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Wprowadzenie 

Przedstawiamy Państwu zbiór informacji dotyczących szlaków kobiet w wybranych 

województwach w Polsce, informację zebrane zostały przez Studentki i Studentów 

Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach. Inspiracją do 

powstania poniższego opracowania była ciąż istniejąca dyskusja na temat kobiet ich roli oraz 

znaczenia dla losów Polski. 

 Herstorie, bo tak nazywamy opowiadanie o losach, życiu kobiet. W literaturze 

przedmiotu można już odnaleźć różne definicję. W Polsce ośrodkiem, który zajmuję się 

herstoriami to Poznań, a w szczególności Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Dla dociekliwych podaję stronę, gdzie można uzyskać sporo informacji na temat kobiet: 

http://gdynaukajestkobieta.amu.edu.pl/o-projekcie/. Mamy również stronę Internetową: 

http://www.herstorie.pl/, która zawiera informację z biogramami działaczek emancypacyjnych 

i innych ważnych postaci dla historii kobiet w Polsce, opisy miejsc ważnych dla ruchu 

emancypacji kobiet, trasy śladami emancypantek po różnych miejscowościach 

w Polsce, a także opisy herstorycznych inicjatyw realizowanych w różnych polskich miastach, 

miasteczkach i wsiach. 

Każde województwo zostało opracowane według takiego samego schematu: 

➢ Wstęp; 

➢ Informację o istniejących szlakach kobiet w wybranym województwie; 

➢ Znane współcześnie żyjące kobiety z wybranego województwa; 

➢ Propozycja nowego lub wzbogacenie już istniejącego szlaku kobiet; 

➢ Proponowana promocja szlaku.  

Pomimo jednolitego schematu przygotowane prace różnią się budową, głównie dlatego, że 

nie wszystkie województwa już posiadają opracowane szlaki kobiet. Za to w każdym 

województwie autorki i autorzy wskazali na wyjątkowe kobiety, które zmieniają świat wokół 

nich. 

Zapraszamy Państwa na wycieczkę śladami kobiet, które życie różnie się toczyło…. 

  

http://gdynaukajestkobieta.amu.edu.pl/o-projekcie/
http://www.herstorie.pl/
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Województwo dolnośląskie 

Opracowała: Valeriia Haidukova 

Wstęp 

Województwo dolnośląskie – jednostka podziału administracyjnego 

Polski, jedno z 16 województw, ze stolicą we Wrocławiu. Zostało 

utworzone w 1999 roku z ziem poprzednich województw 

wrocławskiego, legnickiego, jeleniogórskiego, wałbrzyskiego i części 

leszczyńskiego oraz kaliskiego. Województwo to jest położone na 

południowym zachodzie Polski, obejmuje zachodnią część 

historycznego Śląska, czyli większość Dolnego Śląska, a także ziemię 

kłodzką oraz wschodnie Łużyce Górne. 

Turystyka 

Największym miastem jest Wrocław – stolica województwa i historyczna stolica całego 

Śląska. W mieście znajduje się Hala Stulecia wpisana na listę UNESCO i uznany za pomnik 

historii Zespół historycznego centrum Wrocławia, oraz wiele innych zabytków i atrakcji jak np. 

Panorama Racławicka, Wrocławska Fontanna, Ogród Japoński, najstarszy i największy w 

Polsce Ogród Zoologiczny, Ogród Botaniczny. Na liście UNESCO znajdują się również 

Kościoły Pokoju w Świdnicy i Jaworze. Województwo słynie z bardzo dużej liczby zamków i 

pałaców. 

W województwie dolnośląskim są 92 miasta, w tym 4 miasta na prawach powiatu: Wrocław, 

Wałbrzych, Legnica i Jelenia Góra. 
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Informacja o istniejących szlakach w województwie 

• Szlak Sanktuariów i Ośrodków Pielgrzymkowych 

• Szlak Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej 

• Szlak Waloński 

• Szlak Zamków Piastowskich 

• Szlak Zabytków Dawnego Prawa 

• Rowerowy Szlak Odry 

• Szlak Ułanów Legii Nadwiślańskiej 

• Szlak św. Jana Nepomucena 

• Szlak Sudecki im. Mieczysława Orłowicza 

• Szlak od Starych Kapliczek do Sanktuarium Maryjnego 

• Szlak Romański 

• Szlak Pereł Architektury Dolnośląskiej 

• Szlak Papieski na ziemi kłodzkiej 

• Szlak Obiektów Dziedzictwa Techniki Przemysłowej 

• Szlak Uzdrowisk Kłodzkich 

• Szlak Martyrologii 

• Szlak Kultury Łużyckiej 

• Szlak Historycznych Parków i Ogrodów Borów Dolnośląskich 

• Szlak Historii i Tradycji Wrocławia 

• Szlak Fryderyka Chopina 

• Szlak Fortyfikacji Nowożytnych 

• Szlak Dolnośląskich Zamków i Pałaców 

• Dolnośląski Szlak UNESCO 

• Szlak Marianny Orańskiej 

• Szlak Zabytków Architektury Drewnianej 

• Szlak Cysterski 

• Dolnośląski Szlak Piwa i Wina 

• Szlak Górnictwa Złota (Śląskie Eldorado) 

• Szlak Sakralnej Sztuki Barokowej im. Michaela Willmanna 

• Szlak dookoła Wrocławia im. doktora Bronisława Turonia 

• Główny Szlak Sudecki (Świeradów-Zdrój – Prudnik) 
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• Szlak Wygasłych Wulkanów na Pogórzu Kaczawskim 

• EuroVelo 9 

• Odrzańska Trasa Rowerowa „Blue Velo” 

Trasy 

• Czerwona Trasa Turystyczna (Kłodzko) 

• Zielona Trasa Turystyczna (Kłodzko) 

• Niebieska Trasa Turystyczna (Kłodzko) 

• Trasa Książęca (Świdnica) 

• Niebieska Trasa Turystyczna (Kłodzko) 

• Miejska Trasa Turystyczna Kalwaria (Bardo) 

• Obiekty militarne Wrocławia – Trasa rowerowa Twierdzy Wrocław 

• Trasa rowerowa im. T. G. Masaryka 

• Podziemna Trasa Turystyczna im 1000-lecia Państwa Polskiego w Kłodzku 

Drogi 

• Sudecka Droga św. Jakuba 

• Kłodzka Droga św. Jakuba 

• Ślężańska Droga św. Jakuba 

• Droga św. Jakuba Via Regia 

• Dolnośląska Droga św. Jakuba 

Znane kobiety z województwa 

1) Jadwiga Śląska (około 1178–1243) – święta, patronka Śląska 

Jadwiga Śląska, późniejsza święta, urodziła się między 1178 a 

1180 rokiem w Andechs. W wieku około 12 lat została wydana 

za mąż za jednego z najpotężniejszych śląskich książąt 

piastowskich – Henryka I Brodatego. Za swojego życia zasłynęła 

niezwykłą wręcz religijnością – a co za tym idzie – również 

ascetycznym sposobem życia. Do legend przeszły opowieści o 

tym, jak Jadwiga z premedytacją chodziło boso, a kiedy jej mąż 

zwrócił uwagę, że powinna nosić buty, posłusznie przewiesiła je 

sobie sznurkiem przez szyje, dalej krocząc na bosaka. Jadwiga 

wraz z mężem była fundatorką na terenie Dolnego Śląska 

licznych kościołów. Prowadziła także działalność dobroczynną na rzecz swoich 

najuboższych poddanych. Po śmierci męża zamieszkała w ufundowanym przez siebie i 
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Henryka klasztorze cysterek w Trzebnicy. Również tam została pochowana w 1243 roku. 

Po jej śmierci rozpoczął się jej kult na terenie Śląska. Jadwiga została kanonizowana w 

1267 roku. Obecnie jest jedną z patronek Polski i patronką całego Śląska. 

2) Maria Cunitz (1610–1664) – śląska astronom 

Maria Cunitz urodziła się w 1610 roku w Świdnicy. Pochodziła z 

mieszczańskiej rodziny Cunitzów, dzięki czemu już jako dziecko 

mogła otrzymać staranne wykształcenie (podobno władała aż 

siedmioma językami). W wieku 19 lat wyszła za mąż za 

matematyka i astronoma Eliasa von Löwena. To dzięki niemu 

skupiła swoje zainteresowania właśnie na astronomii. Wraz ze 

swoim mężem mieszkała i prowadziła obserwację nieba w 

kamienicy „Pod Złotym Chłopkiem” na świdnickim rynku. W 

1650 roku w Oleśnicy wydała swoje najważniejsze życiowe 

dzieło pt. Urania propitia, będące formą tablic astronomicznych i 

próbą upowszechnienia wiedzy o prawach ruchu planet. To 552-stronicowe dzieło, 

napisane w dwóch językach, przyniosło jej prawdziwą światową sławę. Zmarła w 1664 

roku w Byczynie na Górnym Śląsku. Dziś ławeczka z jej rzeźbą znajduje się na świdnickim 

rynku. 

3) Fryderyka von Reden (1774–1854) – arystokratka 

Hrabina Fryderyka von Reden należała to tych słynnych 

kobiet, które swoje piętno szczególnie odcisnęły w 

Kotlinie Jeleniogórskiej. Urodziła się w 1774 roku w 

Wolfenbüttel. Jeszcze jako dziecko poznała swojego 

przyszłego męża Fryderyka Wilhelma von Reden. W 

1802 roku pobrali się i zamieszkali razem w Bukowcu 

niedaleko Jeleniej Góry. Jej mąż pełnił wówczas funkcję 

dyrektora Wyższego Urzędu Górniczego w Królestwie 

Prus. Fryderyka przekształciła majątek w Bukowcu w 

piękną rezydencję, stającą się wzorem dla innych 

arystokratów. Poświęciła się również działalności charytatywnej i mecenatowi sztuki. To z 

jej inicjatywy sprowadzono do Mysłakowic dyskryminowanych protestantów z Tyrolu. 

Doprowadziła również do ulokowania kościółka Wang w Karpaczu, przywiezionego 

pierwotnie z Norwegii do berlińskich muzeów. Zmarła w 1854 roku, pochowana została w 

rodzinnym mauzoleum w Bukowcu. 
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4) Marianna Orańska (1810–1883) – posiadaczka ziemska 

Marianna Orańska była córką króla Niderlandów Wilhelma I 

Orańskiego. Urodziła się w 1810 roku w Berlinie. Z powodu 

wojen napoleońskich jej rodzina przebywała wówczas na 

terytorium Królestwa Prus. W 1837 roku odziedziczyła majątek 

w Kamieńcu Ząbkowickim, gdzie przeniosła się wraz mężem 

Albrechtem Pruskim. To właśnie z jej inicjatywy rozpoczęto 

budowę pięknego neogotyckiego pałacu w Kamieńcu. 

Marianna zaczęła również szybko powiększać odziedziczone 

dobra, nabywając nowe tereny w Górach Bardzkich i Masywie 

Śnieżnika (tzw. klucz stroński). Stając się tym samym jednym 

z największych posiadaczy ziemskich na ziemi kłodzkiej. Jej działalność znacznie 

zaktywizowała gospodarczo region, m.in. zagospodarowując rozległe kompleksy leśne. W 

pobliżu Stronia Śląskiego założyła kamieniołom białego marmuru, który na jej cześć został 

nazwany Białą Marianną. Marianna Orańska poświęcała się również działalności 

charytatywnej. Zmarła w 1883 roku, pochowana została w Erbach w Nadrenii. 

5) Daisy von Pless (1873–1943) – arystokratka 

Daisy, czyli Maria Teresa Oliwia Hochberg von Pless, 

urodziła się w 1873 roku w Walii. W 1891 roku poślubiła 

znacznie od siebie starszego księcia pszczyńskiego, dziedzica 

ogromnej fortuny Hochbergów, Jana Henryka XV. Po ślubie 

zamieszkali razem w Zamku Książ. Małżeństwo Daisy było 

zaaranżowane i nieszczęśliwe. Ona młoda Angielka, 

wychowana na wyspach, nie pasowała do sztywnej pruskiej 

etykiety. W czasie I wojny światowej zaciągnęła się do pracy 

w Czerwonym Krzyżu jako pielęgniarka. Losy jej burzliwego 

małżeństwa opisywała cała europejska prasa, niczym współczesnych celebrytów. 

Niekochana, w poczuciu odrzucenia, szukała szczęścia poświęcając się działalności 

charytatywnej i społecznej. Przez wałbrzyszan została zapamiętana jako ciepła i życzliwa 

osoba, pochylająca się zawsze nad sprawami potrzebujących i słabszych mieszkańców 

Wałbrzycha. Wybuch II wojny światowej zastał ją na Książu, skąd została eksmitowana 

w 1941 roku. Zmarła w 1943 roku, pochowana została w mauzoleum przy Zamku Książ. 

W obawie przed splądrowaniem przez Armię Czerwoną jej ciało było kilkukrotnie 

przenoszone. Ostatecznie nie wiadomo, gdzie znalazło się miejsce jej ostatniego spoczynku. 
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6) Edyta Stein (1891–1942) – święta, patronka Europy 

Edyta Stein urodziła się w 1891 roku we Wrocławiu. Była 

Żydówką pochodzącą z wielodzietnej rodziny wrocławskiego 

handlarza. We Wrocławiu wychowała się i uczęszczała do 

szkoły, również tu podjęła studia. Studiowała germanistykę, 

historię i psychologię. W czasie I wojny światowej pracowała 

jako sanitariuszka Czerwonego Krzyża. W 1916 roku obroniła 

doktorat z filozofii. W latach 20. nastąpiła u niej diametralna 

przemiana duchowa. Choć jeszcze jako nastolatka 

deklarowała się jako ateistka, ostatecznie konwertowała na katolicyzm, przyjęła chrzest i 

komunię świętą. Po dojściu narodowych socjalistów do władzy wstąpiła do klasztoru sióstr 

karmelitanek w Kolonii, przyjmując imię zakonne Teresa Benedykta od Krzyża. Po 

wzmożeniu się represji przeciwko Żydom schroniła się w Holandii, gdzie w 1942 roku 

została wraz z siostrą aresztowana, wywieziona do KL Auschwitz-Birkenau i zagazowana. 

Zapamiętana została jako jedna z największych intelektualistek i filozofów XX wieku. W 

1998 roku została kanonizowana, a papież Jan Paweł II ogłosił ją patronką Europy. 

7) Hanna Reitsch (1912–1979) – pilotka doświadczalna 

Hanna Reitsch urodziła się w 1912 roku w Jeleniej Górze. 

W wieku 19 lat zapisała się na kurs pilotażu organizowany 

w szkole szybowcowej w pobliskim Jeżowie Sudeckim. 

Swoje pierwsze kroki w lotniczym fachu stawiała na Górze 

Szybowcowej. Już wówczas dała się poznać jako osoba 

obdarzona niezwykłym talentem i intuicją lotniczą. Na 

szybowcu Grunau Baby nad Karkonoszami ustanowiła 

rekord długości i wysokości lotu. Jako pierwsza kobieta w 

historii przeleciała szybowcem nad Alpami. W latach 30. 

rozpoczęła pracę w instytucie szybownictwa DFS, testując 

jako pilot doświadczalny nowe rozwiązania. Jej prawdziwa 

kariera rozwinęła się jednak w czasie II wojny światowej, kiedy to jako pilot DFS miała 

okazję testować jedne z najnowocześniejszych konstrukcji lotniczych opracowanych w III 

Rzeszy, m.in. rakietoplany Me-163 i załogowe wersje latających bomb V-1. Po wojnie 

dostała się do amerykańskiej niewoli. Była jednym z najzdolniejszych pilotów XX wieku. 

Ustanowiła ponad 40 rekordów wysokości i długości trwania lotu, zarówno za sterami 

szybowców jak i samolotów. Zmarła w 1979 roku, pochowana została w Salzburgu. 
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8) Jadwiga Grabowska-Hawrylak (1920–2018)- architekt 

Architekt związana z Wrocławiem. Brała udział w 

odbudowie wrocławskich zabytków, projektowała 

szkoły, osiedla, centra handlowe, ośrodki 

wypoczynkowe i świątynie. Do jej dzieł zalicza się 

tzw. Manhattan czyli osiedle przy pl. 

Grunwaldzkim. Jako pierwsza kobieta otrzymała 

dyplom na Wydziale Architektury Politechniki 

Wrocławskiej. Otrzymała dużo nagród m.in. Srebrny 

Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż 

Komandorski Orderu Odrodzenia Polski czy odznakę Budowniczego Wrocławia. 

9) Wanda Rutkiewicz (1943–1992) – himalaistka 

Kolejna ze słynnych kobiet nie mieszkała całe 

życie na Dolnym Śląsku, ani nie była 

rodowitą Dolnoślązaczką. Jednak fakt, że 

młodość spędziła na Dolnym Śląsku, regionie 

otulonym od południa górami, zaważył na jej 

przyszłym życiu. Wanda Rutkiewicz, z domu 

Błaszkiewicz, urodziła się w 1943 roku w 

Płungianach na Litwie. Po II wojnie 

światowej wraz z rodzicami zamieszkała we 

Wrocławiu, gdzie uczęszczała do lokalnego 

liceum. Studia ukończyła w wieku 22 lat na 

Politechnice Wrocławskiej, na dawnym 

Wydziale Łączności. W 1961 roku jej kolega 

ze studiów, Bogdan Jankowski, zabrał ją na wypad w Rudawy Janowickie. To właśnie w 

Rudawach Janowickich, na skałkach Gór Sokolich, przyszła himalaistka stawiała swoje 

pierwsze kroki w wspinaczce. Później przyszła pora na znacznie bardziej trudniejsze góry. 

Ostatecznie niepozorne kroki stawiane w Rudawach zaprowadziły ją w najwyższe góry 

świata – Himalaje. Wanda Rutkiewicz należała to jednych z najwybitniejszych himalaistek. 

W 1973 roku jako trzecia kobieta na świecie, pierwsza Europejka i pierwszy Polak stanęła 

na szczycie Mount Everestu. Również jako pierwszy Polak w 1986 roku zdobyła K2. 

Łącznie zdobyła aż osiem z czternastu ośmiotysięczników. Zginęła w 1992 roku 

zdobywając Kanczendzongę w Himalajach. Jej ciała nigdy nie odnaleziono. 
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10) Kinga Anna Preis (1971)-Aktorka 

Aktorka Teatru Polskiego, urodzona we Wrocławiu.    Za swoje 

teatralne wystąpienia i role dostała mnóstwo nagród. Jest 

pięciokrotną laureatką Orła, a także zdobyła 10 nominacji – przez 

co stała się najczęściej nagradzaną i nominowaną aktorką w historii 

tej nagrody. 

W 2020 roku odebrała Telekamerę w kategorii "najlepsza aktorka". 

Od 2010 roku jest ambasadorem Fundacji "Wrocławskie 

Hospicjum dla Dzieci". 

11) Violetta Villas (1938–2011) – śpiewaczka, artystka estradowa 

Violetty Villas przedstawiać w zasadzie nie trzeba, to 

prawdziwa ikona i legenda polskiej muzyki. Utalentowana, 

obdarzona niezwykłym głosem, zyskała sławę na całym 

świecie. Urodziła się w 1938 roku w Heusy w Belgii, gdzie 

jej ojciec pracował jako górnik. Bardziej niż z historycznym 

obszarem Dolnego Śląska związana była z ziemią kłodzką, 

a dokładniej z Lewinem Kłodzkim, gdzie po zakończeniu 

wojny przeniosła się wraz z rodziną. Burzliwa kariera, liczne 

występy estradowe i trasy koncertowe na całym świecie 

sprawiły, że na wiele lat opuściła swój rodzinny dom. Przez 

długi czas mieszkała w podwarszawskiej Magdalence. W 

1998 roku wróciła z powrotem do Lewina Kłodzkiego. Znana była ze swojej 

dobroczynności na rzecz zwierząt. W swoim domu założyła schronisko pod nazwą „Moi 

bracia mniejsi”, gdzie udzielała schronienia licznym psom i kotom. Powrót do Lewina 

Kłodzkiego, gwiazdy takiego kalibru, wiązał się z nadzieją na promocję tej małej 

miejscowości położonej niemal na skraju Polski. Była jej honorowym obywatelem. Od tej 

pory, przejeżdżając pod charakterystycznym wiaduktem w Lewinie, mówiło się „O! Tu 

obok jest dom słynnej Violetty Villas!”. Zmarła w 2011 roku w Lewinie Kłodzkim, 

pochowana została na Powązkach w Warszawie. 
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12) Hanna Stefania Gucwińska (1932) – zootechnik 

Pani zootechnik znana jest z programu 

telewizyjnego "Z kamerą wśród zwierząt". 

Była także posłanką na Sejm IV kadencji. 

Przez 16 lat była radną Wojewódzkiej Rady 

Narodowej we Wrocławiu, a także przez 

wiele lat pełniła funkcje dyrektorskie we 

wrocławskim ZOO. 

13) Profesor Hanna Hirszfeldowa (1884-

1964)- polska lekarz pediatra, profesor 

nauk medycznych. 

Genialny pediatria. Po II wojnie światowej we Wrocławiu budowała 

współczesną pediatrię. Jej zasługi są niepodważalne – współtworzyła 

Akademię Medyczną, pod jej kierownictwem powołano Katedrę i 

Klinikę Pediatryczną, uruchomiła pierwszą szkołę pielęgniarską. Jest 

autorką wielu cenionych prac dotyczących pediatrii. 

14) Agnieszka Kotlarska (1972- 1996)- polska modelka 

Agnieszka Kotlarska urodziła się 15 sierpnia 1972 roku w Polsce. 

Została pierwszą Polką, która wygrała konkurs Miss International. Stało 

się to w 1991 roku. Po wygraniu konkursu kontynuowała karierę modelki 

w Nowym Jorku, a później wróciła do Polski, gdzie zamieszkała we 

Wrocławiu. 

Agnieszka Kotlarska, w 24 lata, została zabita (zasztyletowana) przez 

szalonego fana 27 sierpnia 1996 roku. Podczas ataku na modelkę ranny 

został i jej mąż Jarosław Sventek. Niestety zostawiła dwuletnią córkę.  

 

15) Clara Immerwahr-Haber (1870- 1915)-niemiecki chemik, działacz na rzecz praw kobiet 

Była to pierwsza kobieta, która dostała doktorat z chemii na Uniwersytecie 

Wrocławskim. Uzdolniona chemiczka i żona noblisty Fritza Habera. 

Popełniła samobójstwo z powodu badań męża nad chemiczną bronią 

masowego rażenia. Nie zgadzała się z wykorzystaniem chemii w taki sposób. 
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16) Alicja Surowiec (1926- 2003)- lekarz chorób zakaźnych, w latach 60. XX wieku zastępca 

ordynatora oddziału zakaźnego wrocławskiego szpitala przy ul. Piwnej. 

Córka Bogusława Świdzińskiego i Stanisławy Tomczak, absolwentka 

gimnazjum im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. 

Od lipca do września 1963, podczas epidemii ospy we Wrocławiu, 

kierowała utworzonym specjalnie na potrzeby leczenia osób chorych 

na ospę szpitalem w miejscowości Szczodre k. Wrocławia i 

urządzonym tam izolatorium, w którym przebywały osoby odbywające 

kwarantannę w związku z podejrzeniem o kontakt z chorymi. Zmarła 

we Wrocławiu, pochowana została na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida w grobie 

rodzinnym Hawlingów, wraz z Janem Tadeuszem Hawlingiem. 

17) Barbara Piasecka Johnson (1937- 2013)- humanitarny filantrop, koneser i kolekcjoner 

Absolwentka historii sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Zrobiła 

światową karierę jako najbogatsza Polka. Jej majątek opierał się 

głównie na małżeństwie z J. Sewardem Johnsonem – założycielem 

firmy Johnson & Johnson. W spadku po mężu odziedziczyła 350 

milionów dolarów. Kolekcjonerka dzieł sztuki, została pochowana na 

cmentarzu św. Wawrzyńca we Wrocławiu. 

18) Izabela Maria Skrybant-Dziewiątkowska (1938–2019)- polska 

piosenkarka, wokalistka 

Wokalistka zespołu Tercet Egzotyczny. Ukończyła liceum muzyczne 

we Wrocławiu. W latach 1961-1964 była solistką Operetki 

Wrocławskiej. Otrzymała mnóstwo nagród m.in. Zasłużony Kulturze 

Gloria Artis i Nagrodę Kulturalną SILESIA. 

 

Proponowany nowy szlak 

Miasta i miejsca w kolejności: 

➢ Bukowiec (Fryderyka von Reden) 

➢ Trzebnica (Jadwiga Śląska) 

➢ Szczodre k. Wrocławia (Alicja Surowiec) 

➢ Wrocław  

• Politechnika Wrocławska (Daisy von Pless) 

• Osiedle przy pl. Grunwaldzkim (Jadwiga Grabowska-Hawrylak) 

• Teatr Polski (Kinga Anna Preis) 
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• Wrocławskie ZOO (Hanna Stefania Gucwińska) 

• Akademia Medyczna (Hanna Hirszfeldowa) 

• Uniwersytet Wrocławski (Clara Immerwahr-Haber) 

• Cmentarzu św. Wawrzyńca (Barbara Piasecka Johnson) 

• Operetka Wrocławska (Izabela Maria Skrybant-Dziewiątkowska) 

➢ Świdnica (Maria Cunitz) 

➢ Wałbrzych+ Zamek Książ (Daisy von 

Pless) 

➢ Jelenia Góra (Hanna Reitsch) 

➢ Rudawy Janowickie (Wanda Rutkiewicz) 

➢ Kamieniec Ząbkowicki (Marianna Orańska) 

➢ Lewin Kłodzki (Violetta Villas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promocja szlaku 

✓ Filmy promocyjne 

Uważam, że dobrym i nowoczesnym sposobem na zareklamowanie trasy turystycznej jest 

stworzenie filmu promocyjnego, po obejrzeniu którego powinna pojawić się nieodparta chęć 

podróżowania po proponowanej trasie. Taki film musi być zapalający, aby stał się wirusowy i 

kręcił się w głowie jak popularna piosenka. Aby taki film spopularyzować, trzeba 

zareklamować ego np. w różnych sieciach społecznościowych, które są teraz popularne wśród 

młodszego pokolenia, w telewizji czy na YouTube. 
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✓ Reklama radiowa 

Filmy wideo mogą obciążać potencjalnych konsumentów, ale nie jest tak w przypadku reklamy 

radiowej. Ponadto ona dociera do szerokiego grona odbiorców. Reklamę trasy turystycznej w 

radiu można zgłaszać zarówno w formie popularnej piosenki, jak i w bardziej rygorystycznym 

formacie, ale nie mniej informacyjnym, z głosem spikera i akompaniamentem muzycznym. 

Plusy:   

1. Możliwość zapewnienia szerokiego pokrycia populacji;  

2. Umiejętność wywierania silnego wpływu na myśli i uczucia ludzi, którzy słuchając 

reklam radiowych rysują sobie w głowach różnego rodzaju barwne obrazy;  

3. Budżet i wydajność. Na reklamę radiową nie trzeba wydawać dużych pieniędzy, a sam 

przekaz reklamowy może trafić na anten natychmiast po odebraniu go przez redakcję.  

4. Jednocześnie radia nie można nazwać głównym środkiem dystrybucji reklam. 

Najczęściej służy do informowania i przypominania. 

 

✓ Reklama zewnętrzna 

Na rynku turystycznym reklama zewnętrzna to bardzo skuteczny sposób na przyciągnięcie 

uwagi potencjalnych konsumentów. Skierowany jest do szerokiego grona odbiorców, w 

większym stopniu ze względu na to, że jest instalowany w zatłoczonych miejscach. 

Najczęściej reklamę zewnętrzną można spotkać w postaci:  

1. tablicy informacyjnej;  

2. Light box lub format miasta;  

3. banery;  

4. filary podłogowe;  

5. grafika asfaltowa;  

6. Wskaźniki strzałek. 

Reklama zewnętrzna ma na celu umożliwienie potencjalnemu turyście dostrzeżenia informacji 

na odległość, w trakcie przemieszczania się. Dlatego bardzo ważne jest, aby zwracać uwagę nie 

tylko na tekst w formie krótkiej wiadomości w atrakcyjnej formie, ale także na różne jasne 

elementy czy symbole firmy turystycznej. 

✓ Reklama pośrednia 

Pośrednia reklama działa na potencjalnych klientów na poziomie podświadomości w tym 

samym celu, co każda inna reklama. Jednak reklama pośrednia ma swoje własne cechy. 

Jednym z nich jest brak jasności i oczywistości. Reklama pośrednia nazywana jest również 
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reklamą ukrytą. W porównaniu z reklamą bezpośrednią ma szereg zalet i jedną bardzo dużą 

wadę. 

Plusy reklamy pośredniej: 

 Tania. Jedyne, za co trzeba zapłacić, to pakiety informacyjne dla prasy i inne materiały 

informacyjne.                                                                                                                  

Przestrzeń reklamowa, czas - to wszystko całkowicie za darmo.  

Jeśli na spotkaniu wypowiadasz się w ramach reklamy pośredniej, to będziesz miał kontakt z 

osobami, które będą bardziej sympatyczne niż zwykli konsumenci reklamy. Co więcej, będzie 

znacznie więcej czasu na zgłoszenie tej lub innej informacji. Jedyną wadą reklamy pośredniej 

jest brak możliwości kontrolowania efektu końcowego.  
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Województwo Kujawsko-Pomorskie – Szlak Kobiet 

Opracowanie: Paulina Powązka 

 

Wstęp 

Województwo kujawsko-pomorskie położone jest w środkowej części Polski. Zostało 

utworzone na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 w przybliżeniu z dawnych 

województw: bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego. 30 czerwca 2020 województwo 

liczyło około 2 mln mieszkańców. Stolicą województwa jest Bydgoszcz. Obszar województwa 

stanowi 5,7% (17 972 km2 ) powierzchni kraju. Województwo kujawsko-pomorskie według 

podziału regionalnego Polski obejmuje swym zasięgiem fragmenty pięciu makroregionów: 

Pojezierze Południowo-pomorskie, Pojezierze Wielkopolskie, Pojezierze Chełmińsko-

Dobrzyńskie, Pojezierze Iławskie, Pradolinę Toruńsko-Eberswaldzką i Dolinę Dolnej Wisły. 

Obszar województwa kujawsko-pomorskiego charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą 

młodoglacjalną. W krajobrazie przeważają płaskie i faliste wysoczyzny morenowe. Ważnym 

elementem krajobrazu województwa są także pradoliny i doliny rzeczne z piaszczystymi 

terasami. 

 

1. Szalki 

Kujawsko-Pomorski Szlak Fryderyka Chopina powstał w oparciu o miejscowości na terenie 

województwa, które związane są z życiem kompozytora. Na szlaku ujęte zostały również 

miejsca łączące życie mistrza i dwóch bardzo ważnych w jego życiu kobiet: jego matkę Justynę 

z Krzyżanowskich oraz pierwszą miłością Fryderyka – Marię Wodzińską. Łącząc poszczególne 

miejscowości powstało 5 tras, które można przebyć w zależności od upodobań i długości trasy 

samochodem, rowerem lub pieszo. Przykładowo trasę nr IV o dł. 18 km można pokonać pieszo  

w jeden dzień. Wykorzystamy żółty szlak pieszy im. Franciszka Łęgowskiego, będący 

jednocześnie fragmentem międzynarodowego szlaku E-11 i towarzyszący mu Europejski Szlak 

Kulturowy św. Jakuba, oznakowany w terenie żółtą muszlą na niebieskim tle. Wszystkie te 

szlaki zaprojektowali, wykonali i stale się nimi opiekują turyści z Oddziału Miejskiego PTTK 

w Toruniu. 

• I trasa: Golub-Dobrzyń - Białkowo - Szafarnia - Bocheniec - Radomin - Ugoszcz - 

Obory – Kikół - Zbójno - Ruże - Dulsk - Sokołowo - Golub-Dobrzyń (85 km) 

• II trasa: Toruń - Turzno - Golub-Dobrzyń - Działyń - Mazowsze - Obrowo (96 km)  



18 
 

• III trasa: Toruń - Służewo - Ciechocinek - Nieszawa - Osięciny - Zgłowiączka - 

Sarnowo - Skaszyn - Izbica Kujawska - Świętosławice - Brdów - Modzerowo - Długie 

- Błenna - Kłóbka (165 km)  

• IV trasa: Ciechocin - Dulnik - Golub-Dobrzyń - Białkowo - Płonko - Szafarnia (18 km)  

• V trasa: Radomin - Szczutowo - Gulbiny - Wąpielsk - Radziki Duże - Noskowizna - 

Tomkowo – Rodzone - Płonne - Rętwiny - Bocheniec - Szafarnia (40 km)  

Szlak Drwęcy jest niepowtarzalnym szlakiem na mapie Polski. Jest to 137 kilometrowa 

trasa wiodąca od południowych granic Nowego Miasta Lubawskiego do samego ujścia rzeki 

do Wisły. 

Płynąc wzdłuż Drwęcy można delektować się unikatowym krajobrazem, ciszą oraz 

odkrywać nowe, nieznane, ale pełne uroku miejsca. Brodnica z nietypowym trójkątnym 

rynkiem, Izba Pamięci Marii Dąbrowskiej we wsi Płonne, Ośrodek Chopinowski w Szafarni, 

Golub – Dobrzyń z zamkiem Anny Wazówny, czy Kościół św. Małgorzaty w Ciechocinie, to 

tylko część wartych odwiedzenia miejsc znajdujących się na szlaku. Szlak Drwęcy zachował 

swój kameralny charakter. Na szlaku jest wystarczająco dużo miejsc noclegowych, aby w pełni 

oddać się wypoczynkowi i rekreacji. 

Anna Wazówna i św. Małgorzata  

Województwo Kujawsko-Pomorskie nie posiada szlaku kobiet, jedynie istnieją dwa szlaki 

Szlak Fryderyka Chopina i Szlak Drwęcy, w których są wspomniane kobiety, takie jak: 

- Matka Fryderyka Chopina Justyna z Krzyżanowskich i Maria Wodzińska jego pierwsza 

miłość - Szlak Fryderyka Chopina 

- Anna Wazówna zamek w Golubiu – Dobrzyniu, Św. Małgorzata Kościół w Ciechocinie – 

Szlak Drwęcy 

 

2. Znane współczesne kobiety: 

• Katarzyna Warnke -polska aktorka, urodzona w 1977 w Grudziążu, znana 

z Pętla, Kobiety mafii 2, Ach śpij kochanie. 

• Roma Gąsiorowska - polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, reżyser, 

producent, projektantka mody, manager kultury i coach, urodzona w1981 roku w 

Bydgoszczu.  

• Małgorzata Kożuchowska -  polska aktorka filmowa i 

teatralna, prezenterka telewizyjna, okazjonalnie wokalistka. Uhonorowana 

Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” i Krzyżem 
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Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, urodzona we Wrocławiu 1971 roku, ale 

została wychowana w Toruniu. 

• Olga Bołądź - Olga Bołądź polska aktorka, urodzona w 1984 w Toruniu znana z Nad 

życie, Służby specjalne, Skrzydlate świnie. 

 

3. Proponowany nowy szlak 

Bydgosko- toruński szlak kobiet  

Bydgosko- Toruński szlak kobiet, poświęcony dla artystycznym i działającym społecznie 

kobietą mieszkającym w Bydgoszczy i w Toruniu. Szlak można pokonać pieszo, ale na 

większych odległością lepiej skorzystać z komunikacji miejskiej natomiast aby przemieścić się 

z Bydgoszczy do Torunia należy skorzystać z komunikacji PKP lub samochodu. Czas 

zajmowany pokonania szlaku zajmuje 1 dzień. Trasa szlaku w Bydgoszczu wnosi 4 km, w 

Toruniu 8 km, a całość szlaku to 12 km. 

Trasa szlaku: 

Bydgoszcz:  

1. Małgorzata Szułczyńska (ul. Śląska 13/2 tablica upamiętniająca)  

2. Stefania Tuchołkowa (Dom Polski)  

3 Elżbieta Śliwińska- Kapturkiewicz (Konarskiego 9)  

4. Irena Barbara Jahnke (Zespół Szkół Muzycznych w Bydgoszczu)  

5. Halina Stabrowska (Aleja Adama Mickiewicza 7, tablica upamiętniająca)  Toruń:  

6. Małgorzata Iwanowska-Ludwińska (Związek Polskich artystów Plastyków, Okręg Toruński 

7. Krystyna Szalewska-Gałdyńska (Dom Mikołaja Kopernika)  

8. Julie Wolfthorn (ulica Szeroka, w domu Kali-scherów) 

9. Mural przedstawiający zasłużone dla Torunia kobiety (ul. Bronisława Jamontta 2 na 

Rubinkowie). 

1. Małgorzata Szułczyńska - Urodziła się 27 lutego 1957 roku w Bydgoszczy i długie lata 

mieszkała w domu przy ulicy Św. Trójcy 25. Była poetką, publicystką, krytykiem literackim 

oraz autorką tekstów piosenek. W swoim życiu wydała wiele utworów, w tym zbiory wierszy 

takie, jak: „Rękojeść róży”, „Wpisana w biel”, „Gra w kości”, „Lustra”, „Według Abelarda”, 

„Rozmowy z Madonną” oraz „Aether”. Dodatkowo napisała utwór „Rzecz o Halinie 

Poświatowskiej” – biografia Haliny Poświatowskiej, oraz powieści sensacyjne „Międzynoże”, 

„Brylantowy hit”. Jako publicystka współpracowała z „Bydgoskim Informatorem 

Kulturalnym” oraz bydgoskimi rozgłośniami radiowymi i telewizją. Prowadziła również 

domowy dom artystyczny „Pod Trzynastką” przy ulicy Śląskiej 13/2 w Bydgoszczy. Zmarła 12 
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grudnia 2003 roku w wieku 46 lat. W 2004 r., w pierwszą rocznicę śmierci, na ścianie domu 

odsłonięto tablicę pamiątkową, którą ufundowali jej przyjaciele. 

2. Stefania Tuchołkowa - polska publicystka, literatka, działaczka narodowa. Urodziła się 25 

kwietnia 1874 r. w Bożejewiczkach (pow. żniński).  Była córką Romualda Zaleskiego, 

ziemianina i Rozalii z Sulerzyńskich. Kształciła się najpierw w domu rodzinnym, a następnie 

na pensji pani Danysz w Poznaniu. W roku 1891 wyszła za mąż za ziemianina Antoniego 

Tuchołka. Do Bydgoszczy przeprowadziła się w roku 1900. Cały swój wolny czas poświęcała 

pracy literackiej, oświatowej, akcji czytelniczej wśród polskich bydgoszczan i działalności 

charytatywnej.  Była długoletnia przewodniczącą Czytelni dla Kobiet oraz Koła Kobiet 

Polskich w Bydgoszczy. Od 1912  współpracowała z „Dziennikiem Bydgoskim”, publikując 

swoje utwory. Gdy wybuchło Powstanie wielkopolskie znalazła się w grupie kobiet, które 

pomagały bydgoszczanom przedostawać się przez linię frontu do oddziałów powstańczych, a 

także organizowała pomoc medyczna dla rannych powstańców, którzy znaleźli się w niewoli. 

Wśród Bydgoszczan cieszyła się szacunkiem i poważaniem, poproszono ją by została Matką 

Chrzestną sztandaru ofiarowanego 62 Pułkowi Piechoty, wybrana została także do Rady 

Miejskiej. Zmarła po ciężkiej chorobie 4 marca 1924 r. Jej pogrzeb przemienił się w 

patriotyczną manifestację. Uczestniczył cały korpus oficerski 62 p.p. z dowódcą ppłk. 

3. Elżbieta Śliwińska- Kapturkiewicz – malarka, o której zapomniał Bydgoszcz. Była 

wszechstronna działaczka społeczna, charytatywna i organizatorka, niemal codziennie 

wymieniana przez bydgoską prasę międzywojenną z racji jej aktywności, działaczka Polskiego 

Białego Krzyża, znana i ceniona malarka – amatorka. Urodziła się 28 czerwca 1885 roku w 

Drążnie, pow. Wyrzysk. Jej ojcem był Aleksander Śliwiński, nauczyciel, a później urzędnik 

miejski. Matka miała na imię Felicja. Elżbieta była ich najmłodszym dzieckiem. Rodzina do 

Bydgoszczy sprowadziła się latem 1900 roku. Elżbieta uczyła się na Akademii Sztuk Pięknych 

w Charlottenburgu w Berlinie. Wiele jeździła za granicę (m.in. Francja, Włochy), malowała 

potem pejzaże, widoki, ale także portrety, obrazy o tematyce religijnej, kopiowała mistrzów 

renesansu i baroku. W 1922 roku w Bydgoszczy wyszła z mąż za Władysława Kapturkiewicza, 

kapitana Wojska Polskiego w stanie spoczynku. W 1924 roku miała indywidualną wystawę w 

Muzeum Miejskim. Latem 1926 roku wyjechała z mężem do Chicago. Kilka urządzonych tam 

wystaw spotkało się z dobrym przyjęciem nie tylko polonijnej prasy. Po powrocie z Ameryki 

wraz z mężem zamieszkała na ulicy Marszałka Focha 2 w Bydgoszczy. Długo tam nie 

pomieszkali. W połowie lat 30 Władysław Kapturkiewicz dostał wylewu i został 

sparaliżowany, od tego czasu jeździł na wózku. Z tego powodu małżonkowie przenieśli się na 

ulicę Konarskiego 9 w Bydgoszczy, do mieszkania na parterze (Dziś w kamienicy mieści się 
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hotel). Po śmierci męża Niemcy wrzucili Elżbietę z mieszkania na ulicę długą. Przeżyła II 

wojnę światową i powróciła na Konarskiego 9. Wróciła do malarstwa, jeden z zachowanych w 

rodzinie jej obrazów powstał w latach 50. Elżbieta Śliwińska-Kapturkiewicz zmarła 31 stycznia 

1954 roku. Świadczy o tym zapis w księdze zgonów. Bydgoskie muzeum posiada tylko jeden 

obraz Elżbiety.  

 Namalowane obrazy przez Elżbietę Śliwińską- Kapturkiewicz:- obraz Chrystusa Króla do 

kościoła w Jarocinie (Nie wiadomo, co się z obrazem stało w czasie wojny) - portret słynnej 

śpiewaczki Ady Sari (nie wiadomo, czy został ukończony) - Pejzaż obraz został przekazany do 

Muzeum Regionalnego w Jarocinie.- Portret hrabiny Jadwigi Dembowskiej 

4. Irena Barbara Jahnke - pianistka, pedagog, dyrektor Miejskiego Konserwatorium 

Muzycznego w Bydgoszczy oraz Państwowego Liceum Muzycznego w Bydgoszczy. Urodziła 

się 22 stycznia 1893 r. w Poznaniu. Była córką Feliksa i Walentyny z Dobrowolskich. W 

Poznaniu ukończyła szkołę średnią i Prywatne Konserwatorium Muzyczne. Dalsze studia 

muzyczne odbyła pod kierunkiem J. Skrzydlewskiego (1915-1916) i Z. Lisickiego (1922-

1926). W 1925 r. rozpoczęła pracę jako pedagog Miejskiego Instytutu Muzycznego w 

Bydgoszczy, założonego przez Zygmunta Lisickiego. Od września 1927 r. uczyła w Miejskim 

Konserwatorium Muzycznym w Bydgoszczy, zorganizowanym i kierowanym przez jej 

późniejszego męża Zdzisława Jahnke. W 1930 r. została dyrektorem Konserwatorium i 

kierowała nim do wybuchu II wojny światowej. U schyłku lat 30. w Miejskim Konserwatorium 

Muzycznym przez nią kierowanym, czynne były wydziały: muzyki i śpiewu, fortepianu, 

instrumentów wchodzących w skład orkiestry symfonicznej (smyczkowych i dętych), muzyki 

kościelnej, teorii i kompozycji oraz dyrygowania. Była animatorką życia muzycznego w 

mieście. Udzielała się w Bydgoskim Towarzystwie Muzycznym (członek zarządu). W okresie 

wojny i okupacji została wraz z mężem wysiedlona w okolice Warszawy, Lublina i Ostrowca 

Świętokrzyskiego. Bezpośrednio po oswobodzeniu Bydgoszczy w 1945 r. wróciła aby 

rekonstruować szkolnictwo muzyczne w mieście. We wrześniu 1945 r. pod jej kierownictwem 

rozpoczęło działalność Konserwatorium Muzyczne, przemianowane później na Pomorską 

Średnią i Niższą Szkołę Muzyczną, której właścicielem była Spółdzielnia Pracy Pedagogów 

Średniej i Niższej Szkoły Muzycznej w Bydgoszczy, założona 7 października 1945 r. Po 

upaństwowieniu szkoły i podzieleniu jej w 1947 r. na Państwową Średnią Szkołę Muzyczną i 

Państwową Niższą Szkołę Muzyczną w Bydgoszczy, została dyrektorem Średniej Szkoły i 

kierowała nią do 1952 r., kiedy przekształcono ją w Państwowe Liceum Muzyczne. W 1953 r. 

zrezygnowała z funkcji dyrektora Liceum Muzycznego, lecz uczyła w nim do 1972 r., będąc 
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przez pewien czas kierownikiem wydziału instrumentalnego. Zmarła 27 grudnia 1983 r. 

w Bydgoszczy. 

5. Halina Stabrowska z domu Schmidt urodziła się 11 kwietnia 1901 roku w Środzie 

Wielkopolskiej. Była córką powstańca wielkopolskiego, prezesa miejscowego „Sokoła”. 

Ukończyła niemiecką szkołę średnią w Poznaniu. Potajemnie uczyła się języka polskiego. 

W 1918 roku otrzymała świadectwo dojrzałości. Ukończyła kurs pedagogiczny. Podczas wojny 

polsko-bolszewickiej rozpoczęła działalność w Polskim Białym Krzyżu, organizacji powołanej 

przez Helenę Paderewską w celu niesienia pomocy ofiarom wojny oraz prowadzenia 

działalności oświatowej wśród żołnierzy. W 1920 roku wyszła za mąż za Kazimierza 

Stabrowskiego i zamieszkała w Bydgoszczy. Aktywnie działała społecznie w wielu 

organizacjach społecznych, m.in. w Kole Kulturalnym i Oświatowym, Komitecie Niesienia 

Pomocy Wdowom i Sierotom, Kole Polskiego Białego Krzyża. Mocna angażowała się w walkę 

z analfabetyzmem. W 1938 roku została posłem na Sejm II Rzeczypospolitej okręgu 

bydgoskiego oraz odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi. Po wybuchu II wojny 

światowej została aresztowana, dnia 25 września 1939 roku wykupiła ją rodzina. Zbiegła do 

Warszawy, pod zmienionym nazwiskiem, a tam zgłosiła się do dyspozycji generała Michała 

Karaszewicza - Tokarzewskiego, przez którego została wprowadzona do Służby Zwycięstwu 

Polski. W konspiracji pełniła wiele ważnych funkcji, m.in. działała w komórce legalizacji. Od 

1943 roku była kierowniczką sekretariatu dowódcy Obszaru Zachodniego Armii Krajowej 

generała Tadeusza Komorowskiego „Bora”. Jej działalność konspiracyjna była bardzo 

niebezpieczna, często musiała zmieniać nazwiska i miejsca zamieszkania. Aresztowana została 

w dniu 16 października 1943 roku przy ul. Niemcewicza 9, gdy była w mieszkaniu swojej 

współpracowniczki. Znaleziono przy niej kilka fałszywych dokumentów tożsamości na różne 

nazwiska i fotografie. Została osadzona na Pawiaku, gdzie przeszła ciężkie śledztwo. 

Rozstrzelana została w ulicznej egzekucji, wraz z grupą około 50 więźniów z Pawiaka, w tym 

5 kobiet przetrzymywanych w Warszawie przy ul. Solec 63. 

6. Małgorzata Iwanowska-Ludwińska polska malarka, pisarka i poetka urodziła się 4 lipca 1950 

roku w Poznaniu.  Ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica 

w Ciechocinku. Studiowała w latach 1968-1973 na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. 

Gdzie obroniła dyplom z malarstwa w pracowni prof. Stanisława Borysowskiego i 

prof. Mieczysława Wiśniewskiego. Po studiach pracowała w Warszawskiej „Galerii 

Współczesnej” Janusza Boguckiego. Prowadziła również warsztaty terapii przez sztukę – 

Terapia Toksykomanii Sztuką znajdującej się na terenie Szpitala Psychiatrycznego 

w Lubiążu pod Wrocławiem. W latach 70 wróciła do Torunia i wraz z mężem Jerzym 
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Ludwińskim prowadziła Galerię Punkt. Gośćmi Galerii byli m.in. tacy artyści jak Zbigniew 

Makarewicz, Barbara Kozłowska, czy Ewa Benesz. Brała udział w życiu artystycznym tamtych 

lat: w plenerach takich jak Osieki; sympozjach i wystawach. W 1974 została 

członkinią Związku Polskich Artystów Plastyków. W stanie wojennym uczestniczyła 

w Biennale Sztuki Niezależnej Droga i prawda na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. W 1996 

otrzymała nagrodę od prezydenta miasta Torunia za swoją pracę konkursową. W swojej 

aktywności twórczej zajmowała się malarstwem i rysunkiem, a później również i pisaniem. 

Miała na swoim koncie kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju, i za 

granicą. Uczestniczyła w akcjach charytatywnych oraz w sympozjach i plenerach 

artystycznych. Autorka książek i tomików poezji. Laureatka Nagrody Specjalnej Ministra 

Kultury Waldemara Dąbrowskiego w 2004 za całokształt twórczości. W 2009 została 

członkinią Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, najpierw w okręgu toruńskim, a następnie 

warszawskim. W styczniu 2014 obchodziła jubileusz 40-lecia pracy twórczej, za którą 

otrzymała statuetkę Srebrnego Anioła z listem gratulacyjnym od prezydenta miasta Torunia 

Michała Zaleskiego. Małgorzata Iwanowska-Ludwińska zmarła po długiej i ciężkiej chorobie 

15 sierpnia 2020 w Toruniu. 

Publikacje Małgorzaty Iwanowskiej  - Ludwińskiej 

• Epoka Błękitu, Kraków 2002 (współredaktor wraz z J. Hanuskiem tomu pism zebranych 

Jerzego Ludwińskiego). 

• Jurek. Szkice do Portretu, Toruń 2003. 

• Włóczęga i Dziewczyna w Toruniu, Toruń 2004. 

• Goście przy wielkim kamieniu, 2005 (tomik poezji). 

• Cień ojca na tle tężni, Toruń 2006. 

• Dinozaury w śniegu,Toruń 2008. 

• Margerytki, Toruń 2009 

• Dyptyk z Agatą, Toruń 2010 

• Artyści, Toruń 2011 

• Chełmionka i inne wiersze, Toruń 2013 

• Toruń w słońcu, Toruń, 2015 r. 

7. Krystyna Szalewska-Gałdyńska wybitna toruńska artystka, malarka, autorka grafik i 

rysunków urodziła się w 1938 r. w Przerośli koło Suwałk. W 1958 r. ukończyła Państwowe 

Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie. W 1963 r. uzyskała dyplom grafiki u profesora 

Ryszarda Krzywki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
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Właśnie z Toruniem związała swoje dalsze losy. Zajmowała się malarstwem, grafiką i 

rysunkiem. W swoich pracach podejmowała problematykę przemijania, cierpienia, wiary i 

zbawienia. Najbardziej znany jest jej cykl akwafort z wizerunkiem Matki Boskiej, a także 

fantastyczne pejzaże, często z motywami toruńskimi. Swoje prace prezentowała na blisko 70 

wystawach indywidualnych i ponad 90 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Znajdują 

się one w zbiorach: Watykanu, Muzeum Narodowego w Warszawie, Biblioteki 

Uniwersyteckiej w Toruniu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego w Gdańsku, 

Muzeum Pomorskiego w Szczecinie, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Muzeum 

Okręgowego w: Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu, Bytomiu, Katowicach, Kielcach, Muzeum 

Mazowieckiego w Płocku, Graphothek City Charlottenburg w Berlinie a także w zbiorach 

prywatnych w USA, Kanadzie, Szwecji, Norwegii, Japonii, Belgii, Szwajcarii, Niemczech, 

Danii, we Włoszech. Za pracę i działalność, nie tylko artystyczną, Krystyna Szalewska 

otrzymała wiele nagród i medali, w tym order papieski PRO ECCLESIA ET PONTIFICE 

(2004) oraz Medal Prezydenta Miasta Torunia Thorunium (2006). 4 grudnia 2021 r. została 

odznaczona medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" nadanym na wniosek Marszałka 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Krystyna Szalewska-Gałdyńska zmarła 2 stycznia 2022 roku. 

8. Julie Wolfthorn to wybitna malarka i graficzka, tworząca głównie w duchu impresjonizmu, 

współzałożycielka Berlińskiej Secesji. Urodzona 8 stycznia 1864 roku w Toruniu, przy ulicy 

Szerokiej, w domu Kali-scherów. Tworzyła wspaniałe, nastrojowe obrazy, portretowała 

wybitne osobistości kultury. Po śmierci rodziców, Julie i jej rodzeństwo przygarnęli 

dziadkowie. Babka opuściła Toruń po śmieci męża i w 1883 roku osiedliła się wraz 

z wnuczkami w Berlinie. Mieszkając w Berlinie, Julie studiuje malarstwo i rysunek u znanego 

artysty Ernsta Nelsona (w Niemczech kobiety otrzymają wstęp na akademie artystyczne 

dopiero w 1918 roku), naukę kontynuuje w Paryżu, w słynnej Académie Colarossi. Jej obrazy 

oglądać można po raz pierwszy na wystawie zbiorowej w 1894 roku w Berlinie. W 1897 

następuje artystyczny przełom: dzięki portretowi Idy Auerbach, żony Richarda Dehmela, Julie 

staje się sławną malarką. Niezwykły talent pozwala jej tworzyć pogłębione psychologicznie 

wizerunki w charakterystycznej palecie barw. Od 1897 roku w monachijskim czasopiśmie 

Jugend publikuje ilustracje i tworzy okładki, często w paryskiej stylistyce plakatu. Jej kariera 

rozwija się błyskawicznie, mnożą się wystawy w Monachium, Hamburgu, Weimarze, 

Mannheim i wielu innych miastach, prasa publikuje pochlebne recenzje, artystka zbiera 

mnóstwo zamówień. Wtedy rodowe nazwisko Wolf zmieniła na Wolfthorn (Toruń – niem. 

Thorn) podkreślając w ten sposób swoje korzenie nigdy też nie wyzbywa się toruńskiego 
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akcentu. W 1904 roku zawiera małżeństwo. Angażuje się w inicjatywy kulturowe i społeczne 

– jest założycielką Secesji Kobiet (Frauen-Secession), a w 1906 – wraz z 90 artystkami, m.in. 

Käthe Kollwitz i Dorą Hitz – powołuje do życia Stowarzyszenie Kobiet Artystek 

(Ausstellungsgemeinschaft „Verbindung Bildender Künstlerinnen”), walczy o wstęp dla kobiet 

do państwowych szkół artystycznych, jednak sukces przychodzi dopiero w 1918 roku. Maluje 

nowy typ kobiety: poetki, pisarki, aktorki, śpiewaczki, sportsmenki. Nie ucieka od portretów 

małżonków, rodzin, dzieci, zawsze przedstawiając ciekawy wizerunek psychologiczny. Jest 

znaną i cenioną artystką, lecz tragiczny rok 1933 przerywa jej karierę, zakaz publikacji pozwala 

jej działać tylko w ramach Żydowskiego Związku Kulturowego. Pomimo zakazu kobieta nie 

przestaje malować. We wrześniu 1942 roku zostają umieszczone na liście deportacyjnej 

i wywiezione do getta w Theresienstadt. Julie Wolfthorn Umiera 29 grudnia 1944 roku 

prawdopodobnie z głodu.  

9. Mural przedstawiający zasłużone dla Torunia kobiety okresu międzywojennego (1920-1939) 

powstał w 2020 r. w roku setnej rocznicy włączenia Torunia i Pomorza do II Rzeczypospolitej. 

Został odsłonięty 11. listopada, w Narodowe Święto Niepodległości, na południowej elewacji 

11-piętrowego bloku przy ul. Bronisława Jamontta 2 na Rubinkowie. 

Bohaterkami pracy są:  

• Helena Piskorska (1895-1973, archiwistka, historyczka, działaczka społeczna). 

Urodziła się 9 października 1895 w Gnieźnie, była archiwistką i historykiem, działała 

społecznie na rzecz Torunia Następnie przeprowadziła się wraz z rodziną do Torunia. 

Podjęła pracę w Miejskim Gimnazjum Żeńskim. Od 1927 roku dodatkowo pracowała 

w Archiwum Miejskim. W 1935 objęła kierownictwo w archiwum, jednocześnie 

rezygnując z pracy w szkole. W listopadzie 1939 roku Piskorska została aresztowana, 

następnie osadzona w Forcie VII – zwolniona w grudniu. W listopadzie 1940 roku 

została wysiedlona do Generalnego Gubernatorstwa. Po wojnie do Torunia wróciła 1 

maja 1945 roku. Po uruchomieniu na nowo Archiwum w 1947 roku została jego 

kierowniczką, na tym stanowisku pozostała do 31 sierpnia 1958 roku. W Toruniu 

zamieszkiwała przy ulicy Sienkiewicza 2, Sukienniczej 4, Mostowej 5 oraz 

Słowackiego 36. Piskorska prowadziła w Toruniu ożywioną działalność społeczną. 

Swymi działaniami wspierała: ubogich, młodzież, sieroty, dzieci oraz ofiary I wojny 

światowej. W celu pomocy organizowała: zbiórki pieniędzy, odzieży, wydarzenia 

historyczne dla uczczenia ważnych polskich rocznic, prowadziła tajną szkółkę, w której 

nauczała dzieci języka polskiego. Autorka wielu prac naukowych, 

popularnonaukowych oraz artykułów, których treść przyczyniła się do popularyzowania 
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wiedzy o dziejach Torunia. Po II wojnie światowej podjęła się pracy scalania 

rozproszonego zasobu oraz poszukiwań archiwaliów wywiezionych przez Niemców, a 

także organizowania nowej placówki. Otrzymała Brązowy Medal „Za Długoletnią 

Służbę” (1938), Srebrny Krzyż Zasługi (1939), Złoty Krzyż Zasługi (1957). Zmarła 19 

grudnia 1973 w Toruniu. 

• Halina Urbańska (1891-1942, kierowniczka bibliotek w Toruniu, nauczycielka 

i działaczka oświatowa). Ta rodowita torunianka, urodziła się 28 maja 1891 roku. Od 

roku 1915 uczyła języka polskiego na tajnych nauczaniach w szkółkach polskich i na 

kursach dla dorosłych. Ponadto udzielała się w organizacjach pomocowych dla ofiar 

wojny. W 1918 roku, gdy doszło do połączenia wydzielonej agendy Towarzystwa 

Czytelni Ludowych z biblioteką Towarzystwa Czytelni Kobiet i biblioteką 

Towarzystwa Przemysłowego, powstała instytucja TCL Zjednoczone Czytelnie i na jej 

czele – z inicjatywy Steinbornów – stanęła Halina Urbańska. Po powrocie Torunia do 

odrodzonej Polski, otworzyła własną księgarnię o dźwięcznej nazwie „Stella”. 

Znajdowała się przy Szerokiej 26 i jej właścicielka również tam kontynuowała 

działalność społeczną, organizując m.in. zbiórki żywności, leków, a także książek dla 

pacjentów toruńskich szpitali i żołnierzy powracających z wojny. Jakiś czas później 

Halina dostała propozycję objęcia kierownictwa nad Biblioteką Towarzystwa Wiedzy 

Wojskowej oraz Biblioteką Wojskową Dowództwa Okręgu Korpusu VIII. Pracowała 

tam aż do września 1939 roku i wraz ze swoim księgozbiorem została ewakuowana do 

Warszawy. W okupowanej stolicy nie była już bibliotekarką. Dostała pracę w fabryce. 

Zmarła, we wrześniu 1939 roku w Warszawie, wycieńczona chorobą i ciężką pracą. 

• Wanda Szuman (1980-1994, działaczka społeczna, pedagog, pionierka pedagogiki 

specjalnej, Honorowa Obywatelka Miasta Torunia). Urodziła się 3 kwietnia 1890 r. w 

Toruniu jako córka Leona Szumana - znanego lekarza i działacza społecznego. Po 

ukończeniu szkół średnich w Krakowie i Lwowie, poświęciła się pracy pedagogicznej 

i działalności charytatywnej. Jeszcze w okresie zaborów prowadziła tajne nauczanie dla 

dzieci robotniczych. W czasie I wojny światowej organizowała Komitet Niesienia 

Pomocy Ofiarom Wojny w Królestwie Polskim. Była założycielką toruńskiego PCK i 

przewodniczącą Komisji Szkolnej w Toruniu. Organizowała kształcenie nauczycieli 

języka polskiego na Pomorzu. Wanda Szuman uznawana jest za pionierkę polskiej 

pedagogiki specjalnej. Prowadziła prace nad przygotowaniem systemu opieki nad 

sierotami w Polsce.  W czasie II wojny światowej ponownie podjęła tajne nauczanie 

pracując jednocześnie w Polskim Komitecie Opiekuńczym. Organizowała pomoc dla 
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rodzin więźniów i wysiedlonych po powstaniu warszawskim. Po zakończeniu wojny 

Wanda Szuman wróciła do Torunia z przymusowego wysiedlenia i rozpoczęła pracę w 

Liceum Wychowawczyń Przedszkoli i Pogotowiu Opiekuńczym.  Jej pracowitość i 

poświęcenie w niesieniu pomocy potrzebującym zyskały jej powszechny szacunek. 

Została odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, papieskim 

medalem "Pro Ecclesiae et Pontifice" i Orderem Uśmiechu. 13 lutego 1992 r. Rada 

Miasta Torunia podjęła uchwałę o nadaniu Wandzie Szuman tytułu honorowego 

obywatela. Wanda Szuman zmarła 1 grudnia 1994 r w wieku 104 lat. 

• Helena Steinborn (1875-1952, nauczycielka, działaczka społeczna, propagatorka 

kultury), Helena Steinborn urodziła się 10 lutego 1875 roku w Czarnkowie, Do Torunia 

przybywała z racji kontaktów rodzinnych. Tutaj poznała swojego przyszłego męża, 

Ottona Steinborna, za którego wyszła za mąż 15 października 1900 roku. Wybitna 

działaczka narodowa i społeczna. W okresie zaborów aktywnie uczestniczyła w 

organizowaniu polskiego życia społecznego Torunia. W czasach I wojny światowej 

zaangażowana w działalność organizacji pomagającym ofiarom wojny i polskim 

żołnierzom. W okresie przyłączania Torunia do Macierzy w 1920 roku kierowała 

pracami komitetu, który przygotowywał przyjęcie Wojsk Polskich. W okresie 

międzywojennym działała na wielu różnych płaszczyznach m.in.: w Wojewódzkiej 

Radzie Opieki Społecznej, współuczestniczyła w przygotowaniach rocznicy 450 

urodzin Mikołaja Kopernika, współpracowała z Pomorską Rozgłośnią Radiową, 

prowadząc tam cykl audycji poświęconych dziejom i zabytkom Torunia, czy 

przekazując porady dla pań domu. W czasie II wojny światowej prowadziła w swoim 

mieszkaniu lekcje polskiej historii i literatury dla młodzieży. Otrzymała Krzyż 

oficerskiego orderu Odrodzenia Polski Zmarła 23 października 1952 r. w Toruniu. 

4. Promocja szlaku 

Szlak można promować na kilka sposobów: 

- informacja turystyczna i aplikacje 

- tablice informacyjne 

- internet- banery przedstawiające szlak 
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Szlak Kobiet w Województwie Lubelskim 

Opracowała: Agnieszka Gwóźdź 

I. Wstęp. 

 

Województwo lubelskie położone w południowo-wschodniej części Polski 

województwo, zajmujące tereny pomiędzy między Wisłą a Bugiem. Jego stolicą jest Lublin, od 

którego bierze swą nazwę. Województwo graniczy z: Ukrainą i Białorusią, a także z 

województwami: podlaskim, mazowieckim, świętokrzyskim, podkarpackim. 

 

 

 

 

II. Informacja o istniejących szlakach w województwie 

Istnieje publikacja „Lubelskie Szlaki Herstoryczne", która jest zebraniem dotychczasowych 

działań Fundacji HerStory w obszarze odzyskiwania pamięci o kobietach związanych z 

Lublinem i wtaczania ich w równoważną narracje o mieście oraz jego mieszkankach i 

mieszkańcach. W skład stworzonych szlaków wchodzą szlaki: 

1. Śladami lubelskich naukowczyń i działaczek na rzecz edukacji  
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Na tym szlaku do czynienia mamy z taki kobietami jak: 

Irena Krzeczkowska (1897–1988) – nauczycielka szkół średnich, założycielka 

Prywatnego Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych. Studiowała chemię na Uniwersytecie 

Poznańskim. Zawodowo związana z UMCS i Akademią Medyczną w Lublinie. 

Józefa Kunicka - działaczka społeczna. Urodzona w Żytomierzu na Wołyniu. 

Ukończyła kursy pedagogiczne w Warszawie. Pracowała jako nauczycielka w Prywatnej 

Żeńskiej Szkole Handlowej W. Kunickiego przy ul. G.Narutowicza. Była związana z 

Lubelskim Towarzystwem Szerzenia Oświaty „Światło” walczącym m.in.o równouprawnienie 

i emancypację kobiet. Działała w Towarzystwie Higienicznym, popularyzującym higienę i 

wiedzę przyrodniczą wśród lublinian. Organizowała kursy dla analfabetów. W okresie 

międzywojennym trzykrotnie wybierana do Rady Miejskiej w Lublinie; zaangażowana w prace 

Komisji Powszechnego Nauczania. Opracowała statut obowiązku szkolnego. 

Helena Mysakowska - Urodziła się w 1905 roku w Wojsławicach, niedaleko 

Krasnegostawu. Studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 

ukończyła w 1929 r. Po nich dostała przydział do pracy w Lublinie. Zaczynała od oddziału 

wewnętrznego Szpitala im. Jana Bożego. W tym okresie pracowała też jako lekarz w kilku 

szkołach. W 1930 r. postanowiła przenieść się na oddział gruźliczy tego samego szpitala, co 

przy szalejącej w Polsce gruźlicy było bardzo odważną decyzją. Swoją wiedzę na temat 

choroby jeździła uzupełniać na kursy do Warszawy i do Francji. Temat pochłonął ją na tyle, że 

niebawem została sekretarzem Towarzystwa do Walki z Gruźlicą w Lublinie. 

Wanda Półtawska - urodzona 2 listopada 1921 w Lublinie – polska lekarka, doktor nauk 

medycznych oraz specjalista w dziedzinie psychiatrii, profesor nadzwyczajny Papieskiej 

Akademii Teologicznej, harcerka, działaczka antyaborcyjna, podczas II wojny światowej 

więziona w niemieckim obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, bliska przyjaciółka Jana 

Pawła II (obecna przy jego śmierci), dama Orderu Orła Białego. 
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Wacława Arciszowa - nauczycielka. Urodzona w Żytomierzu na Ukrainie, ukończyła 

szkołę w Kamieńcu Podolskim, a następnie – studiowała w wolnej wszechnicy w Warszawie, 

zwanej Uniwersytetem dla Wszystkich. W czasie rewolucji w 1905 r. działała w Lublinie i w 

Nałęczowie w patriotycznej organizacji oświatowej „Światło”. Prowadziła w Nałęczowie tajne 

nauczanie dla dzieci i dorosłych oraz w Lublinie – zajęcia metodyczne dla nauczycieli. W 1912 

r. założyła w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 4-klasową szkołę dla dziewcząt, w 

której zasłynęła jako wspaniały nauczyciel, pedagog i dyrektor. 

Kazimiera Gawarecka – przedwojenna kierowniczka i pracowniczka Biblioteki (do 

1940 r.), poświęciła wojennym losom zaledwie dwie strony w opracowaniu historii pierwszego 

półwiecza istnienia placówki. Kilka nowych faktów dotyczących „Łopaty” przyniosła praca 

dokumentująca historię Lublina w okresie okupacji, zawierającam.in. dwa wypisy zeznań 

śledczych Kazimiery Gawareckiej. W latach siedemdziesiątych XX w. pracowniczka Biblioteki 

Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na podstawie wspomnień opracowała 

wojenną przeszłość macierzystej placówki.  

Narcyza Żmichowska - powieściopisarka i poetka, autorka Poganki. Uważana za jedną z 

prekursorek feminizmu w Polsce. Otrzymała nakaz przebywania w Lublinie, gdzie zarabiała na 

utrzymanie nauczaniem. 

2. Śladami lubelskich artystek i działaczek kultury 

Ludwika Mehofferowa - założycielka, właścicielka i pierwsza dyrektorka w Wolnej Szkole 

Malarstwa i Rysunku w Lublinie była bratową powszechnie znanego i cenionego artysty, 

rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – Józefa Mehoffera 
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Ewa Szelburg - Zarembina - polska powieściopisarka, poetka, dramaturg, eseistka, 

najbardziej znana z twórczości dla dzieci i młodzieży. W 1916 r. założyła III Żeńską Lubelską 

Drużynę Skautową przy prywatnym gimnazjum Arciszowej w Lublinie. 

Wanda Chicińska - pierwsza lubelska fotografka, autorka unikatowej dokumentacji 

fotograficznej Lublina, laureatka złotego medalu na wystawie pracy kobiet w Warszawie w 

1877 roku. Od 1871 roku do ok. 1890 roku prowadziła atelier „Chicińska i Ska” w Hotelu 

Europejskim przy Krakowskim Przedmieściu w Lublinie. 

Maria Bechczyc Rudnicka - pisarka, tłumaczka i krytyk teatralny. Po upadku powstania 

warszawskiego opuściła miasto wraz z drugim mężem, Edwardem Wrockim, muzykologiem, 

byłym dyrektorem Biblioteki Operowej. 1 października 1944 roku dotarła do Lublina, gdzie z 

ramienia PKWN zorganizowała Wojewódzki Wydział Kultury i Sztuki. Współpracowała z 

Janem Parandowskim przy reaktywacji PEN Clubu i przez kolejnych kilkanaście lat wchodziła 

w skład jego kierownictwa. 

Julia Hartwig - Poetka, eseistka i tłumaczka literatury pięknej z języka francuskiego i 

angielskiego. Urodziła się 14 sierpnia 1921 roku w Lublinie, zmarła 14 lipca 2017 roku w 

Gouldsboro (Pensylwania, Stany Zjednoczone).  

Anna Kamieńska - polska poetka, pisarka, tłumaczka i krytyczka literacka; autorka książek 

dla dzieci i młodzieży. Przyjaźniła się z Julią Hartwig. 

Irena Szczepkowska - Animatorka kultury, pierwsza dyrektorka Wojewódzkiego Domu 

Kultury w Lublinie, wieloletnia przewodnicząca samorządu mieszkańców Starego Miasta. 

Alina Wawrzosek - Magister farmacji, działaczka społeczna oraz malarka. Działalnością w 

różnych ośrodkach aptekarskich przyczyniła się do wielu reform lubelskiej farmacji. Jej 

działania w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych miały ogromny wpływ na kształtowanie 

się środowiska artystów-amatorów w Lublinie. 

Janina Porazińska – Urodzona w Lublinie. Polska prozaiczka, redaktorka, tłumaczka 

literatury skandynawskiej i literatury szwedzkojęzycznej. 
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Śladami lubelskich żydówek 

Franciszka Arnsztajnowa – Urodzona w Lublinie. Polska poetka, dramaturg i 

tłumaczka żydowskiego pochodzenia. 

 

Ida Gliksztajn – Rappaport - polska i izraelska nauczycielka i urzędniczka narodowości 

żydowskiej, autorka pamiętnika o okupacji hitlerowskiej i sytuacji Żydów w Lublinie. 

 

Anna Langfus –Francuska pisarka, z pochodzenia polska Żydówka, laureatka 

Nagrody Goncourtów w 1962 roku. Urodzona w Lublinie. 

Róża Fiszman – Szajdman - Urodziła się w Lublinie w niezamożnej rodzinie 

żydowskiej. Autorka książki „Mój Lublin” 
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Śladami lubelskich działaczek społecznych i politycznych 

Bela Szpiro-Nissenbaum - działaczka polityczna i społeczna. Urodzona w Lublinie. 

Bela Dobrzyńska - polska działaczka polityczna i społeczna pochodzenia żydowskiego. 

Trzykrotnie wybierana do Rady Miejskiej miasta Lublin. 

 

Irena Kosmowska - polska działaczka niepodległościowa, ludowa i oświatowa. Jako 

jedna z 10 posłów na Sejm Ustawodawczy z województwa lubelskiego była członkiem 

Wojewódzkiego Komitetu Obrony Narodowej w Lublinie w 1920 r.  

Henryka Pustowójtówna - Córka rosyjskiego generała, polska działaczka patriotyczna, 

uczestniczka powstania styczniowego i wojny francusko-pruskiej. Gdy w 1861 roku zabór 

rosyjski ogarnęła fala demonstracji patriotycznych, mieszkająca w Lublinie Anna 

Pustowójtówna (która zaczęła wówczas używać imienia Henryka) brała w nich czynny udział.  

Danuta Magierska - polska harcerka, instruktorka, komendantka Lubelskiej Chorągwi 

Harcerek, działaczka Szarych Szeregów i AK. 

Wanda Papiewska - Siostra Jana Hieronima Hempla, publicysty, krytyka literackiego, 

dziennikarza, twórcy lubelskiego ruchu spółdzielczego, który w 1913 roku, m.in. wraz znią 

założył Lubelską Spółdzielnię Spożywców. 

Leontyna Zakrzewska – działaczka samorządowa w Lublinie.  

Publikacja dostępna na stronie:  

https://issuu.com/idaliebzig/docs/lubelski_szlaki_herstoryczne_fundac 

III. Znane współczesne kobiety z województwa lubelskiego 

 

Beata Kozidrak - urodzona w Lublinie, piosenkarka, autorka tekstów, 

kompozytorka, wokalistka zespołu Bajm. Dzieciństwo i młodość spędziła w kamienicy przy 

https://issuu.com/idaliebzig/docs/lubelski_szlaki_herstoryczne_fundac
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Grodzkiej 36. Ukończyła III LO im. Unii Lubelskiej, w którym tętniło życie artystyczne. Na 

początku 1978 roku powstał zespół Bajm, z którym odniosła niebywały sukces.  

Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Znana aktorka urodziła się w Opolu Lubelskim.  

Urszula. Popularna piosenkarka Urszula (Urszula Kasprzak) urodziła się w Lublinie. 

Ukończyła VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej. Chodziła także na zajęcia w 

lubelskim Studium Piosenki. Po debiucie, który przeszedł bez echa, na Festiwalu Polskiej 

Piosenki w Opolu, artystka podjęła studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. 

Przełomowa była dla niej współpraca z Budką Suflera, która trwała do 1987 roku. Później 

postawiła na solową karierę. 

Anita Sokołowska. Znana polska aktorka filmowa i teatralna, która urodziła się w 1976 

roku w naszym mieście. Ukończyła XIV Liceum Ogólnokształcące w Lublinie. Aktorstwo 

fascynowało ją od dziecka, przez 11 lat tańczyła w Społecznym Ognisku Baletowym w 

Lublinie. Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w 

Łodzi. Grała w Teatrze Osterwy, obecnie związana z Teatrem Polskim w Bydgoszczy. Szerszej 

widowni Sokołowska znana jest przede wszystkim z seriali: „Na dobre i na złe” oraz 

„Przyjaciółki”. 

Ania Dąbrowska. Piosenkarka. Urodziła się w Chełmie.  

Dorota Gardias. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego 

w Tomaszowie Lubelskim oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie 

ukończyła pedagogikę przedszkolną oraz kierunek animatora i menedżera kultury. Jest 

prezenterką i dziennikarką TVN, TVN24, TVN Meteo i TVN Turbo. 

Agnieszka Pilaszewska. Polska aktorka. Urodziła się w Puławach. Popularność 

przyniosła jej rola Aliny Krawczyk w serialu "Miodowe lata"  

Beata Ścibakówna. Znana aktorka. Urodziła się w Zamościu 

IV. Proponowany nowy szlak kobiet 

 

Nowym szlakiem kobiet w województwie Lubelskim mógłby być szlak kobiet o nazwie 

„Śladami współczesnych kobiet ze świata show-biznesu”. Na mapie szlaku znalazłyby się 

kobiety, które współcześnie pracują w show-biznesie (aktorki, piosenkarki), które są ściśle 

związane z województwem lubelskim.  Każdemu z istniejących szlaków oraz temu nowo 

powstałemu przyporządkowałabym kod QR. Po zeskanowaniu przy każdym punkcie na szlaku 

otwierałaby się strona ze zdjęciami danej kobiety, a także kilka informacji na jej temat.  
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V. Promocja szlaku. 

Sposobem na wypromowanie może być:  

- więcej informacji (znaków, plakatów, oznaczeń) na terenie szlaków 

- aplikacja mobilna  

- profil na Facebooku, Instagramie 

- Reklama w regionalnym radiu  
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- https://teatrnn.pl/leksykon  

- https://pl.wikivoyage.org/wiki/Województwo_lubelskie 

- https://pl.wikipedia.org/wiki/Irena_Kosmowska 

- https://wielkahistoria.pl/franciszka-szankowska-polka-przez-ponad-60-lat-podawala-sie-za-

anastazje-romanow/ 

- https://pl.wikipedia.org/wiki/Ida_Gliksztejn 

 

 

 

 

  

https://kurierlubelski.pl/czy-wiesz-ze-te-slawy-pochodza-z-lublina-lub-naszego-regionu-sprawdz/ar/c6-14961440
https://kurierlubelski.pl/czy-wiesz-ze-te-slawy-pochodza-z-lublina-lub-naszego-regionu-sprawdz/ar/c6-14961440
https://fundacjaherstory.org/lubelskie-kobiety-nauki-dzialaczki-na-rzecz-edukacji-rozwoj-lubelskich-szlakow-herstorycznych/
https://fundacjaherstory.org/lubelskie-kobiety-nauki-dzialaczki-na-rzecz-edukacji-rozwoj-lubelskich-szlakow-herstorycznych/
https://issuu.com/idaliebzig/docs/lubelski_szlaki_herstoryczne_fundac
https://culture.pl/pl/tworca/julia-hartwig
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Bechczyc-Rudnicka
https://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/henryka-pustowojtowna-18381881/#udzial-w-demonstracjach-lubelskich
https://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/henryka-pustowojtowna-18381881/#udzial-w-demonstracjach-lubelskich
https://teatrnn.pl/leksykon
https://pl.wikivoyage.org/wiki/Województwo_lubelskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Irena_Kosmowska
https://wielkahistoria.pl/franciszka-szankowska-polka-przez-ponad-60-lat-podawala-sie-za-anastazje-romanow/
https://wielkahistoria.pl/franciszka-szankowska-polka-przez-ponad-60-lat-podawala-sie-za-anastazje-romanow/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ida_Gliksztejn


39 
 

Województwo łódzkie 

Opracowanie: Emilia Giel 

I. WSTĘP 

Województwo łódzkie to jedno z 16 województw Polski, 

położone w centralnej części kraju. Sąsiaduje z województwami: 

mazowieckim, świętokrzyskim, śląskim, opolskim, 

wielkopolskim oraz kujawsko-pomorskim. Stolicą 

województwa jest miasto Łódź, skupiające prawie 30% ludności 

regionu, a w miejscowości Piątek w powiecie łęczyckim 

znajduje się geometryczny środek Polski. 

Szlaki kobiet to trasy prowadzące śladami historii kobiet, 

więc tak właściwie mamy do czynienia z „herstorią”. Szlaki te 

mogą być tworzone na wiele odmiennych sposobów, a ukazane w nich kobiece postacie 

reprezentować różne dziedziny. Od dawnych bohaterek walczących o prawa kobiet, 

uznanych specjalistek, czy też współczesnych artystek.  

W województwie łódzkim istnieje Łódzki Szlak Kobiet utworzony z inicjatywy 

Kolektywu Kobiety znad Łódki. Grupa zajmuje się poszukiwaniem niezwykłych kobiecych 

postaci w historii Łodzi oraz przywracaniem pamięci o nich. Kolektyw szuka zarówno 

informacji o grupach kobiet zajmujących się konkretną aktywnością, takich jak zielarki, 

farmaceutki, włókniarki, artystki, wojowniczki, ale również przypomina inne postacie. 

II. ŁÓDZKI SZLAK KOBIET – LEGENDA 

Na przejście trasy znanych łodzianek potrzeba ok. 2 godzin. 

1) FARMACEUTKI - Muzeum Farmacji i Apteka, Pl. Wolności 

Apteka przy Placu Wolności została założona przez Karola Ketschona prawdopodobnie 

w 1830 r. Niedługo potem właściciel zmarł, a burmistrz miasta zezwolił na dalszą działalność 

apteki pod kierunkiem Karola Reimana. Wdowa po Ketschonie Julia z domu Reissler wyszła 

za Reimana za mąż, być może w celu zachowania praw własności. Próba nie powiodło się, 

ponieważ w tamtym okresie wdowa zachowywała prawa własnościowe jedynie w przypadku, 

gdy z małżeństwa miała dzieci. Kolejnymi właścicielami byli mężczyznami, ale wykaz 

pracowników apteki z lat 1945-1946 wymienia już 12 kobiet, w tym Aurelię Rychter, i 2 

mężczyzn. Dziś w budynku znajduje się Muzeum Farmacji, gdzie można oglądać wystawy 

poświęconej łódzkim farmaceutkom. Do 1939 r. stopień naukowy doktora nauk 

farmaceutycznych uzyskało sześciu łodzian, w tym dwie kobiety – Stanisława Trawkowska 
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oraz wspomniana już Aurelia Rychter (Rychterówna), która od 1930 r. prowadziła własną 

aptekę w Łodzi. 

2) CZAROWNICE, ZIELARKI - rz. Łódka, Park Helenów 

W dawnej medycynie kluczową rolę odgrywały kobiety. Były lekarkami i zielarkami, 

pielęgniarkami i akuszerkami. Wiedzę i umiejętności przekazywały sobie z pokolenia na 

pokolenie, jednak zamiast cieszyć się uznaniem i szacunkiem – płonęły na stosach, jako 

„wiedźmy” uprawiające czary. Maryna Kłak - w XVI w. Podejrzana o „urzeczenie” - w worku 

ze skóry nasyconej tłuszczem, zaszywszy wraz z psem, kotem i żmiją jadowitą puszczono na 

wodę, a że zatonęła – znak to był, że nie uczyniono pomyłki, bo worek, tłuszczem przejęty, 

nosić ją winien był po powierzchni. Zofia Strasibótka i inne - Zosię Strasburką 

(Straszybothę), sąd w Rzgowie skazał na śmierć za czary. 

3) ARTYSTYKI - Muzeum Sztuki, ul. Ogrodowa 19/ pl. Wolności 

o Katarzyna Kobro 

o Alina Szapocznikow 

o Ewa Partum - zrealizowała na łódzkim Pl. Wolności pracę „Legalność przestrzeni”; 

las znaków drogowych i tabliczek, które zakazywały różnych czynności: „Zakaz 

wjazdu”, „Cisza”, „Zabrania się uprawy czegokolwiek”, „Nie dotykać”, „Wszystko 

wzbronione” oraz „Zabrania się zabraniać” 

o Zofia Hertz (DZIAŁACZKA) – współzałożycielka, a później dyrektor Instytutu 

Literackiego w Paryżu, jako pierwsza kobieta w Łodzi przystąpiła i zdała egzamin na 

stanowisko notariusza. 

4) KOBIETY W LITZMANNSTADT GHETTO 

Wiele kobiet przeszło przez Litzmannstadt Ghetto, większość skończyła życie w Chełmnie 

nad Nerem. Ostatni adres Gabrieli Hermannovej to Gnieźnieńska 1a m. 4a, a Valerii 

Pollakovej - Franciszkańska 67. 

5) WŁÓKNIARKI – Muzeum Fabryki Manufaktura 

Miasto Łódź zostało zbudowane na przemyśle włókienniczym i na pracy włókniarek. Ich 

historię przypomina dziś Muzeum Fabryki w Manufakturze, która powstała na terenie 

dawnych Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. J. Marchlewskiego ("Poltex").  

▪ Strajk oraz spotkanie włókniarek z papieżem Janem Pawłem II w zakładzie 

Uniontex, ul. Kilińskiego/Tymienieckiego 

Strajki łódzkich włókniarek to część historii robotniczej Łodzi i wyjątek w skali kraju. Dziś 

pamięć o włókniarkach zanika, pamięć spotkania papieża z robotnicami w Uniknięcie 

doczekała się jedynie billboardu. 
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6) MICHALINA WISŁOCKA - ul. Wspólna 5/7, ul. Klonowa 

Pionierka seksuologii, działaczka na rzecz świadomego macierzyństwa i autorka „Sztuki 

kochania”.  

7) MARIA PIOTROWICZOWA – ul. M. Piotrowiczowej (Bałuty) i Stary Cmentarz św. Józefa, 

ul. Ogrodowa 38 

Uczestniczka Powstania Styczniowego, zginęła – wraz z mężem - w bitwie pod Dobrą, oboje 

pochowano na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej. Z obciętego pasma jej włosów 

pleciono patriotyczne pierścionki. 

8) EONIA POZNAŃSKA – Klinika Kardiologiczna, ul. Sterlinga 

Żona przemysłowca Izraela Poznańskiego, jednego z dwóch łódzkich „Królów Bawełny”, 

zaangażowana w działalność charytatywną. Jedną z inicjatyw, w której uczestniczyła było 

wybudowanie żydowskiego szpitala Fundacji małżonków Leonii i Izraela Poznańskich - 

dzisiejsza Klinika Kardiologiczna przy ul. Sterlinga; nadzorowała kuchnie dla ubogich. 

9) MINA KONSTADT – ul. Pomorska 54 

Była prezeską Domu Starców dla Żydów na dzisiejszej ul. Pomorskiej 54, intensywnie 

działała charytatywnie w Fundacji im. Hermanna i Miny Konstadtów. Fundacja wybudowała 

szkołę żydowską na dzisiejszej ulicy Próchnika 42, największy w Polsce Dom 

Przedpogrzebowy na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Brackiej, szpital zakaźny - dzisiejszy 

szpital im. Biegańskiego na ulicy Kniaziewicza. 

10) MARYLA BIEDERMANNÓWNA-KAISERBRECHT – Pałac Biedermannów, ul. 

Franciszkańska/Północna 

Należała do AK, pracowała w Komitecie Pomocy Więźniom Radogoszcza. 

11) STANISŁAWA LESZYCZYŃSKA - kościół Wniebowzięcia NMP, Plac Kościelny 

Ukarana wywózką do Oświęcimia za udzielanie pomocy Żydom z Lizmannstadt Ghetto. 

Wbrew zakazom władz obozu Auschwitz-Birkenau pomogła urodzić się trzem tysiącom dzieci. 

12) WOJOWNICZKI – gen. Elżbieta Zawacka i Halina Kłąb-Szwarc, Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych, ul. Gdańska 131 

III. SZLAK IRENY TUWIM 

Trasa poświęcona Irenie Tuwim liczy około 10 punktów, a przewidywany czas przejścia to 

1 godzina. Jeśli chodzi o informacje o trasie ciężko cokolwiek znaleźć. Internetowe źródła 

odsyłają do aplikacji „Łódzki Szlak Kobiet”, która obecnie jest niedostępna. Film poświęcony 

 
1 www.lodz-art.eu/kobiety_znad_lodki.php 
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Irenie Tuwim – poetce, prozaiczce oraz tłumaczce literatury dla dzieci i młodzieży: 

www.facebook.com/watch/?v=1015748678937580 [29.12.2020] 

IV. PROPOZYCJE ZMIAN W ISTNIEJĄCYM SZLAKU  

• Istniała aplikacja Łódzki Szlak Kobiet przeznaczona dla smartfonów prowadziła 

szlakiem zasłużonych łodzianek oraz łódzkimi śladami Ireny Tuwim, zapomnianej 

siostry Juliana. Obecnie aplikacja jest niedostępna, dlatego warto ją przywrócić, a może 

pomyśleć o ogólnopolskiej aplikacji, w której można dowiedzieć się o wszystkich 

istniejących szlakach kobiet w kraju. 

• Szacowany czas pokonania trasy łódzkiego szlaku kobiet to 2 godziny. Plan można 

wzbogacić o kolejne interesujące kobiece postacie, które pozostawiły swój ślad w 

historii województwa łódzkiego, a także podzielić fragmenty trasy tematycznie na 

krótsze odcinki np. ślad badaczek, ślad artystek itp. 

• Inne kobiety warte uwagi: 

o Alicja Dorabialska. Była pierwszą kobietą profesorem na uczelni technicznej 

w przedwojennej Polsce. Pod kierunkiem Marii Skłodowskiej-Curie, badała 

efekty cieplne w małej skali towarzyszące przemianom promieniotwórczości. 

Stworzyła specjalny mikrokalorymetr, umożliwiający pomiar nawet bardzo 

niewielkiego ciepła wydzielanego przez słabe substancje radioaktywne. 

[NAUKA] 

o Jadwiga Jakubowska. Za osiągnięcia naukowe Politechnika Łódzka 

uhonorowała ją tytułem doktora honoris causa. Do jej największych osiągnięć 

naukowych należą m.in. odkrycie i opisanie nowego szczepu bakterii 

mlekowych, stworzyła podstawy polskiej szkoły naukowej mikrobiologii 

mleczarstwa, prowadziła badania w zakresie fermentacji cytrynowej. [NAUKA] 

o Irena Popławska. Autorka wielu znaczących publikacji poświęconych 

przemysłowej architekturze Łodzi. Jako pierwsza podjęła w swoich badaniach 

tematykę łódzkiej architektury przemysłowej, co pozostawało wówczas poza 

obszarem zainteresowań polskich badaczy, a na którą w piśmiennictwie 

światowym dopiero zaczynano zwracać uwagę. Odkrywała i przybliżała Łódź 

jako jedno z ważniejszych centrów architektury ziem polskich, a ponadto 

zajmowała się tematem architektury przemysłowej. [NAUKA] 

o Maria Rodziewiczówna. Podczas II wojny światowej została internowana do 

tymczasowego obozu niemieckiego mieszczącego się w Łodzi przy ul. Łąkowej. 
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Autorka m.in. „Lata leśnych ludzi” oraz licznych nowel. Doczekała się 

nazwania jej imieniem szkoły w Łodzi (gimnazjum im. Marii Rodziewiczówny). 

[LITERATURA] 

o Maria Konopnicka. Po poślubieniu swego męża Jarosława zamieszkała z nim 

w województwie kaliskim (obecnie- łódzkim), a dokładnie w Gusinie. Polska 

poetka i nowelistka okresu pozytywizmu, krytyczka literacka, publicystka i 

tłumaczka; autorka m.in. „Mendel Gdański. [LITERATURA] 

o Jadwiga Andrzejewska. Aktorka filmowa i teatralna. Najbardziej znane filmy 

z jej udziałem to "Wierna rzeka" (1936), "Ada! To nie wypada!" (1936), 

"Zapomniana melodia" (1938). Na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi odsłonięto jej 

gwiazdę w Alei Gwiazd. [FILM I TEATR] 

o Jadwiga Barańska. Występowała na deskach Teatru Klasycznego (1959-66) i 

Teatru Polskiego (1966-72) w Warszawie. Wzięła udział w ponad trzydziestu 

spektaklach Teatru Telewizji. Największą sławę przyniosła jej rola Barbary 

Niechcic w adaptacji powieści "Noce i dnie" Marii Dąbrowskiej, jak również w 

kreacji tytułowej w filmie "Hrabina Cosel". [FILM I TEATR] 

o Grażyna Błęcka-Koloska. Popularność przyniosła jej rola Katarzyny Solskiej 

w komediach filmowych: "Kogel-mogel" (1988) i "Galimatias, czyli kogel-

mogel II" (1989) Romana Załuskiego. Występowała także w Teatrze Telewizji 

(m.in. w sztuce "Wyrok na Franciszka Kłosa" Andrzeja Wajdy). [FILM I 

TEATR] 

o Jolanta Dylewska. Operator filmowy, reżyserka, pedagog i scenarzystka 

filmów dokumentalnych. Profesor sztuk plastycznych i wykładowca Wydziału 

Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej Państwowej Wyższej Szkoły 

Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi oraz Wydziału 

Kompozycji Obrazu i Kinematografii Filmakademie Baden-Württemberg w 

Ludwigsburgu w Niemczech. Jest członkiem Europejskiej Akademii Filmowej. 

[FILM I TEATR] 

o Alina Janowska. Aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. Aresztowana i 

oskarżona o współpracę z podziemiem i pomoc rodzinie żydowskiej, wzięła 

udział w powstaniu warszawskim. W 1946 roku ukończyła Szkołę Tańca 

Artystycznego Janiny Miczyńskiej w Łodzi. Zagrała w kilkunastu filmach, 

serialach i spektaklach m.in "Podróż za jeden uśmiech" (1972), "Rozmowy 
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kontrolowane" (1971), "Wojna domowa" (1966), "Lalka" (1977). [FILM I 

TEATR] 

o Jadwiga Kędzierzawska. Scenarzystka i reżyserka, ukończyła Wydział 

Reżyserii PWSTiF w Łodzi. Twórczyni krótkometrażowych filmów, m.in. 

"Murzynek" (1960), "Psotny kotek" (1960), "Z przygodą na ty" (1966), "Małe 

smutki" (1968), "Chciałbym się zgubić" (1979), "Rozalka Olaboga" (1984). 

[FILM I TEATR] 

o Magda Teresa Wójcik. Aktorka, reżyserka i współzałożycielka Teatru 

Adekwatnego. Otrzymała w 1987 roku Złote Lwy Gdańskie za najlepszą role 

kobiecą, którą zapewniła jej rola w filmie „Matka Królów}” [FILM I TEATR] 

o Elżbieta Adamiak. Piosenkarka, kompozytorka i gitarzystka. Brała udział w 

festiwalach oraz konkursach, często występowała za granicą, m. in. w 

Jugosławii, Pradze i Budapeszcie, Paryżu i w USA. [MUZYKA] 

o Anna Cymmerman. Śpiewaczka operowa (sopran). Otrzymała nagrodę im. 

Andrzeja Hiolskiego za najlepszy debiut operowy w Polsce. Bierze udział w 

koncertach muzyki filmowej (Festiwal Muzyki Filmowej w Łodzi, Festiwal 

Polskiej Muzyki Filmowej w Valladolid w Hiszpanii). [MUZYKA] 

o Agnieszka Makówka. Śpiewaczka operowa, operetkowa, musicalowa i 

aktorka. W 1995 rozpoczęła współpracę z Teatrem Wielkim w Łodzi, którą 

kontynuuje do dziś. Jest członkinią Związku Artystów Scen Polskich oraz 

przewodniczącą NSZZ Pracowników Kultury i Sztuki. [MUZYKA] 

o Jadwiga Pietraszczykiewicz. Śpiewaczka operowa oraz zasłużony 

nauczycielka śpiewu solowego. W Polsce dwukrotnie uhonorowana została 

Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki oraz odznaczeniami: Krzyżem Kawalerskim 

Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria 

Artis". [MUZYKA] 

o Joanna Woś. Śpiewaczka operowa (sopran koloraturowy). Występuje na 

scenach m. in. Opery Narodowej, Filharmonii Narodowej czy Teatru Wielkiego 

w Poznaniu. W 2017 roku została mianowana honorową obywatelką Łodzi. 

[MUZYKA] 
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Województwo małopolskie 

Opracowanie: Patrycja Krzystała 

 

I. Województwo małopolskie położone jest w południowej Polsce i graniczy od południa 

ze Słowacją, a po stronie polskiej z trzema województwami: śląskim, świętokrzyskim i 

podkarpackim. Stolicą województwa jest Kraków. Małopolskie zajmuje obszar o 

powierzchni blisko 15 200 km² i stanowi jeden z najbardziej atrakcyjnych turystycznie 

regionów naszego kraju (kulturowo i przyrodniczo). Historyczne serce Polski ze stolicą 

w Krakowie, wyjątkowo bogate w atrakcje turystyczne wszelkiego rodzaju; turystów 

przyciągają Tatry i stolica regionu Kraków, górskie kurorty i wiele uzdrowisk; tutaj jest 

najwięcej – aż sześć – parków narodowych (Tatrzański, Pieniński, Ojcowski, 

Babiogórski, Gorczański i Magurski) oraz aż pięć zespołów obiektów wpisanych na 

listę UNESCO: Stare Miasto w Krakowie, Zabytkowa Kopalnia Soli w Wieliczce, 

Auschwitz-Birkenau – Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady, Kalwaria 

Zebrzydowska oraz Drewniane kościoły południowej Polski. 

II. W województwie małopolskim możemy znaleźć Krakowski Szlak Kobiet, który jest 

projektem Fundacji Przestrzeń Kobiet od 2008 roku. Celem projektu jest edukacja o 

historii kobiet i walce kobiet o równouprawnienie.  Prowadzą oni działania badawcze i 

edukacyjne. Starają się odzyskać zapomnianą historię i dorobek krakowskich 

emancypantek dla wspólnej pamięci mieszkanek i mieszkańców Krakowa i Polski. 

Wydano pięć tomów Przewodniczek po Krakowie emancypantek, grę planszową, 

terminarze, prowadzone są warsztaty herstoryczne i wycieczki po Krakowie śladami 

emancypantek, Żydówek, wybitnych krakowianek.Spacerując po Krakowie nie 

natrafimy na tablice czy pomniki upamiętniające krakowskie emancypantki. Brakuje 

wciąż także ulic czy placów nazwanych na ich cześć.  

III. Spacer po trasie Krakowskich emancypantek  

1) ul. Rynek Główny 13 Stowarzyszenie Związek Kobiet 

Od 1904 roku mieściła się tutaj siedziba Stowarzyszenia Związek Kobiet, 

którego celem była walka ,,o równe dla wszystkich prawa człowieka". Związek 

został powołany z inicjatywy Marii Turzymy (właśc. Maria Wiśniewska, 1860-

1922), działaczki społecznej i publicystki. O samej Tuszymie wiadomo bardzo 

mało, pamięć o niej nie przechowała się w archiwach, natomiast jej teksty 

wskazują, że była osobą charyzmatyczną, skupiającą wokół siebie wiele 
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wybitnych postaci wywodzących się z krakowskiego środowiska postępowego. 

Przez swoje współpracowniczki nazywana była ,,naszą bojownicą". Maria 

Turzyma była także redaktorką naczelną założonego przez siebie dwutygodnika 

,,Nowe Słowo" (1902-1907).  

2) Kamienica pod Rakiem ul. Szpitalna 7  

Dom Marii Siedlecka (1856-1942). To kolejna po Marii Turzymie krakowska 

działaczka oświatowa i aktywistka ruchu kobiecego, o której wciąż bardzo 

niewiele wiemy, a której działania miały ogromny wpływ na sytuację kobiet na 

przełomie XIX i XX wieku w Krakowie. W swoim mieszkaniu Siedlecka 

organizowała spotkania postępowego środowiska krakowskiego, a od 1897 roku 

działała tu Czytelnia dla kobiet - jedna z najważniejszych instytucji ruchu 

emancypacyjnego w Krakowie. Czytelnia, założona w 1895 roku przez Marię 

Siedlecką i Kazimierę Budową, była miejscem spotkań działaczek, wymiany 

doświadczeń, informacji, edukacji i samopomocy. Członkiniami Czytelni, która 

działała jako stowarzyszenie, mogły być wyłącznie kobiety - było to jedno z 

niewielu miejsc w przestrzeni publicznej, w którym kobiety we własnym gronie 

mogły się spotykać bez udziału mężczyzn i budować strategiczną współpracę. 

To tutaj odbywały się narady nad walką o prawo kobiet do studiowania na 

Uniwersytecie Jagiellońskim, tu planowane były, wtedy nielegalne, działania na 

rzecz praw wyborczych dla kobiet.  

3) Miejska Szkoła Wydziałowa Żeńska im. św. Scholastyki ul. św. Marka 34 

W 1871 roku rozpoczęła tu swoją działalność Miejska Szkoła Wydziałowa 

Żeńska im. Św. Scholastyki - pierwsza państwowa szkoła dla dziewcząt w 

Galicji. Decyzję o organizacji szkół ponad elementarnych dla dziewcząt podjęto 

w 1869 roku. Od 1871 roku powstawały żeńskie seminaria nauczycielskie, 

przygotowujące do wykonywania określonego zawodu oraz żeńskie szkoły 

wydziałowe. Od 1 września 1881 roku przy Scholastyce działały tzw. kursy 

fachowe, które zostały przekształcone w Szkołę Praktycznych Robót 

Kobiecych. Organizacją kursów zajmowały się Maria Mayerberg i Maria 

Żarska. Dziewczęta uczyły się tutaj przedmiotów zawodowych, nabywały 

umiejętności w dziedzinie ,,praktycznych robót kobiecych", czyli krawiectwa, 

szycia, koronkarstwa.  
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4) Pierwsze prywatne gimnazjum żeńskie ul. św. Jana 11  

Szkoła ta została założona w 1896 roku dzięki staraniom m.in. jednej z 

najbardziej wpływowych polskich działaczek emancypacyjnych, Kazimiery 

Bujwidowej (1867-1932). Bujwidowa w wieku 26 lat przyjechała do Krakowa 

z zaboru rosyjskiego, gdy jej mąż, wybitny profesor bakteriolog Odon Bujwid, 

otrzymał posadę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jednak ona sama, jako 

kobieta, nie była na uniwersytecie mile widziana. Bujwidowa w młodości 

chciała studiować za granicą, w Genewie, jednak w wyniku sprzeciwu ciotki - 

opiekunki prawnej musiała porzucić marzenia o nauce i rozpocząć naukę 

krawiectwa. Być może to doświadczenie spowodowało, że była tak 

zdeterminowana do walki o wstęp kobiet na Uniwersytet. Zainicjowana przez 

Bujwidową akcja wysyłania przez kobiety podań o przyjęcie na Uniwersytet 

Jagielloński zakończyła się sukcesem. W 1894 roku wydział Filozoficzny UJ 

przyjął trzy hospitantki (z prawem zdawania egzaminów, bez prawa do 

dyplomu), ale już od 1897 roku kobiety mogły starać się o przyjęcie na Wydział 

jako pełnoprawne studentki. Powstanie Gimnazjum było drugim z 

najważniejszych osiągnięć Bujwidowej, stanowiło też wielki sukces ruchu 

kobiecego, otworzyło dziewczętom drogę na uniwersytet.  

5) Dom Marceliny Kulikowskiej ul. Pijarska 3 

Przyjechała do Krakowa po ukończeniu studiów w Genewie. Marcelina podjęła 

pracę w Pierwszym Żeńskim Gimnazjum, działał także aktywnie w 

Stowarzyszeniu na rzecz Pomocy Naukowej Polek, które wspierało kobiety 

studiujące za granicą i pozyskiwała fundusze na ich stypendia. Udzielała się w 

Towarzystwie Uniwersytetu Ludowego, była również modernistyczną poetką i 

powieściopisarką. Popełniła samobójstwo w 1910 roku, w wieku 38 lat. Jej grób 

znajduje się w zabytkowej części Cmentarza Rakowickiego 

6) Collegium Maius Ol. Jagiellońska 15  

Najstarszym budynek uniwersytecki w Polsce. Studiujące kobiety są obecne na 

uczelni od 121 lat. Dopiero w 1894 roku, dzięki zaangażowaniu i uporowi 

krakowskich emancypantek, przede wszystkim Kazimiery Bujwidowej, na UJ 

pojawiły się studentki: Jadwiga Sikorska, Stanisława Dowgiałło i Janina 

Kosmowska. Wcześniej, bo już w 1824 roku, Konstancja i Filipina Studzińskie, 

siostry Zakonu Miłosierdzia, uzyskały dy. plomy magistra farmacji na Wydziale 
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Lekarskim UJ. Był to ewenement na skalę europejską, kobiety zaczęły bowiem 

studiować na uniwersytetach ok. 1850 roku. Pamiętać jednak należy o tym, że 

siostry studiowały eksternistycznie, jako kobiety nie miały wstępu w mury 

uniwersytetu, również egzamin końcowy odbył się nie na UJ, lecz w Szpitalu 

św. Łazarza. Warto pamiętać o Gizeli Rei cher-Thon, wybitnej badaczce 

literatury, nazwanej matką polskiej komparatystyki literackiej. Reicher-Thon 

była jedną z pierwszych trzech kobiet, które obroniły doktorat (1927) na UJ.  

7) Pierwsza Kobieca Drogeria ul. Karmelicka 15  

W 1903 roku Jadwiga Sikorska-Klemensiewiczowa (1871-1963) założyła 

pierwszą w Krakowie drogerię, w której pracowały kobiety (zatrudniła swoje 

koleżanki ze studiów: Stanisławę Dowgiałło i Helenę Mackiewicz). W tym 

czasie drogerie miały charakter zbliżony do aptek i mogły być prowadzone 

jedynie przez magistrów farmacji. ,,Skład apteczny magistra farmacji J. 

Klemensiewiczowej" specjalizował się w artykułach higieny kobiecej i środkach 

do pielęgnacji niemowląt.  

8) Ujeżdżalnia ul. Rajska 12 Małopolskiego Ogrodu Sztuki  

Do maja 2010 roku stał tutaj budynek dawnej ujeżdżalni koni. Nowy budynek 

w pewnej mierze zachowuje kształt dawnej Ujeżdżalni. W tym miejscu na 

początku XX wieku odbywały się cyklicznie spotkania i wiece krakowskiego 

ruchu emancypacyjnego, którym przewodniczyły m.in.: Kazimiera Bujwidowa, 

Helena Witkowska, Maria Turzyma, Zofia Daszyńska-Golińska i Justyna 

Budzińska-Tylicka. Tu miała swój początek demonstracja na rzecz praw 

wyborczych kobiet z okazji pierwszych obchodów Międzynarodowego Dnia 

Kobiet w Krakowie 19 marca 1911 roku.  

9) Fabryka cygar ul. Dolnych Młynów 10  

Tu, gdzie teraz znajdują się nieczynne industrialne zabudowania, od roku 1871 

do początku XXI wieku działała Fabryka Tytoniu (Tabakfabrik), zwana 

popularnie cygarfabryką. W końcu XIX wieku zatrudniała ok. 1000 

pracowników, z czego ok. 900 stanowiły dziewczęta i kobiety, pochodzące w 

większości z podkrakowskich wsi. Fabryka była największym zakładem pracy 

w Krakowie, zaopatrywała w papierosy i cygara niedalekie koszary, miasto i 

wszystkie okoliczne miasteczka. Gdy do fabryki przywieziono bez uprzedzenia 

maszynę produkującą dziennie 100 tysięcy papierosów, 30 lipca 1896 roku 

robotnice podjęły pierwszy w tym regionie strajk prowadzony przez kobiety. 
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Protestowały w obawie przed utratą pracy. Był to jednocześnie pierwszy w 

Krakowie strajk na tak dużą skalę. Strajk trwał cały dzień, w jego efekcie żadna 

z pracownic nie została zwolniona, choć maszynę zainstalowano.  

10) Dom literatów ul. Krupnicza 22  

Kamienica, która w latach 1945-1995 należała do Związku Literatów Polskich. 

Mieszkało tam wiele literackich znakomitości, wśród nich Anna Świrszczyńska 

(1909-1984) - feministyczna poetka, autorka głośnego tomiku Jestem baba, 

która pisała o doświadczeniach zwykłych kobiet, nie docenianiu ich 

nieodpłatnej pracy, trudnym doświadczeniu macierzyństwa oraz o przemocy 

wobec kobiet. Świrszczyńska przyjaźniła się z Marią Leśniewską (1914-1990) - 

wybitną tłumaczką, która przełożyła m.in. Drugą płeć Simone de Beauvoir.  

11) Dom i pracownia Olgi Boznańskiej ul. Piłsudskiego 21  

Olga Boznańska (1865-1940), jedna z najwybitniejszych polskich artystek, 

genialna portrecistka, jako kobieta nie mogła kształcić się w Szkole Sztuk 

Pięknych w Krakowie. Korzystała więc z prywatnych lekcji i szkół jako 

jedynych dostępnych form edukacji artystycznej kobiet w końcu XIX wieku. 

Boznańska była wyrazistą, silną, niezależną osobowością, zainicjowała 

założenie Koła Artystek Polskich w Krakowie w 1899 r., które wspierało 

kobiety chcące tworzyć i kształcić się w dziedzinie sztuki. Jeszcze w 1911 roku 

inna wybitna malarka i graficzka związana z Krakowem, Zofia Stryjeńska 

(1891-1976), musiała studiować w Monachium w męskim przebraniu. Polskie 

uczelnie artystyczne zaczęły przyjmować kobiety na studia dopiero w II 

Rzeczypospolitej, na mocy prawa zapewniającego równość kobiet i mężczyzn.  

12) Spółdzielnia mieszkaniowa im. Władysławy Habicht ul. Syrokomli 19B 

Założona przed wiekiem instytucja - spółdzielnia mieszkaniowa urzędniczek 

pocztowych - działa tu do dziś. W austriackiej służbie państwowej kobiety 

zaczęto zatrudniać w latach 70. XIX wieku. Były to stanowiska w urzędach 

telegraficznych, pocztowych i w służbie kolejowej. Pierwsza kobieta, Józefa 

Waszak, została zatrudniona na poczcie w 1875 roku. Na początku XX wieku 

sytuacja urzędniczek była wyjątkowo trudna - ich pensje były znacząco niższe 

od pensji mężczyzn, nie miały prawa do urlopu, a decyzja o zamążpójściu 

oznaczała utratę prawa do wykonywania zawodu. W tej sytuacji wiele kobiet 

decydowało się na życie samodzielne. Dlatego właśnie urzędniczka pocztowa i 

działaczka społeczna, Władysława Habicht (1867-1963) zainicjowała w 1905 
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roku działalność Stowarzyszenia Urzędniczek Pocztowych Galicyjskich. 

Działało ono na rzecz równouprawnienia oraz poprawy warunków życia 

urzędniczek. W 1914 roku staraniem jego działaczek wybudowany został dom 

mieszkalny dla członkiń stowarzyszenia przy ul. Sołtyka 4 w Krakowie. Kobiety 

zorganizowały się same, by zamieszkać we własnym pokoju" i była to pierwsza 

tego rodzaju inicjatywa w Galicji.  

 IV.   Projekt Literacka Małopolska współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach 

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Stworzył również 

szlak kobiet na terenie małopolski.  

 

http://www.readingmalopolska.pl/pl/trails,19.html  

 

1) W Pławowicach znajduje się podniszczony klasycystyczny pałac należący niegdyś do 

rodziny Morstinów. Pełniło rolę dynamicznego ośrodka spotkań poetów. Latem 1928 i 

1929 roku gospodarz dworu Ludwik Hieronim Morstin zorganizował tu słynne 

spotkania poetyckie, w których brali udział Julian Tuwim, Leopold Staff, Antoni 

Słonimski, Iwaszkiewiczowie, Maria Jasnorzewska-Pawlikowska czy Zofia 

Starowieyska-Morstinowa.  

2) Na północ od Krakowa, w położonych za Kocmyrzowem Goszycach, znajduje się jeden 

z najstarszych dworów drewnianych, należący do 1945 roku do rodziców Zofii z 

Zawiszów Gąsiorowskiej-Kern. Jednak dziś ślady życia tej niezwykłej kobiety 

odszukamy głównie w "nowym", murowanym dworze (z 1899 r.), należącym do 

prawnuka. Choć miejsce to dla wielu kojarzy się wyłącznie z Jerzym i Anną 

Turowiczami (Anna byłą córką właścicielki), a więc środowiskiem Tygodnika 

Powszechnego oraz nazwiskami wielu wybitnych literatów i krytyków bywających tam, 

http://www.readingmalopolska.pl/pl/trails,19.html
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warto przypomnieć postać samej gospodyni. Była to kobieta nietuzinkowa: silna, 

odważna, przełamująca obyczajowe konwenanse epoki. Wychowana przez matkę 

Marię Wolską w duchu patriotycznym – była jedną z pierwszych konspiratorek w 

Krakowie, działała aktywnie w wywiadzie Legionów Polskich Piłsudskiego (marszałek 

był ojcem chrzestnym jej córki Anny), organizowała szkolenia wojskowe kobiet i 

chłopów, którym po wojnie 1920 ze swojego majątku wydzieliła działki. Była też jedną 

z pierwszych studentek UJ na wydziale rolnym.  

3) Dom Literatów do roku 1979 do miał swoją siedzibę Dom Literatów. Mieszkały tu w 

różnych okresach najbardziej znane polskie pisarki i tłumaczki: Wisława Szymborska, 

Anna Świrszczyńska, Halina Poświatowska, Joanna Olczak-Ronikier, Maria 

Leśniewska. 

4) Ul. Piłsudskiego 13 Mieściła się tu jedna z późniejszych siedzib postępowego, 

wspierającego emancypację kobiet I Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego, założonego w 

1896 roku dzięki staraniom m.in. Kazimiery Bujwid (zaangażowanej również w walkę 

o dostęp kobiet do edukacji akademickiej). 

5) Ul. Piłsudskiego 19a W latach 1946-1974 mieściła się tu redakcja Przekroju, który w 

czasach komunistycznych był okienkiem na "Zachód", ale i krytycznym głosem w dobie 

gierkowskiej propagandy sukcesu. Choć Dorota Terakowska, związana była jako 

reportażystka z tą gazetą już po zmianie adresu redakcji (od 1976 roku), to właśnie przy 

Piłsudskiego (wtedy Manifestu Lipcowego) przyszła z koleżanką "obejrzeć przy pracy" 

uwielbianego wówczas Ludwika Jerzego Kerna. 

6) Plac Kossaka 4 Tu możemy  zajrzeć do opuszczonego dziś ogrodu Kossakówki - 

będącej przed wojną znanym w całym mieście salonem artystycznym. Spędzały w nim 

swoje dziecięce lata wnuczki Juliusza Kossaka, Maria Jasnorzewska-Pawlikowska 

(Lilka) – poetka i dramatopisarka oraz satyryczka Magdalena Samozwaniec, jak 

również ich kuzynka Zofia Kossak-Szczucka, autorka powieści historycznych. 

7) Ul. Gontyny 12 Salwator to ukochane miejsce Anieli Gruszeckiej, powieściopisarki i 

krytyczki literackiej. Mieszkała ona wraz z mężem – językoznawcą Kazimierzem 

Nitschem – wśród map, książek i bieganiny ukochanego psa Azy. Opublikowana w 

1935 roku książka Przygoda w nieznanym kraju przyniosła jej wiele nagród i epitet 

„polskiej Virginii Woolf” ze względu na przedstawioną w niej siłę kobiecej przyjaźni i 

wzajemnej fascynacji między Klarą a Julią.  

8) Kopiec Kościuszki Marcelina Kulikowska pisała w kwietniu 1910 roku o  poczuciu 

wolności, którego doświadczyła, stojąc na szczycie kopca (i być może tylko wtedy):  
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„Wszędy otwarta droga... Wszędy przestwór, jednym głosem wołający: Lecieć... lecieć... 

lecieć... czuć w sobie swobodę niczym nie wstrzymaną... Lecieć... nic niemasz, coby za 

skrzydła chwyciło... nie masz nic, coby wolę wstrzymało... Jeden tylko ogromny krzyk w 

tę nieobjętą przestrzeń: Lecieć! Lecieć! Mknąć!...”. 

9) Ul. św. Jana 11 Mieściła się tu pierwsza siedziba I Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego. 

W 1904 roku dochodzi w jego murach do głośnego w Krakowie skandalu. Jak donosił 

konserwatywny „Czas”: „Gdy jedną z nauczycielek poproszono, aby towarzyszyła 

uczennicom do kościoła, oświadczyła że jest bez religijna i że chodzenie do kościoła 

nie zgadza się z jej zasadami.Ta sama pani tłumaczyła uczennicom jako najnowszą 

zdobycz nauk przyrodniczych, że człowiek jest zwyczajnym zwierzęciem”. Ową 

nauczycielką dumnie stojącą „pod sztandarem bezwyznaniowości” i szerzącą 

darwinizm była oczywiście Marcelina Kulikowska. 

10) Nowa Huta W Nowej Hucie usłyszymy niezwykłe opowieści ludzi, będących 

świadkami budowania nowej rzeczywistości i jednoczesnego zamazywania śladów 

poprzedzającego ją świata – opowieści odkrywanych dopiero od niedawna spod 

warstwy półprawd i zapomnienia. Narracje te zebrała Renata Radłowska w zbiorze 

reportaży pod tytułem Telenowela nowohucka. Oddaje tam głos zarówno tym, którzy w 

brutalny sposób zostali przez władzę komunistyczną wysiedleni z okolicznych, 

bogatych wiosek (Bieńczyc, Mogiły, Czyżyn, Pleszowa) do bloków, jak i tych, którzy 

przybyli tu w nadziei, że sami będą mogli wybudować sobie upragniony dom. 

11) Ul. Konopnickiej 15 „Jutro wyjeżdżam z Krakowa; jest mi tu za ludno, za głośno. 

Jestem tu traktowana jak gość, wkoło którego ciągle skupia się jakieś usiłowanie mające 

na celu zabawić go – i to mnie męczy”. Tak pisała 17 marca 1890 roku Maria 

Konopnicka, która miesiąc wcześniej opuściła Warszawę w poszukiwaniu spokojnego 

miejsca, gdzie mogłaby skupić się na pracy twórczej i gdzie jej sprawy rodzinne nie 

byłyby pożywką dla świata.  

12) W Kwiatonowicach poszukiwała spokoju dla swojej pracy twórczej strudzona podróżą 

Lina Bögli – szwajcarska podróżniczka i nauczycielka, która mieszkała w majątku 

rodziny Sczanieckich. Tam właśnie dwukrotnie spisywała swoje wspomnienia z 

podróży dookoła świata. Najpierw, na przełomie 1902 i 1903 roku w Kwiatonowicach 

powstała powieść Vorwärds (czyli Naprzód, polskie wydanie ukazało się w 1908 roku 

pod tytułem Avanti. Listy z podróży naokoło świata). 

13) Zakopane przed I wojną znajdowało się w prywatnych rękach: bogatych górali  

(Bustryckich, Gąsieniców, Sobczaków) i właścicieli ziemskich. Lasy koło Morskiego 
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Oka i Kuźnice (dziś w większości są to tereny Tatrzańskiego Parku Narodowego) 

należały wówczas do majątku hrabiego Władysława Zamoyskiego. Wraz z matką 

Jadwigą założyli najpierw w Kórniku, a potem w Kuźnicach działającą do 1949 roku 

Szkołę Pracy Domowej Kobiet (zwaną Zakładem Kuźnickim).  

14) Ojciec Wisławy Szymborskiej, Wincenty, był od 1904 roku zarządcą majątku 

Zamoyskich. Wraz z rodziną mieszkał do 1923 roku w domu w Kuźnicach (dziś jest tu 

restauracja). Choć poetka "nie zdążyła" urodzić się w Zakopanem, darzyła to miejsce 

wyjątkowym sentymentem. Od 1952 roku (kiedy została członkinią ZLP) każdego 

października jeździła w góry i zatrzymywała się w dawnym domu pracy twórczej 

"Astoria". 

V. Trasy które również powstały na terenie województwa małopolskiego:  

● Trasa śladami krakowskich Żydówek: Trasa ta przedstawia Kraków budowany przez 

Żydówki – ortodoksyjne i pochodzące z asymilujących się rodzin, filantropki, 

pedagożki, sportsmenki, lekarki, fotografki i bojowniczki ruchu oporu. Trasa opowiada 

o mieście takich kobiet jak Zofia Ameisen, Amalia Krieger, Gusta Draenger, Paulina 

Wasserberg, Maryla Freiwald, Sara Schenirer. 

● Trasa śladami wybitnych krakowianek: Trasa ta prezentuje miejsca związane z 

takimi kobietami jak wybitna podróżniczka, a wcześniej znana krakowska aktorka 

Jadwiga Mrozowska–Toeplitz, ewangelicka pedagożka Wanda Bobkowska, malarka 

Teresa Rudowicz, poetka Anna Świrszczyńska. 

● Trasa śladami krakowskich sióstr Virginii Woolf: Przedstawiamy sylwetki i miejsca 

związane z krakowskimi artystkami, pisarkami, poetkami i emancypantkami, których 

dorobek artystyczny, literacki, naukowy nawiązuje do twórczości Virginii Woolf. Trasa 

powstała we współpracy z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.  

VI. Propozycje zmian w istniejących szlakach  

➢ Utworzenie aplikacji mobilnej z pełnymi trasami Szlaku Kobiet, dzięki czemu będą one 

dostępne dla każdego, będzie łatwiejszy dostęp do informacji o miejscach znajdujących 

się na szlaku, ponieważ obecnie ciężko znaleźć dokładnie rozpisany każdy ze szlaków.  

➢ Kobiety warte uwagi:  

- Aneta Pondo, dziennikarka, założycielka i redaktorka naczelna „Miasta 

Kobiet”, organizatorka projektów dla kobiet, prezeska Fundacji Miasto Kobiet. 

- Małgorzata Jantos, wiceprezes stowarzyszenia Most Kobiet, radna miasta 

Krakowa nieprzerwanie od 2002, w latach 2010–2014 wiceprzewodnicząca rady 

https://www.miastokobiet.pl/aneta-pondo-wstepniak-15-lecie/
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miasta, przedsiębiorca, założycielka w 1991 roku jednej z pierwszych szkół 

prywatnych powstałych w Polsce po transformacji ustrojowej; doktor filozofii, 

pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

- Monika Harpula, kanclerz Uniwersytetu Jagiellońskiego, zdobyła nagrodę 

wpływowej kobiety małopolski 2020 

- Agata Kornhauser-Duda, Pierwsza Dama RP, żona Prezydenta Andrzeja Dudy. 

- Agnieszka Radwańska- tenisista ziemna, W Krakowie ukończyła gimnazjum 

oraz liceum ogólnokształcące – jest absolwentką Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w 

Krakowie. 

- Halina Mikołajska (1925 – 1989) – polska aktorka i reżyserka. Absolwentka 

Państwowej Szkoły Dramatycznej przy Teatrze Starym w Krakowie. Po 

ukończeniu studiów występowała na deskach krakowskich teatrów w takich 

sztukach jak „Orfeusz” (rola Eurydyki). Należała do KOR-u, a w czasie stanu 

wojennego została internowana. Zagrała również w wielu ważnych filmach, 

takich jak: „Nikt nie woła” czy „Barwy ochronne”. 

- Helena Rubinstein urodziła się 25.12.1870. Polska bizneswoman, jedna z 

najbogatszych kobiet w historii 

- Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – polska poetka i dramatopisarka. Urodziła 

się 24 listopada 1891 w Krakowie. Przyjaźniła się m.in. z poetami tworzącymi 

grupę Skamander oraz z Witkacym.Debiutowała w 1922 tomikiem wierszy 

Niebieskie migdały. W jej tekstach pojawiają się tematy kobiecego 

doświadczenia świata, zmysłowości i erotyki. Jej utwory często opisuje się jako 

należące do nurtu feministycznego.  

- Zofia Stryjeńska (z domu Lubańska) urodziła się 13 maja 1891 roku w Krakowie 

i zmarła 28 lutego 1986 w Genewie. To najsłynniejsza polska artystka plastyk 

okresu dwudziestolecia międzywojennego. 

 

 

Bibliografia: 
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Województwo mazowieckie 

Opracowanie: Patrycja Perchuć 

Województwo mazowieckie jest to jedno z 16 województw na terenie Polski. Znajduje 

się w środkowej i wschodniej części kraju i jest największych i najbardziej zaludnionym 

województwem. Obejmuje obszar 35 558,47 km2, co stanowi 11,4% obszaru kraju. Stolicą 

tego województwa jest Warszawa. Liczba ludności w tym 

województwie wynosi 5,4 mln, z czego 52,2% stanowią 

kobiety. Utworzone zostało 1 stycznia 1999 roku. 

Województwo to graniczy z takimi województwami jak:    

• Kujawsko-pomorskie 

• Lubelskie 

• Łódzkie 

• Podlaskie 

• Świętokrzyskie 

• Warmińsko-mazurskie 

Według danych z 2012 roku, w województwie mazowieckim lasy 

obejmowały powierzchnię 815,0 tys. ha, co stanowiło 22,9% jego powierzchni. 26,9 tys. ha 

lasów znajdowało się w obrębie parków narodowych m.in.: Kampinoski Park Narodowy.  

Malinowski Szlak Kobiet 

Szlak kobiet, który znajduje się na terenie województwa mazowieckiego jest Malinowski Szlak 

Kobiet, znajdujący się na terenie miasta Milanówek, w powiecie grodziskim, które leży na 

południowy zachód od stolicy. Szlak z tego co podają informację jest wyposażony w 

infrastrukturę turystyczną, a szlak powstał przez grupę Milanowianek.  

Co jest celem szlaku? 

Celem szlaku jest przywrócenie pamięci i wiedzy o kobietach mieszkających, tworzących i 

pracujących w Milanówku od zarania jego dziejów do czasów współczesnych. Gdy popatrzymy 

na historię Milanówka, widzimy, że barwnych i twórczych postaci kobiet było wiele. O 

niektórych z nich wiemy więcej lecz o niektórych nieco mniej gdyż większość skrywa zasłona 

niepamięci.  

Malinowski szlak kobiet został stworzony śladami kobiet, które przyczyniły się do rozwoju 

miasta Milanówek. Do tych kobiet zaliczają się takie osobistości jak: 
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1. Bronisława Agnieszka Lasocka 

Urodzona w 1835 roku w Mszczonowie jako córka małżeństwa Łuszczewskich. Zmarła w 

1921 roku jako żona Leona Lasockiego. Co takiego wniosła do miasta Milanówek? Mówi 

się, że była niereformowalną założycielką miasta Milanówek, jednak oficjalnie uznaje się jej 

najmłodszego syna- Michała Piotra Lasockiego. Sercem majątku Milanówek był Dwór 

Lasockich, który już niestety nie istnieje. Mieścił się on w 

północnych terenach miasta, wzdłuż obecnej ulicy 

Kościuszki. Bronisława została pochowana na Cmentarzu 

Powązkowskim w Warszawie. Dokładne miejsce jej 

pochówku to kwatera 158 w rzędzie 1, miejsce 1-3. Wraz 

ze swoim mężem Leonem mieli trójkę dzieci: Antoniego, 

Marię oraz Michała. Antoni i Maria zmarli wcześniej niż 

ich matka. Mąż Bronisławy zmarł podczas zesłania na 

powstanie styczniowe. Kobieta chciała dołączyć do męża, 

jednak przed uzyskaniem zgody na podróż otrzymała list z 

informacją o śmierci męża. Po pochowaniu męża i 

sprzedaniu majątku rodzinnego, w 1867 roku, zakupiła mniejszy Milanówek. O samej 

Bronisławie tak naprawdę niewiele wiadomo, większość informacji na temat tej kobiety 

uzyskanych zostało przez autorkę wspomnienia o niej- Agatę Markiewicz, która posiada 

informacje przekazywane ustnie przez rodzinę Bronisławy.  

2. Barbara Moes 

Urodzona 6 lipca 1907 roku w Sumówce na Podolu. Zmarła 

9 marca 2006 roku w Grodzisku Mazowieckim. Pochowana 

została na cmentarzu w Milanówku. Dokładne miejsce jej 

pochówku to kwatera 11, rząd Al.B  n/m2/1, numer grobu 

to 15. Po zawieruchach I i II WŚ XX wieku, od 1949 roku 

mieszkała w Milanówku, gdzie przeżyła 57 lat. Pomimo tego 

iż zamieszkała tam przypadkiem, podjęła decyzję o 

pozostaniu tam. Po narodzinach najmłodszego syna- 

Aleksandra, zostaje podjęta decyzja o wynajęcie domu przy 

ulicy Grodeckiego 8. Dom dzielili wraz z rodziną księżnej 

Teresy Lubomirskiej. Co sprawiło, że znalazła się na 

szlaku? Jej dokonania w dziedzinie medycyny, gdyż w tym 

kierunku była utalentowana. Po kilku latach Barbara wraz z rodziną doczekali się własnego 
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domu, który znajdował się przy ulicy Lasockiego 3. Miejsce to przez znajomych i dzieci było 

nazywane pałacem.  

3. Róża Kotowicz 

 

Urodzona w 1842 roku. Jej panieńskie nazwisko to Bylewska. Zmarła w 1923 roku w willi 

„Waleria” w Milanówku. Była matką Walerii Morozowicz. Róża była zesłanką syberyjską, a 

po 10 latach od czasu zesłania, wraz z córkami- Walerią i Leonią- wróciły do kraju. Aby 

ratować rodzinę, mąż róży by chronić swoją żonę i dzieci przed wynarodowieniem, który był 

skazany na dożywocie, pozostał na zsyłce gdzie zmarł kilka lat później od odejścia rodziny.  

 

4. Waleria Morozowicz 

Była córką Róży Kotowicz oraz żoną Rufina Morozowicza. Urodzona około 1862 roku. 

Zmarła w 1931 roku w Milanówku. Została pochowana w rodzinnym grobie na warszawskich 

Powązkach w Alei Katakumbowej- dokładniej w kwatera 2, filar 5. Za życia Waleria była 

śpiewaczką Operetki Warszawskiej, aktorką, tancerką, kobietą przedsiębiorczą, 

pomysłodawczynią oraz inicjatorką budowy willi „Waleria” gdzie później została pochowana 

jej matka a także organizatorka życia artystyczno-kulturowego. Była jedną z pierwszych 

mieszkanek Letniska Milanówek. Posiadała córkę- Marię- dla której była wzorem 

emancypantki. Wnuczka Walerii Morozowicz- Hanna Mickiewiczowa- pamięta swoją babkę 

jako energiczną, o silnym charakterze kobietę. Waleria za życia pracowała na to, by każda 

kobieta doceniała swoje prace i miała swoje, zarobione przez siebie pieniądze, by nie były 

zależne od mężów. Mówi się, że Waleria odkupiła kilka działek w Milanówku od Michała 

Lasockiego.  
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5. Maria Morozowicz- Szczepkowska 

Maria była córką Walerii Morozowicz i Rufina 

Morozowicza. Urodzona w 1885 roku w Warszawie. 

Zmarła w 1968 w Milanówku. Była aktorką, dramato-

pisarką, feministką i animatorką kultury. Była żoną Jana 

Szczepkowskiego i matką Hanny Mickiewicz. Maria 

walczyła o prawa kobiet u boku takich tożsamości jak: 

Irena Krzywiczka czy Tadeusz Boy-Żeleński. Tak samo 

jak jej matka, Maria nie polegała na pieniądzach męża 

tylko pięła się sama w górę przez swój talent. Napisała 36 

sztuk teatralnych m.in. „Sprawa Moniki”, która została 

wydana 6 listopada 1933 roku pod nazwą „ Doktor 

Monika” w Play-house na Broadwayu i zekranizowane w 

Hollywood.  

 

 

6. Hanna Barbara Szczepkowska-Mickiewicz 

Była córką Marii Morozowicz-Szczepkowskiej i jej męża Jana Szczepkowskiego. Urodzona 25 

maja 1915 roku w Krakowie. Zmarła 23 września 2006 roku w Milanówku. Artystka, 

inicjatorka otwartego w 1978 roku w 

willi „Waleria” muzeum Jana 

Szczepkowskiego i rodzinnej fundacji 

jego imienia. Na plebanii w szpitalu 

polowym, podczas II WŚ Hanna była 

zaangażowana w opiekowanie się 

rannymi. Wraz ze swoim mężem- 

Adamem Mickiewiczem- podczas 

całego okresu okupacji i w 

pierwszych miesiącach wyzwolenia, 

działała w konspiracji a później 

przechowywała mikrofilmy 

dokumentujące prace i życie w polskich podziemiach. Dokumenty te ujawniła dopiero w wolnej 

Polsce, w 1995 roku. Nie skończyła studiów medycznych po zakończeniu wojny lecz 
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poświęciła się wychowaniu córki i opiece nad schorowanym mężem, który po trzech latach 

więzienia pozostał inwalidą.  

 

7. Halina Frasunkiewicz 

Panieńskie nazwisko Haliny to Soroko. Urodzona 19 marca 1906 roku w Wilnie jako córka 

Jadwigi i Stanisława Soroko. Zmarła 18 grudnia 1987 roku jako żona Juliusza 

Frasunkiewicza, z którym wzięła ślub w 1936 roku. Została pochowana na cmentarzu 

parafialnym w Grodzisku Mazowieckim. Halina Frasunkiewicz była absolwentką Akademii 

Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Była malarką, która głównie 

malowała pejzaże, portrety i martwą naturę za pomocą farb olejnych i pasteli. Uczyła w Łodzi, 

Sieradzu- gdzie mieszkała aż do wybuchu II WŚ- i Pabianicach. Wojnę spędziła w Warszawie 

pracując w prywatnej fabryce mebli „Współczesne Wnętrze”. W 1951 roku dostała pracę w 

sekcji graficznej Instytutu Jedwabiu Naturalnego w Milanówku. Po przyjęciu tej posady, wraz 

z córką- Marią i mężem, kobieta zamieszkała na stałe w „Gabrysinie” czyli rodzinnej willi męża 

w Milanówku. Wszystkie jej prace były oddawane przyjaciołom albo wisiały u niej w domu, 

jedynie dwie jej prace zostały wywieszone na wystawie i stało się to 26 maja 1996 roku. 

Ostatnim obrazem jaki namalowała był zimowy pejzaż, który namalowała na podstawie 

otrzymanej widokówki.   

 

8. Róża Sokołowska 

Urodzona w 1918 roku w Pobikrach na Podlasiu jako najstarsze dziecko Marii z Horwattów i 

Józefa hrabiego Jezierskiego. Zmarła w listopadzie 1985 roku. Była kresowianką, 

sanitariuszką w Mokotowie w powstaniu warszawskim, studentką Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie. Mając zaledwie 26 lat trafiła do Milanówka wraz z ocalałymi z powstania. Przez 

wiele lat pracowała w zakładzie Jedwabiu Naturalnego w Milanówku tak samo jak Halina 

Frasunkiewicz. Okupacja zabrała jej rodzinę, dom oraz zdrowie gdyż została ciężko ranna przez 

uderzenie odłamkiem granatnika w głowę, podczas powstania. Lekarz nie posiadając 

odpowiedniego sprzętu, obcęgami wyciągał z niej odłamek, a następnie kobieta przez trzy dni 

leżała w piwnicy ze zwłokami.  

 

9. Anna Szadkowska 

Urodzona 23 października 1937 roku w Tomaszowie Mazowieckim jako córka Joanny i 

Wacława Wojtaszków. Zmarła 3 września 2013 roku w Grodzisku Mazowieckim. Pochowana 

została na cmentarzu parafialnym w Milanówku. Dokładne miejsce spoczynku to kwatera 
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4, rząd 1, numer grobu 4. Była nauczycielką języka polskiego i pedagogiem, którego kochały 

dzieci. Od 1957 roku związana z milanowskimi szkołami, uczestniczka marca 1968, działaczka 

NSZZ Solidarności. Została przez nią zgromadzona imponująca biblioteka wydawnictw, taśmy 

z audycjami i filmami z podziemia.  

 

10. Felicja Witkowska 

Urodzona w 1879 roku w Biłgoraju. 

Zmarła 16 października 1976 roku 

w Warszawie. Pochowana została 

na cmentarzu parafialnym w 

kwaterze 10, miescu 3-9. Felicja 

Witkowska była fotografką, 

posiadaczka jedynego zakładu 

fotograficznego w Milanówku pod 

nazwą „Foto-Witkowska”, który 

otworzyła w 1924 roku i 

funkcjonował do połowy lat 50. 

Wybierała prace na własny 

rachunek zgodnie ze swoją pasją do fotografowania. Była żoną Józefa Witkowskiego, który 

zmarł 1928 roku a za życia był kierownikiem milanowskiej poczty. Wraz ze śmiercią męża, 

Felicja traci z dwójką dzieci- Anielą i Ryszardem- służbowe mieszkanie przy poczcie, jednak 

długo czasu nie minęło a była ona w stanie wynająć lokum przy ulicy Starodębów, a finalnie 

osiąść w drewnianej willi Aleksandrówka przy ulicy Warszawskiej 14 w Milanówku. Willa 

jednak nie istnieje w dzisiejszych czasach. W związku z tym, że była jedyną fotografką w 

mieście, często była zapraszana na różne imprezy i wydarzenia, nawet raz przybył z wizytą do 

niej prezydent Ignacy Morawiecki.  

 

11. Danuta Kasińska 

Urodzona 18 czerwca 1928 roku w Brwinowie jako córka Ireny Rodziewicz i Bolesława 

Sałygi. Zmarła w 2010 roku w Milanówku. Danuta Kasińska była żoną Andrzeja Kasińskiego, 

z którym po ślubie zamieszkała przy ulicy Okólnej 14 w rodzinnej willi Kasińskich. Była 

nauczycielką języka angielskiego i niemieckiego oraz pedagogiem. Pod swoją opiekę brała 

chore i kalekie ptaki gdyż była miłośniczką natury.  
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12. Julia Wagner 

Urodzona 20 lipca 1912 roku na Syberii jako córka Heleny i Bohdana Przecławskich. W 

Milanówku mieszkała od 1940 roku, zaś w 1942 roku stała się panią willi „Róża” przez ślub z 

Zygmuntem Wagnerem. Mieszkała tam przez 55 lat. W 1946 owdowiała i wychowywała sama 

dwóch synów. Na dwa lata przed jej śmiercią, 47 lat starania się o odzyskanie jej domu opłaciły 

się. Willa „Róża” została uhonorowana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

 

13. Halina Markiewicz 

Urodzona 2 lutego 1912 roku w Wielkiej Połonickiej na Kijowszczyźnie w ziemiańskiej 

rodzinie jako córka Jadwigi i Kazimierza Korońskich. Zmarła 29 maja 1997 roku. Była 

nauczycielką w Liceum Ogólnokształcącym w Milanówku, w którym 

podjęła pracę w 1948 roku. Miała przydomek „Psorka” nadany przez 

uczniów. Zasłynęła z organizacji mazurskich wypraw kajakowych dla 

młodzieży. Przez rany zadane podczas wojny (trafiona została w płuco, 

głowę i nogę) trafiła do szpitala przy ulicy Spacerowej 3.  

 

14. Halina Mozes 

Urodzona 2 lutego 1934 roku w Krasnym koło Lublina. Była artystką 

cyrkową, woltyżerką, treserką bengalskich i ussuryjskich tygrysów. Od 

1990 roku do 14 sierpnia 2014 roku mieszkała w Milanówku. W tym roku 

też zmarła. Zasłynęła międzynarodowymi sukcesami zawodowymi i 

uznaniem wśród ludzi. Jej ukochany tygrys nazywał się Amur. 

15. Celina Nahlik-Petry 

Urodzona 10 kwietnia 1895 roku w Monasterzyskach. Zmarła 

15 listopada 1970 roku w Milanówku. Wraz z mężem została 

pochowana we wspólnym grobie na milanowskim cmentarzu w 

kwaterze 12, rzędzie 1, numer grobu 7. Celina była 

śpiewaczką operową, kresowianką, spikerką Polskiego Radia 

Lwów i Polskiego Radia Wrocław. W 1920 roku debiutowała w 

tytułowej roli w „Trosce” na scenie Opery we Lwowie. Jest 

autorką reportaży muzycznych „Szlakiem melodii przez pół 

Europy”. Była żoną Juliusza Petry, z którym po zakończeniu 

wojny pracowała w Polskim Radiu Wrocław.  
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Mapa szlaku 

 

 

Promocja szlaku 

Sposobem na wypromowanie może być:  

• aplikacja mobilna  

• profil na Facebooku, Instagramie 

• reklama w regionalnym radiu  

• kody QR w miejscach oznaczonych na mapie 

 

Propozycja zmiany w szlaku 

Proponowałabym dodanie kilku postaci do tego szlaku, nie jest ich mało, jednak w 

województwie mazowieckim przeważają kobiety jeśli chodzi o zaludnienie. Dodatkowo 

kobiety z województwa upominają się by więcej ulic było nazywane imieniem kobiet, które 

naprawdę zasłużyły na miano zapamiętania. M.in. takimi kobietami są: 

• Zofia Rabcewicz- wybitna pianistka oraz jurorka Międzynarodowych Konkursów 

Pianistycznych im. Fryderyka Chopina.  
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• Halina Truskolaska- lekarka niezwykle oddana swoim pacjentom.  

• Stanisława Witaczek- wraz z bratem założyła Centralną Doświadczalną Stację 

Jedwabiczną i przemysłu jedwabicznego.  

 

 

Bibliografia:  

http://www.milanowianki.pl 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Województwo_mazowieckie 

http://www.szlaki.sgpm.krakow.pl/milanowski-szlak-kobiet/ 

https://issuu.com/przestrzenkobiet/docs/szlaki_kobiet 
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Województwo opolskie 

Opracowała: Klaudia Korzeniowska 

 

Jedno z 16 województw w Polsce, jest obecnie najmniejszym województwem w Polsce. 

Według danych z 30 czerwca 2020 r. było też województwem z najmniejszą liczbą 

mieszkańców. Mimo tego w województwie jest tak wiele wyjątkowych kobiet, które zapisały i 

zapiszą się na karcie historii. Tematem przewodnim są kobiety – ich rola w polityce, kulturze i 

społeczeństwie. Co zrobiły opolanki? Opolanki uzyskując kolejne prawa do: edukacji, wyboru 

zawodu, równości w małżeństwie, czy też życia publicznego oraz wyborów politycznych, 

poszerzały krok po kroku sferę wolności osobistej. W roku 1919 mogły już, z narastającą 

ufnością we własne siły patrzeć w przyszłość. 

Istniejące Szlaki 

Spacer na 100- lecie uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Opolu 

Rewolucja przemysłowa w XIX w. i pocz. XX w. była czasem szybkich przemian 

cywilizacyjnych. W ślad za nimi, w całej Europie poszły zmiany polityczne, społeczne i 

kulturowe. Objęły one także miasto Opole. Poprzez zmieniającą się strukturę zatrudnienia, 

zmieniała się także sytuacja kobiet, które stopniowo i systematycznie wywalczały sobie prawa 

w sferze życia publicznego, która dotąd była dla nich zamknięta, bo uważano ją za sferę dla 

nich obcą. Spacer opowiada o życiu kobiet, tworzy całość przenosząc nas do dawnych czasów, 

w których kobiety miały cięższe życie i ogrom obowiązków, ponieważ równouprawnienie nie 

było w tamtych czasach stosowane. Spacer prowadzi przez najważniejsze punkty w Opolu, 

które kojarzą się z kobietami. O jakich kobietach mowa? Przede wszystkim o gospodyniach 

domowych, kobietach pracujących w branży tekstylnej i odzieżowej, przemyśle spożywczym, 

używek oraz papierniczym i poligraficznym. Ale także o robotnicach pracujących w 
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drukarniach, artystkach, krawcowych. Opisywana jest droga, którą kobiety musiały przejść, 

żeby dojść do głosu i uzyskać możliwość praw wyborczych2. 

Szlak Czarownic – opolskie historie z XVII wieku 

 

Rowerowy „Szlak Czarownic” to efekt polsko-czeskiego projektu „Szlakiem czarownic 

po czesko-polskim pograniczu”, realizowanego w latach 2008-2010. Trasa przejazdu 

zaplanowana została w taki sposób, aby umożliwić zwiedzenie miejsc związanych z historią 

procesów kobiet, które w wyniku oskarżeń o stosowanie czarów, kończyły swój żywot palone 

na stosie. Rowerowy Szlak Czarownic wiedzie przez województwo opolskie, a następnie przez 

terytorium Czech. 

Aby wyjaśnić genezę tej nazwy musimy cofnąć się do odległych czasów, a mianowicie 

– XVII wieku, kiedy to na skutek kilku czynników (wojny, epidemie, klęski nieurodzaju, głód) 

zaczęto o wszystko co złe oskarżać złe moce, a dokładniej – kobiety stosujące czary. Od roku 

1622 do 1684 na terenach Księstwa Nyskiego oskarżono i spalono na stosie od 250 do 500 

osób, głównie kobiet nazywanych czarownicami. Często do skazania wystarczyło zwykłe 

posądzenie o stosowanie czarów, a niejednokrotnie przyznanie się do winy wymuszano 

wymyślnymi torturami. Procesy czarownic w kulminacyjnym momencie przybierały tak dużą 

skalę, że dochodziło do zbiorowych egzekucji. Ostatnie wyroki śmierci, według źródeł 

zapadały w latach 1683-1684.3 

 

 

 

 
2 https://skgd.pl/wp-content/uploads/2019/12/Opolski-Szlak-Kobiet.-gotowy.pdf 
3 https://zamkowymlyn.pl/atrakcje-opolszczyzny/szlak-czarownic-opolskie-historie-z-xvii-wieku/ 

https://skgd.pl/wp-content/uploads/2019/12/Opolski-Szlak-Kobiet.-gotowy.pdf
https://zamkowymlyn.pl/atrakcje-opolszczyzny/szlak-czarownic-opolskie-historie-z-xvii-wieku/
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Powstania Śląskie 

 

 

 2 tys. kobiet w Powstaniach Śląskich – w sztabach, szpitalach, z bronią w ręku. W 

każdej z form działalności powstańczej i plebiscytowej odnajdujemy kobiety. Walczyły z 

bronią w ręku. Kopały okopy, opatrywały rannych i się nimi opiekowały, wykonywały prace 

biurowe, były kurierkami, obsługiwały telefony i telegrafy, prały, gotowały, sprzątały, szyły, 

były tłumaczkami. Dziewczęta i kobiety były pracownicami herbaciarni, prowadziły kantyny i 

kasyna, gdzie powstańcy zmierzający na front mogli się posilić i odpocząć. Były kucharkami 

gotującymi strawę dla powstańców, "robotnicami kuchennemi" oraz "podawaczkami do stołu". 

Brały również udział w transportach broni. Parały się też wywiadem – było im łatwiej niż 

mężczyznom, przekraczać linię frontu, gdyż wzbudzały mniej podejrzeń, były więc kurierkami 

i łączniczkami. Bezcenna była pomoc maszynistek w sztabach dowództw nieprzyjacielskich, 

które jako konfidentki dostarczały ważne odpisy tajnych dokumentów. 

 Kobiety podczas powstań trafiały też do niewoli, padały ofiarą gwałtów, zostawały 

ranne i ginęły. Dwa wykazy poległych, sporządzone w 1936 i 1970 r., wymieniają odpowiednio 

dwanaście i siedemnaście poległych kobiet we wszystkich trzech powstaniach śląskich. Jak 

jednak podkreśla dr Parys, to na pewno nie wszystkie kobiety, które zginęły podczas powstań. 

Według doniesień z I powstania "w Katowicach Niemcy zakłuli 20 kobiet za to, że ich mężowie 
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są w powstaniu". W Szombierkach "rozstrzelano masowo powstańców nie oszczędzając kobiet 

i dzieci"4. 

Szlak III Powstania Śląskiego 

Pomnik Czynu Powstańczego na Górze św. Anny 

Kolejnym Szlakiem jest Szlak III Powstania Śląskiego, a mianowicie ważnym miejscem 

na szlaku są Sławięcice, gdzie podczas II wojny światowej istniał obóz koncentracyjny. 

Pozostała po nim murowana wieżyczka strażnicza, piec do palenia ciał i brama wjazdowa do 

żydowskiego obozu pracy Judenlager w Blachowni-Sławięcicach. Obóz ten 1 kwietnia 1944 r. 

został przekształcony w obóz koncentracyjny Arbeitslager Blechhammer, stając się podobozem 

Oświęcimia-Brzezinki. Istniał do 21 stycznia 1945 r., przebywało tu 3-4 tys. więźniów, w tym 

ok. 200 kobiet, zginęło lub zostało zabitych ok. 250 osób, a podczas likwidacji obozu i marszu 

ewakuacyjnego 800. Pomnik Czynu Powstańczego na Górze św. Anny powstał na placu 

dawnego, ku czci poległych oraz pomniki poświęcone ofiarom wojen i powstań – głównie 

mieszkańcom tego regionu5. 

Projekt “Moc kobiet” 

 Ostatnim ważnym elementem, jest projekt "Moc kobiet" to projekt stworzony przez 

kobiety dla kobiet. Obejmuje on dwa etapy - warsztaty WenDo i stworzenie muralu 

poświęconego kobietom, które miały wpływ na rozwój Opola i Opolszczyzny. Projekt "Moc 

kobiet" składa się z dwóch etapów. Jednym z nich są warsztaty WenDo. Jest to sztuka 

samoobrony i asertywności stworzona specjalnie dla kobiet. Uczymy tutaj nie tylko, jak bronić 

się przed fizyczną napaścią, ale też jak reagować w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu 

i jak uwalniać głos - wiele kobiet w momentach zagrożenia piszczy, a powinny reagować 

 
4 https://dzieje.pl/aktualnosci/2-tys-kobiet-w-powstaniach-slaskich-w-sztabach-szpitalach-z-bronia-w-

reku 

5 https://turystyka.opolskie.pl/data/dataPublicator/opolskie_piesze_szlaki_turystyczne.pdf s. 36 

https://dzieje.pl/aktualnosci/2-tys-kobiet-w-powstaniach-slaskich-w-sztabach-szpitalach-z-bronia-w-reku
https://dzieje.pl/aktualnosci/2-tys-kobiet-w-powstaniach-slaskich-w-sztabach-szpitalach-z-bronia-w-reku
https://turystyka.opolskie.pl/data/dataPublicator/opolskie_piesze_szlaki_turystyczne.pdf
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głośno. Drugim etapem projektu jest konkurs na projekt muralu ukazującego sylwetki kobiet, 

które miały wpływ na rozwój Opola i Opolszczyzny. Jego celem jest ukazanie tego, co region 

zawdzięcza pracy kobiet, ich sile i twórczości.6 

Znane kobiety w województwie opolskim 

Krystyna Czaja, Anna Potocka, Teresa Jednoróg i Danuta Bajak - znane i zasłużone 

przedstawicielki życia publicznego regionu - Ambasadorki Aktywności Kobiet. Będą 

promować tę ideę i wspierać kobiety na Opolszczyźnie. Ambasadorkami Aktywności Kobiet 

zostały panie, których dotychczasowe dokonania są wzorem i dowodem na to, jak wiele może 

osiągnąć kobieta w sferze nauki, biznesu, administracji, kultury czy działalności społecznej. 

Prof. Krystyna Czaja była rektorem Uniwersytetu Opolskiego, Anna Potocka kieruje Galerią 

Sztuki Współczesnej w Opolu, Teresa Jednoróg jest prezesem Fundacji "Dom Rodzinnej 

Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym", a Danuta Bajak szefową Opolskiego Związku 

Rolników i Organizacji Społecznych.7 

• Aida Bella - łyżwiarka szybka specjalizująca się w short tracku 

• Barbara Kamińska, wicemarszałek województwa opolskiego 

• Violetta Porowska - posłanka na Sejm IX kadencji, wicewojewoda opolski, działaczka 

społeczna i samorządowiec, menadżer służby zdrowia, urzędniczka państwowa 

• Edyta Górniak - piosenkarka 

• Dorota Simonides – folklorystka, wykładowczyni akademicka, polityk, profesor nauk 

humanistycznych, posłanka na Sejm PRL VIII kadencji, 1990-2005 senator I, II, III, 

IV, V kadencji 

• Anna Dydzik - blogerka 

• Elżbieta Zapendowska – krytyk muzyczny, specjalistka od emisji głosu, osobowość 

telewizyjna 

• Sabina Nowosielska - menadżer, działaczka sportowa i samorządowa, od 2014 

prezydent Kędzierzyna-Koźla 

• Aleksandra Konieczna – aktorka, reżyserka teatralna, trzykrotna laureatka Orła 

• Kamila Świerc - miss Polski 2017 

 
6https://opole.wyborcza.pl/opole/7,35086,20523770,chca-stworzyc-szlak-herstoryczny-opola-

poswiecony-zasluzonym.html 

7 https://nto.pl/cztery-znane-opolanki-zostaly-ambasadorkami-aktywnosci-kobiet-w-

regionie/ar/4532535 

https://opole.wyborcza.pl/opole/7,35086,20523770,chca-stworzyc-szlak-herstoryczny-opola-poswiecony-zasluzonym.html
https://opole.wyborcza.pl/opole/7,35086,20523770,chca-stworzyc-szlak-herstoryczny-opola-poswiecony-zasluzonym.html
https://nto.pl/cztery-znane-opolanki-zostaly-ambasadorkami-aktywnosci-kobiet-w-regionie/ar/4532535
https://nto.pl/cztery-znane-opolanki-zostaly-ambasadorkami-aktywnosci-kobiet-w-regionie/ar/4532535
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• Katarzyna Czochara - posłanka na Sejm VIII i IX kadencji, polityk, nauczycielka i 

samorządowiec 

• Anna Pabiś - miss Polski 2013 

• Anna Panas – piosenkarka jazzowa, bluesowa i popowa, kompozytorka 

• Barbara Bieganowska - Zając - lekkoatletka, czterokrotka mistrzyni paraolimpijska, 

wielokrotna mistrzyni świata i Europy 

• Danuta Jazłowiecka - polityk i urzędnik samorządowy, w latach 2005-2009 posłanka 

na Sejm V i VI kadencji, senator X kadencji 

• Małgorzata Stelnicka – drugi zastępca Prezydenta Miasta Opole 

• Magda Durecka - piosenkarka 

• Barbara Kurdej-Szatan - aktorka 

• Ewa Janiuk - członkini Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, założycielka i 

kierownik NZOZ “Zdrowa Rodzina” 

• Karolina Wydra - aktorka 

• Magdalena Warakomska - łyżwiarka szybka specjalizująca się w short tracku 

• Agata Młynarska - dziennikarka 

• Elżbieta Lisak-Duda – poetka 

• Znawczyni historii Śląska prof. Anną Pobóg-Lenartowicz,  

• Dziennikarka Danuta Starzec 

• Aktorka Arleta Los-Pławszewska 

• Prezenterka radiowa Radia Opole - Basia Beuth 

OPOLSKIE AMBASADORKI UE 

Jest ich 59. Reprezentują różne gminy, powiaty, środowiska, zawody. Łączy je 

społeczne zaangażowanie oraz otwartość na promowanie UE oraz korzyści osiąganych dzięki 

funduszom w naszym regionie. To Opolskie Ambasadorki Unii Europejskiej, które właśnie 

dziś, na zamku w Mosznej, otrzymały z rąk marszałka województwa nominacje do pełnienia 

tej zaszczytnej funkcji8. 

Proponowany nowy szlak i promocja szlaku 

W województwie opolskim, mimo tego, że znajduje się szlak poświęcony kobietom 

(Spacer na 100- lecie uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Opolu), niestety jest on 

mało znany, często słyszymy o mężczyznach, którzy zrobili wiele dla kraju, jednak 

 
8 https://www.opolskie.pl/2021/06/mamy-opolskie-ambasadorki-ue/ 

https://www.opolskie.pl/2021/06/mamy-opolskie-ambasadorki-ue/
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zapominamy o tym, że często kobiety miały ogromny wpływ na te działania. Pełniąc wiele 

funkcji m.in. w czasie powstań, ale także w życiu codziennym, uważane za słabsze, poprzez 

swoje działania na przestrzeni lat pokazały i nadal pokazują swoją siłę. Warto w województwie 

opolskim, stworzyć mural, który ukazywałby kobiety z bronią w ręku, przybliżyłby 

mieszkańcom świadomość o tym, że kobiety wcale nie są słabą płcią. Promocją dla regionu 

może być również stworzenie pomnika upamiętniającego kobiety, przykładem takiego 

pomnika może być maszyna do szycia lub buty na obcasie. Kolejną walką ze stereotypami może 

być wystawa poświęcona portretom opolanek. Świetnym pomysłem byłoby promowanie 

aktualnego szlaku oraz dodanie do niego poniższych punktów:  

Aktualne punkty na szlaku - Trasa spaceru 

START  

→ ulica Powstańców Śląskich, obecnie budynek Miejskiego Orśodka Doskonalenia 

Nauczycieli 

→ targ na Rynku, zachodnia strona Ratusza  

→ ulica św. Wojciecha 13, obecnie budynek administracyjny Muzeum Śląska Opolskiego 

→ plac Sebastiana, kamienice 5, 6 i 12  

→ ulica św Wojciecha 9, Kamienica Mieszczańska (MŚO)  

→ plac Wolności 2, klasztor franciszkanów  

→ plac Mikołaja Kopernika 11a, obecnie „Collegium Maius” Uniwerstytetu Opolskiego 

→ ulica Władysława Reymonta 21 

→ Wzgórze Uniwersyteckie, rzeźba „Śląskiego Kopciuszka” 

→ Mały Rynek, klasztor sióstr szkolnych Notre Dame → Rynek – Ratusz 

KONIEC 

Dodatkowe proponowane punkty na szlaku: 

• POMNIK JUNONY W OPOLU 

Pomnik rzymskiej bogini Junony, opiekunki kobiet, wykonany został z cementu w 

cementowni Friedricha Grundmanna i wystawiony w 1867 r. na wystawie światowej w Paryżu, 

gdzie otrzymał nagrodę. Początkowo ustawiono go naprzeciw budynku Poczty Głównej, 

następnie na początku XX w. w parku Zamkowym.9 

• Pomnik Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego ,,Opolska Nike” - Przedstawia on 

Nike z rozpostartymi skrzydłami (symbolizującą zwycięstwo i wolność), stojącą na 

turze. 

 
9 https://www.opole.pl/sites/default/files/field_attachment/2020-01/Folder-Szlaki-Miejskie%20PL.pdf s. 22 

https://www.opole.pl/sites/default/files/field_attachment/2020-01/Folder-Szlaki-Miejskie%20PL.pdf
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W Internecie znajduje się tylko jeden artykuł o opolskim szlaku kobiet, nie ma informacji o 

oznaczeniach na szlaku. Warto dodać w przyszłości oznaczenia oraz tabliczki upamiętniające i 

opisujące miejsce oraz kobiety, które pełniły dane funkcje w miejscach na szlaku.  
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Województwo Podkarpackie 

 Opracowała: Mariia Kovshak 

 

Województwo podkarpackie to region położony w południowo-wschodniej Polsce. Od 

północy i zachodu graniczy z województwem małopolskim, świętokrzyskim i lubelskim; od 

południa ze Słowacją i od wschodu z Ukrainą. 

Pod względem administracyjnym województwo dzieli się na 25 powiatów, w tym 21 

ziemskich i 4 grodzkie (miasta: Rzeszów, Przemyśl, Krosno i Tarnobrzeg) oraz 160 gmin. 

Stolicą województwa jest Rzeszów - centralny ośrodek akademicki, gospodarczy i kulturalny. 

 Podkarpacie zajmuje obszar o powierzchni 17 846 km2 (5,7 % powierzchni kraju), który 

zamieszkuje 2 129,9 tys. mieszkańców (5,5 % mieszkańców Polski). Jest to obszar najmniej 

zurbanizowany w kraju (w miastach mieszka ok. 41 % ludności). Średnia gęstość zaludnienia 

wynosi 119 osób na km2. 

Region obejmuje swoim zasięgiem 3 odrębne krainy fizjograficzne, znacząco 

zróżnicowane pod względem budowy geologicznej, ukształtowania terenu i środowiska 

przyrodniczego. W części północnej, obejmującej prawie połowę województwa, znajduje się 

Kotlina Sandomierska, pośrodku Pogórze Karpackie, na południu Beskidy, dzielące się na 

Beskid Niski i Bieszczady. Najbardziej na północny-wschód wysunięty skrawek województwa 

położony jest w obrębie Roztocza. 

Podstawową sieć rzeczną tworzy Wisła oraz jej dwa duże dopływy karpackie: Wisłoka 

i San. Niewielki północno-wschodni fragment województwa to zlewnie Raty i Sołokii, 

dopływów Bugu. W województwie brak jest jezior, funkcjonują natomiast zbiorniki retencyjne 

– największy stanowi zbiornik Solina na Sanie. 

Szlaki piesze, wytyczone w Podkarpackiem, wiodą zarówno przez góry (Bieszczady i 

Beskid Niski) i pogórza (przemyskie, strzyżowsko-dynowskie), jak i tereny równinne regionu 

(Kotlina Sandomierska i Roztocze).  

Wśród amatorów pieszych wędrówek szczególną popularnością cieszą się Bieszczady. 

Wędrowców zachwycają tu niepowtarzalne widoki z połonin i górskich szczytów oraz 

unikatowe na skale europejską gatunki flory i fauny Zwolennicy mocnych wrażeń i pasjonaci 

fotografii, zapuszczając się w leśne ostępy, mogą się czasem natknąć na żubra, jelenia, rysia 

czy wilka, a nawet niedźwiedzia.  
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Wędrując po podkarpackich szlakach, można też zwiedzić liczne zabytki pogranicza 

kulturowego i etnicznego. Kościoły, synagogi i cerkwie oraz zamki, pałace i dwory, również 

zabytkowe zespoły zabudowy miejskiej zachwycają nawet najbardziej wybrednych turystów. 

Poniżej prezentujemy podstawowe informacje o szlakach w województwie podkarpackim, z 

nadzieją, że pomogą one zaplanować aktywne spędzenie wolnego czasu. 

 

 

 



75 
 

 



76 
 

 

 



77 
 

 



78 
 

 



79 
 

3. Magdalena Skubisz 

Pisarka. Autorka poczytnej serii książek dla młodzieży. Absolwentka Akademii Muzycznej w 

Katowicach. Zawodowo zajmuje się emisją głosu, a także współpracuje z rzeszowskimi 

teatrami jako konsultant ds. wokalnych. Jako wokalistka wystąpiła m.in. z Urszulą Dudziak, a 

jej uczniami byli finaliści Voice of Poland - Arek Kłusowski i Kamil Bijoś. 

 

Ewa Zawilińska 

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie Doktor nauk 

medycznych, zaangażowana w działalność społeczną oraz propagowanie zdrowego stylu życia 

i profilaktyki zdrowotnej. Jedna z bohaterek kampanii „Nasze zdrowie to nasza siła. Bądź 

świadoma - badaj piersi!” 

 

Krystyna Leśniak-Moczuk 

Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Aktywistka społeczna, prezes Stowarzyszenia Krystyn 

Podkarpackich. 

 

Iwona Blecharczyk 

Słynna trucking girl pochodzi z Kosztowej w powiecie przemyskim. 

 

Anja Rubik 

Modelka urodziła się w Rzeszowie. 

 

Kasia Sobczyk 

Wokalistka pochodzi z Tyczyna. 

 

Roksana Węgiel 

Zwyciężczyni Eurowizji pochodzi z Jasła. 

 

4.Kasia Sobczyk-szlak 

Trasa: ulica Szopena (pierwszy dom gdzie Kasia mieszkała )-ulica Pułanek(drugi dom )-

ulica Grunwaldzka (trzeci dom)-mural Kasi Sobczyk 

6km /2 godz. 

5.Promocja szlaku 

1.Inwestorzy -urząd miasta  
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2.Wspieranie wizerunkiem sławnych osób -mural Kasi Sobczyk 

3.Wydarzenie  -Festiwal Kasi Sobczyk w Tyczynie 

4.Artykuły sponsorowane w prasie-na  każde urodziny będę się publikować artykuł o Kasie 

Sobczyk 
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Województwo podlaskie 
 

Opracowanie: Aleksandra Lewandowska 

 

 

I. WSTĘP 

 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE  

 

jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 

województw. Położone jest w północno-wschodniej części 

kraju. Przez jego środek przepływa Narew. Siedzibą władz 

województwa jest Białystok.  

 

 

II. SZLAKI TURYSTYCZNE  

• szlak esperanto i wielu kultur z czterema tematycznymi trasami: Białystok Branickich, 

białostoccy fabrykanci, białostockie świątynie oraz szlak architektury drewnianej 

• szlak turystyczny na osiedlu Bojary – najstarszej dzielnicy miasta,  

• szlak nowożytnych cerkwi,  

• szlak białostockich murali. 

• Szlak tatarski 

• Podlaski Szlak Bociani 

• Szlak walk partyzanckich 

• Szlak borami dorzecza Supraśli 

• Szlak napoleoński 

• Szlak Wzgórz świętojańskich 

• Szlak murali 

• Szlak białostockich fabrykantów 

III. BIAŁOSTOCKI SZLAK KOBIET  

Białostocki Szlak Kobiet odbywa się dzięki uprzejmości Białostockiego Ośrodka Kultury. 

Trasa wiedzie od Rynku Kościuszki, przez ul. Lipową, al. Piłsudskiego, po skwer przy kościele 

św. Rocha 

Spacer Białostockim Szlakiem Kobiet opiera się na opowieści o sześciu białostoczankach: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narew
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82ystok
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Placyda Bukowska 

artystka, malarka uformowana artystycznie przez klimat 

przedwojennego Wilna, wywarła wpływ na symboliczną, sakralną 

i świecką przestrzeń Białegostoku. Zajmowała się malarstwem, 

grafiką, projektowaniem oraz komponowaniem w drewnie. 

Uprawiała malarstwo olejne, akwarele i pastele, wykonywała 

portrety, pejzaże, scenki rodzajowe i abstrakcje 

Małka Rejzel Blochowa (Błochowa) 

Była żoną Sendera (Aleksandra) Blocha, który uruchomił jedną z pierwszych manufaktur 

tekstylnych w Białymstoku w 1842 roku, ale także pierwszą kobietą na białostocczyźnie, która 

prowadziła największą fabrykę w tym regionie. Na planie miasta Białegostoku już w 1844 roku 

zaznaczono fabrykę sukienną Blochowów zlokalizowaną nad rzeką Białą, w pobliżu stawów 

przy dawnej karczmie Nowe. Po śmierci w 1849 roku Sendera Blocha, zakład prowadziła jego 

żona Małka, przyczyniając się do jego rozwoju, tak że fabryka Blochów była największym 

przedsiębiorstwem w mieście. W 1859 roku jedna partia sukna i kortu wyeksportowana do 

Rosji warta była 90.000 rubli. 

Salomea Deszner 

polska aktorka, śpiewaczka (grała role amantek i subretek) oraz 

antreprenerka. Debiut jej miał miejsce w 1777 r., w Teatrze 

Narodowym w Warszawie. Następnie jej kariera aktorska 

związana była z Wilnem i Grodnem gdzie założyła własny 

zespół. Od 1802 r. zajmowała się prowadzeniem teatru 

grodzieńskiego, który miał wówczas przywilej objazdu całej 

guberni. 

Występowała w takich sztukach teatralnych jak m.in. Rozyna w 

Cyruliku sewilskim, Zuzanna w Weselu Figara, Hrabina Murer w 

Eugenii, Plotkiewiczowa w Szkole obmowy).  

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aktor
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Apiew
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Antreprener&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr_Narodowy_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr_Narodowy_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gubernia
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Nora Ney 

właściwie Sonia Najman polska aktorka żydowskiego 

pochodzenia. Tuż po zakończeniu edukacji, świadoma planów 

wydania jej za mąż za zamożnego, starszego mężczyznę, 

uciekła z domu. Późniejsza wielka gwiazda przedwojennego 

kina polskiego wyjechała do Warszawy, gdzie rozpoczęła 

naukę w Instytucie Filmowym Wiktora Biegańskiego. Jej 

doskonałe warunki: egzotyczna uroda, doskonała sylwetka i 

wysoka sprawność fizyczna szybko zostały docenione, a 

pierwsza rola filmowa pozwoliła zdobyć stały kontrakt z 

wytwórnią Leo-Film. 

Nora Ney zadebiutowała w 1926 roku epizodyczną rolą 

cyrkówki w niemym filmie Czerwony błazen. Jej najbardziej 

znaną rolą stała się postać Aniuty w filmie Córka generała Pankratowa (1934).  

Rena Ruszczyc-Szumowicz 

aktorka, dyr. teatru. uczyła się śpiewu i muzyki u R. Wasilewskiego. W 1918-19 pracowała w 

wytwórni film. J. Jermoliewa, potem w wytwórni A. Chanżonkowa. W 1922-24 występowała 

w objazdowym zespole pod kier. Szczerskiego i Szczawińskiego na Wołyniu. W 1924-33 wraz 

z mężem prowadziła własny zespół teatr, występujący na prowincji, najczęściej na kresach. W 

1933-39 nie była nigdzie zaangażowana; występowała na prowincji jako recytatorka. Okres II 

wojny świat. spędziła u matki w Białymstoku. W 1944 z mężem i M. Mellerem brała udział w 

organizowaniu T. Spółdzielczego w Białymstoku i występowała w nim do 1946. Grała m.in. 

Arinę Pantelejmonownę ("Ożenek"), Martę ("Głupi Jakub"), Wojnicką ("Wujaszek Wania"), 

Kliminę ("Wesele"), 

Dr Irena Białówna 

Była wolontariuszką w Szpitalu Miejskim Św. Rocha, pracowała jako lekarka szkół 

powszechnych, współorganizowała kolonie dla dzieci z ubogich rodzin. Od 1 stycznia 1939 

roku pracowała jako lekarz pediatra w Ubezpieczalni Społecznej w Białymstoku. Głównie 

interesowała się problemami dzieci, mającymi gorszy standard życia. W czasie kampanii 

wrześniowej obsługiwała punkty opatrunkowe Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Irena Białówna dołączyła do ruchu oporu Związku Walki Zbrojnej – Armia Krajowa. Działała 

pod pseudonimem ,,Bronka". Była szefem Wojskowej Służby Kobiet w Sztabie Obwodu AK 

m. Białystok. Za konspiracyjną działalność antyniemiecką została aresztowana przez gestapo 

w marcu 1942 roku.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czerwony_b%C5%82azen
https://pl.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rka_genera%C5%82a_Pankratowa
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Następnie trafiła do białostockiego więzienia, gdzie udzielała pomocy medycznej 

współwięźniom. Udało się jej opanować epidemię tyfusu plamistego, na który sama też 

zachorowała. Przeniesiono ją do więzienia w Krakowie, skąd trafiła do obozu koncentracyjnego 

Auschwitz–Birkenau. Pomagała zwłaszcza matkom z dziećmi. Dzięki niej wydzielono w 

obozie barak szpitalny dla chorych dzieci i przydzielono im dodatkowe porcje żywnościowe. 

Później znajdowała się w obozach w Ravensbrück, Gross–Rosen oraz Neubrandenburgu.  

IV. PROPOZYCJE ZMIAN W ISTNIEJĄCYM SZLAKU 

− dokładne oznakowanie szlaku 

− stała strona o informacjach na temat szlaku np. na stronie białostockiego ośrodka 

kultury 

− reklamowanie szlaku, na facebooku, Instagramie, regionalnym jak i ogólnopolskim 

radiu, wywieszanie plakatów i rozdawanie ulotek. 

− Dobrym pomysłem byłaby aplikacja albo strona internetowa, która pokazuje wszystkie 

szlaki kobiet po wybraniu danego województwa. 

− Ciekawym pomysłem byłby quest po mieście o ważnych białostoczankach. 

Zasłużone kobiety, które nie znajdują się na szlaku kobiet : 

Elżbieta Drużbacka  

polska poetka epoki późnego baroku, zwana przez współczesnych "słowiańską Safoną" i "Muzą 

sarmacką". Twórczość Elżbiety Drużbackiej była wysoko ceniona przez Udalryka Radziwiłła, 

Ignacego Krasickiego i Hugona Kołłątaja[1]. Charakteryzowała ją niezwykła w czasach saskich 

naturalność, prostota stylu i czystość języka wolnego od makaronizmów.  

Anna Markowa 

Autorka wielu nagrodzonych słuchowisk, reportaży, felietonów. Debiutowała na łamach prasy 

w 1953 roku. Trzykrotna laureatka Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. 

Wiesława Kazaneckiego za lata: 1992, 1995 i 2001. Twórczość Anny Markowej znalazła 

miejsce między innymi w książkach i leksykonach: Czesława M. Bartelskiego "Polscy pisarze 

współcześni 1944-1970", "Polscy pisarze współcześni 1939-1991", Piotra Kuncewicza 

"Leksykon polskich pisarzy współczesnych" i "Poezja polska" (od 1956 roku) 

Anna Markowa jest też autorką wielu tekstów piosenek, między innymi dla Ireny Santor, Sławy 

Przybylskiej, Joanny Rawik, Marii Koterbskiej, zespołu Pro Contra.  

W latach 1994–2002 zasiadała w Radzie Miejskiej Białegostoku z ramienia Unii Wolności. 

Pisarka należała do warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Była 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Poezja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Udalryk_Krzysztof_Radziwi%C5%82%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Krasicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ko%C5%82%C5%82%C4%85taj
https://pl.wikipedia.org/wiki/El%C5%BCbieta_Dru%C5%BCbacka#cite_note-stol-1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Polski_(1697%E2%80%931763)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Makaronizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Literacka_Prezydenta_Miasta_Bia%C5%82egostoku_im._Wies%C5%82awa_Kazaneckiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Literacka_Prezydenta_Miasta_Bia%C5%82egostoku_im._Wies%C5%82awa_Kazaneckiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Wolno%C5%9Bci
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odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim za 

działalność w dziedzinie upowszechniania kultury.  

Hanka Bielicka 

W 1939 debiutowała jako aktorka. Współpracowała z Teatrem Polskim „Pohulanka” w Wilnie 

w okresie wojennym. Po 1945 była związana z zespołami teatrów Dramatycznego w 

Białymstoku, Kameralnego w Łodzi, Współczesnego w Warszawie i Państwowego Teatru 

„Syrena” w Warszawie. Pierwszy jej kabaretowy epizod w krakowskim Kabarecie Siedem 

kotów w 1947. Wystąpiła też w ponad 20 filmach kinowych i telewizyjnych. Nie powierzano 

jej jednak w nich nigdy ról pierwszoplanowych, głównie z powodu głosu, który – ceniony na 

estradzie – w filmie często był przeszkodą 

Maria Kolendo  

W całym okresie międzywojennym, poza pracą w szkolnictwie, Maria Kolendo udzielała 

się również społecznie. Była aktywna w Związku Nauczycielstwa Polskiego – 

współorganizowała Oddział ZNP w Ostrowi Mazowieckiej (gdzie była sekretarką Związku), 

należała do oddziałów w Brześciu i Pińsku. Udzielała się w Związku Obywatelskiej Pracy 

Kobiet, a po powrocie do Białegostoku (1936 r.) została członkiem zarządu Związku. Miała 

także kontakt z organizacją Przysposobienia Wojskowego Kobiet (w 1938 roku w Białymstoku 

ukończyła nawet Kurs Obrony Przeciwlotniczo-Gazowej III kategorii, organizowany przez 

Ligę Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej ) 

Izabela Lutosławska 

Znana była jako pisarka, tłumaczka, publicystka oraz kobieta, której bliskie były idee 

polityczne Narodowej Demokracji. Wpływ na jej twórczość miało także pochodzenie 

ziemiańskie, a przede wszystkim tradycje rodzinne i osobiste więzi z Romanem Dmowskim. 

Środowisko ziemiańskie przedstawiała jako oddane pracy rolniczej, uczciwe, przywiązane do 

katolicyzmu, nierzadko też niezbyt zamożne. 

Ewelina Pepłowska 

znana również jako Elina Pepłowska, polska polityk, działaczka społeczna, posłanka na Sejm 

III kadencji w II RP, z ramienia Stronnictwa Narodowego, członkini Narodowej Organizacji 

Kobiet[1]. Od 1927 organizowała działalność Porozumienia Organizacji Współdziałających w 

Zwalczaniu Komunizmu, której to w latach 1933–1936 była przewodniczącą. W 1928 została 

członkinią Komitetu Organizacyjnego Stronnictwa Narodowego (z ramienia OWP) 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wilno
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr_Dramatyczny_im._Aleksandra_W%C4%99gierki_w_Bia%C5%82ymstoku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82ystok
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C3%B3d%C5%BA
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kabaret_Siedem_Kot%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kabaret_Siedem_Kot%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pose%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej_III_kadencji_(1930%E2%80%931935)
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_Rzeczpospolita
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stronnictwo_Narodowe_(1928%E2%80%931947)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowa_Organizacja_Kobiet_(Polska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowa_Organizacja_Kobiet_(Polska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewelina_Pep%C5%82owska#cite_note-:0-1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Porozumienie_Organizacji_Wsp%C3%B3%C5%82dzia%C5%82aj%C4%85cych_w_Zwalczaniu_Komunizmu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Porozumienie_Organizacji_Wsp%C3%B3%C5%82dzia%C5%82aj%C4%85cych_w_Zwalczaniu_Komunizmu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stronnictwo_Narodowe_(1928%E2%80%931947)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%B3z_Wielkiej_Polski
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Jadwiga Ewa Klimkiewiczowa 

inteligentka polska, społeczniczka. Zasłużona dla historii Białegostoku jako organizatorka i 

uczestniczka różnorodnych inicjatyw o charakterze społecznym i kulturalnym. W 1910 roku 

otworzyła własną księgarnię w domu miejskim przy ul. Bazarnej (później Rynek Kościuszki 

1), którą prowadziła do 1929 roku. Była również wydawcą i kolekcjonerką pocztówek 

przedstawiających ówczesny Białystok, wydawanych w dwóch językach. w 1913 roku była 

członkiem zarządu Żeńskiego Towarzystwa Dobroczynności „Żłobek”4. W 1920 roku była 

jedną ze współzałożycielek Stowarzyszenia Spółdzielczego Handlowo-Przemysłowego w 

Białymstoku.  

 

Źródło: Wikipedia 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82ystok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99garnia
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Województwo pomorskie 

Opracowanie: Jakub Małysek 

 

Wstęp 

Województwo pomorskie usytuowane jest w północnej części Polski i zajmuje 

powierzchnię ponad 18 tys. km2 (niecałe 6% obszaru kraju). Graniczy z województwem 

warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Posiada 

również 1 km granicy z Rosją oraz 259 km granicy morskiej. Województwo podzielone zostało 

pod względem administracyjnym na 16 powiatów ziemskich, 4 powiaty grodzkie i 123 gminy 

(w tym 42 miasta). 

 

1. Informacje o istniejących szlakach w województwie 

Szlaki turystyczne: 

 Trójmiejski 

Fortyfikacji Nadmorskich 

Nadmorski Zatokowy 

Nadmorski Bałtycki 

Kaszubski 

Wyspy Sobieszewskiej 

Kartuski 

Wzgórz Szymbarskich 

Sopockie szlaki spacerowe : 

Szlak lisów 

Szlak mew  

Szlak dzików 

Szlak zajęcy 

Szlak saren 

Szlak wiewiórek 

Ścieżki przyrodniczo-leśne: 

Wykaz ścieżek w poszczególnych nadleśnictwach: 

Nadleśnictwo Choczewo 

Szklana Huta  

Białogóra  
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Mistral  

Nadleśnictwo Gdańsk 

Szlak Wiewiórki  

Nadleśnictwo Kaliska 

Leśna szkoła  

Bartlewianka  

Nadleśnictwo Kolbudy 

Nad jeziorem Otomińskim  

Nad jeziorem Przywidz 

Nadleśnictwo Kartuzy 

Pod Wieżycą  

W leśnictwie Wygoda  

Nadleśnictwo Lipusz 

Pilica  

Płociczno  

Wokół jeziora Rzuno 

Brzegiem jeziora Węgorzyno  

Starogard Gdański 

Ścieżka dydaktyczna w rezerwacie Wiosło Małe  

Nadleśnictwo Wejherowo 

Okolice jeziora Orle  

Helskie Wydmy  

Puszcza Darżlubska  

Las za Muzą  

Trasy międzynarodowe  i tematyczne: 

Szlak międzynarodowy E9  

Pomorska Bursztynowa Trasa Piesza AMBER 

Szlaki kobiet :  

Stocznia Szlakiem Kobiet 

Spacery z Metropolitanką przenoszą uczestników do Stoczni Gdańskiej. Poznajemy jej 

dzieje, ale opowiadane z perspektywy pracujących tam kobiet: spawaczek, suwnicowych, 

animatorek, działaczek, kobiet zajmujących się pracami porządkowymi. To zupełnie nowe i 

niecodziennie spojrzenie na historię. Słowo „historia” w projekcie Metropolitanka zamieniamy 

na „herstoria” (z języka ang.: „her story” - „jej historia”, w przeciwieństwie do „his story” - 
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„jego historia”). Spacery obfitują w anegdoty i ciekawostki, niedostępne szerszemu gronu 

odbiorców.  

Zwiedzać można na trzech trasach: Pracownic, Strajkowej i trasie Matki Chrzestne 

Statków. 

„Metropolitanka” stanowiła jedną z propozycji przedstawionych w ramach 

kandydowania Gdańska do miana Europejskiej Stolicy Kultury 2016, a jej 

pomysłodawczyniami były: Katarzyna Gumowska, Anna Miler i Marta Tymińska. Projekt miał 

na celu między innymi przywracanie pamięci o kobietach zasłużonych dla lokalnych 

społeczności w metropolii (stąd nazwa) oraz zwiększanie świadomości obywatelskiej. 

Inspiracją był Krakowski Szlak Kobiet. Projekt od początku koordynuje Anna Urbańczyk. 

W 2012 roku na podstawie pierwszych zebranych wywiadów, materiałów archiwalnych i 

książkowych powstała mapa do samodzielnego zwiedzania terenów postoczniowych trzema 

ścieżkami: artystek, pracownic i kobiet strajkujących w Sierpniu ’80 roku. Z biegiem lat trasy 

się zmieniały, a przewodniczki i przewodnicy wytyczali autorskie szlaki. 

Od tego czasu powstały cztery edycje mapy, a ostatnia (z 2019 r.) została 

przetłumaczona na trzy języki: angielski, rosyjski i ukraiński. 

 

 

Szlak gdańskich emancypantek 

Spacer szlakiem gdańskich emancypantek prowadzi przez miejsca narodzin życia i 

działalności kobiet które odegrały ogromną zapomnianą rolę w społecznym i kulturowym 

krajobrazie Gdańska. Kobiety te pochodzą z różnych klas i grup społecznych mają różnorodną 

narodowość i pochodzenie etniczne. Łączy je głębokie zaangażowanie w działalność społeczną, 
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edukacyjną, często skoncentrowane wokół dobrostanu innych przedstawicielek swojej płci, a 

także przełamywanie granic zarezerwowanych dla kobiet ich czasów. 

1.Helena Żelewska 

W 1904 roku zaangażowała się w działalność narodową 15 lat później, czyli w 1919 

roku działalność ta przybrała sformalizowaną postać. założyła wtedy organizację działającą na 

rzecz kobiet– towarzystwo młodzieży żeńskiej imienia świętej Jadwigi, i przez wiele lat 

pozostawała jego prezeską. Główną misją i osiągnięciem Żelewskiej było jednak 

zorganizowanie i prowadzenie  Polskiej Misji Dworcowej. Jej celem była opieka nad 

przybyłymi ze wsi dziewczętami. Często stawały się one ofiarami handlu żywym towarem. 

Praca w misji polegała na przemierzaniu dworców i nabrzeży portowych w poszukiwaniu 

przybyłych dziewcząt i umieszczaniu ich w tymczasowym schronisku prowadzonym przez 

,,Misję” a potem w polskich domach. Misja nie tylko zapewniła nocleg ale również 

pośredniczyła w poszukiwaniu pracy. 

2.Wanda Czyżewska 

Działała społecznie jako aktywistka polonijna i narodowa, realizując jednocześnie 

swoje aspiracje zawodowe. Zdobyła dyplom i pracowała w zawodzie zecera zapewniając sobie 

niezależność ekonomiczną, co wyróżniało ją spośród innych kobiet jej epoki. Wanda włączała 

się w społeczną i narodową działalność rodziców od najmłodszych lat (Którzy w przydomowej 

drukarni wydawali nielegalne druki i ulotki polonijne). W 1906 roku została sekretarzynią w 

towarzystwie kobiet polskich a w latach 1910-1912 przewodniczącą. Celem towarzystwa była 

,,integracja Polek” i praca na rzecz krzewienia polskości oraz walka z germanizacją dziewcząt 

polskiego pochodzenia. Kobiety zaangażowane w prace towarzystwa organizowały tajne 

nauczanie dla dzieci polskich, prowadziły działalność edukacyjną: kursy haftów kaszubskich i 

szycia strojów ludowych . W towarzystwie działały kobiety z różnych klas z różnym poziomem 

wykształcenia. 

3.Kathe Schirmacher 

Przebywając we Francji pracowała jako korespondentka danziger Zeitung. W tej 

liberalnej gazecie zamieszczała artykuły opisujące rozwój emancypacji kobiet we Francji. 

Jednocześnie nawiązywała kontakt ze związkiem kobiecym ,,Verein  Frauen  wohl” po 

ukończeniu nauki w Paryżu pracowała jako nauczycielka. W 1904 roku współtworzy Światowy 

Związek Praw Wyborczych Kobiet. Uczestniczy w międzynarodowych kongresach, a w 1905 

roku wydaje książkę Nowoczesny Ruch Wyzwolenia Kobiet. 
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4.Clara Baedeker 

Informacji na jej temat jest stosunkowo niewiele aczkolwiek wiadomo że 

najprawdopodobniej pod koniec lat 80-tych XIX wieku ukończyła studia medyczne w 

Niemczech. Było to jak na tamte czasy  dość niespotykane, ponieważ dopiero w latach 90 

zaczęto przyjmować Kobiety w charakterze tylko i wyłącznie słuchaczek. Niewątpliwie 

największy wpływ na jej życie miała śmierć jej córki na przełomie 1902-1903 roku która zmarła 

podczas porodu. W tamtych czasach niezwykle popularne było noszenie gorsetów i tak też było 

w przypadku córki Baedeker, co miało znaczący wpływ na jej stan zdrowia. W 1906 roku (już 

wtedy dr Clara Baedeker) wydała książkę w której opisywała fatalne dla zdrowia kobiet skutki 

stosowania gorsetów.  

5.Urszula Mroczkiewicz 

Ze względu na ukończone studia medyczne w latach 30 XX wieku została przyjęta na 

stanowisko głównej lekarki o specjalizacji pediatrycznej w przychodni polskiego czerwonego 

krzyża. Była również główną lekarką pediatrą w szkołach powszechnych oraz gimnazjum 

polski, w razie potrzeby pełniła również lekarskie dyżury w poradni dla niemowląt w nowym 

porcie– dzielnicy Gdańska Była niezwykle odpowiedzialną osobą o życzliwym usposobieniu 

nie pozwalając zostawić nikogo w potrzebie 

6.Ruth Rosenbaum 

Żydowska nauczycielka, jedyna w historii dyrektorka żydowskiego gimnazjum 

Rosenbaumów w Wolnym Mieście Gdańsk. Pochodziła z wpływowej rodziny o naukowych 

tradycjach. Prawdopodobnie w Niemczech odebrała gruntowne wykształcenie. W 1934, gdy 

wróciła do Gdańska, szukała etatu nauczycielskiego w szkole, ale odmówiono jej zatrudnienia 

ze względu na żydowskie pochodzenie. Odbyła wstępną praktykę w gdańskiej Żydowskiej 

Szkole Ludowej. Wówczas zdecydowała się założyć własne gimnazjum (tzw. Gimnazjum 

Rosenbaumów), które funkcjonowało w latach 1934–1939.W listopadzie 1934 Rosenbaum 

wzięła udział w konferencji pedagogicznej we Frankfurcie, którą poświęcono kierunkom 

rozwoju szkolnictwa żydowskiego. W kwietniu 1939,po zamknięciu szkoły, Rosenbaum 

wyjechała z Gdańska do Izraela prawdopodobnie przez Francję. Tam od listopada 1938 

mieszkali jej rodzice.Wojenne i powojenne losy Ruth Rosenbaum nie są znane 
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Punkty opisane na mapie to wedle kolejności miejsca, w których poruszana jest historia 

danej osoby 

Autorkami są Barbara Borowiak, Dominika Ikonnikow i Anna Sadowska 
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2. Słynne współczesne kobiety z województwa Pomorskiego 

1.Danuta Wałęsa - w latach 1990-1995 pierwsza dama Polski. Żona prezydenta Lecha Wałęsy. 

8 listopada 1969 została żoną Lecha Wałęsy, późniejszego przywódcy „Solidarności”, 

prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W 1983 roku odebrała przyznaną mężowi Pokojową 

Nagrodę Nobla. W 2011 roku wydała autobiografię "Marzenia i Tajemnice", która w kilka 

miesięcy po premierze sprzedała się nadkładem ponad 300 tys. egzemplarzy. W 2012 roku 

uhonorowana Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. 

2.Iwona Guzowska - polska kick-boxerka, a po zakończeniu kariery polityk - posłanka na Sejm 

VI i VII kadencji. Urodzona w Gdańsku. Jest wielokrotną mistrzynią świata i Europy w kick-

boxingu i boksie, czterokrotnie zdobyła Puchar Świata w kick-boxingu, a także siedmiokrotne 

mistrzostwo Polski. Jest członkinią Platformy Obywatelskiej. W 2007 i 2011 roku z ramienia 

tej partii zdobyła mandat poselski. 

3.Anna Rogowska - lekkoatletka, tyczkarka. Zdobywczyni medali Mistrzostw Świata i Igrzysk 

Olimpijskich. Urodziła się w Gdyni. Reprezentuje klub SKLA Sopot. Na swoim koncie ma 

brązowy medal w skoku o tyczce wywalczony na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach. Zdobyła 

złoto ma Mistrzostwach Świata w Berlinie, srebro i brąz na Halowych Mistrzostwach Świata. 

Jest złotą, podwójną srebrną i brązową medalistką Halowych Mistrzostw Europy. 

4.Ewa Kamińska - wiceprezydent Gdańska. Odpowiedzialna za politykę społeczną i tworzenie 

w Gdańsku dogodnych uwarunkowań dla inicjatyw prospołecznych. Zajmuje się zarządzanie 

usługami publicznymi w sferze edukacji, zdrowia, pomocy społecznej. 

5.Grażyna Łobaszewska - wokalistka i kompozytorka. Urodziła się w Gdańsku. Debiutowała 

na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze w roku 1971. Śpiewała w chórkach 

towarzyszących w koncertach i nagraniach Halinie Frąckowiak, Wojciechowi Skowrońskiemu 

i Elżbiecie Wojnowskiej. Występowała na festiwalach jazzowych w Kaliszu, Krakowie, 

Lublinie, Wrocławiu, a także za granicą, w Danii, Szwecji, Hiszpanii, RFN i Kuwejcie. 

Uczestniczyła w trasach koncertowych po USA i Francji. 2 grudnia 2012 podczas gali 

wręczenia Złotych Mikrofonów otrzymała Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". 

6.Dorota Kolak-Michalska - aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. Od lat związana z 

Teatrem Wybrzeże w Gdańsku. Od 1982 roku związana z gdańskim Teatrem Wybrzeże. Jest 

laureatką wielu nagród, między innymi nagrody Grand Prix 49. Kaliskich Spotkań Teatralnych 

oraz nagrody za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą na 34. Festiwalu Polskich Filmów 

Fabularnych w Gdyni. 

7.Danuta Stenka - aktorka teatralna, radiowa i filmowa. Urodziła się w Sierakowicach. 

Debiutowała na scenie Teatru Wybrzeże w Gdańsku w 1982 roku. Później wiązała się z 
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teatrami w Szczecinie, Poznaniu i Warszawie. Obecnie jest aktorką Teatru Narodowego. W 

2011 r. została odznaczona Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis oraz ważnym 

w środowisku kaszubskim Medalem Stolema, przyznawanym od 1967 roku przez Klub 

Studencki "Pomorania". 

8.Monika Pyrek - lekkoatletka, specjalizująca się w skoku o tyczce. Urodziła się w Gdyni. 

Przez długi czas swojej kariery była jedyną tyczkarką reprezentującą Polskę na arenie 

międzynarodowej.  

9.Julia Kamińska - polska aktorka, scenarzystka, piosenkarka i germanistka. Laureatka 

Telekamery 2010 dla najlepszej aktorki za rolę Urszuli Cieplak w serialu TVN BrzydUla. 

10. Natalia Szroeder - polska piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów. 

11. Dominika Gwit -  polska aktorka, dziennikarka i osobowość medialna. 

12. Marta Żmuda- Trzebiatowska -polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. 

13. Agnieszka Chylińska -  polska piosenkarka, autorka tekstów, felietonistka oraz autorka 

książek dla dzieci. Członkini Akademii Fonograficznej ZPAV 

14. Franciszka Cegielska - Była prezydentem Gdyni (1990-1998) i ministrem zdrowia (1999-

2000) 

 

4.Propozycja nowego szlaku kobiet 

SZLAK ,,CENTRALNY” przez najpopularniejsze punkty w centrum miasta Gdańska 

TRASA: Brama Żuraw -> Zielona Brama -> Fontanna Neptuna -> Dom Uphagena -> Złota 

Brama -> Brama Wyżynna -> Pomnik Króla Jana III Sobieskiego -> Amber Sky – koło 

widokowe (jako ostatni, punkt dodatkowy ułatwiający zobaczenie panoramy miasta)  

Brama Żuraw 

Zabytkowy dźwig portowy i jedna z bram wodnych Gdańska, która mieści się nad 

Motławą, na końcu ulicy Szerokiej. Jest to jedna z filii Narodowego Muzeum Morskiego w 

Gdańsku oraz największy i najstarszy z zachowanych dźwigów portowych średniowiecznej 

Europy. Od powstania służył przede wszystkim jako urządzenie portowe do załadunku 

towarów i balastu na statki oraz do stawiania masztów jednostek. Mechanizmem są dwie pary 

kół deptakowych o średnicy około sześciu metrów każde. Jako siłę napędową wykorzystywano 

ludzi stąpających wewnątrz tych bębnów. Urządzenie było w stanie podnieść ciężar dwóch ton 

na wysokość 27 metrów. 

Żuraw został podpalony w 1945, gdy miasto zdobyła Armia Czerwona. Część 

drewniana spłonęła, ale ocalała część murów. Bramę zrekonstruowano w końcu lat 50., a 18 

grudnia 1959 Żuraw wpisany został do rejestru zabytków 
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Zielona Brama 

Została zbudowana w latach 1564–1568 przez Regniera z Amsterdamu i drezdeńczyka 

Hansa Kramera, jako gdańska rezydencja królów Polski. Wraz z bramami Złotą i Wyżynną 

spinała ciąg ulicy Długiej i Długiego Targu, zwany Drogą Królewską. 

Fontanna Neptuna 

Zabytkowa fontanna w Gdańsku, która powstała z inicjatywy burmistrza Bartłomieja 

Schachmanna i rady miejskiej. Stoi w najbardziej reprezentacyjnej części Gdańska – na Długim 

Targu. Gdańscy rajcy postanowili wznieść bardziej reprezentacyjny obiekt. Jako jeden z 

pierwszych do stworzenia nowej fontanny zgłosił się Jakub Kordes z Lubeki, ale z 

niewyjaśnionych przyczyn nie otrzymał zlecenia. Fontanna stanęła w nowym miejscu, aby 

oglądana od frontu wkomponowała się w środek fasady Dworu Artusa, od strony Bramy 

Zielonej była widoczna na tle ściany Ratusza Głównego Miasta i wylotu ul. Długiej. Od strony 

ul. Długiej zamykała perspektywę Drogi Królewskiej. Neptun – bóg morza – miał być 

zwrócony przodem ku kamienicom, które były siedzibą królów polskich w czasie ich pobytu w 

Gdańsku oraz miał mieć pochyloną przed nimi głowę. 

Dom Uphagena 

Dom Uphagena położony przy ulicy Długiej 12 w Gdańsku jest jedyną w Polsce i jedną 

z niewielu w Europie kamienic mieszczańskich z XVIII wieku dostępnych do zwiedzania. 

Kamienicę w 1775 roku nabył Johann Uphagen. W ciągu kilku lat (do 1787 roku) była 

gruntownie modernizowana i dostosowywana do potrzeb nowego zamożnego właściciela. 

Dom, zamieszkiwany przez Uphagena aż do jego śmierci w 1802 roku, przeszedł następnie na 

kolejnych spadkobierców, pozostając - co było rzadkością w owych czasach - przez cały wiek 

XIX w rękach jednej rodziny. W 1911 roku utworzono w Uphagenowskiej kamienicy muzeum, 

które działało do 1944 r. Wówczas niemieccy konserwatorzy ewakuowali jej wystrój i 

wyposażenie. Zagłada domu, podobnie jak miasta, nastąpiła w marcu 1945 r. Do tradycji 

muzeum powrócono w 1998 r. otwierając w czerwcu Muzeum Wnętrz Mieszczańskich. Dziś 

w kamienicy Johanna Uphagena oglądać można pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze. 

Sień, niewielki kupiecki kantor (obecnie zaadoptowany na sklep muzealny), położony na 

antresoli salonik, wyłożony drewnianymi boazeriami z namalowanymi scenami o tematyce 

chińskiej, modnej w XVIII wieku. 

 

Złota Brama 

Została wzniesiona w roku 1612 na miejscu czternastowiecznej bramy gotyckiej (Brama 

Długouliczna). Budowla jest dziełem architekta Abrahama van den Blocke. 
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W roku 1957 budynek został odbudowany po zniszczeniach wojennych i znajduje się w 

zarządzie Stowarzyszenia Architektów Polskich. W latach 1995-1998 obiekt poddano 

remontowi (odtworzono złocenia i przywrócono figury na szczycie). 

Brama Wyżynna 

Dawniej także „Brama Wysoka renesansowa brama miejska w Gdańsku, obecnie przy 

głównej trasie samochodowej (ulice Okopowa i Wały Jagiellońskie). Do 1895 znajdowała się 

w ciągu szesnastowiecznych fortyfikacji oraz stanowiła główną bramę wjazdową do miasta, 

otwierającą ciąg  Drogi Królewskiej. 

Pomnik Króla Jana III Sobieskiego 

Pomnik konny w Gdańsku, jeden z najstarszych pomników miasta. Odsłonięcie 

pomnika planowało się na 18 września. Został ufundowany przez miasto Lwów i odsłonięty 20 

listopada 1898 roku. Jest dziełem lwowskiego rzeźbiarza Tadeusza Barącza, odlanym w brązie, 

w wiedeńskiej firmie Artura Kruppa. Pomnik waży ponad siedem ton i mierzy ponad osiem 

metrów wysokości 

 

3. Promocja szlaku 

Jednym ze sposobów promocji szlaku jest na pewno zgłoszenie się do lokalnej gazety, 

aby na stronie internetowej powstał artykuł. Tak samo należy zwrócić się do radia. 

Ponadto pomocne będzie też utworzenie profilu na facebooku czy rozwieszenie 

plakatów oraz rozdawanie ulotek. 
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Województwo śląskie 

Opracowanie: Damian Ciepał 

Województwo śląskie- jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału 

administracyjnego Polski o powierzchni 12 333,09 mkw. Zamieszkuje je około 4,5 mln osób. 

Szlak Kobiet - Uliczka Cieszyńskich kobiet 

Ulica powstała aby podkreślić rolę i miejsce kobiet na śląsku Cieszyńskim. Pomysł na 

ulicę powstał dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Klubu Kobiet Kreatywnych przy wsparciu 

Zamku Cieszyńskiego oraz inspiracji wydawnictwa ”Cieszyński Szlak Kobiet”. Lamy/pomniki 

znajdujące się na ulicy zostały zaprojektowane przez Olę Satławą i Sabinę Knapczyk. Lampy 

mają kształt najprostszego sześcianu. Uliczka Cieszyńskich Kobiet powstała w 2010 roku a trzy 

lata później oddano drugą jej część. W 2018 roku przybyły dwie nowe lampy poświęcone 

członkiniom Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, rok później uliczka zyskała dwie nowe 

patronki dla których posadzono magnolie. 

Zagłębiowski Szlak Kobiet 

Zadaniem Zagłębiowskiego Szlaku Kobiet jest przywrócenie pamięci o kobietach, które 

działały na terenie Sosnowca, tworzyły, działały, organizowały pomocy dla ubogich oraz 

zakładały pierwsze szkoły i szpitale. Na szlaku spotkamy: działaczki ruchu oporu, nauczycielki, 

artystki, aktorki, powieściopisarki, żony przedsiębiorców, działaczki społeczne, organizatorki 

działań dobroczynnych, pomocy dla uchodźców, żołnierzy AK, kuchni dla biednych, kuchni 

dla robotników i ich rodzin, sierocińca, lekarki oraz organizatorki biblioteki w plecaku.  

Szlak składa się z 4 tematycznych tras prowadzonych śladami niezły niezwykłych 

kobiet z Sosnowca których losy były związane z miastem na stałe bądź chwilowo, które 

wykonywały ważne zadania bądź swoją obecnością były potrzebne. 

 W 2018 roku powstały dwie pierwsze trasy Szlaku: 

a) Trasa A- aktorki oraz artystki Poli Negri. 

b) Trasa D działaczki dobroczynne- Trasę otworzyła Klara Dietel. Żona przedsiębiorcy 

sosnowieckiego, organizatorka jadłodajni dla biednych robotników. Szyld Klary Dietel 

powstał ze środków Gminy Sosnowiec. 

Inne trasy szlaku:  

a) Trasa P, Przedsiębiorczynie- Wanda Telakowska, organizatorka polskiego wzornictwa 

przemysłowego, której nie istniejący już zakład „WANDA”, zawdzięczał swoją nazwę 

Helena Rzadkiewiczowa. Założycielka 7 klasowej Szkoły Realnej dla dziewcząt i 

Małgorzata Woźniak założycielka pierwszej w Sosnowcu Odlewni Stali. 
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b) Trasa O, działaczki ruchu oporu. Ruch został utworzony przez: Michalinę Konieczną 

oraz Ankę Kowalską. 

Na do szlaków dołączyły również inne kobiety takie jak:  

a) Trasa A, artystki, aktorki, naukowczynie 

-Natalia Stokowacka – śpiewaczka operowa 

-Alicja Dorabialska polska fizyko-chemiczka 

-Maria Nogaj- malarka oraz działaczka 

- Janina Kiepura Osiecka- kuzynka Jana Kiepury, śpiewaczka  

-Jadwiga Maziarska- malarka 

b) Trasa D, działaczki dobroczynne 

- Fanny Lamprecht- organizatorka działań dobroczynnych 

- Elsa Schoen- prowadziła ożywioną działalność charytatywną 

-Nadzieja Griniuk Berdo- lekarka 

-Maryla Kondracka- nauczycielka oraz prowadziła bibliotekę w plecaku 

c) Trasa P, przedsiębiorczynie  

- Józefa Siwikowa- jej pensja dała początek dzisiejszemu liceum im. Emilii Plater 

- Stefania Mieszkowska- „Pierwsza dama sosnowieckiej fotografii” 

Szlakiem kobiet Strumień gmina
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Anna von Bernd (1850 – 1922)- Strumienianka z urodzenia i pochodzenia, która została 

żoną cesarsko-królewskiego konsula generalnego monarchii austro-węgierskiej. Mieszkała w 

Amsterdamie i Wiedniu, ale o rodzinnym mieście nie zapominała. W 1901 roku ufundowała 

„Dom ubogich w Strumieniu”, w którym mieszkać mogło 20–25 potrzebujących. Uroczystość 

otwarcia Domu była wielkim wydarzeniem, odnotowanym w polskich i niemieckich gazetach, 

a sama fundatorka zawitała na uroczystość. Zmarła w 1922 roku w Wiedniu. 

Lukrecja (Maria Lukrecja) Furchówna (1884 - 1970)- nauczycielka i wieloletnia szkoły 

wydziałowej Sióstr de Notre Dame w Strumieniu. Po złożeniu ślubów wieczystych w Bielsku 

w 1918 roku rozpoczęła pracę nauczycielki w miasteczku. Uczyła religii, matematyki, 

arytmetyki, historii, przyrody i fizyki. Dbała też o różnorodne przedsięwzięcia o charakterze 

wychowawczym, organizowanie uroczystości patriotycznych, wycieczki edukacyjne, 

angażowała szkołę w działalność kół PCK, wspierała rozwój Samorządu Uczniowskiego. 

Elżbieta Żerdka/Żertka - od 1980 roku wraz z bratem Karolem patronka Hufca ZHP w 

Strumieniu, mieszkanka Strumienia z pokolenia Kolumbów (ur. w 1921 roku) zaangażowana 

w czasie II wojny światowej w działalność ruchu oporu i AK. Po ukończeniu szkoły 

powszechnej pracowała w strumieńskiej fabryce kafli, a w czasie wojny jako pracownica 

biurowa w warsztacie maszyn rolniczych. 
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Jadwiga Uchyła – kobieta nieustannie służąca innym pracą, sołtyska Zbytkowa przez 33 lata 

(od 1963 roku) zgodnie z życzeniem mieszkańców wioski. Dbała o poprawianie warunków 

życia Zbytkowian. Rozbudowę sieci lokalnych dróg, wodociągów, prowadzenie linii 

elektrycznych, instalowanie sieci gazowej. 

Machna Ogrodzieńska (Ogrozeńska)-  szlachcianka, właścicielka wioski Strumień, 

która w 1480 roku sprzedała ją marszałkowi książęcemu Mikołajowi Brodeckiemu za 200 

złotych, dzięki czemu wieś stała się częścią Księstwa Cieszyńskiego i bardzo szybko uzyskała 

prawa miejskie. Jeśli wierzyć dokumentom, Machna Ogrozeńska ufundowała wcześniej 

drewniany kościół parafialny. 

Emilia Michalska (1906 – 1997)- córka akuszerki i murarza z Pruchnej, mimo edukacji 

ukończonej po szkole powszechnej i jednorocznym kursie w szkole gospodarstwa domowego 

samodzielnie ją pogłębiała i z czasem stała się wielokrotnie publikowaną autorką wierszy i 

innych tekstów literackich. Jednocześnie kobieta zamężna od 17 roku życia, członkini Macierzy 

Szkolnej, Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Związku 

Literatów Polskich. 

Maria Dudzikówna (1889 – x?)- nauczycielka w Strumieniu i Zabłociu od czasów 

Habsburgów sprzed I wojny światowej aż do czasów po II wojnie światowej. Lista aktywności, 

w które się angażowała, jest imponująca: członkini Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” i 

akompaniatorka, członkini strumieńskiego koła Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz 

współzałożycielka strumieńskiej Macierzy Szkolnej, dla której przygotowywała odczyty i 

wystąpienia. Członkini zarządu Towarzystwa Polek. Maria Dudzikówna stała się dla miasta nie 

tylko kobietą nie do zastąpienia w edukacji, kulturze czy życiu intelektualnym. 

Amalia Szostek - współzałożycielka i współwłaścicielka jednego z najbardziej 

rozpoznawalnych miejsc w Strumieniu czyli Cukierni „U Szostka”. Kobieta biznesu, kobieta 

pracująca i troszcząca się o dom. A jak ważne  w tym domu były kobiety, można 

wywnioskować z nowszej nazwy Cukierni  „Olanda” utworzonej od pierwszych liter imion 

córek Państwa Szostków: Oli, Ani i Danusi. Miejsce wrosło w krajobraz Strumienia, a kolejne 

kobiety nim współzarządzają i w nim pracują, tworząc markę rodzinnego biznesu. 

Maria Krystyna zd Habsburg - Fundatorka kościoła pw św. Barbary. Ukochana córka 

cesarzowej Marii Teresy, arcyksiężna, właścicielka wraz z mężem księstwa cieszyńskiego, 

generalna gubernatorka austriackich Niderlandów. Planowali zamieszkać w księstwie 

cieszyńskim, odbudować zamek w Cieszynie, ale plany pokrzyżowała śmierć księżnej. Nigdy 

nie odwiedziła swoich beskidzkich włości.  
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Rudzki Szlak Kobiet  

Szlak kobiet w Rudzie Śląskiej przypomniał wyjątkowe kobiety. Wydarzenie odbyło 

się 23.092018 roku. Wydarzenie to zostało zorganizowane na 100 lecie uzyskania praw 

wyborczych przez kobiety. Inicjatorka projektu Śląski Szlak Kobiet jest dr Małgorzata Tkacz 

Janik. 

 

  

Szlakiem Kobiet - Bytom pt.: ”Nie tylko Matka Ewa” 

Wskazanie, historii miasta wyłącznie na przykładzie tutejszych kobiet. Waleska, Anna, 

Katarzyna, Adelajda, Maria, Elżbieta, Ewa von Tiele-Winckler- tyle patronek otrzymała na 

chrzcie Matka Ewa, urodzona w miechowickim pałacu 31 października 1866 roku, jako 

przedostatnia z dziewięciorga dzieci Waleski i Huberta Tiele-Wincklerów. Należy 

przypomnieć, że przyszła na świat w jednym z najbogatszych rodów w Cesarstwie Niemieckim. 

Jak podaje Raab-Hubertus von Tiele-Winckler (przyrodni brat Ewy), wartość majątku von 

Tiele-Wincklerów plasowała ich przed I wojną światową na 7. miejscu najbogatszych rodów 

Cesarskich. Szlachciankę od początku nazywano Ewą, mimo że jej pierwszym imieniem było, 

odziedziczone po matce, imię Waleska. W wieku czternastu lat, cztery lata po śmierci matki, 
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Ewa wraz z rodzeństwem, została konfirmowana w kościele ewangelicko-unijnym, 

przystępując tym samym do społeczności wiernych. 
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Śląski szlak kobiet 

Dnia 6 kwietnia 2018 roku odbyła się wystawa prezentująca 5 charyzmatycznych kobiet 

które były pierwszymi parlamentarzystkami Sejmu Śląskiego. Od prawej strony widzimy 

Janinę Omańkowską, która była pierwszą kobietą na świecie która otwierała obrady sejmowe. 

Następnie widzimy Marię kujawską pierwszą śląską lekarkę. Potem jest Elżbieta Korfantowa  

prezeskę związku  katolickich towarzysza polek na górnym śląsku. Przed ostatnia jest Maria 

Gruchlikowa radna z Ligoty oraz Bronisławę Szymkowiakówną aktorkę. 

Znane kobiety na śląsku 

Marianna Górniak-Cienciałowa (1856-1905)Franciszek Górniak główny fundator 

Domu Narodowego w Cieszynie przekazał wraz żoną duże środki na cele publiczne. Marianna 

po śmierci męża sama wspierała wszelkie organizacje polskie i inicjatywy, które miały 

wspierać polskiego ducha Śląska Cieszyńskiego. Była bardzo pomocną kobietą. Przez długi 

okres czasu opiekowała się sierotami, studentami oraz młodzieżą we własnym domu. 

Utrzymywała ich na swój koszt tym samym podtrzymywała ich świadomość narodową. 

Nina Górniak (1915-1939)Kobieta z wielkim talentem która projektuje tkaniny jak i 

odzież. We własnym salonie wprowadziła nowoczesne formy reklamy tkanych wyrobów, które 

były zrobione z najlepszych angielskich wełn. Swoją popularność na skale europejską 

zawdzięcza dzięki wystawie Sztuk Aplikowanych w Paryżu. Projektowała dla znanych firm jak 
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Coco Chanel. Przed wybuchem II wojny światowej przeniosła swoje atelier do Sibicy czyli jej 

rodzinnego miasta. Planowała tam otworzyć szkołę tkactwa artystycznego dla ubogich 

dziewczynek, aby uczyć je zawodu. Zginęła podczas bombardowania w 1939 roku w okolicach 

Rzeszowa. 

Zofia Kirkor-Kiedroniowa (1872-1952)Aktywna działaczka zasiadała w powołanej w 

1918 roku Radzie Narodowej Śląska Cieszyńskiego. Dzięki temu pobudziła polskość na Śląsku. 

Walczyła o połączenie Zaolzia z Macierzą. Była prześladowana przez władze rosyjskie i 

czeskie. Była współorganizatorką powstania polskich szkół i organizacji na Zaolziu. Pomiędzy 

prowadziła badania historyczne, pisała książki, artykuły do gazet oraz pamiętniki. Zbierała 

fundusze na cele społeczne a także charytatywne na Śląsku. 

Emilia Kołder (1900-1974)Autorka książki “Kuchnia śląska” która stała się 

bestsellerem, wyśmienita kucharka znana i ceniona na Zaolziu a także działaczka społeczna. 

Starała się przez ponad 7 lat wydać książkę, która zawiera 1000 przepisów regionalnych i nie 

tylko. Dzięki swoim ciężkim staraniom, odwadze i sile charakteru wydawnictwo dostrzegło ją 

i wydało jej książkę. 

Janina Marcinkowa (1920-1999)Kobieta wielu zawodów: choreograf, etnograf, 

pedagog, wykładowca jak i inicjatorka edukacji regionalnej w środowisku cieszyńskim. Dzięki 

zbieraniu i udokumentowaniu materiałów opublikowała wiedzę o tańcach ludowych 

szczególnie z terenu Beskidu i Pogórza Cieszyńskiego. Była uznaną popularyzatorką polskiego 

folkloru tanecznego u siebie w kraju jak i za granicą. Wysłużona choreografka i 

współzałożycielka Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi. Dzięki temu zespół ten nosi jej imię aż do 

dziś dnia. 

Maria Cunitz (1610–1664) – śląska astronom 

Katarzyna Włodyczkowa-  Czeladzka czarownica 

Bronisława Szymkowiak Organizatorka- tajnych służb sanitarnych w czasie powstań 

śląskich. 

Wanda Jordan-Łowińska- Harcmistrzyni, jedna z założycielek ZHP na Górnym Śląsku, 

uczestniczyła w powstaniach śląskich. 

Albina Balasowa „Dromaderka”, pod spódnicami śląskiego stroju przemycała ulotki i 

broń. 

Jadwiga Markowa Współtwórczyni Towarzystwa Polek w Gliwicach. Brała udział w III 

powstaniu śląskim. 
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Propozycja szlaku  

W Czeladzi nie ma szlaku kobiet a miasto te zasługuje na taki właśnie szlak. 

Czeladzianki miały istotny wpływ na życie tutejszej społeczności. Szlak ma na celu ukazać 

Kobiety pracujące. Ma również na celu ukazać poświęcenie i oddanie miastu. Jedną z takich 

kobiet jest z ulicy będzińskiej która zajmowała się na co dzień przygotowywaniem ciał do 

pogrzebów. Jak głosi legenda owa Pani spożywała alkohol przygotowując ciała. Jak starsi 

mieszkańcy mówią w okresie życia tej pani straszono nią dzieci. Była jedyną kobietą zajmująca 

się tym fachem w Czeladzi. W celu zebrania informacji należy się udać do starszych 

mieszkańców czeladzi i zebrać informacje na temat słynnych kobiet. W celu rozreklamowania 

szlaku należy umieścić informacje na portalach społecznościowych poświęconych Czeladzi 

oraz grupach na Facebooku.  

 

Bibliografia: 

https://www.strumien.pl/szlakiem-kobiet 

http://aktywnekobiety.org.pl/zaglebiowski-szlak-kobiet-stacja-sosnowiec/ 

https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/aktualnosci/rudzki-szlak-kobiet-spacer-historyczny 

https://muzeum.bytom.pl/?event=spacer-szlakiem-kobiet-kobieca-twarz-historii-bytomia 

 

 

 

  

https://www.strumien.pl/szlakiem-kobiet
http://aktywnekobiety.org.pl/zaglebiowski-szlak-kobiet-stacja-sosnowiec/
https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/aktualnosci/rudzki-szlak-kobiet-spacer-historyczny
https://muzeum.bytom.pl/?event=spacer-szlakiem-kobiet-kobieca-twarz-historii-bytomia
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Województwo wielkopolskie 

Opracowanie: Natalia Kołek 

Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-

zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowo wielkopolskiej, w 

dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, 

które zamieszkuje około 3,5 mln osób (30 czerwca 2020); siedzibą wojewody i władz 

samorządu województwa jest Poznań. 

 

Szlak Słynnych Wielkopolanek 

Szlak poświęcony słynnym Wielkopolanko. Są wśród nich zarówno kobiety, które 

urodziły się w regionie jak i takie, które choć nie zrodzone na ziemiach nad Wartą, Notecią i 

Prosną, to na pewnym etapie swojego życia związały się z Wielkopolską. Zachowały się 

niektóre budowle z nimi związane, pomniki, tablice pamiątkowe, placówki muzealne, mogiły 

a ich imiona i nazwiska utrwalone zostały w nazwach ulic wielkopolskich miast. 

https://static.wbp.poznan.pl/att/xarchiwum/3_38_pl_p_sz_wielkopolanek.pdf 

Znane kobiety z województwa wielkopolskiego 

Krystyna Feldman 

Aktorka teatralna i filmowa, urodzona we Lwowie, od 1976 na stałe związana z 

Poznaniem (do 1983 z Teatrem Polskim, później Teatrem Nowym). Spoczywa na cmentarzu 

miłostowskim. Uliczkę na tyłach Teatru Nowego nazwano Zaułkiem Krystyny Feldman 

(dojście od ul. Krasińskiego). 

 

https://static.wbp.poznan.pl/att/xarchiwum/3_38_pl_p_sz_wielkopolanek.pdf
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Bibianna Moraczewska 

Działaczka polityczna i społeczna oraz literatka. Dzieciństwo i młodość spędziła w 

Zielątkowie k. Poznania, później mieszkała w Naramowicach, a od 1842 r. wraz z bratem 

Jędrzejem w domu przy ul. Berlińskiej (ob. ul. 27 Grudnia); ich dom pełnił rolę salonu 

artystyczno-literackiego. W działalność polityczną zaangażowała się w 1846 r. a w okresie 

Wiosny Ludów i powstania styczniowego organizowała opiekę nad rannymi. Działała w wielu 

organizacjach, m.in. Towarzystwie Naukowej Pomocy, Banku Ziemskim. Swe utwory i 

artykuły publikowała na łamach prasy poznańskiej. Na uwagę zasługuje jej Dziennik z lat 1836-

63. 

 

Klaudyna z Działyńskich Potocka 

Patriotka i działaczka społeczna, córka Ksawerego i Justyny z Dzieduszyckich. 

Uczestniczyła w powstaniu listopadowym, zakładając szpitale i opiekując się rannymi. 

Zmuszona do emigracji osiadła w Dreźnie, zakładając Komitet Dobroczynności Dam Polskich. 

Gościła wówczas m.in. A. Mickiewicza, S. Garczyńskiego, W. Pola, A.E. Odyńca, I. Domeykę. 
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Dzięki swej opiece nad uchodźcami zyskała przydomek „Anioła polskiej emigracji”. Zmarła w 

Genewie, a w 1879 r. jej prochy przeniesiono na cmentarz Montmorency pod Paryżem. Do 

1830 r. przebywała m.in. w Konarzewie, Kórniku, Poznaniu, Trzebawiu k. Stęszewa i na 

Wyspie Zamkowej na Jez. Góreckim. Obok Emilii Sczanieckiej uznawana jest za 

najsłynniejszą Wielkopolankę a upamiętnia ją tablica wmurowana w ścianę poznańskiego 

kościoła pw. św. Wojciecha. 

 

 

Maria Radziejewska 

Dziennikarka i pisarka, rodem z Wielkopolski. Do historii przeszła za sprawą tragicznie 

zakończonej miłości do Henryka Sienkiewicza, którego poznała w trakcie odsłonięcia pomnika 

Juliusz Słowackiego w Miłosławiu (nazywana jest „piątą Marią” naszego noblisty). Zmarła 

śmiercią samobójczą w Charlottenburgu k. Berlina, a spoczywa na cmentarzu w Środzie Wlkp. 

przy ul. Wrzesińskiej. Lata dziecięce i młodzieńcze spędziła w Zielnikach k. Środy Wlkp. i w 

Poznaniu (tu wiele lat później przy ob. ul. 3 Maja prowadziła salon mody). 

 

Paula Wężyk 
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Pisarka dla dzieci, publicystka i społeczniczka, rodem z Kępna. W l. 1902-39 związana 

z Poznaniem. Była autorką wielu opowiadań i wierszy, które publikowała m.in. na łamach 

„Dziennika Poznańskiego”, „Przyjaciela Dzieci”, „Przewodnika Katolickiego”. 

Współpracowała m.in. z wydawanym na Pomorzu „Małym Misjonarzem” czy „Naszym 

Pisemkiem” ukazującym się w Stanach Zjednoczonych. Za swą twórczość odznaczona 

medalem Polskiej Akademii Literatury. Ostatnie lata życia spędziła w Śremie i spoczywa na 

cmentarzu przy tamtejszym kościele farnym pw. NMP Wniebowziętej z XIV/XV w. 

 

Maria Antonina (Nuna) Młodziejowska-Szczurkiewiczowa 

Aktorka i reżyser, urodzona w Żytomierzu. W sezonie 1904-05 występowała w Teatrze 

Polskim w Poznaniu Wraz z mężem Bolesławem kierowała tym teatrem w 1912 r. oraz w l. 

1918-32; w tym czasie prowadziła także Wydział Dramatyczny przy Konserwatorium oraz 

Szkołę Dramatyczną przy Teatrze Polskim. Po roku 1945 powróciła na sceny Poznania (Teatr 

Polski i Nowy), a w l. 1947-48 kierowała Teatrem im. A. Fredry w Gnieźnie. Zmarła w 

Poznaniu i spoczywa na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu. 
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Znane współczesne kobiety z województwa wielkopolskiego 

Dominika Kulczyk 

Urodzona w 1977 roku w Poznaniu. Polska przedsiębiorczyni, inwestorka i reporterka. 

Założycielka i prezes Kulczyk Foundation, przewodnicząca Rady Nadzorczej Kulczyk Holding 

i Polenergia S.A., współzałożycielka Grupy Firm Doradczych Values. Autorka wielokrotnie 

nagradzanego cyklu reportaży pt. „Efekt Domina” oraz filmów dokumentalnych powstałych 

we współpracy z CNN International. Prowadzi projekty z zakresu społecznej 

odpowiedzialności biznesu, działania społeczne na rzecz lokalnych społeczności w Polsce i 

poza jej granicami, akcje charytatywne, sponsoringowe i z zakresu ekologii. Dama Orderu 

Uśmiechu. Córka Grażyny i Jana Kulczyków. 

 

Reni Jusis 

Właściwie Renata Makowiecka-Jusis urodziła się 29 marca 1974 w Koninie – polska 

piosenkarka, autorka tekstów, muzyki i producentka nagrań. W 2013 została uznana przez 

redakcję magazynu „Glamour” jedną z dziesięciu Kobiet Dekady, którymi mianowano 

„najsilniejsze i najbardziej inspirujące osobowości w polskim show-biznesie". 
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Urszula Sipińska 

Polska piosenkarka, kompozytorka, pianistka, architektka wnętrz, autorka tekstów, 

pisarka, publicystka. Urodziła się 19 września 1947 roku w Poznaniu. Jej największe przeboje 

to "Mam cudownych rodziców" i "Komu weselne dzieci". Jest córką Franciszka Sipińskiego. 

Wychowywała się na poznańskiej Wildzie razem ze starszą siostrą Elżbietą i młodszym bratem 

Stanisławem. Ukończyła klasę fortepianu w Wielkopolskim Studium Muzycznym, ukończyła 

renomowane liceum im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu. W 1972 została absolwentką 

Wydziału Architektury Wnętrz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu – 

uzyskała dyplom magistra sztuk pięknych z wynikiem bardzo dobrym. W czasie studiów 

współpracowała ze Studenckim Teatrem „Nurt” w Poznaniu. 

 

Magda Linette 

Urodzona 12 lutego 1992 w Poznaniu. Tenisistka w 2006 roku została wicemistrzynią 

Europy do lat 14. W 2010 roku wygrała swój pierwszy turniej ITF w Szczecinie. Odniosła 21 

zwycięstw z rzędu, co było najdłuższą serią zwycięstw w historii polskiego tenisa zawodowego. 
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W 2013 roku Magda Linette zagrała w turnieju głównym federacji WTA, a w 2014 roku 

awansowała na 116. miejsce w rankingu WTA, najwyższe w swojej karierze. Reprezentantka 

kraju w Pucharze Billie Jean King, dawniej Puchar Federacji oraz na Igrzyskach Olimpijskich 

2016 w Rio de Janeiro. Zwyciężczyni dwóch turniejów WTA w grze pojedynczej. Piąta 

najwyżej klasyfikowana polska zawodniczka w historii rankingu WTA. 

 

Anita Włodarczyk 

Polska lekkoatletka, trzykrotna złota medalistka igrzysk olimpijskich, czterokrotna 

mistrzyni świata oraz wielokrotna rekordzistka świata, Europy i kraju w rzucie młotem. Anita 

Włodarczyk urodziła się 8 sierpnia 1985 roku w Rawiczu. Pochodzi ze sportowej rodziny: jej 

matka trenowała koszykówkę, a ojciec – piłkę nożną. Ma o sześć lat starszego brata Karola. 

 

 

Ewa Zgrabczyńska 

Urodzona 26 czerwca 1971 w Poznaniu – polska zoolog. Dyrektor Ogrodu 

Zoologicznego w Poznaniu: Stare Zoo, Nowe Zoo. Zoolożka, która zyskała ogólnokrajowy 

rozgłos po akcji ratowania tygrysów z nielegalnego transportu do Rosji. Ewa Zgrabczyńska jest 

miłośniczką i aktywistką na rzecz zwierząt. Absolwentka Wydziału Biologii na Uniwersytecie 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie prowadziła badania naukowe dotyczące zachowań 

oraz biologii zwierząt żyjących na wolności i w warunkach wiwaryjnych. W 1999 uzyskała 
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doktorat na UAM. Jest autorem publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących 

ochrony zwierząt oraz ekologii. W 2015 została wybrana w drodze konkursu na stanowisko 

dyrektora Zoo w Poznaniu, które formalnie objęła 10 stycznia 2016. 

 

 

Poprawa istniejącego szlaku 
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Śrem:        

• Paula Wężyk 

Konin: 

• Reni Jusis 

Środa Wielkopolska koło Poznania: 

• Maria Radziejewska 

Rawicz: 

• Anita Włodarczyk 

Zieloątkowo koło Poznania: 

• Bibianna Moraczewska 

Poznań: 

• Maria Antonina (Nuna) Młodziejowska-Szczurkiewiczowa (Teatr Polski) 

• Dominika Kulczyk 

• Urszula Sipińska ( Teatr „Nurt”) 

• Magda Linette 

• Ewa Zgrabczyńska ( Ogród zoologiczny w Poznaniu) 

 

Promocja szlaku 

➢ stronę internetową szlaku 

➢ reklamę w telewizji, radiu i internecie (Facebook, Instagram, YouTube) 

➢ ulotki informacyjne o szlaku 

➢ dobre oznakowanie szlaku 

 

 


