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WHAT DID THE ADAMANT POLE OFFER TO THE WORLD: FROM THE EMERGENCE OF 
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Streszczenie

kie te pokrótce wspomniane wydarzenia w 
naukach biologicznych zapoczątkowała mło-
da Polka, która wraz mężem z niezwykłą wy-
trwałością i uporem przerabiała tony blendy 

smolistej (Curie i współaut.1898 ) w prymi-
tywnych warunkach, nie ogrzewanej szopie, 
aby wyodrębnić pierwsze pierwiastki radio-
aktywne.

Artykuł omawia pokrótce zasługi Marii Skłodow-
skiej-Curie dla nauk biologicznych. Przypomina, że 
przerabianie ton blendy smolistej w niezwykle pry-
mitywnych warunkach doprowadziło do wyodręb-
nienia pierwszych pierwiastków radioaktywnych i 
zapoczątkowało powstanie chemii radiacyjnej. Wspo-
mniany jest też mało znany osobisty udział Marii 
Skłodowskiej-Curie w czasie I wojny światowej w 
zorganizowaniu i prowadzeniu ruchomych punktów 

prześwietleń rannych żołnierzy. Odkrycie i badania 
pierwiastków radioaktywnych miało ważne konse-
kwencje dla nauk biologicznych XX wieku: umożli-
wiło zapoczątkowanie badań radiobiologicznych, ra-
dioterapię opartą na poznawaniu oddziaływań mię-
dzy promieniowaniem jonizującym i komórką na po-
ziomie molekularnym oraz zastosowanie znaczników 
radioaktywnych, które przyczyniło się do powstania 
nowoczesnej biologii molekularnej.

.The paper briefly resumes the merits of Maria 
Skłodowska-Curie. It reminds the refining of several 
tons of pitchblende, to concentrate the radioactive 
components, the discovery of radioactive elements 
and emergence of radiation chemistry and also her 
initiative to use of mobile radiography units for the 
treatment of wounded soldiers during World War I. 

The main steps are listed in the development of ra-
diation biology, radiotherapy based on understand-
ing the interaction between ionising radiation and 
living cells at the molecular level and the use of ra-
dioactive markers that helped to establish the mod-
ern molecular biology.
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