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Poznajcie historie 
kobiet, które zapisały 
się złotymi literami na 
kartach historii.



JADWIGA 
ANDEGAWEŃSKA



• Jadwiga Andegaweńska

Pierwsza polska królowa. Od najmłodszych lat była przygotowywana do 
sprawowania najwyższej władzy w kraju. 

Dzieciństwo spędziła na nauce czytania i pisania oraz nauce języków obcych 
zamiast na zabawie z damami dworu. 

Królową została w wieku 10lat. 

Dzięki jej małżeństwu z Władysławem Jagiełłą państwo polskie połączyło się 
unią z Wielkim Księstwem Litewskim (w ten sposób powstało jedno z 
największych mocarstw XIV wiecznej Europy).

Jadwiga fundowała nowe kościoły, opiekowała się szpitalami. 

Uznana za świętą Kościoła katolickiego. Patronka Polski



IZABELA 
CZARTORYSK

A



• Izabela Czartoryska 

Księżna, arystokratka, kolekcjonerka pamiątek historycznych, pisarka, 
miłośniczka sztuki. 

Żona księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego. Interesowała się polityką. 

W 1801 r. otworzyła pierwsze polskie muzeum wbPuławach z pamiątkami po 
wielkich Polakach (Świątynia Sybilli), które działa do dziś jako Muzeum 
Czartoryskich w Krakowie.



MARIA 
SKŁODOWSKA - CURIE



• Maria Skłodowska-Curie
Wybitna uczona, fizyczka i chemiczka. Mieszkała i pracowała w Paryżu. Pierwsza 
kobieta będąca profesorem Sorbony. Żona Pierre’a Curie, francuskiego fizyka, z 
którym w 1898 r. odkryła rad i polon. 

Autorka pionierskich prac z fizyki ichemii jądrowej. Współtwórczyni nauki o 
promieniotwórczości, wprowadziła nazwę „radioaktywność”. Dwa razy otrzymała 
Nagrodę Nobla – w 1903 r. z fizyki (wraz zmężem) i w 1911 r. z chemii. Jako jedyny 
naukowiec Nobla dostała w dwóch różnych dziedzinach nauk przyrodniczych. 
Założyła Instytut Radowy w Paryżu, z jej inicjatywy powstał Instytut Radowy w 
Warszawie. Jedna z pierwszych polskich taterniczek, wytyczała szlaki w Tatrach i 
jako jedna z pierwszych kobiet wspinała się po górach w spodniach. Jako pierwsza 
nie-Francuzka została pochowana w paryskim Panteonie.



IRENA 
SENDLEROWA



• Irena Sendlerowa

Pielęgniarka, działaczka społeczna i charytatywna. 

W czasie II wojny światowej była członkiem Rady Pomocy Żydom. 
Uratowała około 2500 żydowskich dzieci. 

Po wojnie pracowała na rzecz dzieci, tworzyła domy sierot. 
Uhonorowana medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata oraz 
Orderem Orła Białego. Przeżyła 98 lat.



Jeżeli chcesz poznać więcej znanych kobiet, 
sięgnij po tę książkę.



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Agnieszka 
Kowalczyk

Małgorzata 
Głos - 

Michalska
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