
Noblistka, żołnierka, święta. 
Oto Polki wszech czasów 
«•• Wybitna naukowczyni, dwie ko
biety o wielkiej odwadze i dwie świę
te - tak wygląda ścisła czołówka ko
biet w plebiscycie na Polkę wszech 
czasów, ogłoszonym przez Muzeum 
Historii Polski i magazyn „Mówią 
wieki" 

- Zwycięstwo Marii Skłodowskiej-Curie 
było do przewidzenia - to wielka Polka, wiel
ka postać, która z prowincjonalnego mia
sta gdzieś w ówczesnej Rosji, czyli z Warsza
wy wyjechała do Paryża, rozpoczęła tam 
niespotykaną na tamte czasy karierę nau
kową przypieczętowaną dwiema Nagroda
mi Nobla. Była nie tylko wybitnym polskim 
naukowcem, ale też jednym z najwybitniej
szych w dziejach świata - mówi Robert Ko
stro, dyrektor Muzeum Historii Polski. 

Na kobiety, które wyróżniają się w naszej 
historii, zagłosowało ponad 14,5 tys. osób. 
Można było wybierać spośród 14 nazwisk 
przedstawionych przez historyków, ale też 
przysyłać własne propozycje - przyszło ich 
aż 73. 

Nie miało znaczenia, skąd pochodziła hi
storyczna postać, ale jej wkład w dzieje na
szego kraju, dlatego na liście znalazły się 
m.in. Włoszka Bona Sforza (miejsce 8.), 
Czeszka Dobrawa (miejsce 11.) i Francuzka 
Marysieńka Sobieska (miejsce 15.). - Ale to 
nic, bo ktoś zgłosił nawet kandydaturę Jo
anny D'Arc - śmiał się Jarosław Krawczyk, 
redaktor naczelny „Mówią wieki". 

Ma|a Staniszewska 

One zdobyły 
najwięcej głosów 

Maria Skłodowska-Curie 

(1867-1934) 

«* Najsłynniejsza polska przed

stawicielka nauki, fizyk, chemik, 

odkrywczyni radu i polonu, pod

wójna laureatka Nagrody Nob

la. A przy tym żona, matka, ko

chanka, pierwsza kobieta, która 

otrzymała katedrę naukową na 

Sorbonie. 

Elżbieta Zawacka „Zo" 
(1909-2009) 
ZSt*\ glay 
mm W czasie drugiej wojny świa

towej kurierka Komendy Głów

nej AK, jedyna kobieta wśród ci

chociemnych, po wojnie pracow

nik naukowy Uniwersytetu Mi

kołaja Kopernika w Toruniu, ge

nerał brygady Wojska Polskiego. 

Irena Sendlerowa (1910-2008) 

•• Pielęgniarka, działaczka spo

łeczna, podczas drugiej wojny 

światowej pracowała w Radzie 

Pomocy Żydom „Żegota", urato

wała od śmierci ok. 2500 żydow

skich dzieci. 

św. Urszula Ledóchowska 
(1865-1939) 

«• Zatożycielka zgromadzenia 

Urszulanek Serca Jezusa Konają

cego, licznych szkół dla dziew

cząt i ochronek dla dzieci, osoba 

o wielkim sercu, kanonizowana 

w 2003 roku. 

św. Jadwiga Andegaweńska 
(ok. 1373-1399) 

<m Pierwsza kobieta na polskim 

tronie, koronowana na króla 

w wieku 11 lat. jej ślub z wielkim 

księciem lagiełtą przypieczęto

wał unię Polski z fitwą. Opiekun

ka szpitali i kościotów, przyczyni-

ta się do odnowienia Akademii 

Krakowskiej. Kanonizowana w 

1997 r o k u . m 
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