
NOTA BIOGRAFICZNA – WSKAZÓWKI DO KONKURSU 

 

Notę biograficzną pisze się po to, aby poinformować o najważniejszych dokonaniach i faktach z życia 

osoby, której ta nota dotyczy. 

Pisząc notę biograficzną warto zapamiętać i stosować poniższe wskazówki: 

– zawiera tylko pewne, sprawdzone informacje, najlepiej takie, które możemy zrewidować, 

– pisana jest bez emocji i osobistych uwag piszącego, 

– stosowane są przede wszystkim równoważniki zdań i zdania krótkie, unikamy natomiast rozwlekłych 

wypowiedzeń, 

– niedopuszczalny jest styl potoczny i kolokwializmy, 

– bardzo ważna jest selekcja faktów: wybieramy tylko takie informacje, które mają znaczenie, są 

kluczowe w życiu i działaniu opisywanej osoby, 

– warto przywołać informacje o tym, co wyróżnia daną postać, przydatne ciekawostki, 

– nota powinna zaczynać się od informacji ogólnych (data i miejsce urodzenia, data i miejsce śmierci, 

pełnione funkcje, narodowość) 

– unikamy określeń odnoszących się do cech charakteru i wyglądu postaci, chyba, że jest to ściśle 

związane z pełnioną przezeń funkcją,  

– można umieścić zdjęcie opisywanej osoby lub związane z tą osobą.  

 

PRZYKŁADOWE NOTKI BIOGRAFICZNE 

 

Maria Skłodowska-Curie (1867 – 1934) 

 

Wybitna polska uczona w dziedzinie fizyki i chemii. Przez długie lata żyła i pracowała we Francji. Była 

pierwszą kobietą, która wykładała na Sorbonie. Towarzyszka życia francuskiego uczonego Pierre'a Curie 

(1859 - 1906), prof. uniwersytetu w Paryżu. Wraz z nim w 1898 r. odkryła pierwiastki rad i polon. 



Dwukrotnie została uhonorowana nagrodą Nobla. Otrzymała ją w 1903 r. wraz z mężem 

i H. Becquerelem (z fizyki) za odkrycie promieniotwórczości naturalnej, oraz w 1911 r. (z chemii) za 

wydzielenie czystego radu. Jest jedyną kobietą, która nagrodę Nobla odbierała dwa razy. 

W 1914 r. założyła Instytut Radowy w Paryżu. Z jej inicjatywy powstał Instytut Radowy w Warszawie, 

którego tradycje kontynuuje Centrum Onkologii-Instytut Marii Skłodowskiej-Curie na warszawskim 

Ursynowie. Pod jej osobistym kierunkiem prowadzono pierwsze w świecie badania nad leczeniem raka 

za pomocą promieniotwórczości. 

W czasie I wojny światowej została szefową wojskowej komórki medycznej, zajmującej się 

organizowaniem polowych stacji rentgenograficznych, które w sumie obsłużyły ponad 3 miliony 

przypadków urazów wśród francuskich żołnierzy. Za te zasługi odznaczono ją francuską Legią 

Honorową. 

W 1995 r. w uznaniu zasług dla Francji jej prochy przeniesione zostały do paryskiego Panteonu. 

 Rodzina uczonych 

Maria Skłodowska-Curie poznała, a w rok później poślubiła Piotra Curie, doktora fizyki i późniejszego 

profesora Sorbony. Wraz z nim otrzymała nagrodę Nobla. 

Po śmierci męża głośny był jej romans z francuskim fizykiem Paulem Langevin'em. Dziwnym 

zrządzeniem losu wnuk Paula, Michael Langevin, po latach poślubił Helenę Joliot, wnuczkę Marii 

Skłodowskiej-Curie. Oboje byli naukowcami - fizykami nuklearnymi. Helene Langevin-Joliot jest 

obecnie emerytowanym dyrektorem badań CNRS w Paryżu. 

W stworzonym przez Marię Skłodowską-Curie paryskim Instytucie Radowym pracowała inna para 

laureatów nagrody Nobla - córka Marii, Irene Joliot-Curie i jej zięć Fryderyk Joliot. 

Kiedy w 1932 r. z inicjatywy Marii-Skłodowskiej-Curie i z poparcia prezydenta Ignacego Mościckiego 

powstał w Warszawie Instytut Radowym, jego pierwszym szefem została Bronisława, siostra Marii, 

a w skład zarządu Instytutu wchodzili inni członkowie rodziny wielkiej uczonej. 

Wiele ciekawych szczegółów o rodzinie Marii można dowiedzieć się z książki biograficznej jej córki 

Ewy Curie „Maria Curie", PWN Warszawa 1972. 

 

Henryk Sienkiewicz urodzony 5.05.1846 w Woli Okrzejskiej (Podlasie) zmarł 5.11.1916 w Vevey 

(Szwajcaria). Powieściopisarz, nowelista. Pochodził ze zubożałej rodziny osiadłej w Warszawie. Chodził 

do gimnazjum i studiował na wydziale prawnym, a następnie filologiczno-historycznym. 

Związał się z prasą i dziennikarstwem jako współwłaściciel dwutygodnika "Niwa" i redaktor dziennika 

"Słowo". W latach 1876 do 1878 był korespondentem "Gazety Polskiej" w Ameryce Północnej. 

Podróżował potem po Europie Zachodniej, wyprawił się do Konstantynopola i na myśliwską wycieczkę 

do Zanzibaru. Z podróży pisał korespondencje. W realiach afrykańskich osadził następnie akcję swojej 

jedynej powieści dla młodzieży, zatytułowanej „W pustyni i w puszczy”. Największą sławę w Polsce 



przyniosła Sienkiewiczowi „Trylogia” – dzieło, które budziło w Polakach uczucia patriotyczne w okresie 

zaborów. 

Na 25 lecie pracy twórczej otrzymał od społeczeństwa majątek w Oblęgorku pod Kielcami, gdzie 

mieszkał do wybuchu pierwszej wojny światowej i skąd wyjechał do Szwajcarii, organizując komitet 

pomocy ofiarom wojny w Polsce. Światową sławę przyniosła polskiemu pisarzowi powieść z czasów 

Nerona – „Quo vadis”, którą przetłumaczono na ponad 50 języków oraz wielokrotnie filmowano. 

Ostatnia wybitna powieść historyczna Sienkiewicza – „Krzyżacy” – nie wzbudziła już takich emocji jak 

„Trylogia”, ale do dziś jest chętnie czytana, a filmowa realizacja Aleksandra Forda z 1960 roku pobiła 

wszelkie rekordy popularności. 


