-
mes, puissent construire ensemble une vision

(przewodnicz¹cy Gérard Larcher)



skim. Ja jestem bardzo przywi¹zany do tego dialo-
gu. To bardzo wa¿ne, ¿e trzy wielkie pañstwa –
wielkie pañstwa, jakimi jesteœmy – mog¹ razem
tworzyæ wielk¹ wspóln¹ wizjê i realizowaæ euro-
pejskie wyzwania. 7 lutego, natychmiast po na-
szym spotkaniu dwustronnym, odbêdzie siê spot-
kanie w ramach formatu weimarskiego. A tema-
tów nie brakuje, bo jest: poszerzenie Unii i polity-
ka s¹siedztwa, szczególnie Partnerstwo Wscho-
dnie; s¹ stosunki Unii Europejskiej z s¹siadami
usytuowanymi dalej na Wschodzie, z Ukrain¹,
Mo³dow¹ i Bia³orusi¹, ale s¹ równie¿ nasze sto-
sunki z krajami po³o¿onymi na drugim brzegu
Morza Œródziemnego. Bo nawet je¿eli wydaje siê
wam, ¿e jesteœcie oddaleni od rejonu Morza Œród-
ziemnego, to nie sposób, ¿ebyœcie nie odczuli tego
powiewu od Tunisu, po Kair czy Aleksandriê, któ-
ry z pewnoœci¹ porusza. S¹dzê, ¿e Partnerstwa
Œródziemnomorskiego tak¿e potrzebujemy.

Nie zapominam, jako ¿e tam by³em, o naszym
wspólnym zaanga¿owaniu w Afganistanie w
ramach ISAF. Doœwiadczamy zwi¹zanych z tym
trudnoœci, stwierdzamy koniecznoœæ walki z ter-
roryzmem, ale te¿ i przygotowania siê do wyjœcia
z tego kraju, gdy tylko w³adze afgañskie bêd¹
mog³y w pe³ni przej¹æ odpowiedzialnoœæ za w³as-
ne bezpieczeñstwo.

S¹ tak¿e inne wa¿ne tematy europejskie,
o których na pewno bêdziemy rozmawiaæ pod-
czas spotkania w ramach formatu weimar-
skiego. Przysz³oœæ wspólnej polityki rolnej – to
temat zasadniczy dla Polski, temat zasadniczy
dla Francji, temat zasadniczy dla Europy. Bez-
pieczeñstwo, niezale¿noœæ w kwestii ¿ywnoœci
to tematy, które s¹ aktualne i które musimy
poruszyæ. Kolejne sprawy to perspektywy fi-
nansowe pocz¹wszy od koñca 2013 r., polityka
spójnoœci, pakiet energetyczno-klimatyczny
i walka z przemytem.

We wszystkich tych dziedzinach nasz dwu-
stronny dialog bêdzie wa¿ny, nasz dialog inter-
parlamentarny ma bowiem zasadnicze znaczenie.
Jest on istotny w kontekœcie przysz³ej Prezydencji
Polski w Unii Europejskiej.

A wiêc dialog pomiêdzy naszymi komisjami bê-
dzie na pewno kontynuowany i intensyfikowany.
Nasza komisja do spraw gospodarki przybêdzie tu
w kwietniu i bêdzie rozmawiaæ o wspólnej polityce
rolnej. Nasza komisja do spraw zagranicznych, ob-
ronnoœci i si³ zbrojnych ma równie¿ zamiar przyje-
chaæ, ¿eby zbadaæ priorytety polskiej prezydencji
w dziedzinie polityki zagranicznej i obronnoœci.

Panie Marsza³ku, pan pamiêta doskonale, ¿e
razem zaproponowaliœmy w Rzymie – zreszt¹
w dramatycznym momencie, kiedy tak panu
zale¿a³o na tej obecnoœci – refleksjê na temat
roli parlamentów w polityce obronnej. Przewo-
dnicz¹cemu Senatu belgijskiego Armandowi
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commune des enjeux européens. D’ailleurs, le
7 février, notre rencontre bilatérale sera im-
médiatement suivie d’une rencontre en format
Weimar.

Je l’ai dit, les sujets ne manquent pas :
- l’élargissement et la politique de voisinage, et

en particulier le partenariat oriental, les relations
de l’Union européenne avec ses voisins plus à
l’est, l’Ukraine, la Moldavie, la Biélorussie ;

- mais aussi nos relations avec l’autre rive de la
Méditerranée. Même si vous paraissez loin de la
Méditerranée, vous n’êtes pas sans sentir ce souf-
fle qui de Tunis au Caire ou à Alexandrie est en
train de bouleverser sans doute. Mais je crois qu’il
nous faut ce partenariat Méditerranéen.

Je n’oublie pas pour m’y être rendu que nous
sommes engagés ensemble en Afghanistan, au
sein de la FIAS. Nous mesurons chacun la diffi-
culté de cet engagement, la nécessité de combattre
le terrorisme et de préparer aussi le départ de ce
pays dès lors que les autorités afghanes pourront
assumer pleinement leurs responsabilités dans le
domaine de la sécurité.

Il y a aussi nos sujets européens : un sujet im-
portant que nous évoquerons notamment au for-
mat Weimar :

- l’avenir de la politique agricole commune, su-
jet essentiel pour la Pologne, sujet essentiel pour
la France, sujet essentiel pour l’Europe ;

- sécurité, indépendance alimentaire voilà des
sujets qui sont sur la table et que nous devrons
aborder ;

- les perspectives financières à partir de la fin
de 2013 et la politique de cohésion ;

- le paquet énergie climat ;
- la lutte contre les trafics ;
Sur tous ces points, notre dialogue bilatéral se-

ra important, notre dialogue interparlementaire
est tout à fait essentiel.

Alors, dans la perspective de votre prochaine
présidence de l’Union, le dialogue entre nos com-
missions va se poursuivre et s’intensifier :

- notre commission de l’économie sera ici en
avril, sur la question de la PAC ;

- notre commission des Affaires étrangères, de
la Défense et des Forces armées envisage d’effe-
ctuer un déplacement afin d’étudier les priorités
de votre présidence en matière de politique étran-
gère et de défense.

Monsieur le Président, vous le savez bien
nous avons lancé ensemble à Rome, d’ailleurs à
un moment dramatique vous aviez tenu à être
là, la réflexion sur le rôle des parlements dans la
politique de défense et nous avons confié au
président du Sénat belge, Armand De Decker, le
soin de réfléchir à la mise en place d’une COSAC
défense.

Dans le domaine de l’énergie, je crois que nous
devons intensifier notre coopération et notam-
ment en matière d’énergie nucléaire. Je sais que

(przewodnicz¹cy Gérard Larcher)



De Deckerowi zosta³o wtedy powierzone zada-
nie zastanowienia siê nad wprowadzeniem
COSAC w dziedzinie obronnoœci.

S¹dzê, ¿e tak¿e w dziedzinie energetyki musi-
my zintensyfikowaæ nasz¹ wspó³pracê, przede
wszystkim jeœli chodzi o energiê j¹drow¹. Wiem,
¿e pañski kraj chce wybudowaæ kilka takich elek-
trowni. Nasi deputowani, a szczególnie senatoro-
wie, maj¹ w tej dziedzinie wielkie doœwiadczenie,
doœwiadczenie wielu dziesi¹tków lat. Jeœli o nas
chodzi, pragniemy podzieliæ siê z wami tymi do-
œwiadczeniami � tak jak uczyni³ to Yann Gaillard
w elektrowni w Nogent � jak dzielimy siê nimi z ko-
legami z Senatu w³oskiego.

Panie Marsza³ku, Drodzy Koledzy, wiem, ¿e
mówiê zbyt d³ugo, ale jestem politykiem i dlatego
chcia³em poruszyæ równie¿ tematy polityczne.
Tak, chcia³em mówiæ o naszych stosunkach eko-
nomicznych i handlowych. Dwadzieœcia lat temu
byliœmy jednymi z pierwszych, jeœli chodzi o inwe-
stycje, ale ci¹gle jeszcze jesteœmy gotowi rozwijaæ
relacje partnerskie i nasze stosunki. Jest równie¿
wa¿ne, aby mówiæ o naszych stosunkach kultu-
ralnych. To prawda, chodzi o relacje powsta³e
w duchu wolnoœci i wraz z jej tchnieniem – od
Chopina, którego przyjêliœmy, po dzisiejsz¹ wol-
noœæ. Bo istnieje ci¹g³oœæ, która nie jest tylko no-
stalgiczna. Musimy mówiæ o relacjach w dziedzi-
nach jêzykowych i edukacyjnych, musimy te rela-
cje pog³êbiaæ. Musimy te¿ mówiæ o naszej zdecen-
tralizowanej wspó³pracy, bo sto siedemdziesi¹t
piêæ porozumieñ o partnerstwie pomiêdzy naszy-
mi samorz¹dami to te¿ obywatele buduj¹cy Euro-
pê i przyjaŸñ pomiêdzy naszymi krajami.

We wszystkich tych dziedzinach nasze relacje
s¹ dynamiczne, a sukcesy spoczywaj¹ na tym sa-
mym fundamencie – wiêzi przyjaŸni, jaka ³¹czy
nasze narody. Czy¿ ta przyjaŸñ nie jest naj-
piêkniejszym ho³dem, jaki mo¿emy sk³adaæ ka¿-
dego dnia Marii Sk³odowskiej-Curie?

Niech ¿yje Francja! Niech ¿yje Polska! (Oklaski)
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votre pays souhaite s’équiper de plusieurs cen-
trales, nos élus, et notamment nos sénateurs,
nos sénateurs ont une grande expérience, une
expérience de plusieurs décennies, en ce qui
nous concerne, et nous souhaitons, comme cer-
tains d’entre vous l’ont fait avec Yann Gaillard à
la centrale de Nogent, de partager avec vous cette
expérience, comme nous sommes en train de la
partager avec nos collègues du Sénat italien.

Monsieur le Président, mes chers collègues,
je suis trop long, mais je suis homme politique
et j’avais envie de vous parler des questions po-
litiques. Oui, je voulais vous parler de nos rela-
tions économiques et commerciales: nous
avons été parmi les premiers, il y a vingt ans, à
investir, nous sommes encore disponibles pour
ces relations et ce partenariat. Il est important
aussi de parler de nos relations culturelles.
C’est vrai, relations bâties avec l’esprit et le
souffle de la liberté, de Chopin que nous avons
accueilli, mais à la liberté d’aujourd’hui. Il y
a cette continuité qui n’est pas que nostalgique.
De nos relations linguistiques et éducatives, il
faut que nous les approfondissions, de notre
coopération décentralisée, 175 accords de ju-
melage entre nos collectivités locales, ce sont
aussi des citoyens qui construisent l’Europe et
l’amitié entre nos pays.

Alors, dans tous ces domaines, nos relations
sont dynamiques. Ces succès reposent sur le mê-
me socle : les liens d’amitié qui unissent nos deux
peuples. Et cette amitié, n’est-ce pas le plus bel
hommage que nous puissions rendre, chaque
jour, à Maria Sklodowska Curie?

Niech zyje Francja! Niech zyje Polonia!
(Applause)

(przewodnicz¹cy Gérard Larcher)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê panu przewodnicz¹cemu Senatu Republiki Francuskiej za jego wyst¹pienie.
Og³aszam przerwê do godziny 13.00.
Od godziny 13.00 g³osowania. Bardzo pañstwu dziêkujê

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 05 do godziny 13 minut 00)



 

MINISTER 

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

prof. Barbara Kudrycka 

Warszawa, 27 stycznia 2011 r. 

 

 

 

Pan 

Bogdan Borusewicz 

Marszałek Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

Serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem 

Marii Skłodowskiej-Curie. Żałuję ogromnie, że termin tego ważnego wydarzenia zbiega się 

z wcześniej podjętymi przeze mnie zobowiązaniami. 

 

Cieszę się bardzo, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej podejmuje niezwykle cenną inicjatywę, 

która służyć będzie upowszechnianiu wiedzy o wielkich zasługach Uczonej dla rozwoju 

światowej nauki. Najsłynniejsza w dziejach Polka, autorka pionierskich prac w zakresie 

promieniotwórczości, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla, pierwsza kobieta profesor 

Sorbony zdobywała podstawy wykształcenia i rozpoczynała prace badawcze w Warszawie. 

Wszechstronnie uzdolniona, znająca kilka języków obcych, interesująca się socjologią 

i psychologią wybrała nauki ścisłe. Zdecydowała się na studia w Paryżu, ponieważ żaden 

uniwersytet w podzielonej między zaborców Polsce nie przyjmował kobiet. Pracowała 

w niewiarygodnie trudnych warunkach, dokonując przełomowych odkryć w laboratorium 

przerobionym ze starej szopy. Naukowy sukces zawdzięczała niezwykłej determinacji, pasji 

i odwadze, a przy tym potrafiła godzić ambicje zawodowe z życiem rodzinnym. 

 

Rok Marii Skłodowskiej-Curie to nie tylko okazja do przypomnienia sylwetki naszej wielkiej 

Uczonej, mogącej i dziś służyć za wzór młodym adeptom naukowego poznania, lecz także 

czas refleksji nad uwarunkowaniami rozwoju nauki. Noblistka pokazała, że w nauce nie ma 

rzeczy niemożliwych. Dowiodła, że znaczenie mają nie tyle płeć czy narodowość, co przede 

wszystkim intelekt, pasja i wytrwałość w dążeniu do postawionego przed sobą celu. 



Wielokrotnie twierdziła, że nauka leży u podstaw każdego postępu, który ułatwia życie 

ludzkie. Podkreślając konieczność łączenia badań z rozwiązaniami praktycznymi, była 

przykładem nowoczesnego myślenia o nauce 

 

Dokonywane w ciągu kilku ostatnich lat inwestycje w polską naukę, zarówno w badania, 

aparaturę, jak i w kadry, sprawiają, że staje się ona coraz bardziej konkurencyjna. Dzięki 

środkom budżetowym oraz funduszom unijnym w Polsce powstają nowoczesne, doskonale 

wyposażone laboratoria, których poziom już dziś nie odbiega od dobrych europejskich 

ośrodków. Warunki, jakie obecnie stwarzamy młodym ludziom w rodzimych laboratoriach, 

już dziś pozwalają polskim badaczom osiągać sukcesy na miarę dwukrotnej polskiej noblistki 

– Marii Skłodowskiej-Curie. 

 

 

Z wyrazami głębokiego szacunku 

 

Barbara Kudrycka 



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 Rze-
czypospolitej 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 nauko-
wej 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 otrzy-
ma³a 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 na-
stêpnych czterech noblistów, w tym tak¿e Jej córkê, Irenê.

Dojrza³oœæ spo³eczeñstwa polskiego pozwoli³a, mimo braku niepodleg³ego pañstwa, na swobodne zdo-
bywanie wiedzy akademickiej i sukces naukowy Marii Sk³odowskiej-Curie, dziêki czemu pozosta³a Ona
w naszej œwiadomoœci jednym ze sztandarowych przyk³adów zwyciêskiej walki o równouprawnienie ko-
biet. 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, po-
kierowa³a samodzielnie katedr¹ fizyki na Sorbonie i otrzyma³a na niej tytu³ profesorski.

W czasie I wojny œwiatowej Sk³odowska-Curie zosta³a szefem wojskowej komórki medycznej zajmu-
j¹cej siê organizowaniem polowych stacji rentgenograficznych, z których skorzysta³y trzy miliony ran-
nych ¿o³nierzy francuskich. Daj¹c dowód wielkiego heroizmu, osobiœcie bra³a udzia³ w wykonywaniu ba-
dañ, 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, podkreœ-
la³a 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 kon-
takty 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 Warsza-
wie, 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 zwiêk-
szaj¹ swój wk³ad w przysz³oœæ Europy opartej na wiedzy i innowacyjnoœci.

W 2011 roku Senat bêdzie propagowa³ osi¹gniêcia tej wyj¹tkowej w skali œwiata uczonej poprzez kon-
ferencje, sympozja, wystawy, pokazy filmów i prezentacje jej osi¹gniêæ naukowych oraz inne wa¿ne wy-
darzenia organizowane zarówno w Polsce, jak i we Francji.

Senatorowie apeluj¹ tak¿e do œrodowisk intelektualnych, akademickich i naukowych oraz licznych or-
ganizacji pielêgnuj¹cych przyjaŸñ polsko-francusk¹ o uczczenie setnej rocznicy przyznania Marii
Sk³odowskiej-Curie Nagrody Nobla i czerpanie z Jej dzie³a inspiracji dla wzmacniania wiêzi ³¹cz¹cych na-
sze kraje.

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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