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Maria Curie-Skłodowska zwyciężyła w plebiscycie na "Polkę wszech czasów" ogłoszonym przez
Muzeum Historii Polski i Magazyn Historyczny "Mówią wieki". Czwarte i piąte miejsce zajęły dwie
święte: Urszula Ledóchowska i Jadwiga Andegaweńska.
 
Dwie święte wśród Polek wszechczasów
 
Maria Curie-Skłodowska zwyciężyła w plebiscycie na "Polkę wszech czasów" ogłoszonym przez Muzeum
Historii Polski i Magazyn Historyczny "Mówią wieki". Czwarte i piąte miejsce zajęły dwie święte: Urszula
Ledóchowska i Jadwiga Andegaweńska.
Na zaproponowanej przez organizatorów liście Polek, na które można było oddać głos do figurowało 14
kandydatek, z możliwością zaproponowania własnej kandydatury. Uczestnicy plebiscytu zgłosili św.
Urszulę Ledóchowską - pierwotnie nieobecną w zestawieniu. W sumie zgłoszono 73 propozycje, na które
oddano łącznie 1378 głosów.
 
Celem plebiscytu, oprócz zabawy, było podkreślenie roli kobiet w dziejach Polski. "Pragnęliśmy zwrócić
uwagę na ich działalność wykraczającą poza stereotypy" - zaznaczają organizatorzy.
 
"Królowa Jadwiga to nie tylko królowa, żona Władysława Jagiełły, ale pierwsza w Polsce kobieta wybrana
królem. Halina Konopacka to nie tylko pierwsza polska złota medalistka na olimpiadzie, ale osoba, która
z narażeniem życia wywoziła w 1939 roku do Francji złoto Banku Polskiego przed okupantem. Każdy
zresztą z życiorysów 14. kandydatek jest fascynujący" - czytamy w komunikacie ogłoszonym po
zakończeniu plebiscytu.
 
Organizatorzy przyjęli zasadę, że kandydatkę na Polkę wszech czasów można wybierać wyłącznie
spośród osób nieżyjących, których społeczna aktywność zamknęła się do roku 1945.
 
W plebiscycie uczestniczyły 14544 osoby, które głosowały poprzez portal Muzeum Historii Polski, drogą
e-mailową i na kartkach pocztowych.
 
W plebiscycie zwyciężyła Maria Skłodowska-Curie. Na dwukrotną noblistkę oddano ponad 3600 głosów.
Drugie miejsce zajęła jedyna w AK kobieta - cichociemna Elżbieta Zawacka, która otrzymała ponad 600
głosów mniej, a na trzecim miejscu z prawie 2500 głosami uplasowała się Irena Sendlerowa, która
podczas II wojny uratowała ok. 2500 żydowskich dzieci.
 
1221 głosów i czwarte miejsce wśród "Polek wszech czasów" zdobyła św. Urszula Ledóchowska,
założycielka Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Na piątym miejscu z 929 głosami uplasowała się św.
Jadwiga Królowa.
 
Na liście znalazły się także m.in. Izabela Czartoryska, Pola Negri, Bona Sforza, Maria Konopnicka i Emilia
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Plater. Piętnastkę najwybitniejszych Polek w naszej historii zamyka Marysieńka Sobieska.
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