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Ulica „Curie-Skłodowskiej” czy „Skłodowskiej-Curie”? We Wrocławiu od 1945 r.  
obowiązuje ta pierwsza wersja, choć i druga ma wielu zwolenników, więc i ona 
często pojawia się w codziennym użyciu. Spór o to, jak powinna brzmieć prawidłowa 
kolejność członków w nazwisku polskiej noblistki, toczy się od lat i dotyczy nie 
tylko nazw ulic w wielu polskich miastach, ale i nazw instytucji, którym patronuje 
wybitna chemiczka. Dlaczego we Wrocławiu przyjęto wersję „Curie-Skłodowska”? 
Jaką kolejność członów własnego nazwiska stosowała sama noblistka? Jaką wersję 
nazwiska preferują polskie miasta? O tym piszemy z okazji 125. rocznicy ślubu Marii 

Skłodowskiej i Pierra Curie, którzy pobrali się 26 lipca 1895 r.

26 liPCa 
    Curie-Skłodowska czy Skłodowska-Curie?
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Poślubiwszy w 1895 r. Pierra Curie (1859–  

–1906), Maria Skłodowska (1867–1934) zgod- 

nie z francuskim prawem przyjęła nazwisko 

męża i od tej pory – szczególnie w światowych 

kręgach naukowych – była znana jako Maria 

Curie. Często jednak do nazwiska męża dopi-

sywała człon „Skłodowska”, gdyż w ten sposób 

chciała podkreślić swoje polskie pochodzenie. 

Człon „Curie” jest nazwiskiem francuskim, a we  

Francji – inaczej niż w Polsce – pierwsze w dwu- 

członowym nazwisku występuje zawsze nazwi- 

sko męża, dlatego w sytuacjach, gdy noblistka 

posługiwała się dwoma nazwiskami – choć czę-

ściej używała tylko jednego: Curie – stosowała 

kolejność „Curie-Skłodowska”. Tak podpisała się 

m.in. w księdze gości Archikatedry Lubelskiej, 

którą odwiedziła w 1930 r. Warto pamiętać, że 

we Wrocławiu nigdy nie gościła.

Zdaniem prawników zapis „Curie-Skłodowska” 

jest poprawny i dopuszczalny, mimo iż nie jest 

zgodny z polskim prawem i zwyczajem. Ma 

tu zastosowanie m.in. zasada, że prawo nie 

działa wstecz, a zatem nie pozwala na zmianę 

kolejności członów z wersji francuskiej na pol- 

ską ze względu na brak państwowości pol-

skiej w chwili zawierania małżeństwa. Ponadto  

prawnicy zwracają uwagę na fakt, że nazwisko  

jest dobrem podmiotowym każdego człowieka  

i można je zmienić jedynie na prośbę zainte-

resowanego. Taka argumentacja pozwoliła już  

kilkukrotnie obronić nazwę jednego z uniwer-

sytetów, który w chwili powstania w 1944 r.  

w swojej nazwie przyjął taką kolejność czło-

nów nazwiska patronki, jakim ona sama się Maria i Piotr Curie, ok. 1903 r., fot. domena publiczna
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Logotyp Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,  
fot. za: www.mmsc.waw.pl

posługiwała, i do dziś oficjalna nazwa uczelni 

brzmi: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie. Jedna z ulic w Lublinie, której patro- 

nuje noblista, też zawiera nazwiska noblistki 

w kolejności Curie-Skłodowska. Co ciekawe, 

założone w Lublinie w 1948 r. jedno z liceów 

ogólnokształcących postąpiło zupełnie inaczej,  

obierając sobie wybitną chemiczkę za patronkę  

– pełna nazwa szkoły brzmi: V Liceum Ogól-

nokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie  

w Lublinie. Taką wersję nazwiska przyjęło też 

mieszczące się w Warszawie Muzeum Marii 

Skłodowskiej-Curie.

Gdy w pierwszych powojennych miesiącach Za- 

rząd Miejski we Wrocławiu zmieniał niemieckie 

nazwy na polskie, miał do przemianowania ok.  

1500 nazw dzielnic, osiedli, ulic, mostów itp.  

Jak ujął to Gregor Thum, „procesowi przemiano- 
wywania przyświecała zasada, że polskie nazwy  
miejscowości powinny stanowić odzwierciedlenie 
tezy o nowych ziemiach jako prastarym obszarze 
osadnictwa słowiańsko-polskiego”. Większość 

nazw powstawała przez bezpośrednie tłuma- 

czenie nazw niemieckich i powrót do histo-

rycznych nazw słowiańskich, zaś niemieckich 

patronów ulic zastępowano Polakami. Podkre- 

śleniu polskości Wrocławia miały służyć nazwy  

ulic pochodzące od nazwisk Polaków związa-

nych z tym miastem przed II wojną światową, 

ale oprócz tego szybko pojawiły się też nazwy 

upamiętniające Adama Mickiewicza (w miejscu 

Adolf Hitler Strasse), Bolesława Chrobrego 

(w miejscu Bismarckstrasse) czy Tadeusza Ko- 

ściuszkę (w miejscu Tauentzienstrasse). Pierw- 

szymi uczonymi, którzy w powojennym Wroc- 

ławiu oficjalnie już we wrześniu 1945 r. stali 

się patronami kilku głównych wrocławskich 

arterii, byli przedstawiciele nauk ścisłych, m.in.  

Karol Olszewski i Zygmunt Wróblewski, któ- 

rzy w 1883 r. dokonali pierwszego na świecie 

skroplenia tlenu i azotu. Niemieckiego bakte-

riologa Roberta Kocha (Robert Kochstarsse) 

zastąpił polski lekarz i przyrodnik Tytus Chału-

biński, zaś patronem ulicy, przy której mieściły 

się kliniki uniwersyteckie, został francuski che-

mik, prekursor mikrobiologii, Ludwik Pasteur. 

Wpis w Księdze Pamiątkowej Lubelskiej Archikatedry, 1930 r.,  
fot. Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie za: www.umcs.pl

Jubileuszowy logotyp V Liceum Ogólnokształcące im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Lublinie, fot. za: www.5lo.lublin.pl

Logotyp Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,  
fot. www.umcs.pl
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W tej sytuacji dla ówczesnych władz miejskich 

Wrocławia oczywiste było, że i polska noblistka 

musi stać się patronką jednej z głównych ulic, 

dlatego jej nazwiskiem postanowiono nazwać 

dotychczasową Tiergartenstrasse. W okólni- 

ku Zarządu Miejskiego we Wrocławiu nr 63  

z 1 września 1945 r. nazwisko nowej patronki 

przyjęło formę „Curie-Skłodowska”. Taka forma 

widnieje – a przynajmniej powinna, jeśli nikt nie 

dopuścił się samowoli – nie tylko na dawnych  

i współczesnych planach Wrocławia, ale także 

w przewodnikach, książkach telefonicznych, 

skorowidzach adresowych i we wszystkich 

dokumentach. 

Ulica Marii Curie-Skłodowskiej z kolejnością 

członów zgodną, jak się wydaje, z wolą noblistki 

występuje nie tylko we Wrocławiu, ale też  

w prawie 80 innych polskich miejscowościach, 

choć w województwie dolnośląskim taką wer-

sję nazwy ulicy można spotkać jeszcze tylko  

w Legnicy. Inne miasta, w których na tabliczkach 

i planach widnieje zapis „Curie-Skłodowskiej”, 

to m.in. Lublin, Chełm, Grudziądz, Inowrocław, 

Włocławek, Bełchatów, Piotrków Trybunalski, 

Rabka-Zdrój, Nowy Dwór Mazowiecki, Radom, 

Nysa, Łańcut, Przemyśl, Białystok, Gdynia, 

Słupsk, Malbork, Tychy, Gliwice, Zabrze, Elbląg, 

Olsztyn i Swarzędz.  

Większość z polskich miejscowości, które no- 

blistkę uczyniły patronką jednej ze swoich 

ulic, wybrała opcję z odmienną kolejnością: 

„Skłodowskiej-Curie”. Na Dolnym Śląsku taką 

nazwę ulicy znajdziemy m.in. w Głogowie, Kar-

paczu, Kamiennej Górze, Lubinie, Oleśnicy, 

W pierwszych powojennych publikacjach widnieje zapis:  
ul. Curie-Skłodowskiej, fot. zbiory Michała Karczmarka



4

Świdnicy, Środzie Śląskiej, Obornikach Śląskich, 

Świebodzicach, Wołowie, Jeleniej Górze i Wał-

brzychu. Ponadto na przyjęcie takiej wersji 

nazwy ulicy zdecydowały się także władze 

wielu innych polskich miejscowości i dlatego 

zapis taki znajdziemy w takich miastach, jak np. 

Warszawa, Kraków, Toruń, Rzeszów, Gdańsk, 

Sopot, Częstochowa, Katowice, Chorzów, By- 

tom, Sandomierz, Koszalin, Szczecin, Kielce, 

Kalisz, Zamość, Łódź, Skierniewice, Zgierz, Pu- 

ławy, Opole, Kluczbork, Kędzierzyn-Koźle, Zie- 

lona Góra, Gorzów Wielkopolski, Nowy Sącz,  

Tarnów, Oświęcim, Chrzanów, Krosno, Suwał- 

ki, Płock, czy Grodzisk Mazowiecki. W sumie 

wersja „Skłodowskiej-Curie” w nazwie topo-

graficznej obowiązuje w ponad 160 polskich 

miejscowościach.

Jak z tego wynika, Wrocław jest w mniejszości, 

gdyż większość miast – pominąwszy wolę samej 

noblistki odnośnie do zapisu nazwiska i fakt, że 

jedno z jej nazwisk jest francuskie – przyjęła 

kolejność zgodną z powszechnie stosowaną  

w Polsce zasadą, mówiącą, że w dwuczłono-

wych nazwiskach kobiet jako pierwsze wystę-

puje nazwisko panieńskie, a następnie nazwisko 

po mężu. 

Kamilla Jasińska
starszy specjalista w Dziale Redakcja  
Centrum Historii Zajezdnia

Czy we Wrocławiu może dojść do zmiany na- 

zwy ulicy? Wydaje się, że nie i to nie tylko ze 

względów organizacyjnych, prawnych, czy hi- 

storycznych, ale też i językowych. Organy na- 

zewnicze uwzględniają bowiem tzw. prawo 

rosnących członów, według którego nazwisko 

krótsze (lub przydomek) powinno występować 

przed dłuższym, np. Grota-Roweckiego, Boya- 

-Żeleńskiego, Bora-Komorowskiego. Takie jest  

stanowisko m.in. wrocławskiej Komisji Nazew-

nictwa Ulic działającej przy Towarzystwie Miło- 

śników Wrocławia, a będącej w kwestiach na- 

zewniczych organem doradczym wobec Rady 

Miejskiej Wrocławia. Krótko mówiąc: i władze 

miejskie Wrocławia, i specjaliści uważają, że 

forma „ulica Marii Curie-Skłodowskiej” jest 

poprawna i tylko w takiej wersji powinna być 

stosowana.

Jedna z tabliczek z nazwą ulicy Marii Curie-Skłodowskiej we Wrocławiu, fot. Michał Karczmarek


