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Torunianka gen. Elżbieta Zawacka na drugim miejscu w plebiscycie "Polka Wszech Czasów". Naszą
legendę wyprzedziła tylko Maria Skłodowska-Curie. Trzecie miejsce na podium dla bohaterskiej Ireny
Sendlerowej. Pochodząca z Lipna Pola Negri jest siódma
 
Zawacka druga wśród Polek Wszech Czasów
Natalia Waloch
Torunianka gen. Elżbieta Zawacka na drugim miejscu w plebiscycie "Polka Wszech Czasów". Naszą
legendę wyprzedziła tylko Maria Skłodowska-Curie. Trzecie miejsce na podium dla bohaterskiej Ireny
Sendlerowej. Pochodząca z Lipna Pola Negri jest siódma
Prof. Zawacka na pierwszy zjazd kombatantek wymyśliła hasło dla żółnierek z AK...
 
Zawacka to bohaterka drugiej wojny światowej. Sławę zyskała jako brawurowa kurierka, która
wielokrotnie przedzierała się przez granice okupowanej Polski. Z jednej z wypraw do Londynu, gdzie
przedstawiła naczelnemu wodzowi raport o stanie państwa, wróciła drogą powietrzną, trafiając tym
samym jako jedyna kobieta do elitarnego grona cichociemnych. Torunianka zdobyła w plebiscycie
ogłoszonym przez Muzeum Historii Polski oraz magazyn "Mówią Wieki" aż 2964 głosy. Wyprzedzić
zdołała ją tylko genialna uczona, podwójna laureatka Nagrody Nobla Maria Skłodowska-Curie z
wynikiem 3618 wskazań. Na trzecim miejscu znalazła się Irena Sendlerowa, która w czasie wojny ocaliła
od Zagłady 2,5 tys. żydowskich dzieci.
 
Plebiscyt ogłoszono, by pokazać, że choć na kartach kronik zapisano głównie nazwiska mężczyzn, w
dziejach Polski nie brakowało mądrych, kreatywnych, zasłużonych dla naszego kraju kobiet, stąd też
kandydatki niebędące Polkami. Organizatorzy konkursu wskazali 14 kandydatek. Piętnastą wytypowali
biorący udział w głosowaniu. Okazała się nią św. Urszula Ledóchowska, pedagog i założycielka zakonu
urszulanek Serca Jezusa Konającego, i to ona zajęła miejsce tuż za podium z 1221 głosami. Piąte miejsce
przypadło Jadwidze Andegaweńskiej, żonie Władysława Jagiełły i pierwszej kobiecie na polskim tronie.
Dalej jest Izabela Czartoryska, pisarka i mecenas sztuki, która sobie współczesnych zadziwiła
uczestnictwem w życiu politycznym w czasie Sejmu Wielkiego. Na siódmym miejscu druga kobieta z
naszego regionu - pochodząca z Lipna Apolonia Chałupiec, którą świat poznał jako gwiazdę Hollywood
Polę Negri. Za nią uplasowała się królowa Bona Sforza, która niezmordowanie walczyła o silną pozycję
Polski. Na ósmym miejscu znalazła się pisarka i poetka Maria Konopnicka, której "Rota" dodawała ducha
całym pokoleniom Polaków. Dziesiąte miejsce głosujący przyznali kobiecie-żołnierzowi i bohaterce
romantycznych opowieści Emilii Plater. 11. lokata przypadła Dąbrówce, żonie Mieszka I, dzięki której
Polska przyjęła chrzest. 230 głosów dało 12. lokatę wybitnej aktorce Helenie Modrzejewskiej, która
podbiła sceny teatralne Polski i Ameryki. Na 13. miejscu skończyła Halina Konopacka, wybitna
lekkoatletka i zdobywczyni pierwszego złotego medalu olimpijskiego dla Polski, a za nią znalazła się
przedwojenna gwiazda ekranu i estrady Hanka Ordonówna. Ostatnia pozycja pozostała królowej
Marysieńce Sobieskiej, której polska historia zawdzięcza jeden z najbardziej romantycznych mitów z
królewskich salonów.
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W konkursie wzięło udział prawie 15 tys. internautów.
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