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Maria Skłodowska-Curie 



Najsławniejsza polska 
uczona, fizyk i chemik. Za 
swoje badania w dziedzinie 
promieniotwórczości                                                
i odkrycie pierwiastków – 
polonu i radu – dwukrotnie 
otrzymała nagrodę Nobla. 



 
Zmarła w wyniku choroby 
wywołanej kontaktem                          
z substancjami 
promieniotwórczymi. 
Jest pierwszą kobietą, która 
spoczęła w paryskim 
Panteonie w dowód uznania 
zasług naukowych. 
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Krzysztof Penderecki 



Kompozytor i dyrygent. Autor 
nowego nurtu w polskiej muzyce 
awangardowej – sonoryzmu. 
Wielokrotny zdobywca 
prestiżowych nagród w tym 
Grammy i za najlepszego 
kompozytora na festiwalu w 
Cannes w 2000 roku. 

 Penderecki skomponował cztery opery, osiem symfonii i szereg innych utworów orkiestrowych, 

koncertów instrumentalnych, oprawę chóralną głównie tekstów religijnych, a także utwory 

kameralne i instrumentalne. Jego najbardziej znane utwory to: „Hymn Ofiarom Hiroszimy – 

tren”, „Polymorphia”, „De natura honoris” czy „Pasja wg świętego Łukasza”. 

POLITYKA 



Jan Paweł II 
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Polak rozpoznawalny we 
wszystkich zakątkach 
świata. Urodził się w 
Wadowicach jako Karol 
Wojtyła. Został wybrany 
na papieża w 1978 roku. 
W czerwcu 1979 roku 
odbył pierwszą 
pielgrzymkę do ojczyzny. 
Za sprawą głoszonych 
przez niego idei ochrony 
życia, godności jednostki 
ludzkiej i bliskości 
człowieka z kościołem 
obudził w swoich 
rodakach nadzieję. 



 Głoszone przez 
niego postawy i 
wartości do dzisiaj 
są dla wielu ludzi 
inspiracją i wzorem 
postępowania, 
podejścia do 
świata i drugiego 
człowieka. Zmarł 2 
kwietnia 2005 
roku. 



Czesław 

Miłosz 



Poeta, pisarz, tłumacz i 

krytyk literacki nagrodzony 

literacką Nagrodą Nobla w 

1980 roku. profesor 

Uniwersytetu 

Kalifornijskiego w Berkeley 

i Uniwersytetu Harvarda. 

Do 1980 roku w Polsce był 

obłożony cenzurą. Na 

emigracji przebywał do 

1989 roku. Jego twórczość 

jest bardzo różnorodna pod 

względem rodzajowym          

i gatunkowym. 



Wanda 

Rutkiewicz 



Jedna z 

najwybitniejszych Polek 

światowego 

himalaizmu. Jako 

trzecia kobieta na 

świecie i pierwsza 

Europejka zdobyła 

najwyższy szczyt na 

Ziemi – Mount Everest. 

Jest też pierwszą 

kobietą na świecie i 

pierwszą osobą                 

z Polski, która stanęła 

na szczycie K2              

(8611 m n.p.m). 



Zginęła w 1992 roku podczas 
próby zdobycia trzeciej co do 
wielkości góry świata, 
Kanczendzongi. W 1994 roku za 
wyjątkowe zasługi górskie została 
odznaczona medalem imienia 
Króla Alberta I, a jej nazwisko na 
stałe zapisało się w gronie 
najlepszych himalaistek w historii. 
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