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Dzieciństwo

• Urodziła się 19 

listopada 1908r. w 

Stanisławowie.

• W 1913r. 

przeprowadziła się do 

Lwowa, gdzie 

uczęszczała do 

Gimnazjum Królowej 

Jadwigi o profilu 

matematyczno-

przyrodniczym. 

Bogusława we Lwowie

źródło zdjęcia:
https://www.tvp.pl/regiony-tvp/regiony/wroclaw/reportaze/reportaze-
dokumenty/wideo/profesor-wroclaw-boguslawa-

jezowskatrzebiatowska/23444757?start_rec=96

https://www.tvp.pl/regiony-tvp/regiony/wroclaw/reportaze/reportaze-dokumenty/wideo/profesor-wroclaw-boguslawa-jezowskatrzebiatowska/23444757?start_rec=96


Rodzina

• Jej ojcem był Seweryn Jeżowski 
– doktor praw, a matką Stefania 
z domu Wartanowicz.

• Miała kilkoro rodzeństwa, w 
tym brata Krzysztofa 
Jeżewskiego, który był 
profesorem wrocławskiej 
Wyższej Szkoły Ekonomicznej. 

Seweryn i Stefania Jeżowscy z córkami, od lewej 
Janina, Bogusława i Anna, 1915 r. Brat urodził się  dwa 

lata po zrobieniu tego zdjęcia.

źródło zdjęcia:
http://www.digitallibrary.pl/Content/27048/PU_2008_12.pdf

http://www.digitallibrary.pl/Content/27048/PU_2008_12.pdf


Studia
• Zainspirowana Marią 

Skłodowską-Curie, 

wbrew rodzicom, 

zaczęła studiować 

chemię na Politechnice 

Lwowskiej. Była jedną 

z 10 dziewczyn na sto 

osób na tym kierunku. 

Na trzecim roku 

studiów uzyskała 

posadę zastępcy 

asystenta u profesora 

Wiktora Jakóba. Bogusława z Politechniką Lwowską w tle

źródło zdjęcia:
https://kresy24.pl/16-grudnia-1991/

https://kresy24.pl/16-grudnia-1991/


Matka renu 

• Pod kierownictwem Wiktora Jakóba prowadziła badania nad 
właściwościami renu. Był on tematem jej doktoratu. Pierwsze prace 
naukowe, które publikowała (1931- 1932) były poświęcone właśnie temu 
metalowi. W świecie nauki nadano jej nawet przydomek „matka renu”

Ren

źródło zdjęcia:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ren_(pierwiastek)
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ren;3967051.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ren_(pierwiastek)
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ren;3967051.html


Podczas wojny 
• W czasie wojny pracowała w fabryce alkoholi ciężkich we Lwowie. W 

1942 została przyjęta do AK i potajemnie konstruowała dla nich 
bomby. W zakładzie ukrywała też dr. Tasznera, za co otrzymała medal 
Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.

Medal „Sprawiedliwi wśród 

Narodów Świata

źródło zdjęcia:

https://www.labiryntarium.pl/sylwe

tki/503-sprawiedliwigl.html

https://www.labiryntarium.pl/sylwetki/503-sprawiedliwigl.html


Mąż Bogusławy 
• W 1935 Bogusława poślubiła   

Włodzimierza Trzebiatowskiego. 
Był on fizykochemikiem i 
profesorem na Uniwersytecie we 
Lwowie i we Wrocławiu. Był 
założycielem i pierwszym 
dyrektorem Instytutu Niskich 
Temperatur i Badań 
Strukturalnych PAN. 
Organizatorem i dyrektorem 
Międzynarodowego Laboratorium 
Silnych Pól Magnetycznych i 
Niskich Temperatur we Wrocławiu 
oraz prezesem Polskiej Akademii 
Nauk. Był też twórcą szkoły 
fizykochemii ciała stałego.

Włodzimierz Trzebiatowski

źródło zdjęcia:
http://www2.chemia.uj.edu.pl/krysztaly_wy
stawa/?page_id=103

http://www2.chemia.uj.edu.pl/krysztaly_wystawa/?page_id=103


We Wrocławiu
• Bogusława przeniosła się do 

Wrocławia po zakończeniu 
wojny. W niedługim czasie po 
przyjeździe utworzyła Zakład 
Chemii Nieorganicznej i 
Analitycznej Wydziału Farmacji 
na powstającej w tym czasie 
wspólnej uczelni na Politechnice 
i Uniwersytecie Wrocławskim. 
W 1952 roku została ona 
profesorem politechniki i 
uniwersytetu we Wrocławiu.   
Następnie w 1969 roku została 
ogłoszona dyrektorką Instytutu 
Chemii UWr. 

Politechnika Wrocławska (1945r.) 

źródło zdjęcia: 
https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/lists_historia_
66-6623.html

https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/lists_historia_66-6623.html


Dalsze losy
• W 1967 r. stała się członkiem 

PAN, a w latach 1963-67 
dołączyła do członkostwa 
Wydziału Chemii 
Nieorganicznej 
Międzynarodowej Unii Chemii 
Czystej i Stosowanej. Razem z 
mężem stworzyła ona jeden z 
najnowocześniejszych w 
Europie ośrodek chemii i 
fizykochemii związków 
koordynacyjnych. 
Doprowadziła też do budowy 
nowej siedziby Wydziału 
Chemii Uniwersytetu 
Wrocławskiego.

Reportaż z budowy gmachu Chemii

źródło zdjęcia:
https://docplayer.pl/3503902-Boguslawy-jezowskiej-
trzebiatowskiej.html

https://docplayer.pl/3503902-Boguslawy-jezowskiej-trzebiatowskiej.html


Śmierć Bogusławy
• Zmarła w 1991 roku we 

Wrocławiu w wyniku 
poważnych obrażeń po 
upadku ze schodów w jej 
własnym domu. Została 
pochowana na Cmentarzu 
Osobowickim obok męża.

Grób Bogusławy i Włodzimierza

źródło zdjęcia:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wroc%C5%82aw_-
_Cmentarz_Osobowicki-

_Nagrobek_chemika_prof._W%C5%82odzimierza_Trzebiatowskiego_i_jego_%C5%B
Cony_prof._Bogus%C5%82awy_Je%C5%BCowskiej-Trzebiatowskiej.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wroc%C5%82aw_-_Cmentarz_Osobowicki-_Nagrobek_chemika_prof._W%C5%82odzimierza_Trzebiatowskiego_i_jego_%C5%BCony_prof._Bogus%C5%82awy_Je%C5%BCowskiej-Trzebiatowskiej.jpg


Odznaczenia

• W 1978 roku otrzymała tytuł Doktora 
Honoris Causa Politechniki 
Wrocławskiej.

• W 1983 r. została odznaczona 
medalem imienia Marii Skłodowskiej-
Curie. Został jej on przyznawany 
przez Polskie Towarzystwo Badań 
Radiacyjnych.

• W 1991 roku otrzymała ona medal 
„Sprawiedliwi wśród Narodów 
Świata”.

• Za swój udział w pracy konspiracyjnej 
została odznaczona przez Polskie 
Państwo Podziemne Srebrnym 
Krzyżem Zasługi z Mieczami.

Krzyż 

Zasługi z 

Mieczami

źródło 
zdjęcia:
https://pl.wikiped
ia.org/wiki/Krzy

%C5%BC_Zas%C
5%82ugi_z_Miecz

ami

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_Zas%C5%82ugi_z_Mieczami


Oś czasu

1908

Narodziny Bogusławy 
Jeżowskiej -

Trzebiatowskiej

1945 1952

Została profesorem 
politechniki i 

uniwersytetu we 
Wrocławiu.

1969

Ogłoszenie Bogusławy 
dyrektorką Instytutu 

Chemii UWr.

1991

Śmierć Bogusławy

Stworzyła Zakład Chemii 

Nieorganicznej i 

Analitycznej Wydziału 

Farmacji.



Dlaczego jest dla nas autorytetem

• Naszym zdaniem 
Bogusława Jeżowska –
Trzebiatowska jest 
autorytetem, ponieważ 
mimo wielu przeciwności 
nigdy się nie poddawała. 
Potrafiła bronić swojego 
zdania i być wierna swoim 
zasadom. Nie odpuszczała –
zawsze walczyła do końca. 
Była silną i niezależną 
kobietą, wzorem godnym 
naśladowania.

źródło zdjęcia:
https://academictree.org/chemistry/peopleinfo.php?pid

=66715

https://academictree.org/chemistry/peopleinfo.php?pid=66715


Wiersz – „Kobieta na medal”
Bogusława                                                       
naprawdę dobrym                                        
człowiekiem była,                                                                        
dla naszego kraju                                                        
się bardzo zasłużyła.

Podczas Wojny                                                                     
Akowcom pomagała                                                                        
i nigdy przenigdy                                                        
się nie poddawała.

Zakład Chemiczny                                                        
założyć chciała                                                                            
i świetnie sobie                                                                                  
z tym rade dała.

Wiele nagród zdobyła,                                                                  
lecz nigdy się nimi                                                                                   
nie chwaliła.

Podsumowując                                                             
silną kobietą była                                                                
– żadnymi błahostkami                                                                     
się nie martwiła. 

źródło zdjęcia: 
https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/56,35771,24220180,boguslawa-jezowska-

trzebiatowska,,14.html

https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/56,35771,24220180,boguslawa-jezowska-trzebiatowska,,14.html


Dziękujemy za uwagę


