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Varšava - Nejvýznamnější Polkou všech dob je vědkyně a nositelka Nobelovy 

Marie Curieová-Sklodowská. Myslí si to největší část Poláků, kteří se zúčastnili

hlasování organizovaného Muzeem polské  a jedním dějepisným .

Mezi kandidátkami na největší Polku byla i kněžna Doubravka z rodu Přemyslovců,

manželka zakladatele polského státu Měška I.

Marie Curieová-Sklodowská, francouzská fyzička polského původu, byla první ženou, která
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historie časopisem
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byla jmenována profesorkou na Sorbonně, a první ženou, která dostala Nobelovu cenu.
Toto prestižní ocenění získala hned dvakrát, v roce 1903 za fyziku společně se svým
manželem Pierrem Curiem a Antoinem Henrim Becquerelem za mimořádné zásluhy ve
výzkumu záření, v roce 1911 už samostatně za chemii. Objevitelka prvků polonium a
radium je dodnes jediným člověkem na světě, kterému byla cena udělena ve dvou vědních
oborech. "Je to , která byla odnikud, z nějakého Polska," řekl o Curieové-Sklodowské
ředitel Muzea polské historie Robert Kostro. Připomněl, že rodačka z Varšavy je hrdinkou v
Polsku i ve , kde strávila většinu svého .

Organizátoři hlasování chtěli  připomenout, jakou roli sehrály  v polských
dějinách. "To je ta část historie, která stojí za další výzkum, z dějin žen se lze opravdu
hodně dozvědět o společnosti," myslí si Michal Kopoczyński z Muzea polské historie.

Druhý největší počet hlasů získala Elžbieta Zawacká, odbojářka z dob druhé světové války,
třetí  obsadila sociální pracovnice Irena Sendlerová. Tato žena během druhé světové
války z židovského ghetta ve Varšavě pomohla zachránit na 2500 .

Organizátoři ankety vybrali jako kandidátky jen ty ženy, které působily do roku 1945.
"Jakákoli soutěž historických osobností s hrdinkami objevujícími se v dámských a
bulvárních časopisech by nebyla spravedlivá," vysvětlil Kopczyński.

O tom, kterou ženu považují za největší Polku všech dob, hlasovalo 15.000 lidí.
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