
     Kobiety   działaczki narodowe i społeczne oraz żołnierze 
                                       Rzeczpospolitej

                              wybór postaci  i zarys  tematyki                                                          

Janusz  Korwin  Mikke  znany działacz  liberalno-konserwatywny  uważa,  co  wynika z  treści
filmu w you tube (  Janusz Korwin-Mikke kontra  Dorota Glac (feministka z  irokezem  -   Czy
równość  płci  to fikcja ?)  że    kobiety  to  bezwartościowe  stworzenia,  które  nic  nie  wniosły w
rozwój  cywilizacji (  na  przykład  nie   wynalazły  ani  granato- szrapneli  ani  wozów  bojowych  i
innych  zdobyczy  rzemieślniczych oraz  paciorków ) , są  pod wieloma  względami  gorsze  od
mężczyzn  i  z  tego  powodu  nadają  się   tylko  do  siedzenia w domu  i   popierania  oraz
naśladowania  swoich  mężów.  Zapomniał  przy tym  dodać, że    wojny,  zbrodnie  przeciwko
ludzkości,  przemoc , seks, parszywa  polityka  i  pieniądze  , to  cechy  oraz właściwość  prawie
wyłącznie  mężczyzn .Mężczyźni  nie  uczynili  nic  lub bardzo  niewiele  dla  kobiet , które  same
musiały  wywalczyć  prawa  dla  siebie ,często wbrew  woli  samych  mężczyzn  , ojców,  mężów  i
braci.  W  w/w  filmie w  you tube  w  czasie  rozmowy z    bardzo fajną  i  atrakcyjną artystką ,
niszczył  ją  i  miażdżył  takimi  właśnie argumentami  o  niższości  kobiet ,  które  nie  są  jego
zdaniem  pełnowartościowymi członkami  społeczeństwa .   Biedna  artystka  dwoiła  się  i troiła ,
żeby  jakoś  odeprzeć  te  ataki,  ale  nie umiała  podważyć  argumentów  intelektualisty   pana
Janusza  ,  bo  nie    znała    biedaczka  między innymi   naszych    wspaniałych narodowych
działaczek.Uzupełnieniem  mojego wstępu jest  doskonały artykuł  zacytowany  poniżej: 
Patriarchat  czyli świat  męski
My, ludzie,zawładnęliśmy całą planetą. Dzisiaj musimy nauczyć się nią dzielić, aby nie stracić jej
zupełnie.  Musimy  przezwyciężyć  nasze  skłonności  do  rywalizmu,  patriarchatu  i dawnych
przyzwyczajeń i to jak najszybciej, bo zostało nam niewiele czasu
Oddzielnie większość mężczyzn zachowuje się całkiem przyzwoicie, ale w dużych grupach bardzo
źle.  Wojny,  tyrania,  przepaść  między  biednymi i bogatymi,  północą  i południem,  a wszystko to
związane bezpośrednio z brakiem równowagi sił między mężczyznami a kobietami.
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(Innym  przykładem  starożytnego  społeczeństwa,  którego  władca  odrzucił  militaryzm,  zakazał
myślistwa,  budował  szpitale  dla  ludu,  propagował  tolerancję –  także  dla  leśnych  plemion,
wyrzekanie się przemocy i równość było cesarstwo Indii w 3 w. pne, za panowania cesarza Aśioki,
gdy ów nawrócił się na buddyzm. (..) W starożytnych Indiach, jakkolwiek patriarchalnych, kobiety
uczestniczyły w życiu religijnym, istniały bóstwa żeńskie, a dobytek żon dziedziczyły córki i mimo
wielu ograniczeń, prawa kobiet były tam większe niż w innych cywilizacjach tego czasu – red.).
Przed  nadejściem  judaizmu,  chrześcijaństwa  i islamu  w religii  nie  dominował   patriarchat,
tolerował  on istnienie bogiń,  które umieszczane były obok bogów. Im wcześniejszy okres,  tym
bardziej dominująca jest postać kobiety. 

W Egipcie faraonów królowa sankcjonowała panowanie władcy, Egipcjanki były właścicielkami
ziemi,  prowadziły  interesy,  poruszały  się  swobodnie  w miejscach  publicznych  i uważano  je  za
równe  swoim  małżonkom.  Zdarzało  się  nawet,  że  rządziły  krajem.   Urodzić  się  dziewczynką
w starożytnym Egipcie nie było wielką tragedią. Wyjątkowość Egiptu wynikała z faktu, że przez
długi czas mógł się on czuć stosunkowo bezpiecznie – rozwijał się wzdłuż rzeki tak szerokiej, że
ówczesne wojska nie były w stanie jej przekroczyć. Na północy natomiast było otwarte morze, tak
więc przez prawie 2 tysiące lat starożytny Egipt nie bał się ataku innych cywilizacji. Sytuacja ta nie
mogła trwać wiecznie, około roku 1600 pne, jak podają źródła, zjawili się pierwsi najeźdźcy.

 Dlaczego  jednak  w każdej  kulturze  patriarchalnej  trzeba  było  zniszczyć  status  kobiet?  Potęga
wojskowa wymaga wielu ludzi, szczególnie żołnierzy, to oznacza dużo dzieci, przede wszystkim
chłopców. Ile dzieci miałaby przeciętna kobieta ,gdyby nikt nią nie dyrygował? Z pewnością nie
sześcioro,  co  było  normą  pokolenia  naszych  babć.  W kręgach  kulturowych,  które  pozwalają
kobietom dokonywać własnych wyborów normą są małe rodziny,  ponieważ kobiety wiedzą,  że
dzieci wymagają dużo pracy. Duże rodziny są spadkiem po społeczeństwach zmilitaryzowanych.
Trudno o wysoki przyrost naturalny kiedy kobieta ma wolny wybór, chyba, żeby doprowadzić do
tego, by najlepszym sposobem na bezpieczeństwo i szacunek były dla niej jej dzieci, a ściślej jej
dzieci płci męskiej. Władcy ograniczyli więc wolność kobiet, aby zwiększyć przyrost naturalny. Do
tego trzeba im było wsparcia  mężczyzn,  a większość z nich  kochała  swoje  matki,  żony i córki,
dlaczego więc mieliby pomagać w ich upokarzaniu? Co więcej, zmilitaryzowany patriarchat nie był
dobrą nowiną dla przeciętnego mężczyzny – na każdego generała przypadają tysiące piechurów,
a bycie piechurem nie wpływa dobrze na zdrowie. Kilku mężczyznom udało się wspiąć na szczyt,
ale większość z nich nie była tak wolna, bogata i bezpieczna jak przedtem. 

Zasady, których przestrzegać miały kobiety określali mężczyźni. Ci, którzy interpretują wolę Bożą
też są oczywiście wyłącznie męskiego rodzaju.  Pod względem struktury i zasad chrześcijaństwo
oraz islam reprezentują ostateczny tryumf patriarchatu.                                                           
                                                                                                                                                        
Nawet  jeśli  nowe  wierzenia  niewiele  zmieniły  w praktyce,  były  oznaką,  że  zerwalibyśmy
z patriarchatem, gdybyśmy tylko mieli okazję. Być może właśnie się ona nadarza.
Hierarchie i męskie przywileje nadal wszędzie przeważają, ale patriarchat ma powody do obaw, bo
choć istnieje on w naszych instytucjach i w naszych umysłach,  to z pewnością nie jest  zapisany
w genach. Problem nie leży w ludzkiej naturze, lecz w tym, że społeczeństwa masowe wciąż są
w kleszczach  systemu  zbudowanego  tysiące  lat  temu  w odpowiedzi  na  ówczesne  problemy.
Maszyna patriarchatu była niegdyś jedynym sposobem na rządzenie społeczeństwem masowym.
Kiedy  pierwsze  cywilizacje  zaczęły  ze  sobą  walczyć  stała  się  również  maszyną  do  zabijania
i prokreacji  i to  dzięki  niemu  podbiliśmy  całą  planetę.Dzisiaj  każdy  kraj  jest  wciąż
zmilitaryzowany, ale nasza broń stała się tak niszczycielska,  że nie możemy pozwolić sobie na
wielkie wojny (chyba, że straciliśmy resztki zdrowego rozsądku i instynktu samozachowawczego).
Patriarchat jako instytucja stracił rację bytu.
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Jeśli  uda nam się  osiągnąć równość płci,  inne problemy jak wojna,  nędza,  zagłada środowiska
naturalnego być może też będą do rozwiązania (w ramach obecnego systemu jest to niemożliwe).
Patriarchat powoli upada. Musi  upaść, szczególnie ten polityczny. 

Fragment autorki Joanny Kępińskiej  http://pracownia.org.pl/

Patriarchat –1.(z łac.)pater, patris -ojciec, oraz greckiego arche, czyli władza. Jest to typ rodowej
organizacji społecznej bazującej na dominującej roli mężczyzn, podkreślanej i wyrażającej się w
patrylokalnym małżeństwie i  patrylinearnych grupach krewniaczo–pochodzeniowych,  w których
dziedziczenie następuje po linii męskiej. 2.Ostatni okres  ustroju wspólnoty pierwotnej, w którym
dominujące  stanowisko  zajmuje  mężczyzna stojący  na  czele  rodu,.
U starożytnych Latynów nazwa systemu funkcjonowania rodziny, w której ojciec jest głową oraz
właścicielem rodziny, ma prawo decydować o życiu i śmierci pozostałych członków rodziny. Taki
model rodziny i społeczeństwa (społeczeństwo patriarchalne) obowiązywał w starożytnym Rzymie
w  okresie  królestwa  i  wczesnej  republiki.  W  późniejszym  okresie  patriarchat  jako  model
funkcjonowania rodziny występował w wielu społeczeństwach Europy i świata.

                    Pierwsze  działaczki  i emancypantki  polskie      

                           Klaudyna Potocka działaczka patriotyczna i społeczna

Klaudyna  urodziła  się  27  sierpnia  1801  roku  w  Kórniku,  jako  córka  Ksawerego  i  Justyny  z
Dzieduszyckich. Urodziła się w małym domku. Dziś ten pierwszy po lewej stronie budyneczek
przyzamkowy, sympatycznie nazywany „Klaudynówką”.
Początkowo nauki  pobierała  pod okiem domowych guwernantek w rodzinnym Konarzewie.  Po
1820 roku uzupełniała  swe wykształcenie w Paryżu. W 1825 roku wyszła  za mąż za Bernarda
Potockiego, syna znanego pisarza i podróżnika Jana.
Na wieść o wybuchu powstania listopadowego udała się z Wielkopolski do Warszawy. Tam wespół
z  Klementyną  z  Tańskich  Hoffmanową  i  Emilią  Szczaniecką  zajęły  się  opieką  nad  rannymi
żołnierzami i  inwalidami wracającymi  z  powstania.  Pracowała  w szpitalach,  zakładała  lazarety,
należała  do  grona  założycielek  Związku  Patriotycznego  Dobroczynności  Pań  Polskich.  W
październiku  1831  roku  opuściła  kraj,  aby  udać  się  do  Drezna,  gdzie  założyła  Komitet
Dobroczynności Dam Polskich, otaczający swą opieką udających się na emigrację. Na pomoc dla
emigrantów ofiarowała wszystkie swoje klejnoty. Organizowała koncerty i wieczory literackie, na
których zbierała datki na wsparcie udających się do Francji Polaków. Gośćmi na jej wieczorach
byli: Fryderyk Chopin, Ignacy Domeyko, Adam Mickiewicz, Wincenty Pol, Stefan Garczyński i
inni. W 1833 roku przeniosła się do Genewy w celu organizowania pomocy dla znajdujących się w
trudnym  położeniu  materialnym  emigrantów.  Współpracowała  z  „Młodą  Polską”,  udzielając
pomocy  udającym  się  do  kraju  emisariuszom:  m.in.  Szymonowi  Konarskiemu.  Prowadziła
ożywioną korespondencję z  przywódcami tej  organizacji,  którzy też często zasięgali  jej  rady w
ważnych sprawach politycznych.Uważana powszechnie za wzór Polki-Patriotki.                   
 
Swą  olbrzymią  popularność  zawdzięcza  bezgranicznemu  oddaniu  się  działalności
dobroczynnej.Najlepsi odchodzą młodo. Klaudyna zmarła 8 czerwca 1836 roku w Genewie. Nie
ukończyła nawet 35 lat…                                                                                                            
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               Emilia Sczaniecka   działaczka patriotyczna i społeczna
                                                         (1804-1896) 
Urodziła się w 1804 r. w Brodach k. Lwówka (powiat nowotomyski). 
Nauki pobierała na prywatnych pensjach. W czasie Powstania Listopadowego zbierała fundusze dla
formowanych  w Warszawie  oddziałów wielkopolskich,  później  pracowała  jako  sanitariuszka  w
szpitalach  powstańczych.  Po  upadku  powstania  przebywała  najczęściej  w  swych  dobrach  w
Pakosławiu oraz w Poznaniu. W Pakosławiu z jej inicjatywy powstały szpital, ochronka i szkoła. W
1843 r.  podróżowała po Europie spotykając się z przywódcami polskiej  emigracji,  po powrocie
wielokrotnie  ukrywała  przybywających  do  Wielkopolski  emisariuszy  Towarzystwa
Demokratycznego  Polskiego,  m.in.  Ludwika  Mierosławskiego.  Wspierała  kolejne  działania
narodowowyzwoleńcze.  W 1846 r.,  po nieudanej  próbie  powstania,  opiekowała  się  więzionymi
rodakami, natomiast w okresie Wiosny Ludów 1848 r. zakładała szpitale, pomagając lekarzom i
pełniąc obowiązki sanitariuszki.  Po wybuchu Powstania Styczniowego była inicjatorką założenia
szpitala w Strzelnie, który utrzymywała i w którym pracowała. W latach następnych kontynuowała
pomoc  dla  emigrantów  we  Francji  i  Szwajcarii.  Uczestniczyła  także  w  zakupie  akcji  Banku
Ziemskiego,  założonego w 1886 r.  w Poznaniu  dla  obrony ziemi  polskiej  w walce  z  Komisją
Kolonizacyjną. Zmarła w Poznaniu w 1896 r., pochowana została na cmentarzu przykościelnym w
Michorzewie k. Opalenicy (powiat nowotomyski). 

Ludwika Śniadecka

 (ur.  4 sierpnia 1802 w Wilnie, zm.  22 lutego 1866 w Stambule) –  polska działaczka w Turcji w
okresie zaborów. Młodzieńcza, nieodwzajemniona miłość Juliusza Słowackiego – upamiętniona w
korespondencji i utworach poety.Była córką  Jędrzeja Śniadeckiego i Konstancji Mikułowskiej. W
1842 poznała w Turcji Michała Czajkowskiego (Sadyka Paszę). Po przejściu na islam została jego
żoną i wspierała go ofiarnie w działalności politycznej, między innymi w zakładaniu Adampola –
polskiej osady w okolicach Stambułu. Została pochowana w Adampolu.Ludwika znikała wiele razy.
Znikała swoim przyjaciołom, rodzicom, historii.  Przepadała na całe  lata,  by nagle pojawiać się
niespodziewanie w egzotycznych miejscach i nieprawdopodobnych okolicznościach. 

Jej nazwisko zna każdy polski gimnazjalista.  Ludwika Śniadecka figuruje na początku biografii
Juliusza Słowackiego jako jego pierwsza wielka miłość. Dziś powiedzielibyśmy raczej - szczenięca
miłość.  Julek,  kiedy  ją  spotyka,  ma  tylko  14  lat.  Ludwika  jest  o  sześć  lat  starsza.  I  uosabia
wszystko, co może zafascynować nastolatka w młodej kobiecie. Jest bystra, samowolna, uparta i
zbuntowana. Ma w nosie zalecenia ojca i stryja, szacownych wileńskich uczonych, namiętnie czyta
Byrona,  którego  książki  oni  uznają  za  szkodliwe  romantyczne  brednie.  Uwielbia  tańczyć  do
upadłego i samotnie cwałować konno po lasach. Na rycinach z epoki nie wygląda pieknie. Ma ten
typ urody, którego nie oddają amatorskie rysunki.

 Jest jak chochlik: drobna, czarnowłosa i czarnooka, o ostrych rysach, które nabierają uroku dopiero
podczas  rozmowy.  Smarkaty  Julek  jednak  za  nią  szaleje,  a  ona  szybko  daje  mu  kosza,  co
odnotowują autorzy podręczników, ciesząc się w duchu, że może to i dobrze, bo przecież wiele
wspaniałych  wierszy  udręczony  i  odtrącony  Słowacki  napisał  myśląc  o  Ludwice.  Potem  on
wyjeżdża do Paryża, a ona?O tym, co się dzieje z Ludwiką, żadne polskie dziecko już się nie uczy.
Znika wtedy z historii, w której znów się pojawi dopiero jako czterdziestolatka. A to dlatego, że
będzie jej można przypisać rolę, która historia ceni - "polskiej działaczki okresu zaborów, żony
Sadyka Paszy (Michała Czajkowskiego) wspierającej jego działalność polityczną na emigracji w
Turcji".     
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Co się zdarzyło w okresie między wileńskimi amorami ze Słowackim a osiedleniem się w Turcji -
tego się z podręczników nie dowiemy. Ale działo się tyle, że zdolny scenarzysta miałby gotowy
materiał na doskonały film.
 
Ludwika mówi "nie" Julkowi, bo kocha się szaleńczo w pięknym rosyjskim oficerze Włodzimierzu
Rimskim-Korsakowie, synu gubernatora Litwy. Ojej, źle lokuje uczucia! Nie może tego przeboleć
patriotyczna rodzina panny, oburzona, że Ludwika wybrała "Moskala". Co gorsza, także sam oficer
niespecjalnie  zwraca  na  nią  uwagę.  Mimo to  ona  trwa w tej  miłości,  aż  po  grób.  Dosłownie.
Zaczyna się wojna rosyjsko-turecka, Rimski-Korsakow idzie na front i niedługo potem Ludwika
dostaje wiadomość o jego śmierci. Wtedy znika po raz drugi. Jej nabliżsi już nigdy jej nie zobaczą.
Ma 27 lat,  kiedy wyrusza do Odessy, a potem na Bałkany. Ma tylko jeden cel - odnaleźć grób
ukochanego, a jego prochy przywieźć do Rosji.
Nie obchodzą jej  polsko-rosyjskie  spory ani  patriotyczne gadki  rodziny i  przyjaciół  -  ojczyzna
ukochanego jest teraz jej ojczyzną. Nie wraca na Litwę nawet wtedy, gdy dostaje wiadomość o
śmierci ojca.

Ludwika w wieku dojrzałym
Nie wie jeszcze, że grobu Włodzimierza nie odnajdzie nigdy, za to po latach poszukiwań 
niespodziewanie spotka nową miłość.
Kiedy podczas swej wędrówki dociera do Stambułu, ma już 40 lat. Choć niewiele zostało w niej z 
dziewczęcej świeżości, to wciąż jest szczupła, czarnowłosa i nadal robi wrażenie na mężczyznach.
Michał Czajkowski jest od niej dwa lata młodszy. Przybywa do Stambułu jako wysłannik polskiej 
emigracji we Francji - ma tu stworzyć kolonię dla Polaków-dezerterów z rosyjskiej armii. 
Czajkowski jest żonaty. W Paryżu zostawił żonę i troje dzieci. Ale kiedy spotyka Ludwikę, traci dla 
niej głowę. Ona dla niego też.

Żyją ze sobą w atmosferze skandalu przez wiele lat, a Ludwika znika po raz kolejny - tym razem
dla  przyjaciół,  którzy  solidarnie  odwracają  się  i  od  niej,  i  od  niego.  

Być  może  to  z  powodu  Ludwiki  Czajkowski  decyduje  się  na  krok,  dzięki  któremu  najtrwalej
zapisuje  się  w  historii.  Zdecydowany  nie  wracać  do  Paryża  i  do  potępiających  go  rodaków,
przechodzi na islam, przybiera nazwisko Sadyk-Pasza i zostaje poddanym państwa ottomańskiego. 
Ale wciąż jest polskim patriotą. Kiedy Turcja wypowiada Rosji wojnę, walczy w niej, dowodząc
oddziałami Kozaków. I buduje osadę dla polskich uciekinierów - to Adampol, wieś pod Stambułem,
polska do dziś.
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Ludwika jest przy nim cały czas. Dzięki tej drugiej wielkiej miłości nawrócona, jak sama pisze, na
polskość.  Prowadzi biuro męża, jego korespondencję,  pisze raporty, memoriały, polityczne listy,
przedziera się przez gąszcz emigracyjnej polityki. Mickiewicz jest nią zachwycony, gdy przybywa
nad Bosfor - Ludwika wciąż potrafi fascynować. Ma 64 lata, kiedy ucieka ostatecznie. "Straciłem
swojego  anioła"  -  napisze  po  jej  śmierci  Sadyk-Pasza.
Pochowa ją w Adampolu, który razem zakładali i będzie skarżył się w listach: "Straciłem wszystko,
co  miałem  najdroższego  na  świecie,  radę,  pociechę,  towarzyszkę  dwudziestotrzyletnich  prac  i
mozołów".
Zadziwiające, jak wiele twarzy miała Ludwika. Dla Czajkowskiego była towarzyszką "mozołów"
emigracyjnego życia; dla Mickiewicza - polską patriotką, sawantką o surowej twarzy i wyrazistych
oczach; dla polskich dzieci wciąż jest zbuntowaną dziewczyną dającą kosza wieszczowi. A ja, kiedy
o niej myślę, widzę rozmarzoną dziewczynę z obrazu Godwarda. Ludwika miała marzenia i nie
wahała się za nimi gonić. Nie przeszkodziła jej w tym ani rodzina, ani własne słabości, ani pełna
zakazów epoka, w jakiej żyła. Szkoda, że to kolejna zapomniana biografia. 

http://kobietyihistoria.blogspot.com

                                                          Ta, przed którą sułtan wstawał z szacunkiem

Młoda Ludwika Śniadecka

[...] Ludwika Śniadecka,  młodzieńczy ideał Juliusza Słowackiego, muzułmańska żona Sadyka-
paszy  Czajkowskiego,  długą  i  niełatwą  przebyła  drogę:  z  rodzinnych  Jaszun  w  oszmiańskim
powiecie aż po wygnańczy kurhan na tureckiej ziemi, w polskim zaścianku Adamkoj. Ktokolwiek
będziesz na azjatyckim brzegu Bosforu, do adampolskiej osady przybywszy, pomnij zatrzymać swe
spojrzenie  na  grobowcu  z  białego  marmuru.  Na  wzgórzu  Gordona,  na  kiemieniu  grobowym,
kolumnę  uświadczysz  złamaną,  symbol  odstępstwa.  Obok  herbów  Korony,  Litwy  i  Rusi  oraz
herbów  rodowych  –  ujrzysz  tam  napis  w  języku  polskim,  przed  przeszło  stu  laty  na  cokole
wyryty…
Tu  spoczywa  Ludwika  ze  Śniadeckich  Sadyk,  córka  Jędrzeja,  synowica  Jana,  żona  jenerała
dowódcy  kozaków  i  dragonów  ottomańskich,  zmarła  22  lutego  1866  –  na  Dżehangirze  w
Konstantynopolu, pochowana na ziemi polskiej w Adamkoj.

„Martwy,  odemknę  Ci  w  grobie  ramiona,  kiedy  Ty  przyjdziesz  –  do  zbielałej  róży  podobna
- zasnąć” – przyrzekł  jej  stęskniony Słowacki,  nie przeczuwając że „kochanka pierwszych dni”
spocznie  właśnie  tutaj,  pod  złamaną  kolumną,  na  azjatyckim brzegu,  podczas  gdy  on,  królom
równy, na Wawelu po śmierci zasiędzie.   
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Grób Ludwiki Śniadeckiej w Adampolu

Cóż  to  była  za  dziwna  romantyczna  pani?  Ludwika  Śniadecka,  wspomnienie  księżycowej,
wileńskiej nocy, zwiewna tęsknota emigracyjnego barda, romantyczna zjawa z „rajskiej dziedziny
ułudy”, ta co się słowem poetyckim stała i zamieszkała w królestwie wiersza polskiego. Okrom tej
kolumny złamanej i garstki popiołu w tureckiej ziemi, zachowały się po niej listy i wspomnienia
współczesnych.  Ostała  się  teczka  pożółkłych  raportów  dyplomatycznych,  przesyłanych  przez
Ludwikę ze Stambułu do paryskiego Hotel Lambert, na ręce niekoronowanego króla Polski, księcia
Adama.  Zachowały  się  o  niej  nocne  rodaków  rozmowy,  nie  zawsze  przychylne,  nie  zawsze
sprawiedliwe…
                                            
Skrzynię, pełną rękopisów uzdolnionej sawantki, strawił tajemniczy pożar w domu na Orta-kiöj.
Część ocalonych manuskryptów, z willi na Baszyktaszu do Rosji wywieziona, przepadła bez wieści.
Ale cóż tam ślad pisany! Ostała po niej legenda, największe człowieka za grobem zwycięstwo. Ileż
różnych postaci żyło w tej jednej osobie: romantyczna, wierszem pielgrzymiego poety uwieczniona
heroina jaszuńska,  Heloiza wileńska,  Niobe odeska,  carskiego bojownika pod Warną Antygona,
sułtańskiej  polityki  roztropna  suflerka,  Safona  i  Minerwa  nad  Bosforem,  czuła  samarytanka
żołnierza polskiego i – niebezpieczny mózg polityczny. 

Ta, która orły narodowe do kozackiej chciała przypiąć chorągwi. Ta, która Legion Polski rzucić
chciała do walki, Nike skrzydlata. Markietanka i dobra wróżka tułactwa żołnierskiego, przed którą
sułtan  wstawał  z  szacunkiem;  przed  którą  czoła  schylał  Adam Mickiewicz… Krnąbrna,  harda,
niestrudzona, anielica-diablica, „renegatka” , wyszydzana, błotem przez bigotów obrzucana „pani
Sadykowa”  ,  a  przy  tym  dzielna,  ofiarna  i  niepospolita,  jedna  z  najniezwyklejszych  Polek  w
niespokojnym XIX w.[...]

                                                       
                                                             PAN  MICHAŁ 

                                     HENRYKA  PUSTOJWÓTÓWNA

Dziś  nie  pamiętamy  niektórych  nazwisk  wielkich  ludzi.  Warto  jest  czytelnikom  Polish  News,
przybliżyć postać Pana Michała, który był kobietą, a przy okazji żołnierzem nie znającym słowa
strach.Anna Pustowójtówna, urodziła się dnia 26 lipca 1838 roku w Wierzchowiskach koło Lublina.
Zmarła ona natomiast dnia 2 maja 1881 roku w Paryżu. Była powstańcem styczniowym, używając
wówczas pseudonimu Michał Smok. Była sanitariuszką podczas Komuny Paryskiej.
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Pochodzenie 
Anna  była  córką  polskiej  arystokratki,  Marianny  z  Kossakowskich,  pieczętującej  się  herbem
Ślepowron  i  rosyjskiego  oficera  Trofima  Pawłowicza  Pustowojtowa.  Trofim,  był  dowódcą
koporskiego pułku piechoty w mieście Żytomierz. Anna, miała starsze rodzeństwo: siostrę Julię i
brata, będącego kapitanem w armii rosyjskiej. W roku wybuchu powstania styczniowego brat Anny,
służył w twierdzy kijowskiej,  był on surowym przełożonym dla podwładnych, był wrogiem dla
więźniów i nadgorliwym w prześladowaniu Polaków. Wychowaniem Anny zajmowała się babka,
Brygida Kossakowska wpajając dziewczynie wartości patriotyczne i duchowe.
Edukacja Anny
Pierwszą  edukację,  Anna  odebrała  w Lublinie,  w Szkole  Wyższej  Płci  Żeńskiej  Zgromadzenia
Panien  Wizytek.  Następnie  wraz  z  siostrą  Julią,  Anna  Pustowójtówna  kształciła  się  w
renomowanym Instytucie Wychowania Panien w Puławach. Po ukończeniu szkoły przebywała dalej
w Lublinie, gdzie ochoczo angażowała się w działalność religijno-patriotyczną.
Brała udział w wielu demonstracjach, śpiewała pieśni narodowe w miejscach publicznych, składała
kwiaty  pod  pomnikiem  unii  lubelskiej,  jak  również  organizowała  procesje  z  okazji  rocznic
narodowych.

Na karę więzienia
W  roku  1861,  Pustowójtówna  została  skazana  za  organizację  i  udział  w  manifestacjach
patriotycznych na karę pozbawienia wolności, którą miała odsiedzieć w klasztorze prawosławnym
w głębi Rosji. Przed wykonaniem kary, wyratowała się ucieczką. Przystała do organizujących się w
Mołdawii oddziałów polskich wojenników.

Udział w powstaniu styczniowym
Po  wybuchu  powstania  styczniowego,  Anna  przyłączyła  się  do  niego,  walcząc  w  oddziałach
generała  Mariana  Langiewicza.  Brała  udział  w bitwach w Szydłowcu i  pod Staszowem,  będąc
adiutantem Langiewicza. Na to stanowisko mianował ją Dionizy Czachowski. Nosiła pseudonim
Michał  Smok, a przyjaciele  zwali  ją potocznie Panem Michałem. Aresztowana została  razem z
dyktatorem powstania generałem Marianem Langiewiczem, przez Austriaków po przeprawieniu się
przez Wisłę do Galicji.         

Emigracja
Zwolniona z aresztu, po klęsce powstania styczniowego, nie powróciła do kraju, przebywała na
emigracji, w Pradze, Szwajcarii, a potem w Paryżu. Zarabiała na życie układaniem kompozycji z
kwiatów. Wzięła udział w wojnie francusko- pruskiej, a także w Komunie Paryskiej. Za niesienie
pomocy rannym podczas służby w ambulansach, została odznaczona Krzyżem Zasługi i dyplomem
dziękczynnym przez  Towarzystwo  Niesienia  Pomocy  Morskiej  i  Lądowej.  W Paryżu,  odnowiła
znajomość ze Stanisławem Loewenhardtem lekarzem, poznanym w czasie powstania styczniowego
w oddziale Mariana Langiewicza. Wyszła za niego za mąż, mając z nim czworo dzieci. 
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                                                                FEMINIZM W  POLSCE
Pierwsza fala (1800-1830)
Idee feminizmu dotarły na ziemie polskie znacznie później, niż do Europy Zachodniej – dopiero w
XIX wieku. Polska doświadczyła w ciągu tamtego stulecia trzech następujących po sobie „fal”
feminizmu (kiedy powstały pierwsze polskie teksty feministyczne): pierwsza (i najsłabsza) „fala”
przed wybuchem Powstania listopadowego (przed 1830 rokiem). Wówczas Klementyna z Tańskich
Hoffmanowa napisała  pierwszą  polską  książkę  o cechach feministycznych  Pamiątka  po dobrej
matce (1819). Chociaż autorka głosiła, że Polki powinny być przede wszystkim żonami i matkami,
to z drugiej strony podkreślała konieczność kształcenia kobiet.
                                                                                                        
Druga fala (1830-1863)

Druga, silniejsza „fala” miała miejsce między powstaniami: listopadowym i styczniowym. Powstała
pod  wpływem  francuskich idei  „proto-feministycznych”:  twórczości  literackiej  George  Sand i
czasopisma  dla  kobiet  La  Gazette  des  Femmes (Gazeta  Kobieca).  Pierwsza  polska  filozofka
Eleonora  Zimięcka napisała  Myśli  o  wychowaniu  kobiet (1843),  w  których  twierdziła,  że
najważniejszym celem kształcenia kobiet jest formowanie ich człowieczeństwa, a dopiero potem-
kobiecości.  Wiodącym  polskim  propagatorem  feminizmu  było  czasopismo  Przegląd  Naukowy.
Publikowała w nim m.in. Narcyza Żmichowska (przywódczyni warszawskiej grupy kobiet zwanych
„entuzjastkami”,  które  domagały  się  emancypacji  i  prawa do edukacji  dla  kobiet.  Żmichowska
wygłaszała również wiele przemówień, popierających prawa kobiet.

W latach  1842–1845  Żmichowska  mieszkała  w  Rzeczycy,  gdzie  prowadziła  nielegalną  szkołę
wiejską, a także napisała swoje największe dzieło - "Poganka".
Później,  w  latach  1844–1845,  przebywała  w  Wielkopolsce,  gdzie  zajmowała  się  m.in.
kolportowaniem  nielegalnej  prasy  z  polecenia  Towarzystwa  Demokratycznego  Polskiego oraz
innymi działaniami przeciwko pruskiemu zaborcy. W 1846 przeniosła się spowrotem do Warszawy
i  założyła  pensję  dla  dziewcząt  przy  ul.  Miodowej.  Po  wykryciu  tzw.  spisku  rzemieślników
uwięziono ją, a później zastosowano wobec niej areszt domowy.

Po powstaniu styczniowym ponownie wyjechała do Paryża, gdzie studiowała na Sorbonie. Zmarła
po powrocie do kraju na skutek ciężkiej choroby. Została pochowana na warszawskich Powązkach.
Powieści  Żmichowskiej  podejmowały  tematykę  społeczną,  ukazywały  bohaterów  wytrwale
dążących do wyznaczonego celu. Pisarka była rzeczniczką zmiany celów narodu:  romantyczne i
wówczas  raczej  skazane  na niepowodzenie  dążenia  niepodległościowe miała  zastąpić  realizacja
potrzeb jednostek jako warunek dobrobytu społecznego.

Żmichowska  była  dydaktykiem i  pedagogiem;  jej  poglądy  ukształtowały  się  w  opozycji  do
poglądów  Klementyny  z  Tańskich  Hoffmanowej,  której  zarzucała  "męski  punkt  widzenia",
konserwatyzm i brak patriotyzmu. Żmichowska opracowała program kształcenia dziewcząt. 
Uważała, że wiedza potrzebna jest kobietom przede wszystkim po to, aby mogły podejmować w
życiu  świadome  decyzje  i  mogły  wybierać  także  inne  formy  działalności  społecznej,  niż
zwyczajowe funkcje żony i matki.           
                                                                                                                               
Celem nauczania kobiet miało być ich usamodzielnienie; według słów Żmichowskiej:  Uczcie się,
jeśli możecie; umiejcie jeśli potraficie i myślcie o tym, żebyście same sobie wystarczyły, bo w razie
potrzeby nikt na was z opieką i wsparciem nie czeka. Postulowała 2 programy kształcenia: jeden
gospodarsko-praktyczny dla dziewcząt pragnących poświęcić się rodzinie i wychowaniu dzieci i
drugi  –  naukowy  dla  uzdolnionych  dziewcząt.  Oba  programy  cechował  nacisk  na  wyrobienie
postawy  narodowej  i  patriotycznej.  Podstawą  kształcenia  było  5  przedmiotów:  arytmetyka,
geografia, nauki przyrodnicze, historia i nauka języków. 
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Uczennice  były  zachęcane  do  samodzielnego  myślenia,  syntezy  i  wyciągania  wniosków.
Żmichowska  zachęcała  kobiety  do  tworzenia  między  sobą  "siostrzanych  więzi",  bo  łączy  je
wspólny los (wprowadziła nawet nazwę takiej więzi: "posiestrzenie").
Działalność Żmichowskiej zwróciła uwagę na rolę i znaczenie kształcenia kobiet w społeczeństwie.
                                                                     
Trzecia fala (1870-1900)

Trzecia  i  najsilniejsza  „fala”  feminizmu  pojawiła  się  na  ziemiach  polskich  po  1870  roku  pod
wpływem  zachodnioeuropejskiego  feminizmu.  Charakterystyczną  cechą  tego  okresu  jest
zaangażowanie  mężczyzn,  którzy  byli  głównymi  rzecznikami  praw  kobiet:  Adam  Wiślicki
opublikował  w  Przeglądzie  Naukowym (1870)  artykuł  pt.  Niezależność  kobiety,  który  zawierał
radykalne  żądania  równouprawnienia  płci w  edukacji  i  pracy  zawodowej.  W  tym  samym
czasopiśmie Aleksander Świętochowski krytykował książki K. z Tańskich-Hoffmanowej, które jego
zdaniem „przekształcały kobiety w niewolnice”.    
                                                                                     
Inne czasopismo  Niwa żądało umożliwienia kobietom dostępu do edukacji i kariery zawodowej.
Najbardziej  radykalne poglądy reprezentował  Edward Prądzyński w książce  O prawach kobiety
(1873), która głosiła całkowite zrównanie praw kobiet i mężczyzn w każdej dziedzinie życia.
Kwestia emancypacji kobiet była szczególnie znacząca na Uniwersytecie Lwowskim. Wykładowca
tej uczelni Leon Biliński prowadził cykl wykładów O pracy kobiet ze stanowiska ekonomicznego w
1874 roku Uczony domagał się intelektualnej i ekonomicznej emancypacji dla kobiet, jak również
umożliwienia im dostępu do wykształcenia wyższego. Jego żądania zostały zrealizowane w 1897,
kiedy pierwsze studentki zostały imatrykulowane na lwowskiej uczelni.
Motyw emancypacji  kobiet  jest  szczególnie ważny w twórczości  Elizy Orzeszkowej:  w książce
Kilka słów o kobietach (1871) podkreśliła fundamentalną ludzką naturę kobiety, zdeprawowanej
przez społeczeństwo. Czasopismo  Prawda opublikowało w 1889 artykuł  Ludwika Krzywickiego
Sprawa kobieca,  który  udowadniał,  że  „wyzwolenie  kobiet”  jest  warunkiem rozwoju  ekonomii
kapitalistycznej.

Czwarta fala (1900-1918)

Czwarta-  modernistyczna- „fala” feminizmu pojawiła się na ziemiach polskich około 1900 roku
Podczas gdy pisarze-mężczyźni koncentrowali się na „tajemniczej i mistycznej” naturze kobiety,
pisarki (np. Maria Konopnicka, Eliza Orzeszkowa) zajmowały się bardziej racjonalnymi aspektami
kobiecości.  Zofia Nałkowska była szczególnie aktywną działaczką polskiego ruchu kobiecego. Jej
przemowa: Uwagi o etycznych zadaniach ruchu kobiecego, wygłoszona podczas Kongresu Kobiet
w Warszawie w 1907 potępiła  prostytucję jako formę  poligamii. Pierwsza powieść Nałkowskiej
Kobiety (1906) i  inna powieść  Narcyza (1910) ukazywały kobiecą pasywność w konfrontacji  z
męską.                                                                                                                                     
Warto dodać,że kobiety uzyskały pełne prawa wyborcze 28 listopada 1918 roku na skutek dekretu
Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego.

Piąta fala (1920-1940)

Piąta  „fala” polskiego feminizmu nastąpiła  w okresie  międzywojennym (lata  20.  i  30.  XX w.).
Polski  feminizm tamtego okresu (podobnie  jak  feminizm w innych krajach)  poszukiwał  nowej
definicji  feminizmu  i  nowych  celów.  Pojawiły  się  wątpliwości,  czy  należy  walczyć  o  pełne
równouprawnienie, czy raczej o prawną ochronę dla kobiet. Prawie wszyscy (nawet radykałowie)
wierzyli, że kobiety osiągnęły swoją emancypację przez otrzymanie pełni praw politycznych. Róża
Melcerowa wyraziła  to  przekonanie  słowami:  Feminizm  (...)  faktycznie  skończył  się  w  tych
narodach, w których osiągnął swój cel: społeczne i polityczne równouprawnienie.
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Tym  niemniej  w  Polsce  feminizm  był  wyjątkowo  aktywny.  Nałkowska  w  dalszym  ciągu
analizowała kwestie kobiece: w powieściach  Romans Teresy Hennert (1923) i  Renata Słuczańska
(1935) rozważała granice wolności kobiety w tradycyjnym społeczeństwie.

W latach 20. XX wieku pojawił się w Polsce  radykalny feminizm: jego przedstawicielki-  Irena
Krzywicka i Maria Morozowicz-Szczepkowska posługiwały się agresywną retoryką tego kierunku i
domagały się wyzwolenia kobiet z emocjonalnej zależności od mężczyzn (tzw. "walka z pojęciem
miłości") jako jedynym środkiem do osiągnięcia indywidualnej niezależności. Krzywicka i Tadeusz
Boy-Żeleński propagowali  świadome  macierzyństwo,  edukację  seksualną,  prawo  do  rozwodu,
legalizację  aborcji i  całkowite  równouprawnienie  płci.  Krzywicka  od  1926  opublikowała  cykl
artykułów feministycznych w dodatku do  Wiadomości Literackich pt.  Życie świadome,  Żeleński
napisał wiele artykułów (m.in.  Brewerie 1926,  Dziewice konsystorskie 1929,  Piekło kobiet 1930,
Zmysły,  zmysły 1932,  Nasi  okupanci 1932),  w  których  protestował  przeciwko  szkodliwemu
„wtrącaniu się” Kościoła rzymskokatolickiego w intymne życie Polaków. Zarówno Krzywicka jak
Żeleński byli wyjątkowo aktywnymi mówcami, propagującymi idee feminizmu w całej Polsce.    
                                                                                                                                                                
Inny aspekt polskiego feminizmu prezentowała poezja i dramat (Szofer Archibald 1924 i Egipska 
pszenica 1932) Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, która propagowała wyzwolenie kobiecej 
seksualności z konwencji społecznych. Jasnorzewska pisała także artykuły do Życia świadomego. II
wojna światowa zakończyła ten okres działalności polskiego feminizmu.

Szósta fala
Po zakończeniu II wojny sytuacja kobiet polskich znacznie różniła się od sytuacji kobiet w Europie
Zachodniej i USA. Utworzona w 1948 Polska Ludowa propagowała emancypację kobiet w rodzinie
i  pracy  zawodowej.  Ten okres,  zwany „szóstą  falą”  charakteryzował  się  pojawieniem masowej
propagandy,  która głosiła  pełne równouprawnienie płci  i  wzywała kobiety do włączenia się  do
produkcji przemysłowej i skolektywizowanego rolnictwa (popularny był wówczas slogan: Kobiety
na traktory! ).
Szczytem szóstej fali było zalegalizowanie przez Sejm aborcji w 1956, czemu towarzyszyło nowe
nasilenie „pro-aborcyjnej” propagandy i polemiki ze środowiskami katolickimi.
Potem feminizm w Polsce niemal przestał istnieć (aż do 1989 roku), ponieważ władze PRL uznały,
że spełniły wszystkie postulaty feminizmu. Faktem jest,  że legalizacja  aborcji  nastąpiła  w PRL
prawie 20 lat wcześniej, niż w USA i Francji (lecz później niż w krajach skandynawskich).

 Formalnie  zagwarantowano  równouprawnienie  płci,  a  edukacja  seksualna  była  stopniowo
wprowadzana  do  szkół  podstawowych;  zalegalizowano  też  środki  antykoncepcyjne.  Jednak  w
praktyce równouprawnienie istniało tylko teoretycznie, a zła jakość środków antykoncepcyjnych
spowodowała rozpowszechnienie aborcji jako metody kontroli urodzeń. Wszelka otwarta debata na
temat  tych  problemów  oraz  kwestii  praw  kobiet  była  zabroniona,  zakazano  jakichkolwiek
kontaktów  z  „zachodnim”  feminizmem  (w  rezultacie  idee  powojennego  feminizmu  dotarły  do
Polski dopiero po 1989 roku). PRL tolerowała tylko „ograniczony” oficjalny feminizm (feminizm
marksistowski,  zajmujący  się  głównie  analizą  sytuacji  kobiet  z  punktu  widzenia  marksizmu i
propagujący zdjęcie z kobiet ciężaru obowiązków rodzinnych i domowych, aby aktywniej włączyły
się w pracę zawodową.

Siódma fala (od 1989 do dziś)

W PRL praktycznie  nieznany  był  powojenny zachodnioeuropejski  i  amerykański  feminizm.  Ta
sytuacja zmieniła się nagle po upadku PRL w 1989 roku. Nowa demokratyczna Polska nagle została
skonfrontowana  z  „zachodnim”  feminizmem  „drugiej  fali”,  przeciwko  któremu  ostro  wystąpił
Kościół rzymskokatolicki.
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Na początku lat 90. polski feminizm posługiwał się często agresywną retoryką, bliską feminizmowi
okresu międzywojennego. Ta strategia była przydatna w okresie gwałtownych polemik na temat
zakazu aborcji. Kiedy 7 stycznia 1993 parlament przyjął ustawę zabraniającą aborcji z wyjątkiem
poważnych  przyczyn  medycznych,  eugenicznych  bądź  prawnych,  polski  feminizm przyjął  inne
umiarkowane strategie, zapożyczone głównie z amerykańskiego ruchu  Pro-Choice z lat 80. Tego
typu  strategia  okazała  się  nieefektywna:  daleko  posunięty  zakaz  aborcji  okazał  się  jak  dotąd
niepodważalny, edukacja seksualna została w praktyce usunięta ze szkół ,  a od 1998 wycofano
dofinansowanie antykoncepcji z budżetu państwa. Ostatnio strategia polskiego feminizmu wydaje
się zmieniać. Nowe feministyczne książki:  Świat bez kobiet Agnieszki Graff (2001) wskazuje na
współczesne  zjawisko  dyskryminacji  kobiet  w  Polsce,  Milczenie  owieczek.  Rzecz  o  aborcji
Kazimiery  Szczuki (2004),  bezkompromisowo  broni  prawa  do  aborcji.  Ewa  Dąbrowska-
Szulcwyraziła  konieczność  zmiany:  Wiele  straciliśmy  dając  sobie  wciąż  lekcje  „uładzonego”
języka.

Sytuacja  kobiet  w  II  Rzeczypospolitej jest  zwięźle  określana  przez  historyczki i  historyków
stwierdzeniem równe prawa i nierówne szanse.
                                                                                                                                                    
Sytuacja prawna  i Prawa publiczne
W  nowo  powstałym  w  1918  roku  państwie  polskim  utrzymano  kilka  systemów  prawnych:
austriacki, francuski, niemiecki, rosyjski oraz polski (Kodeks cywilny Królestwa Polskiego).  
                                                                        .
Wszystkie te systemy pozbawiały kobiety praw politycznych, uniemożliwiały im także zasiadanie
na stanowiskach administracji  państwowej.  W różny sposób systemy prawne regulowały prawa
kobiet w dziedzinie ich zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych. 
Stopniowo nowelizowano dyskryminacyjne przepisy mając na względzie zasadę formalnoprawnej
równości  kobiet  i  mężczyzn.  W  myśl  tej  zasady  tworzono  większość  nowych  aktów
normatywnych .
                                                                                                                                                            
Po wielu dziesięcioleciach walki kobiet o prawa wyborcze, kobiety w Polsce uzyskały prawo do
głosowania i kandydowania dekretem o ordynacji wyborczej wydanym przez  Józefa Piłsudskiego
28 listopada 1918 roku. Zrównanie praw kobiet i mężczyzn w tej kwestii potwierdziła w 1921 roku
konstytucja marcowa. Artykuł 96. stwierdzał, iż  wszyscy obywatele są równi wobec prawa. Sąd
Najwyższy w orzeczeniu  z  16  lutego  1924  roku  wskazał  ten  artykuł  jako  uchylający  przepisy
prawne   ograniczające prawa publiczne kobiet.

Choć  konstytucja  marcowa  wprowadziła  równouprawnienie,  to  ustawa  o  państwowej  służbie
cywilnej z 17 lutego 1922 roku warunkowała przyjęcie kobiety zamężnej do służby państwowej
zgodą udzieloną  przez  jej  męża.  Konstytucja  marcowa uchyliła  dekret  o  aplikacji  sądowej  z  8
lutego 1919 roku, który dopuszczał do zawodu sędziowskiego wyłącznie mężczyzn. Mimo to nie
mianowano  kobiet  na  stanowiska  sędziowskie.  Pierwszą  sędzią  była  mianowana  w  1929  roku
Wanda Grabińska.  W 1937 roku w Polsce na stanowisku sędziowskim pracowało 7 kobiet,  a 1
kobieta  była  prokuratorką.  Tylko mężczyźni  mogli  być  przysięgłymi  na  mocy  prawa o  ustroju
sądów powszechnych z 8 lutego 1928 roku.

Zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym w województwie śląskim, dostęp kobiet do stanowisk
publicznych był znacznie utrudniony, jako że kobiety potrzebowały do ich objęcia zgody Śląskiej
Rady Wojewódzkiej. Kobiety, które wchodziły w związek małżeński automatycznie traciły swoje
stanowiska.Zgodnie z ustawą o obywatelstwie państwa polskiego z 20 stycznia 1920 roku, kobiety
traciły polskie obywatelstwo gdy zawierały związek małżeński z obywatelem innego państwa. Dla
wielu kobiet oznaczało to utratę możliwości wykonywania zawodów, które wymagały posiadania
polskiego  obywatelstwa  (np.  zawód  lekarki).  Mężczyzna  poślubiający  cudzoziemkę  nie  tracił
polskiego obywatelstwa, a jego żona nabywała polskie obywatelstwo.
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Status w prawie cywilnym

W państwie polskim obowiązywało ustawodawstwo cywilne oparte przede wszystkim na Kodeksie
cywilnym  Królestwa  Polskiego  z  1825  roku,  Kodeksie  cywilnym  austriackim  z  1811  roku  i
Kodeksie cywilnym niemieckim z 1896 roku. Ich przepisy ograniczały kobiety zamężne w zakresie
ich zdolności do działań prawnych.

1 lipca 1921 roku uchwalono ustawę,  która zmieniła  przepisy dotyczące praw kobiet  w byłym
Królestwie Polskim. Zgodnie z nowymi przepisami kobieta m.in. nie była zobligowana prawnie do
posłuszeństwa  mężowi,  mogła  podejmować  działania  prawne niezależnie  od  woli  męża,  mogła
świadczyć przy sporządzaniu testamentu, miała prawo do rozporządzania własnym majątkiem, o ile
nie był on pod zarządem męża (na mocy ustawy lub umowy).Mężczyzna nadal miał decydujący
głos w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi. Kobiety, które były matkami nieślubnych dzieci
nie  mogły  dochodzić  ojcostwa,  a  wyegzekwowanie  alimentów  od  mężczyzny  było  niezwykle
trudne. 

Nieślubne dzieci nie mogły dziedziczyć po ojcu, ani nosić jego nazwiska. Dyskryminacja kobiet i
ich nieślubnych dzieci skutkowała podwyższoną śmiertelnością tych ostatnich. O ile śmiertelność
dzieci  przez  1  rokiem  życia  kształtowała  się  na  poziomie  13-15%,  o  tyle  śmiertelność  dzieci
nieślubnych do 1 roku życia była pięciokrotnie wyższa i wynosiła 75%.
Oznacza to, że co roku umierało ok. 38.000 nieślubnych dzieci do 1 roku życia.                   

W 1919 roku powołano Komisję Kodyfikacyjną, której zadaniem było przygotowanie jednolitego
systemu  prawnego  dla  państwa  polskiego,  a  dyrektywą  była  konstytucyjna  zasada  równości
obywatelek  i  obywateli.  Projekty Komisji  miały  regulować m.in.  prawo małżeńskie  i  rodzinne.
Projekt osobowego prawa małżeńskiego z 1929 roku miał zrównać prawa żon i mężów między sobą
i  wobec  dzieci.  Prawa  małżonków  miały  być  jednakowe  także  w  dziedzinie  stosunków
majątkowych.  
                                                                    
Projekt  Komisji  Kodyfikacyjnej  zakładał  również  wprowadzenie  dwóch  nowych  instytucji:
świeckiej formy małżeństwa i rozwodu. Ostatecznie równościowe projekty Komisji Kodyfikacyjnej
nie stały się polskim prawem w wyniku gwałtownego sprzeciwu hierarchów Kościoła katolickiego.

Przepisy prawa karnego dotyczące wyłącznie kobiet
Kobieta, która zabiła swoje dziecko podczas porodu była karana łagodniej niż za zwykłe zabójstwo.
Karze  równej  z  zabójstwem  człowieka  podlegało  przerywanie  ciąży.  O  zniesienie  przepisów
kryminalizujących  aborcję  i  dopuszczalność  przerywania  ciąży  do  12  tygodnia  walczyły
organizacje kobiece. Najbardziej znane postaci tego ruchu to m.in. Irena Krzywicka i Tadeusz Boy-
Żeleński.
Ustawa sanitarna z 19 lipca 1919 roku regulowała kwestie dotyczące prostytucji kobiet, nakładając
na nie m.in. obowiązek poddawania się kontrolom lekarskim. Karalne było zakażanie  chorobami
przenoszonymi drogą płciową.                                                                                                             
Traktowanie  więźniarek,  zwłaszcza  będących  w  ciąży,  podlegało  odrębnym  przepisom  niż
traktowanie więźniów.

Prawo pracy
Na  ziemiach  niepodległej  Polski  zakres  i  formy  ochrony  pracy  kobiet  były  regulowane
niejednolitymi przepisami ustaw państw zaborczych. Ratyfikowany przez Polskę traktat wersalski z
1919 roku, ustanawiający  Międzynarodową Organizację Pracy, zobowiązywał państwa-strony do
równej płacy za pracę tej samej wartości bez względu na płeć osoby ją wykonującej. 
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W praktyce  zasada  równości  płac  nie  była  w Polsce  przestrzegana,  a  różnice  w zarobkach na
niekorzyść kobiet były znaczące. Tygodniowe zarobki kobiet były przeciętnie dwukrotnie niższe niż
zarobki mężczyzn. Mniejszą różnicę odnotowywano w sfeminizowanym przemyśle włókienniczym,
gdzie  zarobki  kobiet  były niższe o 30% od zarobków mężczyzn.  W rodzinach robotniczych w
Warszawie, Zagłębiu Dąbrowskim, na Śląsku i w Łodzi 78% środków finansowych pochodziło z
pracy  mężczyzny.  Dyskryminacja  płacowa  kobiet  połączona  z  bardzo  ograniczonymi
możliwościami  awansu  zawodowego  kobiet  wpływały  na  utrzymanie  tradycyjnego  modelu  ról
płciowych, zgodnie z którym to mężczyzna jest głową rodziny.

Zarówno  konstytucja  marcowa (1921)  jak  i  konstytucja  kwietniowa (1935)  uznawały  pracę  za
podstawę bogactwa  Rzeczypospolitej  i  wartość  podlegającą  ochronie.  Tym samym Polska  jako
jedna z pierwszych w Europie włączyła prawa społeczne do katalogu praw i wolności. Zgodnie z
rozporządzeniem wykonawczym z 20 lipca 1925 roku do ustawy o pracy kobiet i młodocianych z 2
lipca 1924 roku, tylko mężczyźni mogli wykonywać 20 rodzajów robót, a kobiety nie mogły być
zatrudniane  do  pracy  w  warunkach  uznanych  za  szczególnie  szkodliwe  dla  zdrowia  oraz
niebezpieczne dla moralności i dobrych obyczajów.    

  Prawo handlowe i upadłościowe
Kobieta i mężczyzna mieli równe prawa w prowadzeniu działalności handlowej, o ile kobieta nie
była zamężna. Zgodnie z prawem upadłościowym z 24 października 1934 roku kobieta zamężna z
upadłym, która żądała wyłączenia swoich rzeczy z masy upadłościowej, musiała udowodnić, że nie
były one zakupione ze środków finansowych męża. Mężczyzna w analogicznej sytuacji miał tylko
udowodnić swoje prawo do danych rzeczy.
Zgodnie  z  obowiązującymi  niemieckim  i  austriackim  kodeksem  cywilnym  mężczyzna  mógł
zażądać wpisania do rejestru informacji, że żona prowadzi przedsiębiorstwo zarobkowe bez jego
zgody, co ograniczało jego odpowiedzialność za długi żony.                                                    
 Kobiety  nie  miały  możliwości  poczynienia  takiego  wpisu  w  przypadku  prowadzenia
przedsiębiorstw zarobkowych przez mężów. Taki stan prawny znacząco upośledzał prawnie kobiety
zamężne.

Edukacja
Najważniejszym problemem stojącym na przeszkodzie równemu dostępowi kobiet i mężczyzn do
edukacji w II RP, była niewielka liczba żeńskich szkół średnich. Po tym, jak dziewczynki w 14 roku
życia  kończyły  bezpłatną  i  obowiązkową  szkołę  powszechną,  napotykały  trudności  w
kontynuowaniu edukacji na szczeblach średnim i wyższym.
 Córki zamożnych rodziców były posyłane do drogich szkół  prywatnych, jednak niewiele osób
mogło  sobie  na  to  pozwolić.  Reszta  dziewcząt  była  więc  wykluczona  z  możliwości  zdobycia
średniego i wyższego wykształcenia.

Problem dyskryminacji dziewcząt w edukacji był regularnie podnoszony przez środowiska 
feministyczne w dwudziestoleciu międzywojennym. 
Np. w 1928 roku na ręce  Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego został złożony
memoriał  o  stanie  szkolnictwa  żeńskiego.  Memoriał  sporządzony  przez  dr  Helenę  Waniczek,
wiceprzewodniczącą  Polskiego  Stowarzyszenia  Kobiet  z  Wyższym  Wykształceniem został
podpisany m.in przez Klub Polityczny Kobiet Postępowych, Związek Służby Obywatelskiej Kobiet,
Polski Związek Zaw. Nauczycieli Szkół Powszechnych, Polski Związek Zaw. Nauczycieli Szkół
Średnich, Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych i Średnich oraz Zrzeszenie Dyrektorów Szkół
Państwowych.
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W 1928 roku państwo polskie przeznaczało 72% szkół średnich dla chłopców, 12% dla dziewcząt, a
pozostałe 16% szkół było koedukacyjne. W roku 1935 wśród państwowych gimnazjów 47,5% było
przeznaczonych dla chłopców, 15,5% dla dziewcząt, a 37% miało charakter koedukacyjny.
Problem dyskryminacji kobiet w dostępie do edukacji nie został rozwiązany do końca II RP.
                                                                          
Samoorganizowanie się kobiet
      
W dwudziestoleciu międzywojennym funkcjonowało wiele organizacji kobiecych (np. 64 tylko w
Warszawie).  Bazowały one na konspiracyjnym doświadczeniu swoich członkiń zdobytym przed
1914  rokiem  (praca  w  organizacjach  politycznych,  samokształcenie,  tajne  nauczanie)  oraz  ich
dynamicznej  działalności  podczas  I  wojny światowej  (tworzenie  szpitali  dla  rannych żołnierzy,
akcje dobroczynne na rzecz dzieci i ubogich). Kilka pierwszych lat po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości było okresem znacząco słabszej aktywności organizacji kobiecych, która nasiliła się
w 2. połowie lat 20. i latach 30.
Organizacje polskie nie współpracowały z innymi organizacjami narodowymi, np. żydowskimi czy
ukraińskimi.                                                                                           
Większość  organizacji  zrezygnowała  z  realizowania  programu  politycznego,  stawiając  na  takie
same cele:  integrację,  samopomoc, kształtowanie postawy obywatelskiej.  Środowiska kobiece w
międzywojniu  w różny  sposób  usiłowały  odpowiedzieć  na  pytanie  o  społeczno-kulturową rolę
kobiet. Według wyliczeń dr Katarzyny Sierakowskiej, w 1930 r. do organizacji kobiecych należało
3% kobiet.
Powstawały i funkcjonowały kobiece organizacje dobroczynne,  kobiece związki zawodowe i - w
mniejszej liczbie - organizacje polityczne. Niewielkim zainteresowaniem cieszyła się działalność
pacyfistyczna. Zaangażowanie w sprawę narodową było eksponowane w prasie kobiecej, a także w
biografiach kobiet działających w sferze publicznej, co zdaniem dr Katarzyny Sierakowskiej może
świadczyć  o  presji  społecznej  wywieranej  na  kobiety,  wymagającej  ciągłego  udowadniania,  że
zasłużyły na wywalczone w 1918 roku prawa wyborcze.

Kobiety w parlamencie
Pierwszymi  polskimi  wyborami  parlamentarnymi,  w  których  kobiety  mogły  brać  udział  jako
kandydatki (i wyborczynie), były wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1919 roku.  
                                                                                                                                                       
Zdominowane  przez  mężczyzn  władze  partii  politycznych  niechętnie  jednak  przyznawały
kandydatkom  nieliczne  i  ostatnie  miejsca  na  swoich  listach  wyborczych.  Opór  przed
dopuszczeniem kobiet na listy wyborcze dotyczył zarówno partii prawicowych jak i lewicowych. W
1922  roku  kobiety  stanowiły  2,1%  wśród  osób  kandydujących  do  parlamentu.  W  wyborach
parlamentarnych z 1930 i 1935 roku największy udział kobiet na listach wyborczych odnotowano w
przypadku Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, jednak był on efektem silnego nacisku
lobby kobiecego.Członkinie Sejmu początkowo były nazywane "posełkami" lub "posełkiniami". Po
kilku  latach  utrwaliło  się  określenie  "posłanki".  Członkinie  Senatu  były  nazywane
senatorkami.Parlamentarzystki  były lepiej  wykształcone niż  parlamentarzyści.  Wśród kobiet  nie
było osób z wykształceniem elementarnym, tymczasem wśród mężczyzn takie wykształcenie miało
25% parlamentarzystów. 2/3 parlamentarzystek miało wykształcenie wyższe, a 1/3 średnie. 
                                                               
Parlamentarzystki, w odróżnieniu od parlamentarzystów, wywodziły się niemal wyłącznie z elity
ziemiańsko-inteligenckiej.
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Udział kobiet w Sejmie i Senacie

Ogółem  w  II  Rzeczypospolitej  kobiety  piastowały  43  mandaty  poselskie  i  20  mandatów
senatorskich. Parlamentarzystkami okresu międzywojennego było w sumie 50 kobiet, a niektóre z
nich wielokrotnie sprawowały mandaty w jednej lub obu izbach parlamentu.
Reprezentacja kobiet wśród posłów i senatorów w poszczególnych kadencjach parlamentu II RP
przedstawia się następująco:

• Sejm Ustawodawczy (1919-1922) - 8 mandatów (1,85% liczby posłów),
• I kadencja (1922-1928): Sejm - 9 mandatów (2,02%), Senat - 4 mandaty (3,6%),
• II kadencja (1928-1930): Sejm - 8 mandatów (1,8%), Senat - 4 mandaty (3,6%),
• III kadencja (1930-1935): Sejm - 15 mandatów (3,37%), Senat - 4 mandaty (3,6%),
• IV kadencja (1935-1938): Sejm - 2 mandaty (0,97%), Senat - 5 mandatów (5,2%),
• V kadencja (1938-1939): Sejm - 1 mandat (0,48%), Senat - 4 mandaty (4,16%).    24.

Łącznie największą reprezentację kobiet w parlamencie miał obóz polityczny Józefa Piłsudskiego
(14  mandatów  poselskich,  13  senatorskich),  a  następnie  obóz  narodowo-demokratyczny  (12
mandatów poselskich,  1  senatorski),  ruch ludowy (6 mandatów poselskich,  1  senatorski),  obóz
socjalistyczny  (4  mandaty  poselskie,  2  senatorskie),  Ukraińcy  (po  2  mandaty  poselskie  i
senatorskie), Żydzi (1 mandat poselski), obóz narodowo-chrześcijański (1 mandat poselski)  i obóz
komunistyczny (1 mandat poselski)
                                                                      

Sejm Ustawodawczy (1919-1922)

Posłankami w Konstytuancie były Anna Anastazja Piasecka (Klub Narodowej Partii Robotniczej),
Franciszka  Wilczkowiakowa (Klub  Narodowej  Partii  Robotniczej),  Gabriela  Balicka (Związek
Sejmowy  Ludowo-Narodowy),  Irena  Kosmowska (Klub  Polskiego  Stronnictwa  Ludowego
"Wyzwolenie"),  Jadwiga  Dziubińska (Klub  Polskiego  Stronnictwa  Ludowego  "Wyzwolenie"),
Maria Moczydłowska (Klub Narodowego Zjednoczenia Ludowego), Zofia Moraczewska (Związek
Sejmowy  Polskich  Posłów  Socjalistycznych)  i  Zofia  Sokolnicka (Związek  Sejmowy  Ludowo-
Narodowy). W 1920 roku Anna Piasecka przeszła z NPR do PSL "Piasta".

W maju 1919 r. podczas pierwszej debaty parlamentarnej na temat ustroju państwa Moczydłowska
w swoim  wystąpieniu  stwierdziła,  że  nie  występuje  w  imieniu  swojego  klubu,  ale  w  imieniu
wszystkich kobiet zasiadających w Sejmie. Posłanki często tworzyły nieformalne koalicje mimo
różnic w przynależności partyjnej.
                                                                                                                                                      
Posłanki pracowały głównie w Komisji Konstytucyjnej (Balicka, Kosmowska, Wilczkowiakowa),
Komisji  Opieki  Społecznej  (Dziubińska,  Moczydłowska,  Moraczewska,  Piasecka,  Sokolnicka,
Wilczkowiakowa)  i  Komisji  Oświatowej  (Balicka,  Dziubińska,  Moczydłowska,  Sokolnicka).  21
listopada  1919  r.  posłanki  Moraczewska,  Kosmowska,  Dziubińska,  Balicka  i  Moczydłowska
złożyły  wniosek  nagły  sprzeciwiając  się  dyskryminacji  kobiet  w  dostępie  do  dodatku
drożyźnianego przyznanego funkcjonariuszom państwowym.
 Na początku 1920 r. posłanki Moczydłowska, Moraczewska i Balicka złożyły wniosek w sprawie
zakończenia dyskryminacji kobiet, które traciły obywatelstwo wychodząc za mąż za cudzoziemca.
Sejm odrzucił wniosek posłanek.
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I kadencja Sejmu (1922-1928)
W 1925 roku posłowie z Grupy Parlamentarnej Polsko-Francuskiej sprzeciwili się obecności 
posłanek w delegacji sejmowej do Francji (uzasadniając wyłącznie męski skład delegacji wyłącznie
męskim składem francuskiego parlamentu). Wszystkie posłanki opuściły Grupę na znak protestu 
wobec seksizmu.
                                                            
Województwo śląskie
Województwo śląskie istniało w latach 1922-1939 i miało charakter autonomiczny. Szkolnictwo
było podporządkowane wojewodzie, który jednocześnie pełnił obowiązki kuratora szkolnego. 

Pod  koniec  1925  roku  Wydział  Oświecenia  Publicznego  Urzędu  Wojewódzkiego  Śląskiego
przygotował  listę  262  zamężnych  nauczycielek  do  zwolnienia,  co  stanowiło  7%  populacji
nauczycielek.  29  marca  1926  roku  Sejm  Śląski wprowadził  "Ustawę  w  sprawie  rozwiązania
stosunku służby nauczycielskiej wskutek zawarcia przez nauczycielkę związku małżeńskiego".
 Komisja  Prawnicza  Sejmu  Śląskiego  orzekła,  że  ustawa  ta  nie  jest  sprzeczna  z  konstytucją
marcową (zrównującą prawa kobiet i mężczyzn) ani z konwencją genewską z 15 maja 1922 roku.
Prawo to, nazywane ustawą celibatową, zostało następnie zatwierdzone przez Najwyższy Trybunał
Administracyjny, a w 1933 roku przez prezydenta Ignacego Mościckiego.

Ustawa  celibatowa  dyskryminowała  kobiety  (nauczycielki),  ponieważ  zatrudnienie  mężczyzn
(nauczycieli) nie było warunkowane ich kawalerskim stanem cywilnym. Nowe prawo było zgodne
z tradycyjną, patriarchalną ideologią, według której mężczyzna jest głową rodziny i ma pracować
zawodowo,  a  obowiązkiem  kobiety  jest  zamążpójście,  macierzyństwo  i  prowadzenie  domu.
Posłowie Chrześcijańskiej Demokracji i Narodowej Partii Robotniczej poparli ustawę twierdząc, iż
"każda kobieta mężatka należy do domu, jest kapłanką ogniska domowego i tego w pierwszym
rzędzie  winna  pilnować"  oraz  że  "jest  rzeczą  niemożliwą  być  dobrą  żoną,  dobrą  matką,  a
jednocześnie dobrą nauczycielką". 

Ustawa  celibatowa  uzyskała  mocne  poparcie  od  hierarchów  Kościoła  katolickiego,  którzy  na
łamach Gościa Niedzielnego apelowali, by w szkolnictwie zatrudniać wyłącznie mężczyzn.
1  października  1935  kobiety  miały  następującą  reprezentację  w  kadrze  nauczycielskiej  woj.
śląskiego:  100%  w  przedszkolach,  42,1%  w  szkołach  powszechnych,  38,1%  w  szkołach
specjalnych,  28,6%  w  seminariach  nauczycielskich,  20,6%  w  szkołach  średnich
ogólnokształcących, 12,5% w szkołach zawodowych. Łącznie nauczycielki stanowiły 38,9% kadry
nauczycielskiej.         
                                                              
Nauczycielki  zarabiały znacząco mniej  niż  nauczyciele.  W roku 1938 kobiety stanowiły 41,6%
nauczycieli  szkół  powszechnych  województwa  śląskiego.  Prawie  połowa  z  nich  została
zakwalifikowana  do  dwóch  najniższych  grup  uposażeniowych  pracowników  państwowych.  W
wyższych  grupach  uposażeniowych było  dwa razy  więcej  mężczyzn,  niż  kobiet.  Zwalniane  na
mocy ustawy celibatowej  nauczycielki  otrzymywały  poza  tym niższe  odprawy niż  określała  to
pragmatyka nauczycielska, wprowadzona ustawą Sejmu Śląskiego z 19 października 1927 roku.
                                                                                                                                                      
 Ustawa celibatowa spotkała się z licznymi protestami.  Związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół
Powszechnych (od 1930 roku pod nazwą Związku Nauczycielstwa Polskiego) na łamach swojego
"Ogniskowca" wielokrotnie opisywał sprawę wskazując, iż parlament śląski uczynił stan cywilny
kobiet głównym kryterium ich zatrudnienia w charakterze nauczycielek. W czerwcu 1937 roku do
IV  Sejmu  Śląskiego  wpłynął  wniosek  posła  Stefana  Kapuścińskiego o  zniesienie  ustawy
celibatowej. Ostatecznie ustawę uchylił Sejm RP 9 kwietnia 1938 roku (z mocą wykonawczą od 20
kwietnia).
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Polska społeczność wiejska
W 1931 roku 23 mln osób, czyli 70% ludności II RP mieszkało na wsi (a wśród nich 11 mln 860
tys. kobiet). 2/3 z tych 70% miało narodowość polską. Istniało 4,5 mln gospodarstw domowych, a
każde z nich składało się przeciętnie z 5 osób. 2/3 z 3 mln 200 tys. gospodarstw rolnych stanowiły
gospodarstwa  drobne,  mniejsze  niż  5  ha.  Praca  w  gospodarstwie  zazwyczaj  odbywała  się
tradycyjnymi  metodami  i  przestarzałymi  narzędziami,  stąd  w  Polsce  znacząco  niższa  była
wydajność z hektara niż w Czechach czy Niemczech. Pod względem statusu społecznego ludność
wiejska znajdowała się na dole drabiny hierarchii  społecznej,  wyprzedzając jedynie robotników
rolnych.                                                                                                                                       

Ludność  wiejska   była  bardzo  nisko  sytuowana  materialnie,  zazwyczaj  istniała  konieczność
szukania  zarobku  poza  gospodarstwem,  a  poszukiwania  nie  były  łatwe  szczególnie  podczas
wielkiego kryzysu ekonomicznego w latach 1929-1935.
Wieś  odznaczała  się  większą  liczbą  urodzin  niż  miasto  -  w  1931  roku  wskaźniki  wynosiły
odpowiednio 33 i 21 porodów na 1000 mieszkańców. Pomimo tego, że płodność polskich kobiet
wiejskich należała ówcześnie do najwyższych w Europie, to istniał wyraźny trend spadkowy. Przed
I wojną światową na wsi notowano 40 porodów na 1000 mieszkańców. 

Ocenia  się,  że  w  związku  z  nikłą  dostępnością  środków  antykoncepcyjnych,  zmiana  ta  była
spowodowana upowszechnieniem się zabiegów przerywania ciąży. Według zapisków lekarzy, na
aborcję,  często przeprowadzaną niefachowo, decydowały się najczęściej  kobiety zamężne, które
urodziły  już  4-5  dzieci.  Stan  zdrowia  kobiet  wiejskich  był  wyraźnie  gorszy  niż  kobiet
mieszkających w mieście, a wyniszczający tryb życia prowadził do krótszej przeciętnej długości
życia.

Kobiety wiejskie od wczesnego dzieciństwa aż po niedołężność wykonywały nieodpłatną pracę na
rzecz rodziny i gospodarstwa domowego. Kobiety były obciążone pracą bardziej niż mężczyźni -
gospodyni pracowała przeciętnie 500 godzin dłużej niż gospodarz (czyli niemal 21 dni więcej w
roku).
Kobieta wiejska pracuje zbyt ciężko (...) Praca ta rozpoczyna się od wyjścia ze szkoły, a kończy się
śmiercią.  Przerywana  jest  częstymi  okresami  ciąży,  w  czasie  której  ochrona  macierzyństwa
praktycznie nie istnieje. Pewna mała część kobiet dobrze rozwija się fizycznie, większość szybko
słabnie i marnieje. Często też spotyka się kobiety wiejskie trzydziestoletnie o wyglądzie staruszki.
Prawie każda kobieta ma zniszczone uzębienie, wskutek braku starań o stan zębów i czyszczenia
ich, opadnięcie żołądka i jelit wskutek braku higieny ciąży i okresów popołogowych, przewlekłe
cierpienia narządu trawienia.

W latach 30. nasilające się zjawisko przeludnienia agrarnego powodowało,  że obecność średnio
40% córek w drobnych gospodarstwach rolnych była zbędna dla funkcjonowania tych gospodarstw.
"Zbędne" córki poszukiwały odpłatnej pracy w okolicy (poza rodzinnym gospodarstwem), jednak
szansa na znalezienie zatrudnienia była niewielka, gdyż popyt na pracę był znacznie większy niż
podaż. Część młodych kobiet opuszczała wieś, by znaleźć zatrudnienie w przemyśle, rzemiośle,
usługach,  handlu  lub  w  charakterze  pomocy  domowej  w  mieście.  Z  reguły  pracę  zarobkową
podejmowali  jednak  mężczyźni,  a  na  kobiety  spadała  odpowiedzialność  za  wykonywanie
nieodpłatnej pracy na rzecz gospodarstwa domowego.                                                              
Wśród kobiet wiejskich istniało silne dążenie do migracji ze wsi do miasta i awansu społecznego,
które jednak nieczęsto udawało się je spełnić z powodu braku stanowisk pracy, wynikającego z
zakonserwowania struktury społecznej i słabości polskiej gospodarki. Najczęściej młode kobiety ze
wsi wychodziły za mąż i powielały drogę życiową matek. Według danych z 1939 roku ślub wzięło
200 tys. kobiet wiejskich, a 46% panien młodych nie ukończyło 24 roku życia.
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 W dwudziestoleciu międzywojennym rozpoczął się proces zmian związany z kształtem rodziny
chłopskiej. Tradycyjną, wielopokoleniową rodzinę powoli, lecz zauważalnie, zaczynała zastępować
rodzina  nuklearna,  złożona  z  rodziców  i  dzieci.  Powoli  rosła  także  rola  kobiety  w  rolnictwie
chłopskim. Pomimo zrównania praw publicznych kobiet i  mężczyzn, kobiety wiejskie nie brały
jednak udziału w polityce.  
                         
W  obliczu  stereotypów  płciowych  mocno  zakorzenionych  zwłaszcza  na  wsi,  przypisujących
kobiety  do  sfery  prywatnej  a  mężczyzn  do  publicznej,  kobiety  angażujące  się  w  działalność
polityczną były narażone na dyskryminację. W roku 1938 kobiety stanowiły zaledwie 0,2% wśród
radnych wiejskich ciał samorządowych.

Czasopisma kobiece
W okresie dwudziestolecia międzywojennego istniało ponad sto tytułów prasowych skierowanych
do kobiet, czyli więcej niż w latach 1818-1918. Prasa kobieca, podobnie jak cała prasa tego okresu,
miała charakter efemeryczny:  często tytuły pojawiały się  i  znikały po kilku,  lub nawet  jednym
wydaniu. Dr Kamilla Łozowska-Marcinkowska obliczyła, że w II RP istniało 50 pism kobiecych,
które ukazywały się przynajmniej przez dwa lata.  Wiele czasopism kobiecych ukazywało się w
formie dodatku do prasy ogólnej.                                                               
Tylko  "Kurier  Kobiecy"  wychodził  codziennie.  Resztę  pism  kobiecych  stanowiły  tygodniki,
dwutygodniki, miesięczniki, kwartalniki i roczniki. Znaczącą większość czasopism wydawano w
Warszawie. Pisma kobiece były najczęściej redagowane przez kobiety.

Dr  Łozowska-Marcinkowska  wyróżnia  trzy  główne  opcje  społeczno-polityczne  z  którymi  były
związane  czasopisma  kobiece:  socjalistyczną  (np.  "Głos  Kobiet",  "Robotnica",  "Socjalistka"),
narodowo-katolicką (np. "Chrześcijańska Służąca Polska", "Własnemi Siłami", "Zjednoczenie") i
ludową (np. "Gazeta Kobieca", "Głos do Kobiet Wiejskich", "Kobiety w Stronnictwie Ludowym").
Po przewrocie  majowym w 1926 roku doszła  do  tego opcja  sanacyjna  (np.  "Dla  Przyszłości",
"Praktyczna Pani - Dobra Obywatelka").
Głównym tematem pojawiającym się w czasopismach kobiecych każdej orientacji  ideowej było
równouprawnienie  kobiet  z  mężczyznami.  Wątek  ten  był  szczególnie  silnie  zaznaczony  w
czasopismach  feministycznych,  koncentrujących  się  na  walce  o  równe  prawa,  które  -  w
przeciwieństwie do innych czasopism kobiecych II RP - nie publikowały tekstów poświęconych
modzie, urodzie i poradom praktycznym z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego.
 W zależności od linii czasopisma różniły się oceną zjawisk towarzyszących równouprawnieniu płci
oraz wskazywanym kierunkiem pożądanych przemian. Wszystkie pisma informowały o sukcesach
kobiet  w  dziedzinach  zarezerwowanych  dotychczas  dla  mężczyzn,  takich  jak  nauka,  sztuka,
polityka czy sport.

W związku z tym, że wśród mieszkanek i mieszkańców Polski znaczący udział miały mniejszości
narodowe (zgodnie z wynikami spisu powszechnego w 1931 roku 31,1% osób identyfikowało się z
inną  narodowością  niż  polska),  znaczącym  segmentem  rynku  prasy  kobiecej  były  czasopisma
mniejszości  narodowych.  Najpopularniejszym  czasopismem  dla  Żydówek  był  tygodnik  "Ewa",
poczytnością cieszyły się również "Drogi Kobiece", "Kobieta Nowa", "Niebiesko-Biały Szlak" i
"Nowe Tory". Do Ukrainek były skierowane takie pisma jak "Nova Chata", "Żinocza Dola" i

 "Żinocza Wola". Do Rosjanek i innych kobiet rosyjskojęzycznych był adresowany "Oczag".

                                                                         

                                                                        

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Oczag&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BBinocza_Wola&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BBinocza_Dola&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nova_Chata
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nowe_Tory&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Niebiesko-Bia%C5%82y_Szlak&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kobieta_Nowa&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Drogi_Kobiece&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ewa_(tygodnik)
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Praktyczna_Pani_-_Dobra_Obywatelka&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dla_Przysz%C5%82o%C5%9Bci&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kobiety_w_Stronnictwie_Ludowym&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C5%82os_do_Kobiet_Wiejskich&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gazeta_Kobieca&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zjednoczenie_(czasopismo)&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=W%C5%82asnemi_Si%C5%82ami&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Chrze%C5%9Bcija%C5%84ska_S%C5%82u%C5%BC%C4%85ca_Polska&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Socjalistka&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Robotnica&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82os_Kobiet
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kurier_Kobiecy
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kamilla_%C5%81ozowska-Marcinkowska&action=edit&redlink=1


                                Równe,  ale  różne   te   polskie   kobiety.
                                            Tekst:  Agnieszka  Mrozik

Dwie  kwestie  odróżniają  polski  ruch  kobiecy  przełomu  XIX  i  XX  wieku  od  europejskiego  i
światowego ruchu emancypacyjnego: poczucie,  że Polki „otrzymały,  nie zaś wywalczyły” sobie
prawo głosu oraz przekonanie, że polski sufrażyzm nie był ruchem autonomicznym, lecz częścią
szerszego,  bo  narodowowyzwoleńczego  ruchu,  który  miał  przynieść  wolność  wszystkim
obywatelom, w tym również kobietom. Mimo iż  stwierdzenia te  nie  są pozbawione słuszności,
sprawa  jest  nieco  bardziej  skomplikowana,  niż  mogłoby  się  wydawać  na  pierwszy  rzut  oka.

Przede  wszystkim  dobro  narodu
Faktem jest,  że o ile Amerykanki, Brytyjki, Francuzki, Niemki itd. walczyły o prawo kobiet do
edukacji, pracy, a także decydowania o sprawach ważnych dla ich społeczności, kierując się dobrem
społeczeństwa (wykształcona,  niezależna,  samodzielna kobieta  to  nie  tylko dobry „materiał”  na
żonę i matkę, ale także wzór świadomej obywatelki), o tyle Polki, domagając się tych samych praw,
miały na uwadze przede wszystkim dobro narodu: to na kobietach spoczywał przecież obowiązek
wychowania  prawych  Polaków  –  rycerzy,  powstańców,  patriotów,  jak  również  cnotliwych
(przyszłych) Matek Polek. Tak pisała o tym Paulina Kuczalska-Reinschmit, jedna z przywódczyń
„pierwszej fali” ruchu kobiecego w Polsce: „Równouprawnienie polityczne kobiet stanowi część
nieodłączną  ogólnych  dążeń  wolnościowych  i  tylko  w  łączności  z  nimi  bywa  osiągane”  .
W argumentacji polskich sufrażystek Polki powinny otrzymać prawo do edukacji, pracy oraz prawo
głosu  nie  dlatego,  że  są  „ludźmi  takimi  samymi  jak  mężczyźni”,  ale  dlatego  że  „na  równi  z
mężczyznami” ponoszą ofiarę – walki i męczeństwa za narodową sprawę.  
                                                                     
Zwracała na to uwagę Maria Turzyma, inna polska emancypantka: „Właściwością ruchu kobiecego
w  Polsce  jest  wybitnie  społeczny  jego  kierunek.  Kobiety  innych  krajów  w  dążeniach  swoich
emancypacyjnych  mają  głównie  na  celu  wyzwolenie  się  spod  przewagi  męskiej,  wywalczenie
równych  z  mężczyzną  praw.  Nasze  kobiety  dobijają  się  przede  wszystkim  o  udział  w  życiu
obywatelskim i  to  bez  upominania  się  o  prawa,  byleby  wolno  im  było  spełniać  obywatelskie
obowiązki, a więc współdziałać w pracy podejmowanej dla społecznego dobra” .

Jak zauważa Sławomira Walczewska, Polki (inaczej niż cudzoziemki) nie domagały się zrównania 
w prawach z mężczyznami, gdyż były przeświadczone, że ze względu na „historyczne zaszłości” 
(tradycję szlachecką, w której kobiety miały dość wysoką pozycję, a także czas walk o wolność, w 
których kobiety brały czynny udział) takie prawa posiadają. 
W polskim dyskursie emancypacyjnym pojawiał się raczej zwrot „bez różnicy płci”, sugerujący, że 
Polki walczą o swoje prawa w ramach szerszej walki o prawa całego narodu . Pisała o tym 
Kuczalska-Reinschmit: „Polki czują się obywatelkami kraju, więc pragną mieć taką możliwość 
spełniania tych obowiązków, jakie daje dopiero pełnia praw”.
                                                                                                                                       
Różnice argumentów
Zwróćmy uwagę na różnice w doborze argumentów, które pojawiają się w polskim i zachodnim (na
przykład: amerykańskim) dyskursie emancypacyjnym. Sylvia D. Hoffert, badaczka języka 
amerykańskich sufrażystek z połowy XIX wieku, podkreśla obecność w ich wypowiedziach 
kombinacji argumentów pochodzących z różnych słowników ideologicznych: indywidualizmu 
charakterystycznego dla amerykańskiego transcendentalizmu, republikańskiej „cnoty”, języka praw 
naturalnych Johna Locke’a, wpływów szkockiej szkoły „zdrowego rozsądku” itd. 
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Celem tej „mieszanki” było wzbudzenie w Amerykanach przekonania, że kobiety zasługują na 
równe z mężczyznami prawa jako jednostki, a także „części składowe” większej wspólnoty. 
„Papieżyce” amerykańskiego ruchu sufrażystek – Elizabeth Cady Stanton oraz Susan B. Anthony – 
przekonywały, że samoświadomość i samorealizacja kobiet jest ważna z punktu widzenia interesu 
społecznego: silna jednostka jest gwarantem silnej wspólnoty.     
                                                  
Dobrze wykształcona kobieta to zatem idealna partnerka dla mężczyzny, a także lepsza matka dla 
swoich dzieci; kobieta niezależna finansowo, pracująca, wytwarza dobra, które prowadzą do 
bogacenia się całego społeczeństwa; z kolei kobieta podejmująca wybory polityczne (wybierająca, a
także wybierana) wzbogaca życie publiczne o wartości (przede wszystkim moralne) obecne w nim 
uprzednio w znikomym stopniu.

Kobiety walczą
W warstwie retorycznej Amerykanki unikały w swych wystąpieniach metafor wiążących kobietę z 
życiem domowym. Chcąc wprowadzić ją w sferę publiczną, o wiele chętniej posługiwały się 
metaforami związanymi z inżynierią/ architekturą (kobieta jako konstruktorka nowego 
społeczeństwa), a nawet wojną: kobiety walczą o swoje prawa, które stają się ich bronią w 
zmaganiach o lepsze życie/ lepszy świat. Metafora wojenna miała pokazać, że kobiety chcą i są 
gotowe uczestniczyć w życiu publicznym kraju w najpełniejszym jego wymiarze ; sufrażystki 
chętnie zresztą przywoływały (choć nie był to ich główny argument) historyczne przykłady 
zaangażowania Amerykanek w walkę o niepodległość kraju w latach 1775-1783, a później w czasie
wojny z Anglią w 1812 roku. Ich celem było udowodnienie, że miejsce kobiet jest nie tylko w 
sferze prywatnej, ale także publicznej; potrzebują wyłącznie prawnego usankcjonowania swojej w 
owej sferze obecności.      
                                       
W tym miejscu warto zwrócić uwagę na „lekcję”, jaką amerykańskie bojowniczki o prawa kobiet 
wyniosły z sojuszu z inną uciskaną grupą społeczną, a mianowicie Afro-Amerykanami. Przed 
wojną secesyjną niezwykle silne były związki sufrażystek z ruchem abolicyjnym, dążącym do 
wyzwolenia Czarnych w Stanach. Przywódczynie ruchu kobiecego – Stanton, Anthony, Lucretia 
Mott i kilka innych – uczestniczyły w konwencjach abolicjonistów, a także zapraszały ich na swoje 
własne spotkania, prowadziły szeroką działalność wydawniczą i pisarską, której celem było 
zapewnienie kobietom i  Czarnym praw obywatelskich, czyli de facto zrównanie ich w prawach z 
białymi mężczyznami. 

Popularna  była  także  metafora  kobiety-niewolnika  (mężczyzny).  „Kobieta  jest  niewolnicą  od
kołyski  aż  po  grób”  –  mówiła  Ernestine  Rose  podczas  konwencji  w  Syracuse  w  1852  roku,
podkreślając, że te dwie grupy społeczne – kobiety i Czarnych – łączy wspólny cel: walka o prawo
głosu  i  decydowania  o  swoim miejscu  w  społeczeństwie  amerykańskim.  Po  wojnie  secesyjnej
okazało  się  jednak,  że  emancypacyjne  dążenia  jednych  i  drugich  nie  zmierzają  w tym samym
kierunku.                                                                                     

Trzynasta  poprawka  do  Konstytucji  (1866)  zniosła  niewolnictwo  na  obszarze  całych  Stanów
Zjednoczonych, zaś czternasta (1868) utorowała drogę do praw wyborczych Czarnej ludności (płci
męskiej – dodajmy). Pojawiły się wówczas głosy, m.in. byłego niewolnika Fredericka Douglassa,
że „skoro Czarni musieli tak długo czekać na swój czas, kobiety również powinny nauczyć się
cierpliwości” i nie naciskać na władze w sprawie prawa głosu. W efekcie ruch kobiecy odseparował
się od ruchu na rzecz Czarnych i działał dalej samodzielnie .
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W 1868 roku powstała organizacja National Woman Suffrage Association, na czele której stanęły
Elizabeth Cady Stanton i Susan B. Anthony, domagające się zrównania praw kobiet i mężczyzn w
każdej  sferze  życia  społecznego,  politycznego i  ekonomicznego,  zaś  w 1869 roku Lucy Stone
powołała do życia American Woman Suffrage Association – organizację mniej radykalną, żądającą
„jedynie” pełnych praw obywatelskich dla kobiet.

 W 1890 roku obie organizacje połączyły się i utworzyły jedną wspólną inicjatywę pod nazwą 
National American Woman Suffrage Association, której pierwszą przewodniczącą została Stanton. 
„Uprzedzenie” do kwestii rasowej – związane z lękiem, że po raz kolejny „kwestia kobieca” 
zostanie połączona w świadomości Amerykanów z kwestią emancypacji innej grupy społecznej – 
stało się w amerykańskim ruchu kobiecym tak silne na przełomie XIX i XX wieku, że właściwie 
nie dyskutowano o prawie głosu dla kobiet innych niż białe.                                                      

Ofiarne Polki

Tymczasem w polskim ruchu kobiecym posługiwano się w trakcie kampanii na rzecz równych praw
dla  kobiet  zupełnie  innymi  argumentami,  sięgano  do  innego  języka,  a  także  preferowano  inne
metody walki społecznej i politycznej, co było rezultatem odmiennej sytuacji historycznej Polski.
Po  pierwsze  zatem,  podnoszono  argument  głębokiego  zaangażowania  Polek  w  działalność
narodowowyzwoleńczą  (konspiracyjną,  edukacyjną,  sanitarną,  kurierską  itd.)  zarówno  w czasie
powstań,  jak  i  w okresach pomiędzy nimi  .  Podkreślano,  że  kobiety  na  równi  z  mężczyznami
pracowały dla  dobra narodu pod zaborami,  ponosząc z  tego tytułu wyrzeczenia,  cierpiąc trudy,
poświęcając się itd.  Właśnie o etosie  poświęcenia i  ofiarności  Polek pisała  z przekąsem Maria
Janion:  „Kobiety polskie  działają  nie  po to,  żeby się  wyzwolić,  ale  po to,  żeby się  poświęcić.
Poświęcenie sankcjonuje prawo do wolności.

 Przekroczenie  domowej  roli  kobiety  okazuje  się  nie  tyle  przekroczeniem,  ile  moralnym
dostosowaniem do okoliczności  historycznych” .Danuta  Dąbrowska  a  także Dobrochna Kałwa
zauważają  niezależnie,  że  „kwestia  kobieca”  zyskiwała  zainteresowanie  i  posłuch  w  polskim
społeczeństwie,  gdy  szermujące  tym  hasłem  emancypantki  sięgały  do  metafor  domowych,  by
przygotować grunt dla kobiet w sferze publicznej (np. o kobiecie aktywnej w życiu publicznym
mówiono jak o dobrej, mądrej gospodyni, która uporządkuje państwo tak, jak porządkuje swoje
domostwo), a także gdy odwoływały się do etosu Matki Polki częściej niż do etosu Żołnierki (np.
Emilii Plater czy Mickiewiczowskiej Grażyny). 

Głównym celem tej argumentacji  było uspokojenie społeczeństwa, że wejście kobiet na wyższe
uczelnie, rynek pracy, a także do polityki nie zmieni układu sił w relacjach między płciami: jednym
słowem, że kobiety nie stracą nic ze swej „kobiecości”, a wręcz przeciwnie – wprowadzą „kobiecy
(moralny) pierwiastek” do tradycyjnie męskiej sfery, jaką jest polityka.        
                                                                                                                                                                
Grażyna Borkowska zwraca uwagę, że ton etyczny zdominował ostatnie pisma Elizy 
Orzeszkowej, która nawoływała Polaków do sposobienia się do odnowy moralnej, a także 
obwieszczała przyjście „kobiecego Mesjasza” . 
                                                                     
W mniej natchnionym, choć w gruncie rzeczy podobnym tonie przemawiały polityczki doby II
Rzeczypospolitej  (uprzednio  członkinie  ruchu  kobiecego  w  okresie  zaborów),  których  bycie  u
władzy sprowadzało się w dużej mierze do „łagodzenia obyczajów” w sferze publicznej, a także
rozwiązywania  problemów  społecznych  tradycyjnie  łączonych  z  „kobiecymi  predyspozycjami”
wychowawczymi  oraz  opiekuńczymi:  edukacja,  zdrowie,  resocjalizacja  itd.
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Jeśli Polki używały języka militarnego, to tylko w sytuacjach, gdy podkreślały wspólnotę dążeń
całego narodu do odzyskania wolności. 
Polski  ruch  emancypacyjny  był  bowiem  w  całości  podporządkowany  sprawie  niepodległości
narodu, a wszelkie próby odseparowania tych dwóch kwestii spotykały się z jeśli nie wrogim, to z
pewnością pełnym dystansu odbiorem. 

Burzliwa  dyskusja  na  ten  temat  rozgorzała  między  pozytywistycznym  publicystą  Aleksandrem
Świętochowskim  a  Pauliną  Kuczalską-Reinschmit  –  założycielką  Związku  Równouprawnienia
Kobiet  Polskich  (1907),  a  także  wydawczynią  lwowskiego,  a  następnie  warszawskiego  pisma
„Ster”. Świętochowski uważał, że „kobieta musi za główny cel swych dążeń uznać ową wszystkich
wyzwalającą wolność. Wtedy będzie mogła słusznie powiedzieć o sobie: jestem człowiekiem, nic
ludzkiego nie jest mi obcym. Wtedy również powiedzianym o niej będzie: oto jest człowiek i nic
ludzkiego nie powinno być jej odjętym” ). 

Tymczasem  w  opinii  Kuczalskiej,  nawet  jeśli  kobiety  powinny  się  angażować  w  ruch
narodowowyzwoleńczy, a także aktywnie działać na rzecz emancypacji innych grup społecznych
(„robotnika,  włościanina i  Żyda”),  przede  wszystkim muszą  zadbać  o swoje  interesy:  „Historia
naszego ruchu [...] uczy nas, że kobiety ‘przez czynny udział w walce o wyzwolenie wszystkich’
jeszcze przez to praw obywatelskich dla siebie nie zdobywają”  . Sięgając jako jedna z niewielu
polskich sufrażystek do języka wojskowego (Aneta Górnicka-Boratyńska zwraca uwagę,
że Kuczalska była nazywana „wodzem”, „głównodowodzącą” „armii sióstr” ), Kuczalska 
wskazywała na potrzebę stworzenia autonomicznego ruchu kobiecego, którego interesy nie będą się
mieszać z interesami innych grup społecznych: „Zwolennicy postępu uświadomić sobie muszą, że 
[...] kobiety nie tylko jeden korpus, ale liczniejszą część armii stanowią i nie mogą, lecz muszą mieć
[...] własną broń i komendę, a także nie stosować się do ruchów mniejszości armii, lecz wspólnie z 
nią układać i wykonywać te ruchy, gdyż dopiero wówczas układ odpowie siłom i potrzebom 
ogólnym”  .

Oddzielić kwestię kobiecą

Kuczalska, jej najbliższa współpracownica Józefa Bojanowska, a także Kazimiera Bujwidowa były
jednymi  z  nielicznych  polskich  sufrażystek,  które  podkreślały,  że  konieczne  jest  oddzielenie
„kwestii  kobiecej”  od wszelkich innych kwestii  społecznych i  narodowych.  Założony przez nie
Związek Równouprawnienia Kobiet Polskich był wyjątkowo radykalną organizacją feministyczną,
która starała się upominać przede wszystkim o interesy kobiet.
W dwudziestoleciu międzywojennym równie radykalną organizacją był Centralny Komitet 
Politycznego Równouprawnienia Kobiet (1917), przekształcony w 1919 roku w Klub Polityczny 
Kobiet Postępowych. 

Jego  główne  cele  dotyczyły,  jak  pisze  Dobrochna  Kałwa,  „całkowitego  równouprawnienia  w
uregulowaniach  prawnych;  faktycznego  równouprawnienia,  zagwarantowanego  w  realizacji
przepisów prawnych obowiązujących w Polsce; aktywizacji kobiet na wszystkich obszarach życia
publicznego  (zawodowego,  politycznego,  kulturalnego,  społecznego);  ochrony  praw  matki  i
dziecka; współdziałania ruchu kobiecego na rzecz obrony interesów kobiet”  .
Inne  organizacje  kobiece  występowały  natomiast  chętniej  jako  „przybudówki”  różnych  frakcji
społeczno-politycznych:  narodowych,  socjalistycznych  bądź  katolickich,  i  realizowały  postulaty
równouprawnienia kobiet wyłącznie w ramach szerszej polityki macierzystych sił.
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Wymienić  tu  należy  takie  organizacje  jak:  Narodowa  Organizacja  Kobiet  przy  Stronnictwie
Narodowym;  Klub  Polityczny  Kobiet  Postępowych  (współtworzony  przez  Zofię  Daszyńską-
Golińską);  Związek Pracy Obywatelskiej  Kobiet  (utworzony przez Zofię  Moraczewską w 1928
roku);  Wydział  Kobiecy  PPS.  Wszelkie  próby  traktowania  przez  nie  „kwestii  kobiecej”  jako
priorytetowej uznawane były natychmiast za „zamach” na jedność narodową (endecja), klasową
(socjaliści  i  socjaldemokraci),  a  także  jako zagrożenie  dla  „naturalnego” porządku społecznego
(katolicy).

Sławomira Walczewska zauważa,  że to,  co różni  kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce od
zachodniego, to zaplecze ideologiczne, korzenie, tradycja – republikańska w Polsce i liberalna na
Zachodzie.  Liberalizm zachodni  wiązał  różnicę płci  ze sferą prywatną;  w sferze publicznej  zaś
„obowiązywała w nim zasada wyrównywania szans dla każdej indywidualnej osoby. 
W Polsce  domaganie  się  przez  kobiety  praw politycznych wiązało  się  raczej  z  republikańskim
rozumieniem polityki jako uczestnictwa w życiu zbiorowym, niż z rozumieniem liberalnym.
Do sfery polityki polskie emancypantki wkraczały z całym bogactwem swej ‘sfery prywatnej’, 
także ze swym byciem kobietą”. Podkreślmy więc raz jeszcze, że o ile na Zachodzie kobiety 
walczyły o równouprawnienie (z mężczyznami), o tyle w Polsce chodziło raczej o uprawnienie 
kobiet, a więc o „prawa polityczne bez różnicy płci”  .

Prawa sobie wywalczyły

Na zakończenie zwróćmy jeszcze uwagę na sam moment wywalczenia przez Polki prawa do pracy,
edukacji,  a  także  prawa  głosu.  Powszechne  jest  przekonanie,  że  Polki  wspomniane  już  prawa
„otrzymały” w nagrodę za wierne wspieranie mężczyzn w ich walce o wolność narodu. Tymczasem
Sławomira Walczewska podkreśla z całą mocą, że Polki równe prawa sobie wywalczyły – może w
mniej dramatycznych okolicznościach niż na przykład Brytyjki czy Amerykanki, ale jednak. Na
dowód przytacza anegdotę, zgodnie z którą delegacja reprezentująca interesy kobiet ze wszystkich
trzech  zaborów  stała  kilka  godzin  na  mrozie  przed  willą  na  Mokotowie,  w  której  urzędował
Piłsudski, by wręczyć mu petycję w sprawie praw wyborczych dla kobiet: 
                                                                                                                                                         
„Piłsudski  ustosunkował  się  pozytywnie  do  postulatów  działaczek  kobiecych  i  dekretem  z  28
listopada 1918 roku ustanowił – a Konstytucja Marcowa z 1921 roku to potwierdziła – że prawo
wyborcze mają wszyscy obywatele bez względu na płeć” .  To w miarę płynne uzyskanie przez
Polki prawa do decydowania o losach kraju ugruntowało dobre samopoczucie samych kobiet, a
także umocniło ogólne przekonanie, że w Polsce nie ma dyskryminacji ze względu na płeć.
Mało  tego,  doprowadziło  do  wzmocnienia  różnic  między  Polkami  –  subtelnymi,  „kobiecymi”,
delikatnymi  –  a  ich  zachodnimi  siostrami  –  agresywnymi,  „męskimi”,  nieprzebierającymi  w
środkach, a także różnic w relacjach damsko-męskich w Polsce (oparte na szacunku) i na Zachodzie
(rywalizacja). 
Na  dowód  przytaczano  mrożące  krew  w  żyłach  historie  o  manifestujących  Brytyjkach   oraz
Amerykankach    rozpędzanych  przez  policję,  zamykanych  w  więzieniach  oraz  szpitalach
psychiatrycznych,  karmionych  przymusowo  itd.,  których  niezłomna  (w  opinii  jednych)  bądź
agresywna (w opinii innych) postawa przyczyniła się do uzyskania przez nie prawa głosu.

Fakt, że historia polskiego ruchu kobiecego nie była gwałtowna, dynamiczna, czy niebezpieczna,
fakt, że polski feminizm był w niewielkim tylko stopniu autonomiczny (jako związany z szerszą
koncepcją walki narodowowyzwoleńczej), sprawia, że Polki niezwykle łatwo zapomniały o jego
zdobyczach,  a  także  o  tych  kobietach,  które  z  narażeniem  dobrego  imienia,  spokoju  życia
rodzinnego, kariery, szacunku społecznego itd. angażowały się w działalność emancypacyjną. 
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Czas najwyższy przypomnieć ich zasługi i oddać im hołd, podkreślając, że prowadzona przez nie
kampania odbywała się w warunkach specyficznej sytuacji społecznej, politycznej, ekonomicznej i
kulturowej  Polski  –  była  więc  częścią  walki  o  wolność  narodu  polskiego,  ale  także  ważnym
ogniwem w łańcuchu działań prowadzonych przez kobiety na całym świecie. Polski feminizm łączy
z zachodnim marzenie o równości; różni – kontekst. Dobrze jest pamiętać o swoich korzeniach.
Przykładem  silnych  związków  „kwestii  kobiecej”  z  narodowowyzwoleńczą  jest  życiorys  Izy
Moszczeńskiej.                                                                                                                             
W 1913 r. współtworzyła ona Ligę Kobiet Pogotowia Wojennego – organizację działającą na rzecz
Legionów  Piłsudskiego  (przekształconą  w  1928  r.  w  Związek  Pracy  Obywatelskiej  Kobiet),  a
założony  przez  nią  Związek  Patriotów  wszedł  do  galicyjskiej  Komisji  Skonfederowanych
Stronnictw Niepodległościowych. Por. A. Górnicka-Boratyńska, Stańmy się sobą. Cztery projekty
emancypacji (1863-1939), Izabelin 2001, s. 25-26.

W 1903  r.  brytyjska  sufrażystka  Emmeline  Pankhurst,  wraz  z  córkami  Sylvią  oraz  Christabel,
założyła organizację Women’s Social and Political Union, której członkinie podejmowały liczne
radykalne działania, m.in. przerywały zebrania polityczne, ścigały na ulicach parlamentarzystów,
wdzierały się do Izby Gmin, wybijały szyby, przecinały druty telefoniczne itd. 18 listopada 1910 r.,
w tzw. czarny piątek, zorganizowały demonstrację, brutalnie rozpędzoną przez policję: kilka kobiet
zmarło  z  powodu  odniesionych  ran,  kilkanaście  zostało  rannych,  wiele  trafiło  do  aresztu.  W
więzieniu  prowadziły  strajki  głodowe  (karmiono  je  wówczas  siłą),  były  bite  i  upokarzane.  4
czerwca 1913 r.  sufrażystka Emily Davison rzuciła się pod konia na wyścigach Epson Downs;
zmarła  w  szpitalu  z  powodu  odniesionych  ran.  Jej  pogrzeb  w  Londynie  zgromadził  tysiące
sufrażystek. W okresie I wojny światowej Pankhurst zawiesiła swą działalność emancypacyjną i
włączyła się w prace na rzecz Korony. W 1918 r. Brytyjki, które skończyły 30 lat, otrzymały prawo
głosu.  W 1928  r.  ograniczenie  wiekowe zniesiono.  Por.  M.  Bogucka,  Gorsza  płeć.  Kobieta  w
dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Warszawa 2005, s. 266-267.
 
Początek  XX  wieku  przyniósł  zmiany  w  metodach  walki  amerykańskich  sufrażystek.  Alice
Paul,nauczona doświadczeniem Brytyjek, postawiła na radykalne działania. Członkinie założonej
przez nią Women’s Party pikietowały Biały Dom, organizowały demonstracje, prowadziły strajki
głodowe  itd.  W  czasie  I  wojny  światowej  zawiesiły  jednak,  podobnie  jak  Brytyjki,  swoją
działalność. Blisko stuletnie wysiłki kilku pokoleń amerykańskich emancypantek zakończyły się
sukcesem,  gdy w 1919 roku Kongres  uchwalił,  a  w 1920 roku ratyfikował  XIX poprawkę do
Konstytucji, przyznającą kobietom prawa wyborcze. 26 sierpnia 1920 roku tysiące kobiet wyszły na
ulice, by świętować swój sukces. XIX poprawka, nazwana imieniem Susan B. Anthony, zakończyła
ten najtrudniejszy okres w historii ruchu kobiet w Stanach Zjednoczonych. Por. E. Fitzpatrick, E.
Flexner, Century of Struggle. The Woman’s Rights Movement in the United States, Cambridge, MA
1996.
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          Narodowe Damy w parlamencie II Rzeczpospolitej 
Jarosław Kapsa

Instytut Szlachecki przy ul. Wiejskiej (1852). Siedziba Sejmu od 10 lutego 1919
                                                                
W zaraniu Niepodległej, 10 lutego 1919 r, na sale Sejmu przy ul. Wiejskiej wkroczyło sześć dam, w
powłóczystych  sukniach,  akcentując  kobiecość  stukiem  parasolek.  Uzupełniające  wybory
zwiększyły damska obecność w Sejmie Ustawodawczym do 8 pań. Było to czymś wyjątkowym w
skali Europy; w Wielkiej Brytanii prawo własnej reprezentacji uzyskały kobiety dopiero w 1928 r.
W tym pierwszym składzie były dwie reprezentantki Narodowej Partii Robotniczej NPR – Anna
Piasecka i Franciszka Wilczkowiakowa, dwie z Związku Ludowo-Narodowego: Gabriela Balicka i
Zofia Sokolnicka, po jednej z Narodowego Zjednoczenia Ludowego: Maria Moczydłowska, z PSL
„Wyzwolenia” Irena Kosmowska, z  PSL Jadwiga Dziubińska oraz z PPS – Zofia Moraczewska.
Dzieliły ich poglądy polityczne, lecz mimo tego znajdujemy w ich aktywności wiele wspólnych
cech.  Podobne  miały  doświadczenia  pracy  społecznej,  w  tworzonych  „dla  ludu”  organizacjach
oświatowych  i  samopomocowych,  w budowaniu  spółdzielczości,  w  udziale  w  konspiracyjnych
nurtach niepodległościowych.                                                              
Łączyła ich podobna wrażliwość społeczna, zwłaszcza w postrzeganiu krzywdy kobiet. Bałbym się
określać damy w Sejmie II Rzeczpospolitej prekursorkami feminizmu; zbyt wiele je dzieliło od
współczesnego postrzegania nurtu wyzwolenia kobiet. Warto jednak przypomnieć kilka spraw, o
które wspólnie walczyły w parlamencie a które wynikały przede wszystkim z kobiecej wrażliwości
na problemy społeczne.

Lex Moczydłowska czyli polska prohibicja
W tym samym czasie,  gdy Piłsudski przygotowywał wyprawę kijowską, w Sejmie 23 kwietnia
1920 r większością głosów przyjęto ustawę o ograniczeniu sprzedaży napojów alkoholowych. 
Ograniczenia dotyczyły sprzedaży napojów zawierających powyżej 2,5% alkoholu. Zakazana była
sprzedaż alkoholu  powyżej  45%. Gminy wiejskie  i  miejskie  mogły  u siebie  wprowadzić pełną
prohibicje, z skorzystało z tej możliwości 10% samorządów. Liczba sklepów i punktów wyszynku
został ograniczona do 1 punktu na 2 500 mieszkańców.

Mieścić się mogły one w obiektach oddalonych o 100 m ( na wsiach 300 m) od fabryk, szkół,
kościołów  oraz  innych  budynków  użyteczności  publicznej.  Zakazywano  sprzedaży  alkoholu
nieletnim; zakaz dotyczył też sprzedaży na kredyt lub pod zastaw. Prohibicje wprowadzono na czas
poboru do wojska i wyborów; zakaz dotyczył także miejscowości, w których odbywały się targi,
odpusty, pielgrzymki ( nie dotyczyło to miast powiatowych i wojewódzkich).
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 Zakaz sprzedaży obowiązywał w dni wolne od pracy (od 15.00 dnia poprzedzającego do 10.00
następnego). Nie była to jeszcze prohibicja typu amerykańskiego, ale blisko byliśmy tego.
Duchem twórczym ustawy była pani poseł z  Częstochowy Maria  Moczydłowska.  Miała  w tym
jednomyślne  poparcie  wszystkich  dam  parlamentu.  Zofia  Sokolnicka  z  ZLN  wyraźnie  to
podkreślała: „ogrom krzywd i nieszczęść, jakiemi pijaństwo w ogóle, a w publicznych lokalach w
szczególności,  upośledza  jednostki,  rodziny  i  całe  społeczeństwo  pod  względem  moralnym,
fizycznym  i  materialnym  najlepiej  rozumieją  kobiety,  żony,  matki  i  żywicielki  rodzin,  oraz
wychowawczynie nowych pokoleń i działaczki w zakresie opieki społecznej.’’ 

Zofia Moraczewska z PPS uzupełniła to w duchu lewicowym: „alkohol jest wrogiem robotników,
wrogiem ludu pracującego, wrogiem jego kulturalnego podniesienia się i  rozwoju . Przy takich
argumentach nieprzekonująco brzmiały głosy męskie,że prohibicja zuboży wpływy budżetowe i
utrudni rozwój gospodarczy. „Umoralniać narodu nie da się z dnia na dzień. Jeżeli naród pił wódkę,
nie da się wytłumaczyć mu jednym zakazem by pić przestał” – dowodził galicyjski konserwatysta
Stanisław Chaniewski. Sejm uległ damskiej presji przyjmując proponowany przez Moczydłowską
tekst ustawy. Inspiratorka z dumą prorokowała : że przestaniemy pić wódkę wówczas kiedy się
człowiek  rodzi  i  umiera,  kiedy  są  jego  imieniny,  z  okazji  złej  przygody,  lub  spodziewanego
szczęścia. Może wreszcie nad tymi obyczajami można będzie postawić wielki czarny krzyż.

Znając amerykańskie doświadczenia z prohibicją inaczej dziś oceniamy ten entuzjazm promotorek 
abstynencji. Zauważmy jednak, że polskie parlamentarzystki wpisywały się wspólny front kobiecy. 
                                                             
W Stanach Zjednoczonych, w Finlandii, w Szwecji przyznanie praw wyborczych kobietom także
owocowało  ustawami  prohibicyjnymi.  To  kobiety  w  każdym  kraju  w  największym  stopniu
odczuwały skutki męskiej tradycji pijaństwa; one musiały znosić powodowaną alkoholem przemoc,
znosić nędzę, żebrać o środki na wyżywienie dzieci. Emancypacja w Polsce, tak jak i w Stanach
Zjednoczonych, rodziła się w ruchach trzeźwościowych. W II połowie XIX w średnie spożycie
alkoholu w Królestwie Polskim i w Galicji wynosiło 7-8 litrów na statystycznego mieszkańca.   
                                          
Podjęta przez aktywne kobiety kampania trzeźwości doprowadziła do wyraźnej zmiany obyczajów,
w początkach Rzeczpospolitej spożycie spadło do 1-2 litrów alkoholu per capita. Być może ten
spadek wiązał się z ubóstwem powodowanym skutkami wojny; statystyka nie ujmowała nielegalnej
produkcji  bimbru  czy  powszechnego  spożycia  eteru.  Faktem  jest  jednak,  że  dzięki  kobietom
pijaństwo przestało być obyczajem tolerowanym, stało się piętnowaną przywarą.
Los polskiej  ustawy prohibicyjnej  niestety stał  się przyczynkiem do historii  naszego legalizmu.
Ustawa  nie  była  przestrzegana,  państwo  było  za  słabe  by  egzekwować  jej  rygory.  Z  czasem
łagodzoną  ja  wprowadzając  kolejne  poprawki;  najważniejsze  zmiany  uchwalone  w  1931  r
praktycznie przestały ograniczać facetom dostęp do tradycyjnej flaszki.

Bicz Holder-Eggerowej przeciw handlowi kobietami
Trudno wyobrazić sobie głębszą polityczną przepaść niż po wyborach 1922 r między PSL 
„Wyzwolenie” a Chrześcijańskim Związkiem Jedności Narodowej. Aktywiści „Wyzwolenia” 
przedstawiali endecką kandydatkę Marię Holder Eggerową jako zniemczałą wyzyskiwaczkę 
polskiego ludu.
„Choć mi milsze Lutra wzory,
Katoliczką jestem przecie,                                                                                                                      
Po polskiego ludu grzbiecie
Pragnę sięgnąć po honory (…)
Jam arcy – Polka prawdziwa,
Jam katoliczka cnotliwa,
Jam jedynie narodowa –
Schroeter Holder-Eggerowa                            26.



Głosił jeden z kolportowanych wierszyków.                                                                                

Z nie mniejszą siłą endencka i kościelna propaganda uderzała w kandydatkę „Wyzwolenia” z Ziemi
Lubelskiej Irenę Kosmowską. Oskarżano ją o propagowanie bolszewizmu, rozwiązłości seksualnej,
wrogości wobec wartości katolickich. Z poszanowaniem proporcji, ale polityczne różnice miedzy
tymi  posłankami  Sejmu  II  Rzeczpospolitej  można  porównać  do  różnic  miedzy  panią  Wandą
Nowicką a panią Beatą Szydło z współczesnego Sejmu.

I obie panie – Irena Kosmowska oraz Maria Holder Eggerowa – ramię w ramię z jednakową energią
potrafiły walczyć w jednej sprawie. Co więcej, dla tej sprawy endeczka potrafiła współpracować z
kręgami  polskich  masonów,  a  Kosmowska  z  arcybiskupem  Kakowskim.  Bez  względu  na
przekonania  polityczne  kobieca  solidarność  nakazała  im  dostrzegać  proceder  handlu  „żywym
towarem” jako hańbę Rzeczpospolitej, jako zbrodnię odbierającą godność wszystkim Polkom.
Galicja  i  Królestwo  Polskie  przed  I  wojną  światową  stały  się  źródłem  dostaw  niewolnic
seksualnych do przybytków nie tylko w Europie . Głośnym był proces wytoczony szajce handlarzy
w 1892 r we Lwowie. Zarzucono przestępcom uprowadzenie 29 kobiet do domów publicznych w 

Turcji, Egipcie i Indiach.
 Ten proces, a w ślad za nim kolejne, odsłaniały globalną skalę procederu. Biedne, uprowadzane z
Polski dziewczęta stawały się niewolnicami w Konstantynopolu. Bejrucie, Aleksandrii, w Colombo,
Johannesburgu, Rio de Janeiro…
W chińskim Harbinie  podczas budowy trasy kolejowej,  większość personelu w słynnych „kofi-
szantach” mówiła po polsku. „Polacca” tak mówiono na prostytutki w Argentynie; w latach 1889-
1913 doliczono się w Buenos Aires 4248 prostytutek z naszego kraju.  Dla porównania przed I
wojną światową w Królestwie Polskim był  6  tys.  zarejestrowanych (  posiadających książeczki)
prostytutek.            
Niestety, bieda, demoralizacja towarzysząca migracji ze wsi do miast, rozpad tradycyjnych struktur
społecznych rodził także takie tragiczne konsekwencje.

Dla aktywnych politycznie kobiet prostytucja i niewolnictwo seksualne było jednym z najgorszych
problemów  społecznych.  Wspólne  w  tej  sprawie  było  też  zdanie  księży  katolickich  oraz
ortodoksyjnych  rabinów  i  świeckich  pozytywistów.  W  W  1901  r  powstało  Warszawskie
Chrześcijańskie  Towarzystwo  Ochrony  Kobiet  tworzone  przez  społeczników  –  lekarzy
pozytywistów. 
Do  inicjatorów  towarzystwa  należał  m.in.  Leon  Wernic,  Witold  Chodźko,  Stanisław  Posner  i
Teodora  Męczkowska.  Ta  organizacji  przekształciła  się  w  1923  r  w  Polski  Komitet  Walki  z
Handlem Kobiet i Dzieci. Wymienieni inicjatorzy związani byli z wolnomularstwem; Posner był w
przyszłości mistrzem Wielkiego Wschodu, bratem w loży był także Witold Chodźko . Męczkowska,
wychowanka  Stefani  Sempołowskiej,  córka  ewangelickiego  pastora,  stała  się  liderką  polskich
feministek współzałożycielką Klubu Politycznego Kobiet Postępowych.

Pierwszym prawnym efektem aktywności tej grupy było wprowadzenie w 1922 r przez Witolda
Chodźko,  jako Ministra  Zdrowia,  zakazu funkcjonowania domów publicznych.  W 1925 r  Sejm
przyjął ustawę o karach za handel kobietami i dziećmi. Sprawozdawcą prezentującą ustawę była
Maria Holder Eggerowa, wspierana przez przewodniczącą sejmowej komisji  spraw społecznych
Kosmowską. Pod słowami wygłoszonymi przez Holder -Eggerową mogły się podpisać wszystkie
damy z Wiejskiej: 
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„Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak nadzwyczaj doniosłe znaczenie ma zwalczanie handlu
kobietami i dziećmi. Wszyscy wiemy, jak niedostateczne jest nasze ustawodawstwo dotychczasowe,
a jako przykład może posłużyć fakt, że w 1924 r, na 30 wypadków posądzeń o handel żywym
towarem i stręczycielstwo, zaledwie jeden wypadek był osądzony i to tylko na 1 miesiąc więzienia (
…) W ustawie,  która dotyczy jednej  z największych bolączek naszego życia  społecznego,  kary
muszą  być  surowe  (….)  nie  ma  większej  zbrodni,  jak  handel  żywym  towarem;  dlatego
pragnęłabym, aby w tej ustawie kary dochodziły aż do konfiskaty majątku tych, którzy wzbogacili
się na tym procederze.”

Ustawa została przez Sejm przyjęta zdecydowaną większością głosów. Nie mniej jednak ważny od
sankcji  prawnych  stał  się  ponadpartyjny  sojusz  na  rzecz  zwalczania  haniebnego  procederu.
Towarzystwo Ochrony Kobiet przestało być domeną wyłącznie lewicowych pozytywistów. Poseł
Holder  Eggerowa  reprezentowała  Polskę  na  międzynarodowym  kongresie  walki  z  handlem
kobietami w Grazu, w 1924 r; przedstawiając referat na temat sytuacji w naszym kraju. Wyrazem
takie  współdziałania  różnych kręgów była  organizacja  w 1930 r  kolejnego,  szóstego kongresu;
patronat nad nim objęli Józef Piłsudski, arcybiskup Kakowski i prymas Hlond.       
 
Rozszerzenie bazy personalnej  Towarzystwa Ochrony Kobiet  owocowało wzrostem aktywności.
Powstały Misje Dworcowe; punkty pomocy dla kobiet. W walce z handlarzami współpracowano
także  ściśle  z  policją,  w tym specjalnie  utworzoną,  nadzorującą środowisko prostytutek policją
kobiecą.  Z  inicjatywy  Komitetu  Walki  z  Handlem  Kobietami  wydano  instrukcje  dla  Policji
Państwowej  w  kwestii  bacznego  zwracania  uwagi  na  wypadki  handlu  żywym  towarem.
Uwypuklano  w niej,  że  metody  chwytania  ofiar  bywają  następujące:  zaofiarowanie  zyskownej
posady  na  wyjazd,  dostarczanie  służby,  noclegu,  pośredniczenie  w  wyrabianiu  dokumentów
(szczególniej w stosunku do emigrantek), małżeństwo i wyjazd do krajów Ameryki Południowej,
upominki, ugaszczanie w restauracjach, kawiarniach itp. lokalach, Wydzielona „policja kobieca”
doprowadziła do rozbicia wielu grup przestępczych. 

Tylko w 1936 zatrzymano ponad 400 podejrzanych o handel kobietami i doprowadzano do skazania
48 sutenerów. Istotne znaczenie miał przygotowany i przekazany Lidze Narodów raport o handlu
kobiet, zawierający listę 590 osób, handlarzy żywym towarem, dostarczającym kobiety do domów
publicznych w Argentynie i Brazylii. Na tej podstawie osoby owe były aresztowane i deportowane
z różnych krajów, w tym Stanów Zjednoczonych i Francji. Wzrastała także świadomość społeczna. 
Temu zwłaszcza służyły publikacji docierające do masowego odbiorcy. Szczególną rolę odgrywały
drukowane w dużym nakładzie książki Edwarda Czaplińskiego „ Cenny towar” i „Wesele alfonsa”;
a także publikacje żydowskich autorów Sholema Asha i Moshe Richtera.                                        
W kwietniu 1929 na ekrany kin wszedł film „Kobieta nad przepaścią” w reżyserii Mieczysława
Krawina według scenariusza Anatola Sterna, będący ostrzeżeniem przed suterenami.

Wrażliwość wychowawcza 
Czytając  stenogramy  wystąpień  pierwszych  parlamentarzystek  dostrzec  można  nie  tylko  w
wymienionych  sprawach  wspólnotę  odczuwania.  Zacytuję  tu  słowa  Gabrieli  Balickiej,  która
podczas debaty w czerwcu 1920 r nad ustawą o tymczasowej organizacji ustroju władz szkolnych,
zwróciła uwagę, że ministerstwo milczy na temat wychowawczej roli szkół. „Mówimy o wojnie
1870 r, ze była wygrana przez nauczyciela niemieckiego (….) Ale nie jest to ideałem szkolnictwa
polskiego  i  zastrzegam się,  że  nie  chcę,  podkreślając  znaczenie  szkoły  państwowej  stawiać  ją
wyżej,  niż  prywatną.  Nie,  uważam,  że  szkolnictwo  prywatne  ma  duże  pole  działania  i
pierwszorzędną rolę do spełnienia, ale musi mieć oparcie o szkolnictwo państwowe, musi mieć
kierunek kontroli i znajdywać w niej zasadnicze kryterjum tego, czego państwo, jako wyraziciel
woli narodu od wychowania wymaga (….)
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 Musimy zdać sobie sprawę z tego, w jaki sposób dla narodu naszego trzeba wychować dziecko
polskie ażeby stało się mocnym i dzielnym obywatelem, i na jakich przymiotach uczuciowych czy
rozumowych oprzeć nasze wychowanie, ażeby odpowiadało temu celowi”.

Ta  troska  endeckiej  pani  poseł  o  wychowanie  komponuje  się  z  opinią  lewicowej  Ireny
Kosmowskiej wyrażoną dziesięć lat później. Stoimy wobec hasła „oszczędności”. A oszczędność ta
–  chroniąc  samochody  urzędnicze  i  wszelką  reprezentacyjną  pompę  przy  lada  okazji  –
bezwzględnie stosuje redukcję sił nauczycielskich, hamuje budownictwo szkolne, poddaje nawet w
wątpliwość  tę  wywalczoną  przez  nas  /…/  podstawę  życia  ludowego,  jaką  jest  7-letnia  szkoła
powszechna  – pisała w 1931 r.  Trzy lata później  dodawała:  Rząd, oszczędzający na oświacie,
sądzi widać, że do osiągnięcia potęgi mocarstwowej starczy… armia analfabetów.”.
                                                                                                                                           
Endeczki Balicka i  Sokolnicka,  sekundowały solidarnie Kosmowskiej,  gdy ta  w lipcu 1926 r  z
trybuny  sejmowej  przekonywała  o  konieczności  ratyfikacji  konwencji  w  sprawie  walki  z
pornografią. 

„Ludowi  pracującemu  miast  poza  szarzyzną  nędzy  bytowej  dostępne  są  tylko  tanie  podniety
zmysłowe ( ….) Pornografia jest źródłem licznych wykroczeń kryminalnych (…) W ogóle wśród
młodzieży naszej uwydatnił się w ostatnich czasach brak silnych prądów ideowych, które byłyby
najsilniejszą  bronią  przeciw  temu,  z  czym walczyć  chcemy  za  pomocą  prawa  (….)  Martwota
psychiczna to grunt dla pornografii  (….) Młody, który czytał  Słowackiego i Wyspiańskiego nie
weźmie do ręki broszury pornograficznej. Ten, kto od dziecka nauczył się patrzeć z miłością na
Matejkę  czy  Malczewskiego,  nie  będzie  szukał  zadowolenia  w  pocztówce  z  widokiem
pornograficznym (….) póki zadowolenia kulturalne są tylko odtrutka na nudę dla bardzo nielicznej
garstki w naszym społeczeństwie, dopóty policja niewiele zrobi w zakresie wykonania tej ustawy..”
                                                              
W 1930 r, po rozwiązaniu Sejmu i umieszczeniu w areszcie brzeskim opozycyjnych posłów ( w tym
Witosa, Korfantego, Barlickiego) Irena Kosmowska – niegdyś zwolenniczka Piłsudskiego – miała 
odwagę publicznie zaprotestować, pisząc, że Polska jest w rękach „obłąkańca”. 
Została za swoje słowa skazana na 6 miesięcy więzienia….W jej obronie wystąpili nie tylko 
politycy lewicy, aresztowanie Kosmowskiej zostało z oburzeniem przyjęte przez środowiska i pracę
endecką, w tym także przez tę prasę, która dziesięć lat widziało w poseł „Wyzwolenia” 
„bolszewiczkę”. Nie był to koniunkturalny protest, było w tym uznanie zasług w pracy na rzecz 
społeczeństwa.

Wspólnota wrażliwości pierwszych polskich parlamentarzystek nie rodziła się tylko z solidarności
płci.  Warto  porównać  ich  doświadczenia  z  pracy  społecznej  owocującej  uzyskaniem  mandatu
poselskiego. Irena Kosmowska, pochodząca z rodzony ziemiańskiej, rozpoczęła swoja aktywność
jako  nauczycielka  w szkole  wiejskiej.  Potem stała  się  publicystka  „Zarania”,  gdzie  jako  rzecz
niezbędną  do  rzeczywistego  równouprawnienia  postulowała  rozwój  edukacji  i  spółdzielczości
wiejskiej. Nie tylko postulowała, w zakupionym ze składek przyjaciół dworku w Krasieninie na
Lubelszczyźnie utworzyła i prowadziła szkołę dla dziewcząt wiejskich.
Podobne były doświadczenia Marii Moczydłowskiej, która po rewolucji 1905 roku zakładała szkoły
polskie w Łomży i Kaliszu, a potem w słynnym Liskowie utworzyła i prowadziła wraz z mężem
szkołę  rolniczą.  Szkołę  wiejska,  pod  patronatem  Warszawskiego  Towarzystwa  Pszczelarskiego
założyła także poseł PSL „Wyzwolenia” Jadwiga Dziubińska. Pierwsze kroki w krzewieniu oświaty
stawiała  Dziubińska  w  1897  r  jeżdżąc  po  kieleckich  wsiach  i  organizując  obchody
mickiewiczowskie.  Zofia  Sokolnicka,  córka  właściciela  ziemskiego  z  Wielkopolski,  działała  w
towarzystwie  „Warta”  konspiracyjnie  krzewiącym  polskość  w  dzielnicy  pruskiej.  Była
współautorką  podręcznika  „Jak uczyć  dzieci  pisać  i  czytać  po  polsku”.  Zakładała  towarzystwo
gimnastyczne „Sokół” i czytelnie wiejskie.
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 Maria Holder – Eggerowa, współtworzyła w Korytnicy na Podlasiu towarzystwo ziemiańskie, a
jego ramach spółdzielnie produkcyjną i handlową, ochronkę dla dzieci, szkołę wiejska i czytelnie
książek. 

Anna  Piasecka,  prowadziła  przed  I  wojną  światową tajne  nauczanie  w Toruniu  i  kolportowała
polska  prasę.  Podobne  doświadczenia  w  krzewieniu  polskości  na  wielkopolskich  wsiach  miała
Franciszka Wilczakowiakowa.                                                                                                  
Zofia  Moraczewska,  znana  była  nie  tylko  jako  żona  Jędrzeja  –  pierwszego  premiera  II  RP;
pracowała  jako  nauczycielka  w  galicyjskich  szkołach,  zakładała  „Związek  Kobiet”  krzewiący
ideały spółdzielcze.     
                                                                                        
Słynnego polityka za męża – Zygmunta, współzałożyciela Ligi Narodowej – miała także Gabriela
Balicka. Ale prócz tego była cenionym naukowcem, doktorat z nauk przyrodniczych obroniła na
Uniwersytecie w Genewie, praktykowała na uczelni w Monachium , w Polsce wykładała fizjologie
roślin  na  Uniwersytecie  Jagiellońskim  i  na  warszawskiej  Szkole  Głównej  Gospodarstwa
Wiejskiego. Społecznie prowadziła kursy w Towarzystwie Krzewienia Wiedzy, a w czasie I wojny
światowej  kierowała  seminarium  dla  nauczycielek  wiejskich  w  ramach  Towarzystwa  Ochrony
Kobiet.

Każda z pań, wkraczających w powłóczystych sukniach na Wiejską była wyjętą z kart Żeromskiego
„siłaczką”. Każda z nich swoimi zasługami, doświadczeniem i wiedzą wybijała się nad szarzyznę
męskiej, poselskiej gawiedzi. Każda swoją postawą potwierdziła, że przyznanie praw wyborczych
kobiet nie był w Polsce w 1919 r eksperymentem społecznych, lecz zwykłym uznaniem roli Polek
w kształtowaniu drogi do Niepodległości. 
http://fundacjawip.wordpress.com/
                       
  POLSKIE  DZIAŁACZKI SPOŁECZNE

Maria Moczydłowska z domu Grzymkowska (ur. 4 października 1886 w Łomży, zm. 26 kwietnia
1969 w  Sopocie)  –  polska polityk,  posłanka  na  Sejm  Ustawodawczy  (1919-1922) z  ramienia
Narodowego Zjednoczenia Ludowego (NZL),  aktywistka feministyczna,  nauczycielka, działaczka
organizacji społeczno-oświatowych, działaczka ruchu spółdzielczości.
W  1905  roku  uczestniczyła  w  rewolucji i  strajku  szkolnym.  Nauczała  w  Kaliszu,  Łomży i
Warszawie.  Wraz  z  mężem pracowała  w  szkole  rolniczej  w  Liskowie,  współpracując  blisko  z
propagatorem  spółdzielczości księdzem  Wacławem Blizińskim, współtwórcą NZL. W 1913 roku
opublikowała  książkę  Wieś  Lisków.Działalność  polityczna  i  feministyczna.  Dzięki  poparciu  ks.
Blizińskiego młoda nauczycielka została wybrana z okręgu wyborczego nr 30 w Częstochowie do
Sejmu Ustawodawczego; była w nim jedną z zaledwie ośmiu posłanek. Pełniła funkcję sekretarza
Klubu Narodowego Zjednoczenia Ludowego.    
                                                                                                                 
Była członkinią sejmowych komisji: ochrony pracy, oświatowej oraz opieki społecznej.
Podczas  przemówienia  sejmowego  w  maju  1919  zadeklarowała  ponadpartyjną  współpracę
posłanek. Jako cele ich posłannictwa wymieniła pomoc osobom ubogim i dzieciom zaniedbanym,
podniesienie  poziomu  moralnego  społeczeństwa  oraz  zniesienie  reglamentacji  prostytucji.
Równouprawnienie kobiet i mężczyzn określiła w swoim wystąpieniu jako kwestię zasadniczą dla
ustroju państwa polskiego.
Jako  posłanka  działała  na  rzecz  prohibicji,  zakazu  produkcji  i  sprzedaży  alkoholu  do  celów
spożywczych. 
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    W tej  sprawie ściśle współpracowała z posłanką  Zofią  Moraczewską, należącą do  Związku
Parlamentarnego Polskich Socjalistów.  20 kwietnia  1920 roku w Komisji  Zdrowia Publicznego
zabrakło  jednego  głosu  do  zatwierdzenia  projektu  Moczydłowskiej,  wprowadzającego  pełną
prohibicję.  Uchwalono  jednak  ustawę  o  ograniczeniach  w  spożyciu  i  sprzedaży  napojów
alkoholowych,  zwaną  nawet  „lex Moczydłowska”.Jako  sprawozdawczyni  Komisji  Opieki
Społecznej poparła wniosek Z. Moraczewskiej o objęcie niezwłoczną, instytucjonalną opieką dzieci
potrzebujących pomocy.                
 Niekiedy,  gdy  nie  zgadzała  się  ze  stanowiskiem  klubu  NZL,  uciekała  się  do  forteli.  Jej
"zasłabnięcie" i opuszczenie sali podczas obrad Sejmu 10 lipca 1919, przyczyniło się do przyjęcia
przewagą jednego głosu uchwały o zasadach  reformy rolnej (klub NZL był przeciw). 16 marca
1921  roku  opuściła  salę  sejmową,  by  "zatelefonować",  dzięki  czemu  przewagą  trzech  głosów
przeszła  poprawka lewicy do  konstytucji  marcowej,  usuwająca  wirylistów ze składu przyszłego
senatu (ponownie jej klub był przeciw).
                                                                                                                                                       
21 listopada 1919 wraz z innymi posłankami sprzeciwiła się dyskryminacji kobiet w przyznawaniu
nauczycielskiego nadzwyczajnego dodatku drożyźnianego (zgodnie z ustawą z lipca 1919 dodatek
mógł  być  wypłacany  jedynie  mężowi).  20  stycznia  1920  Moczydłowska,  Gabriela  Balicka-
Iwanowska i Zofia Moraczewska złożyły wniosek na rzecz wycofania przepisów pozbawiających
kobiety  polskiego  obywatelstwa z  chwilą  poślubienia  cudzoziemców.  Wniosek  posłanek  został
odrzucony przez posłów.

Okres międzywojnia
Po zakończeniu  kadencji  Sejmu  Ustawodawczego  Moczydłowska  bezskutecznie  ubiegała  się  o
reelekcję, co było następstwem klęski w wyborach w listopadzie 1922 stworzonej przez lidera NLZ
Leopolda  Skulskiego listy  wyborczej Polskiego  Centrum.  Działacze  w  większości  (jak  i  sam
Skulski) przystąpili do PSL "Piast". Po okresie pracy poselskiej Moczydłowska była organizatorką
polskich  szkół  we  Francji oraz  kursów  wakacyjnych  dla  nauczycieli  polonijnych.  Następnie
pracowała w kuratorium w Warszawie w dziale oświaty dla dorosłych.

Po 1939 i w PRL
W czasie  II wojny światowej prowadziła  tajne nauczanie. Po wojnie była m.in. przewodniczącą
Koła Spółdzielców przy PSS "Społem" w Sopocie, Towarzystwa "Trzeźwość" i członkiem zarządu
Związku  Kółek  Rolniczych w  Warszawie.  W  1959  została  uhonorowana  srebrną  odznaką  na
Międzynarodowym Zjeździe Spółdzielczyń w Warszawie. Pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Kół
Gospodyń  Wiejskich w  Częstochowie  i  Warszawie.  Była  członkinią  Związku  Nauczycielstwa
Polskiego i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Rodzina
Jej pierwszym mężem był działacz oświatowy, dyrektor szkoły rolniczej w Liskowie, Mieczysław
Moczydłowski (1887–1925), drugim – urzędnik skarbowy Tymoteusz Niekrasz.
Odznaczenia

• 1960: Złoty Krzyż Zasługi,
• 1960: Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości,
• 1960: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
• 1959: Srebrny Krzyż Zasługi,
• 1959: srebrna odznaka na Międzynarodowym Zjeździe Spółdzielczyń w Warszawie,
• 1948: Złoty Krzyż Zasługi

                                                                                                                        

                                                                        31.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_Zas%C5%82ugi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_Zas%C5%82ugi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Odrodzenia_Polski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Medal_Dziesi%C4%99ciolecia_Odzyskanej_Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_Zas%C5%82ugi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Zjednoczona_Partia_Robotnicza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Nauczycielstwa_Polskiego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Nauczycielstwa_Polskiego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%82o_gospody%C5%84_wiejskich
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%82o_gospody%C5%84_wiejskich
http://pl.wikipedia.org/wiki/K%C3%B3%C5%82ko_rolnicze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powszechna_Sp%C3%B3%C5%82dzielnia_Spo%C5%BCywc%C3%B3w_%22Spo%C5%82em%22
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tajne_komplety
http://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kurator_o%C5%9Bwiaty
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Stronnictwo_Ludowe_%22Piast%22_(1913-1931)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_wyborcza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Leopold_Skulski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cudzoziemiec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Obywatelstwo_polskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Balicka-Iwanowska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Balicka-Iwanowska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wirylista
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_marcowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reforma_rolna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Parlamentarny_Polskich_Socjalist%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Parlamentarny_Polskich_Socjalist%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zofia_Moraczewska


Teodora Maria z Oppmanów Męczkowska 
(ur. 27 grudnia 1870 w Łowiczu  zm. 1954) – polska nauczycielka i feministka.
Urodziła się jako córka pastora ewangelickiego i byłej nauczycielki. Początkowo naukę pobierała w
domu, pod opieką matki. Później uczęszczała do II Gimnazjum Żeńskiego w Warszawie. W 1892 
rozpoczęła studia przyrodnicze na Uniwersytecie w Genewie.    
                                                                                                       
W 1895 wyszła za mąż za lekarza Wacława Męczkowskiego. Rok później powróciła do Warszawy i
rozpoczęła naukę na Uniwersytecie Latającym (przez 4 lata studiowała psychologię i filozofię). Od
1900  uczyła  przyrody  i  fizyki  na  pensjach  żeńskich  (m.in.  Jadwigi  Sikorskiej),  w seminarium
nauczycielskim Towarzystwa Ochrony Kobiet i w tajnej Szkole  Stefanii Sempołowskiej. W 1918
została wizytatorką szkół żeńskich w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
a od 1922 w Kuratorium Warszawskim.Aktywnie uczestniczyła w polskim ruchu feministycznym,
należąc  do  Klubu  Politycznego  Kobiet  Postępowych ] i  wielu  innych  organizacji  kobiecych.
Działała  też  w  Związku  Nauczycielstwa  Polskiego i  Polskim  Towarzystwie  Eugenicznym.
Świadomie zrezygnowała z posiadania potomstwa.  

Jadwiga Dziubińska (ur.  10 października 1874 w  Warszawie,  zm.  28  stycznia 1937 tamże)  –
posłanka na Sejm Ustawodawczy (1919–1922), działaczka PSL "Wyzwolenie", następnie SL. Była
autorką  nowatorskich  programów  pedagogicznych.  Założyła  wiele  szkół  rolniczych,  m.in.  w
Sokołówku, Pszczelinie, Kruszynku, Starym Brześciu.
                                                                                                                                                        
Młodość i edukacja
Jadwiga  Dziubińska  urodziła  się  w  Warszawie 10  października  1876  w  zamożnej  rodzinie
inteligenckiej. Ojciec – Apolinary Dziubiński – był głównym księgowym Banku Przemysłowców
Warszawskich. Zarabiał dużo, dostarczał środków finansowych na prowadzony przez żonę "otwarty
dom". Matka – Zofia – zajmowała się wychowaniem sześciorga dzieci. Rodzice stworzyli gromadce
pociech  idealne  warunki  do  pełnego  rozwoju  psychicznego  i  fizycznego.  Jednakowo  dbali  o
edukację oraz wychowanie chłopców i dziewcząt.
Jadwiga początkowo uczyła się w domu, później pobierała regularne lekcje w szkole średniej, po
ukończeniu  której  rozpoczęła  studia  w  tajnej  uczelni,  nazywanej  Uniwersytetem  Latającym.
Studiowała jednocześnie nauki  biologiczne,  społeczno-pedagogiczne i  historyczno-literackie.  Na
ukształtowanie jej poglądów mieli niewątpliwe wpływ znakomici uczeni – wykładowcy tej uczelni:
Piotr Chmielowski, Wacław Nałkowski, Ludwik Krzywicki, Edward Abramowski.

Praca oświatowa
Od 1926 Jadwiga Dziubińska prowadziła pracę oświatową w czytelniach  Warszawy i jej okolicy.
Momentem  przełomowym w  życiu  Jadwigi  Dzubińskiej  były  letnie  wakacje  1897  spędzone  z
rodzicami na wsi. Poznała wtedy nowy świat, o którym w swoim życiorysie tak pisała: "W tych
czasach  gorących  obudziło  się  we  mnie  pragnienie  całkowitego  poświęcenia  się  pracy  nad
rozbudzeniem wsi. Wyjechałam w Kieleckie do wsi Chwaliboskie, gdzie mieszkałam półtora roku
w chacie  wiejskiej,  prowadząc tajne  nauczanie  dzieci,  wieczorami  zaś  zbierając i  młodzież.  W
czasie obchodów setnej rocznicy Mickiewiczowskiej w 1897 jeździłam od wsi do wsi, urządzając
konspiracyjne odczyty i gawędy o Mickiewiczu.    

Jak  bardzo  serdecznie  wówczas  zżyłam  się  z  ludnością  miejscową  i  poznałam  ich  dzień
powszedni".
Po ukończeniu kursów pedagogicznych i zaznajomieniu się z trudnymi warunkami życia na wsi
Jadwiga Dziubińska poświęcała się organizowaniu ośrodków kultury dla młodzieży wiejskiej, gdzie
miały się łączyć zajęcia rolnicze i gospodarskie z kształtem ogólnym i wychowaniem.
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Jej zamiary zbiegły się z poczynaniami Warszawskiego Towarzystwa Pszczelniczo-Ogrodniczego.
Dzięki wspólnym staraniom tegoż towarzystwa i Jadwigi Dziubińskiej powstał ośrodek kształcenia
młodzieży  wiejskiej  nazywany  "Pszczelinem".  Była  to  szkoła  męska  utrzymywana  ze  składek
społeczeństwa  i  subwencji  Warszawskiego  Towarzystwa  Pszczelniczo-Ogrodniczego.  Od  1900
funkcję kierowniczki powierzono Jadwidze Dziubińskiej. 

Opracowany przez nią nowatorski program nauczania realizowany w ciągu rocznego kursu stawiał
na pierwszym miejscu następujące zadania: dobre przygotowanie uczniów do zawodu, rozbudzanie
zainteresowań ogólnych i kulturalnych, wychowanie w duchu patriotycznym i przygotowanie do
czynnego życia społecznego. Założyła w Pszczelinie pierwszą spółdzielnię uczniowską.
Całe szkolne życie oparte było o samorząd, do którego na równych prawach należeli nauczyciele i
uczniowie.W 1904 Jadwiga Dziubińska przybyła na  Kujawy. Tu w  Kruszynku, w majątku Ireny
Haackowej,  z  jej  inicjatywy,  powstała  szkoła  dla  dziewcząt-przyszłych  dobrych  gospodyń.
Uczennice przyswajały  wiedzę  z  zakresu racjonalnego żywienia,  szycia,  tkactwa,  uprawy roli  i
hodowli zwierząt. W utworzonej na miejscu ochronce, wychowanki zdobywały umiejętności pracy
z  dziećmi  w  wieku  przedszkolnym.  Ciekawą  formą  kształcenia  były  wycieczki  do  pobliskich
zakładów pracy, wycieczki po kraju, a nawet wyjazdy za granicę. W szkole dużą uwagę zwracano
na wychowanie estetyczne.
                                                                       
I wojna światowa
Po  wybuchu  I  wojny  światowej w  1914,  po  przymusowym  zamknięciu  szkoły  w  Kruszynku
Jadwiga  Dziubińska  przybyła  do  Warszawy,  gdzie  pracowała  w  Towarzystwie  Opieki  nad
Więźniami zesłańcami wywożonymi w głąb Rosji. 
                                                                                                                                                       
W maju 1915 roku wyjechała do  Rosji w "najdłuższą podróż swego życia" dostarczając odzież,
żywność,  organizując  pomoc  lekarską  dla  Polaków  –  jeńców  carskich.  Objeżdżając  obozy
syberyjskie niosła więźniom słowa otuchy, zachęcała zesłańców do organizowania się i zakładania
kół samopomocy.

W wyzwolonej Polsce
W  końcu  1918  Jadwiga  Dziubińska  powróciła  do  wyzwolonej  Polski.  Z  ramienia  PSL
"Wyzwolenie" została posłanką do Sejmu Ustawodawczego z włocławskiego okręgu wyborczego.
Pracowała w trzech komisjach: oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej. W komisji oświaty
wykazywała  największą  aktywność,  szczególnie  w przygotowaniu  projektu  ustawy o  ludowych
szkołach rolniczych. Projekt w lipcu 1920 został uprawomocniony przez Sejm.
Jadwiga Dziubińska, wraz z przedstawicielami komisji sejmowej przystąpiła do realizacji ustawy.
Jeździła po Polsce, typując majątki ziemskie do założenia szkół rolniczych. W marcu 1922 pojawiła
się w  Starym Brześciu i uczestniczyła w wytyczeniu ziemi z państwowego majątku pod budowę
szkoły.                                                                         

Od  pracy  związanej  z  tworzeniem  szkół  oderwała  Jadwigę  Dziubińską  wizja  pomocy
potrzebującym. Wyjechała na dwa lata do  Rosji z ramienia  PCK – Komisji do Spraw Repatriacji
Polaków.  Po  powrocie  do  kraju  wycofała  się  z  życia  politycznego  i  ponownie  zajęła  się
krzewieniem oświaty. Prowadziła  Instytut Oświaty i Kultury im. Stanisława Staszica. Jego celem
było "budzenie i  ogniskowanie wszelkich poczynań oświatowych i  kulturalnych ludzi na całym
obszarze  Rzeczypospolitej  oraz  krzewienie  zasady  wolności  obywatelskiej".  W  1925  Jadwiga
Dziubińska brała udział w pracach  Państwowej Rady Rolniczej, jako przedstawicielka ludowych
szkół rolniczych. Była rzeczniczką organizowania różnych form dokształcania młodzieży wiejskiej.
Uczestniczyła także w kształtowaniu  Związków Młodzieży Wiejskiej  Rzeczypospolitej  Polskiej.
Członków tej organizacji, od nazwy jej organu prasowego "Wici", nazywano "wiciowcami".

                                                                           33.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wici_(czasopismo)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_M%C5%82odzie%C5%BCy_Wiejskiej
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pa%C5%84stwowa_Rada_Rolnicza&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Instytut_O%C5%9Bwiaty_i_Kultury_im._Stanis%C5%82awa_Staszica&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kruszynek_(powiat_w%C5%82oc%C5%82awski)
http://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kruszynek_(powiat_w%C5%82oc%C5%82awski)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kujawy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82dzielnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawskie_Towarzystwo_Pszczelniczo-Ogrodnicze


Zofia Berbecka 

(ur.  13 lipca 1884 w  Kowlu,  zm.  8 lutego 1970 w  Gliwicach)  –  polska nauczycielka,  polityk,
posłanka na Sejm oraz senator w II RP.Po ukończeniu w 1901 roku gimnazjum w Siedlcach oraz
kursów języka francuskiego przy uniwersytecie w Charkowie (1911) oraz w Alliance française w
Paryżu (1914)  podjęła  studia  na  Wydziale  Filozoficznym Uniwersytetu  Warszawskiego (1918–
1922, nie uzyskała dyplomu) i kontynuowała je na Wydziale Humanistycznym tej uczelni (w 1929 i
1933, kiedy uzyskała absolutorium).

Od  1901  roku  pracowała  jako  nauczycielka,  początkowo w  Łucku,  później  (od  1906  roku)  w
Charkowie,  od  1914 roku w  Sosnowcu i  wreszcie  od  1917 w  Warszawie.  W czasie  pobytu  w
Charkowie była członkinią kółek samokształceniowych Korporacji Studentów Polskich, działała w
Domu Polskim, współtworzyła drużyny skautowe, POW i Związek Walki Czynnej. W latach 1914–
1916  współtworzyła  Ligę  Kobiet,  angażowała  się  w  prace  Towarzystwa  Dobroczynnego  i
Uniwersytetu Ludowego w Sosnowcu. Po I wojnie światowej wielokrotnie przeprowadzała się wraz
z  mężem,  aby  ostatecznie  w  1928  roku  osiąść  w  Warszawie.  Była  członkinią  stowarzyszenia
„Rodzina  Wojskowa” (mieszkając w Toruniu była  od 1926 roku przewodniczącą  jego oddziału
toruńskiego), od 1928 roku była członkinią Zarządu Naczelnego.                                              

Pracowała jako członek prezydium Zarządu Głównego (od 1929 roku jako wiceprezes i od 1938
roku  jako  pierwszy  wiceprezes)  Polskiego  Białego  Krzyża.  W  1933  roku  organizowała
stowarzyszenie „Rodzina Rezerwistów”.

W 1930 roku została wybrana posłanką na Sejm III kadencji (1930–1935) (z listy państwowej nr 1),
gdzie pracowała w klubie BBWR, w komisjach: petycyjnej i wojskowej.
W 1934 roku została wybrana  radną m.st. Warszawy. W 1936 roku została członkinią prezydium
Komitetu Pomocy Zimowej,  a w 1937 roku – wiceprezesem Zarządu Naczelnego  Towarzystwa
Przyjaciół Młodzieży Akademickiej.
                                                                                                                                            
W 1938 roku została senatorem V kadencji (1938–1939), gdzie zasiadała w klubie OZN. W senacie 
pracowała w komisji administracyjno-samorządowej oraz społecznej (której była sekretarzem).
W czasie okupacji mieszkała w Warszawie, po powstaniu warszawskim przeniosła się do Gliwic, 
gdzie pracowała jako nauczycielka języka rosyjskiego m.in. w Technikum Samochodowym. Była 
dyrektorką Średniej Szkoły Zawodowej. Przez wiele lat opiekowała się kołem Towarzystwa 
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i była kierowniczką zespołu nauczania języka rosyjskiego w okręgu 
katowickim.
                                                                                                                                      
 Odznaczenia

• Order Odrodzenia Polski
• Krzyż Niepodległości
• dwukrotnie Złoty Krzyż Zasługi (1929, 1957)
• Medal 10-lecia Polski Ludowej (13 lipca 1955, uchwałą Rady Państwa na wniosek 

Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotniczego)
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Odeszła  wychowawczyni  polskiej mlodzieży Irena  Zappe
 14, lipiec 2013 

Irena Zappe wraz z siostrą Jadwigą w swoim domu przy dawnej ulicy Potockiego wychowały kilka
pokoleń młodzieży. Stworzyły prawdziwą oazę. Dom pełen ciepła, gdzie przychodziliśmy na naukę
religii,  a przy okazji  spotykaliśmy rzesze ludzi,  przewijających się przez mieszkanie sióstr.  Był
teatrzyk,  lektury,  gra  na  pianinie,  spotkania  opłatkowe,  gry  towarzyskie,  dużo  śmiechu  i
wygłupy.Pani  Irenka  zawsze  wysłuchała,  odpowiedziała  na  najgłupsze  pytania  i  utuliła  nasze
dziecięco-młodzieżowe dramaty. Była jedną z osób, które nauczyły nas Polski, miłości do miasta.
Miłości do Boga i drugiego człowieka, prawd wiary, zasad i po prostu życia.

Urodziła  się  5  kwietnia  1919  roku.  Po  maturze  w  gimnazjum  sióstr  urszulanek  we  Lwowie
rozpoczęła  studia  na  Uniwersytecie  Jana  Kazimierza.  We  wrześniu  1939,  jako  harcerka
uczestniczyła  w  obronie  Lwowa  (pełniła  służbę  sanitariuszki  w  szpitalach). W czasie  okupacji
niemieckiej działała w konspiracji.  Po ponownym zajęciu Lwowa przez sowietów w 1944 roku
studiowała na Akademii Weterynarii we Lwowie.Po wojnie, wraz z siostrą, poza pracą zawodową,
zajęły się organizacją tajnych zajęć z religii i historii Polski. 

Uczyły tego, czego nie mogli nauczyć profesorowie w polskich szkołach we Lwowie. W pewnym
momencie komplety stały się całą instytucją – zajęcia dodatkowe dla młodzieży prowadzili najlepsi
ówcześni nauczyciele, którzy pozostali w mieście.                          
Organizowano wycieczki i wyjazdy na letniska.       
                                                                           
Opieka  obejmowała  też  dzieci  potrzebujące  szczególnego  wsparcia  –  sieroty,  dzieci  z  rodzin
ubogich  i  rozbitych.  Pomimo  represji  władz  i  przerzucania  na  coraz  niższe  stanowiska,  nie
zrezygnowała z pracy z młodzieżą. Siostry Zappe nie zrobiły tego nawet w obliczu grożącego im w
czasach radzieckich procesu sądowego i wyroku.

Irena  Zappe  otrzymała  mnóstwo  rozmaitych  odznaczeń  z  ramienia  państwa  polskiego.  Wśród
najważniejszych  jest  Krzyż  Kawalerski  Orderu  Zasługi  Rzeczpospolitej  Polskiej.  W 2008 roku
została nagrodzona tytułem Kustosz Pamięci Narodowej.
                                                                       Cześć Jej Pamięci   !  Lwów, 14 lipca 2013 r.
                                                       

                                   Aktywistki z Polenhof

W Wolnym Mieście Gdańsku, gdzie Polacy stanowili mniejszość, w trójkącie ulic Kościuszki, 
Bolesława Chrobrego oraz Alei Legionów istniało osiedle, które nazywano Polenhof. Było ono 
polską enklawą w niemieckim Gdańsku.
                                                                                                                                              
W Polenhof działały: Klub Sportowy Gedania, współzawodniczący z niemieckimi klubami, kościół 
Św. Stanisława, którego proboszczem był niezwykle aktywny społecznie Bronisław Komorowski. 
Obok stał Bratniak – tak nazywano budynek, w którym mieściły się akademiki polskich studentów i
studentek Politechniki Gdańskiej, a także Zarząd Bratniej Pomocy.
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Pomnik ks. Komorowskiego, http://ikm.gda.pl

To właśnie w Polenhof najaktywniej działało Towarzystwo Polek, które skupiło się na krzewieniu 
kultury polskiej wśród młodych przedstawicieli Polonii Gdańska.

Towarzystwo Polek…

… powstało jeszcze przed I Wojną Światową, na początku XX wieku, z połączenia dwóch 

organizacji polonijnych: „Jedność” oraz „Ogniwo”, zajmujących się krzewieniem kultury polskiej, 

utworzonych dla przeciwwagi dla antypolskiej działalności Hakaty.

 Była to pierwsza kobieca organizacja na Pomorzu. Wszystko zaczęło się w domu Idy Zielke, przy 

obecnej ulicy Lendziona, gdzie towarzyska gospodyni urządzała spotkania polonijne, w czasie 

których rozprawiano o problemach Polski. To właśnie na jednym z takich spotkań powstało 

Towarzystwo Polek.Na wspólnych spotkaniach nie było widać różnic społecznych – obok bogatych

żon właścicieli ziemskich, lekarzy oraz mecenasów siedziały ubogie robotnice. Każda z nich mogła 

zabrać głos i wypowiedzieć.
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Towarzystwo Polek wspierało budowę kościoła św. Stanisława w Gdańsku, 

Z powodu nieprzychylności władz, początkowo spotkania były utrzymywane w tajemnicy. Dopiero 
po I Wojnie Światowej działalność Towarzystwa nabrała rozpędu. Rozpęd ów nosi kilka nazwisk.

Jedną z najbardziej aktywnych działaczek Towarzystwa Polek 
była Maria Kurnatowska.

 Początkowo była związana z Polonią ryską, wykształcenie zdobyła w Petersburgu. Zanim dotarła
do  Gdańska  mieszkała  w  Rosji,  gdzie  związała  się  z  Saturninem  Koprowskim,  inspektorem
finansowym.  Ta  piękna  panna  miała  wielu  adoratorów,  spośród  których  wybrała  Saturnina
Koprowskiego, inspektora finansowego. W 1914 roku Saturnin został  przeniesiony służbowo w
głąb Rosji, gdzie ich oboje zastała rewolucja październikowa. Rozpoczęli tułaczkę po Rosji, którą
ostatecznie zakończyli w Rydze. To właśnie tutaj przedwcześnie zmarł Saturnin.
Do Gdańska Maria  przybyła wraz z  drugim mężem, Rafałem Kurnatowskim, który został  tutaj
oddelegowany, gdy po wojnie zaczęto organizować służby celne. Maria, która już w Rydze była
aktywną działaczką (należała  do Towarzystwa Dobroczynności,  prowadziła  bibliotekę,  dbając o
wzbogacenie polskiego księgozbioru), również w Gdańsku dała się szybko poznać z tej właśnie
strony. 
Wstąpiła do Towarzystwa Polek i w niedługim czasie stała się jedną z ważniejszych postaci tejże
organizacji.Jako  osoba  niezwykle  towarzyska  organizowała  przyjęcia  w  swoim  domu  przy  ul.
Steffensa (obecnie: Stefana Batorego), w czasie których gromadziły się tam znane w środowisku
gdańskiej  Polonii  nazwiska.  Pani Kurnatowska, jako gospodyni tych spotkań musiała doskonale
wyglądać. Jeździła w tym celu specjalnie do Warszawy, do pracowni Haliny Stróżkowej, która na
ulicy Chmielnej  szyła kreacje również dla Hanki Ordonównej.

Najważniejsze jednak były dla niej świetlice, które zapewniały młodzieży polskiej rozrywkę oraz
edukację w języku polskim. Jej oczkiem w głowie, była świetlica Stare Miasto, mieszcząca się w
budynku Dyrekcji  Kolejowej na ulicy Dyrekcyjnej.  Do świetlicy uczęszczała  przede wszystkim
młodzież robotnicza, pracująca w niemieckich przedsiębiorstwach. 
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Budynek Dyrekcji Kolei w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjnej 2-4. 
                                                                                                                                                               
 W tej pracy pomagali jej polscy studenci Politechniki Gdańskiej, którzy prowadzili lekcje historii i
geografii, uczyli tańców i piosenek ludowych, pomagali dekorować lokal (świetlica Stare Miasto
była utrzymana w stylu opoczyńskim, na cześć innej działaczki, Leonii Pappe, która pochodziła z
Opoczna).
W 1935 roku, w zamian za niezliczone zasługi,  Maria Kurnatowska została honorową prezeską
Towarzystwa Polek.  W tym samym roku jej  mąż Rafał  został  oddelegowany do Warszawy.  Po
przeprowadzce  wciąż  rozwijała  swoją  działalność  społeczną,  działając  w  organizacji  zwanej
Rodzina Urzędnicza. Następnie w 1937 roku wraz z mężem przenieśli się do Lwowa, gdzie zastała
ich II Wojna Światowa.O ich perypetiach wojennych wiemy niewiele. Rafał Kurnatowski zmarł na
atak serca w 1939 roku, nie doczekawszy się wojny. W 1946 roku ostatnim transportem Maria wraz
z córką (również Marią) wyjechały z Lwowa do zrujnowanego Gdańska. 

W uznaniu przedwojennych zasług otrzymała Złoty Krzyż Zasługi oraz emeryturę.
Pogrzeb Marii w 1961 roku stał się wielką manifestacją. Za jej trumną szła cała Polonia Gdańska.
W  pośmiertnych  wspomnieniach  oraz  nekrologach  podkreślano  jej  patriotyzm,  rzetelność,
uczciwość oraz działalność na rzecz innych.

Bogumiła Wika-Czarnowska…
… była jedną z czołowych działaczek polonijnych. Zapytana kiedyś co by zrobiła, gdyby nagle 
znalazła się na dalekiej i nieznanej wyspie, odpowiedziała: „zorganizowałabym kobiety do pracy 
społecznej”. Z dwoma rondlami zupy biegła na „bazar”, którego zysk przeznaczony był na budowę 
kościoła św. Stanisława lub ochronki dla uczniów Gimnazjum Macierzy Polskiej.

Kościół św. Stanisława,                                                                                                    
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O jej oszczędności i gospodarności krążyły zabawne anegdotki. Zbierała pozostałe herbatniki, żeby
dopełnić  gwiazdkowe  torebki  dla  dzieci,  lub  resztki  z  „Mikołaja”  dodawała  do  słodyczy
bazarowych.
                                                                                                                                                  
Cała rodzina cioci  Bogusi,  jak wszyscy ją  nazywali,  była  nastawiona na pracę społeczną.  Mąż
Anastazy był członkiem Komitetu Budowy Kościoła Św. Stanisława. Syn Rudolf po wojnie osiadł
w Stanach Zjednoczonych, gdzie działał jako radca prawny Polonii amerykańskiej. Córka Elżbieta
była  jeszcze  za  młoda,  by  działać  społecznie.  Dopiero  w  Ravensbruck,  gdzie  pracowała  w
kancelarii obozu, starała się w miarę możliwości pomóc towarzyszkom niedoli.
                                                                         
Właśnie ów aktywizm społeczny był jednym z głównych powodów, przez który cała rodzina trafiła
do obozów koncentracyjnych. Anastazy wraz z zięciem trafili do Stutthofu, gdzie zginęli w Wielki
Piątek 1940 roku. Jest  to ważna data  dla  Gdańszczan,  gdyż właśnie wtedy odbyła się  masowa
egzekucja działaczy polonijnych związanych z Gdańskiem.

Bogumiła Wika-Krzyżanowska zamieszkałą po wojnie w domu przy ul. Aldony. 
                                                                                                                                                               
Bogumiła Wika-Czarnowska wraz córką trafiła do już wspomnianego Ravensbruck. Do Gdańska
wróciła już bez córki, która zmarła na tyfus. Zamieszkała w domu przy ulicy Miszewskiego. Mimo
ciężkich przeżyć obozowych zachowała jasność umysłu oraz gotowość do dalszej pracy społecznej.
Przemierzała ulice Gdańska w poszukiwaniu przedwojennych działaczek, które należało odznaczyć
lub przyznać rentę dla zasłużonych. Zmarła 22 października 1972 roku.

Katarzyna Dmitrewska…

…była jedną z najaktywniej działających kobiet w świetlicy mieszczącej się w Bratniaku (obecnie
al. Legionów 11). Urodzona 30 maja 1890 roku, pierwsze lata swojego życia spędziła w Mińsku 
Litewskim. Potem dużo podróżowała. Pod Petersburgiem ukończyła szkołę francuską, przez dwa
lata uczyła języka francuskiego w szkole średniej dla dziewcząt w Finlandii. W końcu udało jej się
dostać  do  miasta  marzeń  –  Paryża.  Uczęszczała  tam  na  kursy  do  Alliance  Françoise.  Gdy
przebywała w Paryżu, wybuchła I Wojna Światowa. Poprzez Belgię, Holandię i Anglię, udało jej się
w końcu dotrzeć do rodzinnego Mińska. W 1917 roku poślubiła Borysa Dmitrewskiego, jednakże
jego śmierć przerwała trwające zaledwie trzy lata małżeństwo.
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Bratniak. 
 
                                                                                                                                                   
 Katarzyna została sama z matką oraz synkiem Jerzym. Na mocy traktatu ryskiego z 1921 roku,
Mińsk nie został włączony w granice nowopowstałej Rzeczpospolitej Polski. Pani Katarzyna wraz z
matką i synkiem postanowili przeprowadzić się do Polski.
Początkowo zamieszkali w Bydgoszczy, a w 1928 roku wyjechali do Gdańska, gdzie Katarzyna
zaczęła  pracować w Banku Związku Spółek Zarobkowych.  Znając dobrze język francuski  oraz
niemiecki prowadziła korespondencję jako kierowniczka sekretariatu, by w niedługim czasie zostać
prokurentką z prawem samodzielnego podpisu. Zamieszkała wtedy wraz z matką i synkiem w domu
Banku przy Jaśkowej Dolinie.

Wróćmy jednak do świetlicy w Bratniaku.  Kiedyś,  jadąc do pracy,  pani  Katarzyna spotkała  na
peronie  uczniów  w  czapkach  Gimnazjum  Polskiego,  mówiących  po  niemiecku.  Pomyślała,  że
trzeba  się  nimi  zająć.  Wspólnie  z  Bronisławem  Raciniewskim  i  Stanisławem  Siemienieckim,
znanymi  działaczami  polonijnymi  zaczęła  organizować  pracę  w  świetlicy.  Stała  się  przede
wszystkim propagatorką polskiej  literatury.  Urządzała  wystawy,  organizowała odczyty,  na które
zapraszała uznanych profesorów, takich jak Michał Urbanek czy Marian Pelczar. Sama prowadziła
pogadanki  dla  młodzieży,  organizowała  wieczory  oraz  przedstawienia  amatorskie.  W  swoją
działalność zaangażowała zawsze chętne do pomocy panie z Towarzystwa Polek, m.in. Bogumiłę
Wikę-Czarnowską, Albertynę Siemieniecką i inne.

Na początku wojny Katarzyna została aresztowana przez gestapo i więziona w dawnej żeńskiej
szkole  Victoriaschule  w  Gdańsku  przy  ul.  Kładki.  Po  uwolnieniu,  hitlerowcy  odebrali  jej
mieszkanie.  Znajomości  języka niemieckiego zawdzięczała  pracę  w sklepie  kolonialnym,  gdzie
została skierowana przez hitlerowców. To było jej zajęcie do końca wojny.
Po  wojnie  nie  zaniechała  działalności  społecznej.  Należała  do  Towarzystwa  Rozwoju  Ziem
Zachodnich oraz Towarzystwa Przyjaciół Gdańska. Opiekowała się ludźmi, którzy znaleźli się w
trudnej  sytuacji  –  materialnej  oraz zdrowotnej.  Pod koniec  życia  mieszkała  w oliwskim Domu
Rencisty.  Wszyscy jego mieszkańcy podkreślali  jej  serdeczność oraz wrażliwość w stosunku do
innych ludzi.
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Victoriaschule współcześnie. 

Klub Sportowy Gedania…                                                                                                    

…powstał w 1922 roku z inicjatywy Polaków, pragnących skupić sport w jednej organizacji. 
Gedania borykała się z różnymi kłopotami: brakiem terenu, lokalu, trudnościami finansowymi. 
                                                          
W końcu w 1926 roku komisarz generalny RP przyznał Gedanii teren we Wrzeszczu (stadion 
znajduje się przy ul. Kościuszki 49), natomiast w 1930 roku grupa kobiet zainicjowała założenie 
sekcji sportowej dla pań.

Współczesne tereny klubu Gedania. 

Zawodniczkami  klubu  były  najczęściej  kobiety  pracujące  oraz  zajmujące  się  rodzinnym
gospodarstwem. Jedną z takich zawodniczek była Maria Flisykowska, pracownica Poczty Polskiej
oraz żona Alfonsa Flisykowskiego, późniejszego dowódcy obrony Poczty Polskiej.
Maria urodziła się w 1910 roku w Kutnie,  by już w 1915 roku przenieść się do Warszawy. Po
zdaniu matury w 1928 roku, udała się do Zgierza do Centrum Wyszkolenia Łączności, aby w 1929
roku otrzymać z  Ministerstwa Poczty  i  Telekomunikacji  dekret  na  etatową urzędniczkę  Poczty
Polskiej w Gdańsku.
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Maria była zauroczona Gdańskiem, jego zabytkami,  dwujęzycznością oraz portowym klimatem.
Szybko też wsiąkła w środowisko gdańskiej Polonii. Została członkiem Czerwonego Krzyża, Tajnej
Organizacji  Wojskowej,  sekretarzem  Związku  Pracowników  Poczt,  Telegrafów  i  Telefonów
Rzeczpospolitej Polskiej. Objeżdżała wsie w okolicach Gdańska, gdzie przekonywała miejscową
ludność do głosowania na polską listę do Sejmu gdańskiego (Volkstagu).

Sejm Wolnego Miasta Gdańska.

Praca  społeczna,  zawodowa  oraz  sport  wypełniały  życie  Marii.  Dzień  przebiegał  w  ruchu,
popołudnia wypełniały treningi oraz spotkania towarzyskie. To właśnie na jednym z takich spotkań
poznała Alfonsa Flisykowskiego. Początkowa przyjaźń zmieniła się w uczucie i już w 1935 roku
odbył się ich ślub w Warszawie. Niedługo potem na świat przyszły dzieci: córka Henryka oraz syn
Andrzej.
                                                                                                                                                       
W  1938  roku  atmosfera  w  Gdańsku  zaczęła  gęstnieć.  Po  ulicach  przechadzały  się  grupy
HitlerJugend,  które  często  prowokowały  uliczne  bójki.  Po  wypadku  z  listonoszem,  którego
hitlerowcy pobili podczas pracy, na ulice wychodziło po dwóch doręczycieli.
                                                                       
Wszyscy wyczuwali  zbliżającą się wojnę.  Na początku 1939 roku do Gdańska przybył  Konrad
Guderski,  oficer przysłany w celu zorganizowania zbrojnego oporu Poczty Polskiej.  Mieszkanie
Flisykowskich  zostało  jego  kwaterą  oraz  arsenałem  Tajnej  Organizacji  Wojskowej.  Maria
Flisykowska nie  spotkała  się  nigdy z  Guderskim.  Zajmował  on  jeden pokój,  unikał  kontaktów
towarzyskich. Najwięcej czasu spędzał z Alfonsem, swoim późniejszym zastępcą.

Budynek Poczty Polskiej w Gdańsku, rok 2010. 
                                                                                                                                         
Pani  Maria  w lutym 1939 roku zwolniła  się  z  pracy  i  w marcu wyjechała wraz  z  dziećmi  do
Warszawy.  Tam  zastała  ją  wojna.  Pełna  obaw  słuchała  pogłosek  o  losie  obrońców  Poczty.
Postanowiła przedostać się wraz z dziećmi z Warszawy na Kaszuby, do rodziny męża. Trafiła na zły
moment,  gdyż  Niemcy  w  tym  czasie  wywłaszczali  Polaków  z  ich  gospodarstw.  Ostatecznie
zatrzymała się Chmielnie, gdzie do końca wojny pracowała w sklepie spożywczym.
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Wiosną 1945 roku wróciła do zrujnowanego Gdańska. Mimo niewygód, niskich zarobków oraz
ciągłej  opieki nad dwójką dzieci,  stanęła w szeregach ludzi odbudowujących Gdańsk. Misją jej
powojennego życia stało rozpropagowanie akcji poczciarzy z 1 września 1939 roku. Nie zabrakło
jej na żadnej uroczystości upamiętniającej to wydarzenie. 
W 1970 roku spotkało  ją  olbrzymie  wyróżnienie,  gdyż została  matką  chrzestną  statku  Polskiej
Żeglugi Morskiej m.s. „Obrońcy Poczty Polskiej”, wodowanego w Szczecinie. Dwa lata później
odbyła na nim podróż do Brazylii.
Rejs  ów  utrwalił  się  w  jej  pamięci  na  resztę  lat  życia.  Do  końca  czynna  i  pogodna,  mimo
dolegliwości 
zachowała optymizm i wewnętrzny spokój ducha. Zmarła w sierpniu 1979 roku.

A co zostało do dzisiaj?
Towarzystwo Polek zostało zlikwidowane w 1939 roku i nie odrodziło się po wojnie. W budynku
dawnego  Bratniaka  mieści  się  obecnie  Szkoła  Podstawowa  nr  49  im.  ks.  Bronisława
Komorowskiego.  Klub  Sportowy  Gedania  dalej  funkcjonuje  i  dalej  rozgrywa  swoje  mecze  na
stadionie  przy  ul.  Kościuszki.  Z  trybun  jest  doskonale  widoczny  Kościół  Św.  Stanisława,
niegdysiejsza ostoja Polaków w zdominowanym przez Niemców Wolnym Mieście Gdańsku.

 Pozostała jeszcze pamięć o tych niezwykłych, zasłużonych dla Gdańska kobietach.

Autor: Paweł Chojnacki
Specjalne  podziękowania  dla  Krzysztofa  Murawskiego:  historyka,  autora  tekstów  o  kobietach
Wolnego Miasta Gdańska do projektu Gdańskie miniatury (Edycja na rok szkolny 2012/2013: „Nie
ma historii bez kobiet”).
Bibliografia
Danielewicz G., Koprowska M., Walicka M., Polki w Wolnym Mieście Gdańsku, Gdańsk 1985.
http://metropolitanka.ikm.gda.pl/aktywistki-z-polenhof/

                                                                                                                                                

KOBIETY W  WOJSKU  POLSKIM.
                    
Kobiety brały udział w wielu walkach w historii Polski. Największy udział kobiet w walkach był w
czasie II wojny światowej w Armii Krajowej, zwłaszcza w czasie powstania warszawskiego. 
Niemcy byli zmuszeni do stworzenia specjalnych obozów jenieckich dla kobiet z AK.

Emilia Plater z koleżanką podczas Powstania listopadowego 1831.

                                                                       43.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Emilia_Plater_in_November_Uprising_1831.PNG


Obraz Leopolda Löfflera ukazujący Annę Chrzanowską na zamku w Trembowli.

Okres I RP
Podczas  wojny polsko-tureckiej 1672-1676 sławę zyskała żona komendanta wojska polskiego na
zamku w Trembowli Anna Dorota Chrzanowska, która zagrzewała załogę polską podczas oblężenia
Trembowli. Polacy stawili Turkom zacięty opór i odparli wszystkie szturmy armii tureckiej, a Anna
Czarnowska  stała  się  bohaterką  twórczości  patriotycznej.  Została  ona  upamiętniona  również
pomnikiem w Trembowli, zniszczonym po II w. św., zrekonstruowanym w 2012.

                                                                                                                                                                
                                                                     Powstanie listopadowe                                                

Emilia Plater na czele kosynierów w 1831, obraz Jana Rosena
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Głaz pamięci. Wśród bohaterek powstania listopadowego w tym miejscu uhonorowanych Emilia 
Plater, Józefa Rostkowska, Barbara Bronisława Czarnowska.

W latach  1830-1831  w  czasie  Powstania  listopadowego polskie  kobiety  tworzyły  organizacje
pełniące  pomocniczą  służbę  dla  powstańców.  Członkinie  Towarzystwa  Dobroczynności
Patriotycznej Kobiet opatrywały rannych, a w nocy pełniły na wzór wojskowy warty w ochronie
lazaretów.Józefa  Rostkowska pełniła  funkcję  starszego chirurga  w  10 Pułku Piechoty  Liniowej
Królestwa Kongresowego. Opatrując rannych na polu walki została ranna w nogę. Za swoje zasługi
otrzymała  Krzyż  srebrny Orderu  Virtuti  Militari.  Kolejną felczerką  odznaczoną orderem Virtuti
Militari, która opatrywała rannych w czasie powstania była Anna Okęszyc.
Uczestnicy walk w swoich wspomnieniach opisali również Polki, które brały udział w walkach z
bronią w ręku. Pierwszy taki przypadek odnotowano już 29 listopada w walkach pod  arsenałem
gdzie u boku 4 Pułku Piechoty Liniowej Królestwa Kongresowego tzw. Czwartaków szła również
niezidentyfikowana  młoda  kobieta  z  pałaszem w  ręku.  Legendą  stała  się  wdowa  po  płk
Dembińskim - pani Dembińska,  która w szeregach ochotników z karabinem w ręku walczyła z
wojskami rosyjskimi na Woli. W walkach uczestniczyła również Barbara Bronisława Czarnowska,
która została przyjęta jako kadet do 1 Pułku Jazdy Augustowskiej.            
                                                                                                                                                      
Czarnowska odrzuciła propozycje żołnierzy, którzy w związku z jej płcią sugerowali pozostanie w
sztabie i brała udział podczas walk w Warszawie. Jesienią 1831 roku wzięła udział w Bitwie pod
Sierpcem, po której została awansowana na podoficera oraz odznaczona Krzyżem Srebrnym Orderu
wojennego Virtuti Militari.
Najsławniejszą kobietą jaka brała udział w powstaniu listopadowym była Emilia Plater, która wraz
ze  swoją  przyjaciółką  Marią  Prószyńską obcięły  długie  włosy,  przebrały  się  w męskie  stroje  i
uzbrojone w pistolety i sztylet zwerbowały w miejscowości Dusiat na Litwie oddział 280 strzelców
uzbrojonych w dubeltówki, 60 jeźdźców oraz kilkuset  kosynierów. Oddział ten, który do historii
przeszedł  jako  "hufiec  hrabianki  Platerówny"  zajął  30  marca  1831  roku  stację  Dangiele,  a  2
kwietnia  stacza  zwycięską  walkę  z  podjazdem  rosyjskim  pod  Ucianą.  Emilia  i  Cezary  Plater
dowodzili oddziałem, a Maria Prószyńska była adiutantką swojej przyjaciółki.
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 Od  30  kwietnia  oddział  ten  przyłączył  się  do  wojsk  powstańczych  pod  dowództwem  Karola
Załuskiego. Plater wzięła udział w bitwie pod Prystowianami. Po porażce wolni strzelcy udali się
do swojego powiatu i 17 maja zajęli Wiłkomierz. Tu Emilia spotkała się z kolejną kobietą walczącą
w powstaniu Marią Raszanowiczówną, która stała się odtąd jej nieodłączną towarzyszką.              
Razem  z  Marią  Emilia  walczyła  w  oddziałach  partyzanckich  Konstantego  Parczewskiego pod
Mejszagołą.

Przysposobienie Wojskowe Kobiet (PWK) – paramilitarna organizacja kobieca powstała w 1923 z
inicjatywy  członkiń  dawnych  organizacji  Związku  Strzeleckiego oraz  .  Powstała  w  miejsce
rozwiązanej w tym samym roku  Ochotniczej Legii Kobiet. Przed wybuchem  II wojny światowej
PWK miało w swoich szeregach ponad 47 tys. Członkiń.

Ruch PWK zainicjowany został po I wojnie światowej w latach 1919–1922  przez kobiety biorące
udział  w działaniach  wojennych,  które  nastąpiły  wkrótce  po niej  w tzw.  „Wojnach o  granice”,
mających na celu utworzenie niepodległej  Polski po 123 latach  rozbiorów. W grudniu 1921 na
zjeździe  Ochotniczej  Legii  Kobiet  w  Poznaniu  Maria  Wittek zgłosiła  wniosek  do  sztabu
generalnego  Wojska  Polskiego  w  sprawie  dalszego  udziału  kobiet  w  pomocniczej  służbie
wojskowej. Polskie władze wojskowe zaaprobowały ten projekt i skierowały Marię Wittek,  Julię
Piwońską oraz  Marię  Podhorską-Moldenhawer na  kurs  w  Szkole  Podchorążych  Piechoty w
Warszawie] Po jego ukończeniu zostały one przydzielone do referatu rezerw kobiecych – Referat
PWK oficjalnie utworzony w Wydziale PR w Oddziale III Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Organizacja została podporządkowana Ministerstwu Spraw Wojskowych, jej pierwszą inspektorką
była Władysława Piechowska.

W 1922 członkinie dwóch polskich organizacji niepodległościowych  Związku Strzeleckiego oraz
Polskiej Organizacji Wojskowej utworzyły Komitet Społeczny Przysposobienia Kobiet do Obrony
Kraju (KSPK).  Na pierwszym letnim obozie,  który  odbył  się  w tym samym roku wyszkolono
pierwsze instruktorki oraz rozpoczęto działalność programową.  

 
W  połowie  lat  dwudziestych  działaczki  rozpoczęły  budowę  struktury  regionalnej  organizacji
tworząc  okręgowe  referaty  PWK  oraz  lokalne  grupy  instruktorskie.  Instruktorki  szkolono  na
cyklicznych obozach oraz na kursach specjalistycznych odbywających się w szkołach wojskowych
np. Centralnej Szkole Wojsk Łączności w Zegrzu.
W 1929 PWK rozpoczęło również tworzenie kół  w szkołach żeńskich.  Dnia 10 września 1937
dzięki  staraniom  organizacji  przysposobienie  do  obrony  kraju  wprowadzono  jako  przedmiot
obowiązkowy do szkół średnich na dwóch ostatnich latach nauki. Dziewczęta w gimnazjach były
szkolone w zakresie  pomocniczej  służby wojskowej:  obrony przeciwlotniczej  i  przeciwgazowej
oraz pracy w drużynach ratowniczo-sanitarnych. 

Dnia  9  kwietnia  1938  Sejm  RP wydał  ustawę  o  powszechnym  obowiązku  wojskowym,  która
przyznawała kobietom prawa do pełnienia pomocniczej służby wojskowej w zakresie m.in. służby
przeciwlotniczej,  wartowniczej  i  łączności,  a  11  lutego  1939  Rada  Ministrów  wydała
rozporządzenie o uznaniu PWK za stowarzyszenie wyższej użyteczności publicznej.
Wiele członkiń PWK w szeregach  Wojska Polskiego brało czynny udział w II wojnie światowej.
Uczestniczyły  one  w  kampanii  wrześniowej,  a  w  czasie  okupacji działały  w  polskim  ruchu
oporu.Członkinie PWK upamiętnione zostały pomnikiem na koleżeńskim grobie znajdującym się
na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
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Kobiety brały udział w czasie tzw. "Wojen o granice" podczas wojny polsko-ukraińskiej oraz wojny
polsko-bolszewickiej. Wiele kobiet uczestniczyło w walkach jako żołnierze. Istniały osobne kobiece
drużyny  Polskiej  Organizacji  Wojskowej.  Do  najbardziej  znanych  kobiet-żołnierzy  należały
organizatorka  i  komendantka  Ochotniczej  Legii  Kobiet.Aleksandra  Zagórska oraz  Janina  Łada-
Walicka, która była podoficerem Wojska Polskiego oraz ułanką.

Groby na cmentarzu powązkowskim trzech kobiet żołnierzy zabitych w wojnie obronnej Polski w 
1939
Po odzyskaniu niepodległości w II Rzeczypospolitej ustawa Sejmu RP w kwietniu 1938 o 
powszechnym obowiązku wojskowym ustaliła prawa kobiet do pełnienia pomocniczej służby 
wojskowej w zakresie m.in. służby przeciwlotniczej, wartowniczej i łączności.

II wojna światowa
W 1939  ustalona  została  Organizacja  Przysposobienia  Wojskowego  Kobiet,  pod  dowództwem
Marii  Wittekównej.W obecnej  Polsce Rozporządzenie  Rady Ministrów z  dnia  6 kwietnia  2004
ustala  że  kobiety  pomaturalne  w  szkołach  dające  wykształcenie  w  zawodzie  pielęgniarki  lub
weterynarza mają obowiązek stawienia się do poboru dla służby w rolach medycznych.
 Dalej, Ustawa, która obowiązuje od 1 lipca 2004, daje kobietom prawo do obejmowania stanowisk
we wszystkich korpusach osobowych: szeregowych zawodowych, podoficerskim i oficerskim.
Jednak w dniu 1 stycznia 2005 było tylko 512 kobiet w służbie czynnej w wojsku polskim, to jest
tylko 0,2% całości. Zainteresowanie kobiet służbą wojskową wzrasta. W dniu 30 czerwca 2007 w
służbie czynnej było już 800 kobiet, w tym dwie w randze pułkownika. W dodatku w akademiach i
szkołach wojskowych szkoli się ponadto 220 kandydatek.
                                                                                                                                                     
Niektóre Polki walczące

• Joanna Żubr, w wojnach napoleońskich, pierwsza kobieta oznaczona orderem Virtuti 
Militari.

• Emilia Plater, w powstaniu listopadowym dowodziła oddziałem piechoty w randze kapitana.
• Anna Pustowójtówna, uczestniczka powstania styczniowego i Komuny Paryskiej
• Wanda Gertz, w obu wojnach światowych, odznaczona Virtuti Militari i Orderem 

Odrodzenia Polski.
• Maria Wittek, pierwsza kobieta ze stopniem generała, służyła w obu wojnach światowych.
• Elżbieta Zawacka, kurierka w czasie konspiracji, cichociemna, w stopniu kapitana w czasie 

powstania, mianowana generałem w kwietniu 2006.
• Grażyna Lipińska, uczestniczka I wojny światowej, III powstania śląskiego i II wojny 

światowej w randze kapitana. Oznaczona Virtuti Militari, Orderem Odrodzenia Polski i 
Krzyżem Walecznych.
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• Irena Tomalak, w obu wojnach światowych, w listopadzie 1939 pierwsza kurierka która 
dotarła do Budapesztu, obsługiwała kierownictwo Polskiego Państwa Podziemnego przed 
dokonanym przez NKWD aresztowaniem i tzw. procesem Szesnastu przed sądem w 
Moskwie w czerwcu 1945, aresztowana w trakcie trzeciego nielegalnego wyjazdu za granicę
w charakterze emisariusza (kurierki II Zarządu

•  Głównego WiN) do polskich władz z konspiracyjną pocztą 21 lub 30 kwietnia 1946 przy 
przekraczaniu granicy czechosłowackiej; w stopniu majora.

• Julia Halina Piwońska, oficer Wojska Polskiego, działaczka niepodległościowa, służyła w 
Polskiej Organizacji Wojskowej (POW)
OFLAGI  DLA  POLEK

• Oflag IX C- Molsdorf
• Stalag VI C – Oberlangen
• Stalag IV B – Mühlberg i Zeithain
• Stalag IV E – Altenburg

                                                                                 

Wojskowa Służba Kobiet (WSK) - służba Armii Krajowej .Najpierw  powstała  Pomocnicza  
Wojskowa  Służba Kobiet  .

Pomocnicza Służba Kobiet (PSK,  Pestki),  ang. Women's Auxiliary Service – polska pomocnicza
formacja  wojskowa działająca  podczas  II  wojny  światowej.  Powstawała  pod  koniec  1941 z
inicjatywy  gen.  Władysława  Andersa,  podczas  tworzenia  Polskich  Sił  Zbrojnych na  terenie
Związku Sowieckiego.

Do zadań kobiet służących w PSK należało: opatrywanie rannych, obsługa szpitali i kuchni, praca
w szkołach dla sierot wojennych. Pracowały również jako sekretarki w sztabach i świetliczanki. W
momencie najwyższej liczebności w szeregach PSK służyło ok. 7 tysięcy ochotniczek.
                                                                                                                        
W  1944 kobiety działające w oddziałach PSK zostały przeniesione do  2 Korpusu Polskiego we
Włoszech. W lipcu 1944 Minister Obrony Narodowej zarządził  zmianę struktury organizacyjnej
PSK, w wyniku czego formację podzielono na trzy części: Pomocniczą Wojskową Służbę Kobiet
(PWSK),  Pomocniczą  Lotniczą  Służbę  Kobiet (PLSK)  i  Pomocniczą  Morską  Służbę  Kobiet
(PMSK).Jednocześnie  zarządzenie  powoływało  Komendę  Główną  PWSK  (wraz  z  powołaniem
Komendantki  Głównej  PWSK, PLSK, PMSK) oraz Inspektorek  przy dowództwach korpusów i
wojsk. Oficerowie PSK mianowani byli przez Prezydenta RP. Zniesiono także funkcyjność stopni
w PSK, dokonując ujednolicenia ze stopniami obowiązującymi w całym Wojsku Polskim.

Za  udział  w  walkach  ochotniczkom  PSK  przyznano  13  Krzyży  Walecznych,  2  Złote  Krzyże
Zasługi,  74  Srebrne  Krzyże  Zasługi,  154  Brązowe  Krzyże  Zasługi.  Za  udział  w  kampanii
norweskiej  w  1940  roku  Krzyże  Walecznych  otrzymały:  dr  Jadwiga  Zielińska  i  Stefania
Gorczyńska,  a  za  udział  w kampanii  francuskiej  trzy  kobiety  — ochotniczki:  Aniela  Palędzka,
Helena Bogusławska i Ludwika Niemcówna.  W marcu 1946 rozwiązano PSK.     
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Tablica upamiętniająca szkołę PSK w Nazarecie

Wojskowa Służba Kobiet na szczeblu Komendy Głównej Armii Krajowej wchodziła w skład 
Oddziału I Organizacyjnego. Miała swoje odpowiedniki na niższych szczeblach organizacyjnych 
AK (okręgi, obwody).
W Armii Krajowej służyło w czasie wojny przeszło 50 tysięcy kobiet, około 8 tysięcy w wojsku
polskim na Wschodzie, około 6 tysięcy ,,pestek'' w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie oraz
bliżej  jeszcze  nie  określona  liczba  w  wojskowych  organizacjach  konspiracyjnych  poza  Armią
Krajową. Do dzisiaj wiele kobiet-żołnierzy z AK nie wie, na jakiej podstawie otrzymały stopnie
wojskowe i odznaczenia. 

Rozkazy gen. Grota Roweckiego 
30 października 1941 roku gen. Grot Rowecki, Komendant Sił Zbrojnych w Kraju ( i Komendant
Główny ZWZ), wydał rozkaz nr. 51 zaczynający się zdaniem: ,,Służba kobiet w Siłach Zbrojnych w
Kraju jest uznana za służbę wojskową (zgodnie z ustawą z dn. 9.IV.1938 r. - kobiety w wieku 19-40
lat). 
                                                                          
Kobiety  pozostające  w  czynnej  służbie  wojskowej  w  okresie  konspiracji  są  żołnierzami
znajdującymi się w obliczu nieprzyjaciela''.

Dalej  rozkaz wymieniał  zadania wojskowej służby kobiet w łączności,  pracy biurowej,  akcjach
dywersyjnych, sabotażowych i propagandowych oraz w czasie powstania, ale zespołowo nie wyżej
od  plutonu.  Organizowanie  i  szkolenie  kobiet  miał  przeprowadzać  Referat  Wojskowej  Służby
Kobiet w Komendzie Głównej ZWZ. 

Kolejny rozkaz gen. Grota Roweckiego, ,,Wojskowa Służba Kobiet''  (nr. 59 z 25 lutego 1942 r.
określał szczegółowo zakres zadań w okresie konspiracji, powstania i odtwarzania sił zbrojnych,
określał funkcje (potrzeba zastąpienia mężczyzn kobietami) i charakter służby. Tym rozkazem gen.
Grot powołał przy Komendzie Głównej referat Wojskowej Służby Kobiet w Komendach Okręgów i
Obwodów  z  etatami  referentek  WSK.  Do  ich  zadań  należało  planowanie  powołania  kobiet,
organizacja werbunku i szkolenia. 
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Rozkaz precyzował liczbę kobiet zaprzysiężonych (,,w okresie konspiracji winna być ze względów
bezpieczeństwa możliwie mała'')  i  zadania w powstaniu (,,są rezerwą pozostającą w dyspozycji
organów  przygotowujących  Wojskową  Służbę  Kobiet  lub  tych  formacji,  dla  których  są
przygotowane'').  Gen.  Grot  kończył  rozkaz  zdaniem:  ,,Szczegółowe wytyczne odnośnie  udziału
kobiet w służbie wojskowej po opanowaniu terenu, w okresie odtwarzania Sił Zbrojnych w Kraju,
wydam osobno''.  Nie zdążył wydać.                                                                                      
Wiosną  1943  roku  Elżbieta  Zawacka  ,,Zo'',  jako  emisariuszka  dowódcy  Armii  Krajowej  z
okupowanej  Polski,  po  podróży  przez  całą  zachodnią  Europę  zameldowała  się  u  Naczelnego
Wodza, gen. Władysława Sikorskiego w Londynie.
Jedną  z  przesyłek,  jakie  przywiozła,  była  sprawa  Wojskowej  Służby  Kobiet.  Po  57  latach  od
przybycia emisariuszki ,,Zo'' zapytałem, czy występowała wówczas jako kobieta-żołnierz, czy jako
cywilna  osoba.  
-  Zgodzili  się,  żebym  nosiła  mundur  kapitana  -  wspomina  prof.  Elżbieta  Zawacka.  
-  We  wrześniu  1943  roku,  jako  jedyna  kobieta-cichociemna  w  historii,  wylądowała  pani  na
spadochronie  w kraju,  ale  bez  stopnia  oficerskiego.  Każdy cichociemny po dotknięciu  stopami
polskiej  ziemi  awansowany  był  wyżej  o  jeden  stopień  wojskowy.  A  pani?  
- Wylądowałam bez stopnia. Prawa żołnierskie, a więc także prawa do stopnia oficerskiego, nadał
kobietom faktycznie dopiero dekret Prezydenta RP z 27 października 1943 roku. Wszedł w życie
prawie rok później. 

 Stanowisko gen. Bora Komorowskiego 
 18 stycznia 1944 roku gen. Bór Komorowski,  następca gen. Grota Roweckiego na stanowisku
Komendanta Sił Zbrojnych w Kraju, wydał Zarządzenie o organizacji Wojskowej Służby Kobiet.
Określało one cele i zadania WSK, zasady organizacyjne i strukturę z Szefem WSK w Komendzie
Głównej AK i zakresem działań kierowniczek referatów WSK (na prawach dowódcy baonu) oraz
komendantek pododdziałów WSK (na prawach dowódcy kompanii). Zarządzenie nie przyznawało
kobietom stopni oficerskich (mówiło o kobietach-szeregowych) a o umundurowaniu wspominało
jednym zdaniem, że ,,będzie uregulowane odrębnie.''

- Brała pani udział w Powstaniu Warszawskim - pytam panią ,,Zo''. -
  Ze  stopniem  wojskowym,  czy  bez  stopnia?  
-  W  Powstaniu  nie  było  stopni  oficerskich  dla  kobiet.  Dekret  Prezydenta  RP  o  stopniach
wojskowych dla kobiet wszedł w życie we wrześniu 1944 roku, tylko dla kobiet walczących w
Powstaniu.  Dla kobiet  z  innych okręgów AK łączniczki rozwoziły go do oddziałów jeszcze na
początku 1945 roku. Generał Bór-Komorowski uważał, że kobiety nie mogą otrzymać wyższego
stopnia  oficerskiego  od  majora.  Odpowiednikiem  majora  była  inspektorka,  kapitana  -  starsza
komendantka,  porucznika  -  komendantka,  podporucznika  -  młodsza  komendantka.  Marii
Wittekównie, która w 1939 roku z rozkazu generała Kasprzyckiego, ówczesnego Ministra Spraw
Wojskowych, była w stopniu pułkownika komendantką główną batalionów kobiecych, generał Bór-
Komorowski  nadał  stopień  majora.  Kobietom  nie  chodziło  o  stopnie  wojskowe  ze  względów
ambicjonalnych, uważały je za ważne ze względu na skuteczność wykonywania funkcji oficerskich.

Maciej Kledzik 
(fragment  artykułu  który  ukazał się 18 listopada 2000 w Tygodniu Polskim, sobotnio-niedzielnym
wydaniu Dziennika   Polskiego w Londynie ) 
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WOJSKOWA SŁUŻBA KOBIET W VII OBWODZIE "OBROŻA"

     Organizacja Wojskowej Służby Kobiet (WSK) VII Obwodu "Obroża" Okręgu Warszawskiego
zapoczątkowana została jesienią 1941 r. Komendant "Obroży" ppłk Kazimierz Krzyżak "Bronisław-
Kalwin" mianował referentkę służby kobiet Obwodu VII Helenę Nieć "Helenę-Bonę", ustalił też
sposób  kontaktowania  się  ze  wszystkimi  kobietami,  które  pracowały  już  wcześniej  w różnych
służbach bądź przy sztabie VII Obwodu, bądź też w poszczególnych rejonach "Obroży".
     Główną bazą, z której rekrutowały się kobiety - żołnierze Armii Podziemnej, było w pierwszym
okresie walki z okupantem przedwojenne Przysposobienie Wojskowe Kobiet (PWK).
     Coraz  liczniejszy  napływ  kobiet  do  wojskowych  komórek  konspiracyjnych  spowodował
konieczność  ujęcia  ich  działalności  w określone  ramy  organizacyjne,  również  w dowództwach
niższych  szczebli:  obwodach  i rejonach.  Referentką  WSK w sztabie  Komendy  Obwodu została
Helena Nieć "Helena-Bona", a jej zastępcą Janina Rygiel "Żaba", referentką wyszkolenia 4 rejonów
prawobrzeżnych w sztabie WSK "Obroży" została Anna Gałecka-Świętorzecka "Basia", natomiast
dla  4  rejonów  lewobrzeżnych  Janina  Młodzińska  "Teresa".  W skład  sztabu  WSK  "Obroży"
wchodziły ponadto dr Anna Hundtowa "Anna", referentka służby sanitarnej i jej zastępczyni Maria
Wójcikowska "Maria"; Irena Swacińska "Misia"; referentka służby administracyjnej (NN) "Stasia",
referentka służby gospodarczej: Jadwiga Odyniec-Zawadzka "Duda", referentka służby łączności:
dr Anna Ptaszyca "Hanka" -  referentka WSOP. Sekretariat  komendanta Obwodu VII prowadziła
Kazimiera Ziółkowska "Halina", a łączniczką sztabu WSK była Alina Kapłańska "Lala".

                                                                    
Pomnik Wojskowej Służby Kobiet – znajduje się w Warszawie przed gmachem Muzeum Wojska
Polskiego w Alejach Jerozolimskich . Został ufundowany przez gen. Elżbietę Zawacką. Przedstawia
postać gen.  Marii Wittek, personifikującej wszystkie polskie kobiety w służbie Wojska Polskiego.
Został odsłonięty 19 kwietnia 2007. Autorami pomnika są rzeźbiarz Jan Bohdan Chmielewski oraz
architekt Zbigniew Wilma.
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cd. 
W myśl  założeń,  naczelnym zadaniem WSK było  werbowanie,  zorganizowanie  i przeszkolenie
kobiet  do  służby  wojskowej  w okresie  konspiracji  i powstania.  Od  zaciągu  do  zgłoszenia  do
przydziału  służbowego  kobiety  podlegały  organom WSK.  W czasie  pełnienia  służby  podlegały
dowódcom jednostek, do których zostały przydzielone.    
                                                                        
     Zgodnie z wytycznymi, z wiosną 1942 r.  zakres działalności kobiet,  pozostających w czynnej
służbie  sił  zbrojnych  w kraju  w okresie  okupacji,  obejmowały  służby:  w oddziałach  łączności,
sanitarnych, gospodarczych, OPL (obrony przeciwlotniczej) i przeciwpożarowych, wartowniczych,
transportu,  opieki  nad  żołnierzami  pracy  biurowej,  dowództw  oraz,  w miarę  potrzeby,  udział
w akcji dywersyjnej, wywiadowczej i propagandowej, jak też udział indywidualny bądź zespołowy
w akcji  powstańczo-bojowej.  W ramach powyższych zadań kobiety-żołnierze zrzeszone w WSK
Obwodu VII "Obroża" działały we wszystkich służbach.   
                                                                                                                          
     Po wydzieleniu wszystkich kobiet znajdujących się w oddziałach bojowych i dowództwach na
terenie Obwodu VII i zaewidencjonowaniu ich w WSK, liczba kobiet-żołnierzy "Obroży" wynosiła
około 600 osób.      
                                                                                                                        
Do chwili wybuchu Powstania Warszawskiego liczba ta znacznie jeszcze wzrosła, osiągając liczbę
ponad 600 osób dla  rejonów prawobrzeżnych i tyle  w przybliżeniu dla  rejonów lewobrzeżnych,
a więc łącznie tysiąc kilkaset kobiet-żołnierzy.

     Do  zadań  referentek  do  spraw  ogólnoorganizacyjnych  i spraw  wyszkolenia  dla  rejonów
prawobrzeżnych  "Basi"  i lewobrzeżnych  "Teresy"  należało  mianowanie  kandydatek  dla
poszczególnych  rejonów,  czuwanie  nad  przeszkoleniem  wojskowym  i fachowym,  nad
prawidłowym  przydziałem  do  poszczególnych  służb  (łączności  sanitarnej  i gospodarczej),
referowanie spraw z terenu swojej działalności na zebraniu sztabu WSK "Obroża". Ważną dziedziną
działalności kobiet WSK był kolportaż. Jedne przywoziły prasę z Warszawy z prasowych punktów
rozdziału (2 takie punkty były pod osobistym dozorem "Teresy" i dostarczały ją do odpowiednich
komórek  na  swoich  terenach,  skąd  inne  kolporterki  zabierały  ją  i odnosiły  do  punktów
kontaktowych.

     Służby  łączności  i kolportażu  były  w czasie  okupacji  nie  tylko  ważnym,  ale i trudnym
i niebezpiecznym  odcinkiem  pracy  kobiet  "Obroży".  Teren  objęty  działalnością  konspiracyjną
Obwodu  VII był  rozległy,  łączniczki  i kolporterki  musiały  przy  wykonywaniu  zadań  korzystać
z różnych  środków  lokomocji  -  kolei  i kolejek  wąskotorowych,  przypadkowo  spotkanych
samochodów,  ciężarówek  albo konnych  wozów  -  a często  przemierzać  wielokilometrowe  trasy
puste  i nie  zawsze  bezpieczne,  w deszczu,  śniegu  czy mrozie  piechotą.  Obciążone
"kompromitującymi" materiałami,  wobec częstych rewizji,  zwłaszcza w kolejkach podmiejskich,
były stale narażone na "wpadki". Toteż ich praca i postawa pełna oddania, poświęcenia, odwagi,
opanowania i czujności zasługuje na specjalne uznanie i wyróżnienie.

     Szczególnym  przeżyciem  "Teresy",  z odcinka  jej  pracy  jako  łączniczki  i kolporterki,  było
następujące zdarzenie. Do punktu kolportażowego "Lilki", gdzie przebywała, wtargnęli żandarmi,
szukając ukrywających się Żydów i dokonując szczegółowej rewizji. 

 Na oczach Niemców, a nawet za ich zezwoleniem,  pod pozorem, że są to koszulki, które zostawiła
w lokalu do sprzedania, "Teresa" odebrała paczkę z prasą i wyniosła ją z lokalu.Cześć kobiet brała
udział w obsłudze stacji nadawczo-odbiorczej, często z narażeniem życia. 
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Przy nakryciu radiostacji w Piastowie wpadła w ręce okupanta jedna z kobiet, została wywieziona
do Oświęcimia i już  stamtąd nie  wróciła.Kobiety-żołnierze z WSK "Obroża"  brały  także udział
w przenoszeniu broni, odbiorze zrzutów spadochronowych, pracowały w wywiadzie wojskowym,
dawały swoje  lokale  na "skrzynki"  i kontakty.  Znaczna liczba  kobiet  została  wywieziona  przez
okupanta do różnych obozów, jak M. Jaźwińska "Teresa" i inne.Komendantkami rejonowymi WSK
VII Obwodu były:

•   Legionowo - "Brzozów" - Stanisława Olechno "Sława", później mgr Wanda Tomczyńska
"Ala"

•   Marki - "Celków" - Jadwiga Turska "Katarzyna"
•   Rembertów - "Dęby" - Kilańska Helena "Bona"
•   Otwock - "Fromczyn" - Zofia Maciejewska
•   Piaseczno - "Gątyń" - M. Gogolewska, J. Olewińska "Maryla"
•   Pruszków - "Helenów" - Maria Cichońska "Sylwestra", "Karna"
•   Ożarów - "Jaworzyn" - Aniela Kwiatkowska "Irena" do X 1943, później Zofia Nast - 

"Danuta"
•   Łomianki (Młociny) - "Łęgów" - Zofia Roesler "Polka", później Zofia Skonieczna-

Kozłowska "Sowa"
                                       Skrót relacji kpt. Heleny Nieć ps. "Helena"

ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII 
KRAJOWEJ
Zarząd Okręgu Warszawa-Powiat
Środowiska: "Obroża" i "Grupa Kampinos"
ul. Braci Załuskich 7, 01-733 Warszawa
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Zofia Kodrębska (ur. 1798, zm. 21 sierpnia 1885 w Wieniatyczach koło Włodzimierza 
Wołyńskiego) – uczestniczka powstania listopadowego.
Pochodziła  z  terenów późniejszego Królestwa Kongresowego.  Po burzliwych przejściach (m.in.
wyjechała z kraju razem z narzeczonym, który ją następnie opuścił) wstąpiła do wojska Królestwa
Polskiego w przebraniu męskim; służyła pod nazwiskiem Wańkowicz w 8 pułku piechoty, ciesząc
się dobrą opinią przełożonych i pełniąc obowiązki ordynansa pułkownika Jana Skrzyneckiego. W
czasie powstania listopadowego, za odwagę na polu walki,  została awansowana na podoficera i
odznaczona krzyżem Orderu Virtuti  Militari.  Jej  płeć została  ostatecznie rozpoznana w szpitalu
polowym,  dokąd  trafiła  ranna  w  nogę;  zdołała  jednak  uprosić  personel  i  utrzymać  prawdę  w
tajemnicy.Po upadku powstania ponownie wyjechała z kraju. 

Powróciła i zamieszkała na Wołyniu, kiedy córka polskiego małżeństwa, u którego mieszkała, 
wyszła za mąż. W wołyńskiej wsi Wieniatycze towarzyszyła tej kobiecie, do końca życia pozostając
w stanie panieńskim.
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Barbara Bronisława Czarnowska (ur. 4 grudnia 1810 w Strudze, zm. 23 października 1891 w 
Warszawie) – podchorąży Wojska Polskiego, odznaczona Krzyżem Virtuti Militari. 

Młodość

Urodziła  się  w  rodzinie  o  tradycjach  legionowych.  W  listopadzie  1830  roku  przyjechała  do
Warszawy ze wsi Struga, gdzie jej rodzice dzierżawili niewielki folwark. Rodzina była szlachecka,
choć niezamożna. Jej ojciec, Klemens Czarnowski i matka, Ewa ze Stokowskich, mieli w stolicy
serdecznych przyjaciół, państwa Orłowskich, pod opieką, których zatrzymała się Czarnowska.
Początki kariery wojskowej
Szybko  włączyła  się  w  prace  Towarzystwa  Dobroczynności  Patriotycznej  Warszawianek.  Jako
pielęgniarka ochotniczka opiekowała się rannymi i chorymi żołnierzami. 18 kwietnia 1831 roku
przebrana za mężczyznę, w mundurze i z obciętymi włosami, zgłosiła się na ochotnika do obozu
wojskowego na Pradze. Dzięki uporowi i determinacji uzyskała przydział kadeta 1 Pułku Jazdy
Augustowskiej. 6 i 7 września uczestniczyła w obronie Warszawy między rogatkami jerozolimską i
wolską.

Bitwa pod Sierpcem
Podczas walk na Mazowszu, jesienią 1831 roku, Czarnowska brała udział w potyczce w okolicach 
Sierpca. W opracowaniu Michała Brensztejna z 1902 r., w którym autor powołuje się na pamiętnik 
Bronisławy Czarnowskiej, można przeczytać: 

Czarnowska  poderwała  do  kontrataku  zmęczonych  powstańców  w  czasie  ich  wycofywania.
Zmęczony  i  wygłodzony  polski  pułk  zaatakowany  został  przez  doborowy  oddział  rosyjski.
Czarnowska  rzuciła  się  wtedy  w sam środek  nieprzyjaciela,  czym w szeregach  wywołała  taki
entuzjazm, że Polacy,  zadawszy przeciwnikowi duże straty,  zmusili  do ucieczki  jazdę rosyjską.
Autor pisze dalej po jej [bitwy] zakończeniu szukano Czarnowskiej kilka godzin, a odnalazłszy
wreszcie, pod stosem trupów nieprzyjaciela, kompani stwierdzili z ulgą, że na szczęście, że żyje, a
jedynie omdlała przygnieciona truchłem konia.

Za  bohaterską  postawę  w  czasie  tej  bitwy,  rozkazem  Naczelnego  Wodza  Wojsk  Polskich,  3
października 1831 r.  została odznaczona Krzyżem Srebrnym Orderu wojennego Virtuti  Militari.
Była trzecią kobietą w historii Polski uhonorowaną tym odznaczeniem.

Późniejsze losy
W 1836 r. wyszła za mąż za wdowca Kazimierza Zakrzewskiego, właściciela majątku we wsi Żaby
pod  Błoniem.  W 1841  r.  owdowiała.  Z  drugim mężem,  Stanisławem Żbikowskim,  wróciła  do
Warszawy. Nabyła w 1841 r. na Rynku Starego Miasta wąską kamienicę noszącą dzisiaj numer
21A. Bliska była  i  dobrze znana wszystkim mieszkańcom Starówki,  ponieważ reszta  jej  życia,
oprócz wychowywania dzieci, upłynęła na dobroczynności.                                                       
 Kochała ją młodzież ucząca się i wszelka nędza ze Starego Miasta, za skromność i opiekę, jaką nad
nim roztaczała, że pomagała w każdej potrzebie, ale też za jej życie, niezwykłe, pełne szczerego
poświęcenia dla ojczyzny
Zmarła 23 października 1891 roku w Warszawie. Na jej pogrzeb 26 października 1891 r. do katedry
św.  Jana  przybyło  mnóstwo  żałobników,  tak  że  „wąż  ludzki,  przeważnie  starych  mieszkańców
Starego Miasta towarzyszył pochodowi żałobnemu w to miejsce cmentarza powązkowskiego, na
którem (kwatera  29a,  rząd  3)  w kilka  lat  później  stanął  skromny  sarkofag  kamienny”  –  pisał
„Tygodnik Ilustrowany.
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Pamięć o Czarnowskiej dziś

Głaz pamięci. Wśród bohaterek powstania listopadowego w tym miejscu uhonorowanych jest 
Barbara Bronisława Czarnowska.

Pamięć o powstańczych losach Barbary Czarnowskiej przywróciła po niemal 180 latach w 2009 r.
red.  Beata  Gębalska  publikacją  w  „Kurierze  Warszawskim”,  bazując  na  odkryciach  potomka
bohaterki  w  jego  archiwum  rodzinnym.Z  kolei  w  2010  r.  z  inicjatywy  varsavianisty  Artura
Nadolskiego, specjalizującego się w historii  Woli,  nadano wolskiej  Szkole Podstawowej nr 221
imię Barbary Bronisławy Czarnowskiej. Podczas uroczystości nadania imienia patronki odegrano
inscenizację opisanych wyżej walk powstańczych, które w rzeczywistości rozgrywały się kilkaset
metrów  od  szkoły.W Sierpcu,  gdzie  Czarnowska  wsławiła  się  w  bitwie  z  1831  roku,  w  180.
rocznicę  wybuchu  powstania  listopadowego,  w  miejscu  gdzie  złożono  szczątki  powstańców,
odsłonięto ku ich czci tablicę pamiątkową. Znalazło się również na niej miejsce, o bohaterskiej
walce dwudziestoletniej wówczas Czarnowskiej.

W 2011 roku ukazała  się książka Artura Nadolskiego pt.  Z szablą na Moskala opowiadająca o
historii  postaci Barbary Czarnowskiej.  Jest  to pierwsze znaczące opracowanie biografii  Barbary
Czarnowskiej od czasu wydania broszury Michała Brensztajna w 1902 r.

Józefa  Rostkowska,  z  domu Mazurkiewicz,  I  voto  Kluczycka,  pseud.  Józef  Kluczycki  (ur.  19
marca 1784 lub 1798 w Warszawie, zm. 18 lipca 1896 w Aniche, departament Nord), uczestniczka
powstania  listopadowego,  felczerka,  emigrantka  we  Francji.  Zgłosiła  się  jeszcze  do  służby  w
związku z wojną krymską. Istnieją rozbieżne dane na temat zarówno jej daty urodzenia, jak i osoby
ojca. Według metryki zgonu i artykułów w prasie francuskiej urodziła się w marcu 1784 jako córka
Stanisława Mazurkiewicza (szambelana królewskiego) i Agnieszki z Komorowskich; stan służby z
1855 podaje z kolei datę urodzenia 19 marca 1798 i ojca Stanisława Sołtyka.
Ta ostatnia data wydaje się zbyt późna, kiedy uwzględni się, że w czasie kampanii napoleońskiej w 
1812 r. przebywała, już jako mężatka z kilkorgiem dzieci, u swojej matki. Data 1784 może budzić z
kolei wątpliwości ze względu na późniejsze losy Rostkowskiej – udział w powstaniu w niemłodym 
wieku (prawie 50 lat), później w wojnie krymskiej (70 lat) i wyjątkowa długowieczność (112 lat).
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Pierwszym  jej  mężem  był  nieznany  z  imienia  Kluczycki,  podoficer  ułanów,  uczestnik  wojen
napoleońskich, przypuszczalnie poległy w czasie powstania listopadowego. Sama Józefa Kluczycka
wstąpiła do służby wojskowej w styczniu 1831 jako młodszy felczer, figurując w dokumentach – za
zgodą naczelnego lekarza WP Jana Stummera – jako mężczyzna (Józef Kluczycki). Od sierpnia
1831  była  starszym  felczerem w 10  pułku  piechoty  liniowej,  gdzie  służył  jej  przyszły  mąż  i
towarzysz  losów  emigracyjnych  Daniel  Rostkowski.  Była  obecna  w  czasie  wielu  bitew
powstańczych – pod Białołęką, Grochowem (dwukrotnie ranna), Dębem Wielkim, Ostrołęką, Wolą,
w obronie Warszawy. 11 września 1831 otrzymała Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari.

W październiku 1831 opuściła ziemie polskie i przez Niemcy wyjechała do Francji.  W krótkim
czasie wyszła za mąż za Daniela Rostkowskiego. Przebywała w Awinionie, Montpellier, Guéret,
Tulle,  od  1848  w  Paryżu.  Działała  w  polskich  środowiskach  emigracyjnych,  m.in.  podpisała
manifest przeciwko Komitetowi Narodowemu Polskiemu (1832). Po odebraniu Rostkowskiej stałej
pensji weterana walk gdyż uznano ją za żonę emigranta, a nie uczestniczkę powstania, w sprawie
przywrócenia  poprzedniej  wysokości  dochodów  interweniował  z  powodzeniem  Adam  Jerzy
Czartoryski.  Przez  pewien  czas  zarządzała  majątkiem  Władysława  Czartoryskiego  w  Chaugy
(departament Allier). W 1855 zgłosiła się do służby w związku z wojną krymską i lata 1855-1857
spędziła w Turcji, m.in. jako tzw. podlekarz przy sztabie Dywizji Kozaków Sułtańskich. W drodze
do Turcji zetknęła się z Mickiewiczem, na którym nie wywarła dobrego wrażenia.

W 1857 powróciła do Paryża, a trzy lata później wraz z mężem osiadła w Aniche w północnej
Francji.  Obok  zasiłków,  a  później  renty  od  rządu  francuskiego  utrzymywała  się  z  darów
Władysława  Czartoryskiego  i  Izabelli  z  Czartoryskich  Działyńskiej,  pomagało  jej  też
Stowarzyszenie Podatkowe – Instytucja Czci i Chleba oraz Fundacja Pelagii Russanowskiej. Sama
Rostkowska opiekowała się chorymi robotnikami w Aniche i cieszyła się sympatią w mieście, a jej
setne urodziny uczczono bankietem i okolicznościową ulotką. Została pochowana na cmentarzu w
Aniche.

Nie jest jasne, ile miała dzieci z pierwszego małżeństwa; prawdopodobnie żadne z nich nie przeżyło
matki. Prasa francuska podawała liczby dwunastu synów i trzech córek, być może większość tych
dzieci nie dożyła wieku dojrzałego. Drugie małżeństwo pozostało bezdzietne.

Przypisy
• Henryk Sadowski, Ordery i znaki zaszczytne w Polsce. Warszawa 1904, str. 159. Księga

pamiątkowa w 30-tą rocznicę powstania roku 1830, zawierająca spis imienny dowóców i
sztabs-oficerów,  tudzież  oficerów,  podoficerów i  żołnierzy  armji  polskiej  w tymże  roku
krzyżem wojskowym Virtuti Militari ozdobionych. Lwów 1881, str.  141; L. Zembrzuski,
Złota księga Korpusu Sanitarnego Polskiego 1797-1918. Warszawa :  Min. Spraw Wojsk.
Depart. Sanitarny, 1927, str. 40, czytamy: KLUCZYCKA (v. Rostkowska) JÓZEFA - starszy
chirurg 10.p.p.lin. Raniona w prawą nogę. Odznaczona srebrnym Krzyżem Virtuti Militari. 

• Robert Bielecki, Zarys rozproszenia Wielkiej Emigracji we Francji – 1831-1837. Materiały
z archiwów francuskich. Warszawa – Łódź, PWN, 1986, ss. 64, 73. 
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Antonina Tomaszewska, uczestniczka powstania listopadowego na Żmudzi, ur. 1814 r., od 1831 r. 
do 1857 r. na emigracji w Prusach, Belgii i Francji, zmarła 1883 r. w Płocku. 
                                                                  

Dzieciństwo i młodość

Antonina Tomaszewska urodziła się w 1814 r. w powiecie rosieńskim, obwodzie kowieńskim na
Żmudzi. Była córką szlachecką, wywodziła się z rodziny o bogatej tradycji patriotycznej. Uczyła
się  u sióstr  benedyktynek w szkole przy klasztorze w Krożach,  ze względu na wysoki poziom
nauczania zwanych Żmudzkimi Atenami.Wzorem do naśladowania była dla niej mickiewiczowska
Grażyna.  Bezpośrednim  impulsem  decydującym  o  przystąpieniu  Antoniny  do  powstania  był
przykład Emilii Plater, która dowodząc zorganizowanym przez siebie oddziałem zaatakował silnie
uzbrojoną i potężnie obwarowaną twierdzę Dyneburg.

Ochotniczka w powstaniu listopadowym na Żmudzi

W roku wybuchu powstania listopadowego w Warszawie (1830 r.)  Antonina miała  16 lat.  Gdy
sztandary powstańcze rozwinięto na Litwie, wprost z klasztoru w Krożach Antonina podążyła do
oddziałów powstańczych. Organizatorem powstania w powiecie rosieńskim był Juliusz Grużewski,
naczelnikiem wojskowym powiatu  Ezechiel  Staniewicz.  Antoninę  przyjęto do jazdy żmudzkiej.
Szybko  nauczyła  się  jazdy  konnej  i  posługiwania  się  lancą.  Oprócz  zwykłej  broni,  w  którą
standardowo wyposażony był każdy kawalerzysta, nosiła przy sobie sztylet, który miał ją ochronić
w nagłych niebezpieczeństwach. W potyczkach oddziału Grużewskiego wykazywała się brawurą i
odwagą.

Podporucznik jazdy żmudzkiej

Gdy regularne oddziały polskie z Królestwa wkroczyły na Litwę oddział powstańczy, w którym
służyła Antonina został włączony w skład jednostek polskich. Grupa Grużewskiego służyła odtąd
pod  rozkazami  generała  Rolanda.  W  bitwie  pod  Mankuniami  pod  dowództwem  generałów
Dezyderego  Chłapowskiego  i  Antoniego  Giełguda  Antonina  Tomaszewska  wykazała  się
bezprzykładnym  męstwem  i  zdecydowaniem.  Oddziały  polskie  zagrożone  były  przez  jazdę
czerkieską, przeciw której wysłano kawalerię żmudzką. Antonina atakowała przeciwnika z wielką
odwagą, ruszyła do boju w pierwszym szeregu, czym wzbudziła powszechny podziw i  zapaliła
innych do walki.                                                       59.



 Po rozgromieniu Czerkiesów, dzięki czemu korpus polski uniknął okrążenia, dzielna dziewczyna
powitana  została  w  obozie  gromkimi  wiwatami  współtowarzyszy.  Zgromadzone  oddziały
powstańcze witały ją okrzykiem „Hurraa”.    
                                     
Pogarszająca  się  sytuacja  wojsk  polskich  i  oddziałów  powstańczych  nie  skłoniła  Antoniny  do
rezygnacji  z  walki.  Nadal  odznaczała  się  męstwem  i  brawurą,  biorąc  udział  w  bitwach  pod
Szawlami i  Powendeniami,  za zasługi  w których mianowana została na stopień podporucznika.
Bitwa pod Powendeniami była ostatnią potyczką regularnego korpusu polskiego na Żmudzi i tylko
przyśpieszyła decyzję dowództwa o ewakuacji polskiego korpusu do Prus. Granicę pruską w dniach
od 13 do 15 lipca 1831 r.  przekroczyło łącznie 15 000 żołnierzy regularnej armii polskiej,  siła
potencjalnie  zdolna  jeszcze  przez  wiele  miesięcy  wiązać  znaczne  siły  rosyjskie  na  Litwie,  dla
odciążenia  oddziałów  walczących  pod  Warszawą.  Wskutek,  jak  się  wydaje,  błędnej  decyzji
dowódców doszło do upadku powstania litewskiego, a następnie powstania w Królestwie.

Decyzja o ewakuacji polskiego korpusu do Prus była dla Antoniny ciężkim przeżyciem, mimo to
podczas  odwrotu  generała  Rolanda  pocieszała  swoich  towarzyszy.  Prawie  wszyscy  Polacy
zamieszkujący Prusy chcieli spotkać tę odważną kobietę i gościć ją w swoich domach, bowiem
sława dzielnej Żmudzinki dużo wcześniej przekroczyła granice Litwy.

Emigracja
Pierwsze  lata  po opuszczeniu Litwy Antonina  spędziła  najprawdopodobniej  w Prusach,  później
zamieszkała  w  Belgii,  a  od  początku  1837  r.  we  francuskim  Rouen.  Utrzymywała  się
prawdopodobnie z żołdu wypłacanego oficerom – emigrantom – powstańcom przez rządy Francji,
Belgii  i  specjalne  towarzystwo  założone  w tym celu  w  Anglii.  Na  emigracji  przybrała  drugie
nazwisko Pruszyńska, innej poległej uczestniczki powstania listopadowego na Litwie, ponieważ z
różnych względów chciała zachować anonimowość. 

W Belgii  pojawiła  się  oszustka  z  Lublina  podająca  się  za  uczestniczkę  litewskiego  powstania
podszywająca  się  pod  Antoninę  Tomaszewską.  Nosiła  nazwisko  Dulska  i  została  szybko
rozszyfrowana przez emigrację. Oszustka musiała być prawdopodobnie bardzo aktywna, bowiem
brukselska Polonia zamieściła ostrzeżenie o niej w kilku gazetach belgijskich.Ostatnia wiadomość o
losach Tomaszewskiej na emigracji pochodzi z listów Joachima Lelewela, który wspomina o niej
przy  okazji  organizowanej  w  Belgii  pamiątki  powstania  listopadowego,  której  miała
przewodniczyć. Na emigracji A. Tomaszewska wyszła za mąż za oficera polskiego Wierzbickiego,
ale nie jest znana dokładna data ślubu.

Powrót do ojczyzny
A. Tomaszewska - Wierzbicka wróciła do Polski po 26 latach emigracji, w 1857 r., w wyniku 
ogłoszonej przez władze carskie amnestii. Zamieszkała wraz z mężem i dziećmi w majątku męża 
pod Płockiem. W czasie powstania styczniowego, nie mogąc walczyć z bronią w ręku, podjęła 
działalność opiekuńczą. Zmarła w Płocku w 1883 r.         
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Aspazja (gr. Ἀσπασία, ur. ok. 470, zm. ok. 400 p.n.e.) – mieszkanka Miletu, która zasłynęła swym
związkiem z Peryklesem. Według niektórych autorów była jego żoną.

Niewiele  wiadomo  o  szczegółach jej  życia.  Większą  część  dorosłych  lat  spędziła  w  Atenach,
prawdopodobnie wywierając wpływ na Peryklesa i ateńską politykę. Jest o niej mowa w dziełach
Platona,  Arystofanesa,  Ksenofonta  i  innych  autorów tego czasu.  Starożytni  pisarze  wspominają
również,  że  Aspazja  prowadziła  dom publiczny i  sama była  nierządnicą,  jednakże  współcześni
naukowcy  kwestionują  te  relacje,  które miałyby  pochodzić  od  fałszerzy  zainteresowanych
zniesławianiem wielkiego Peryklesa.

Najważniejszymi dla nas źródłami poznania Aspazji Ajschinesa są Atenajos z Naukratis, Plutarch i
Cyceron. W dialogu Sokrates zaleca Kalliasowi wysłać jego syna Hipponikosa do Aspazji na naukę.
Kiedy Kallias wzdraga się na myśl o żeńskim nauczycielu, Sokrates zauważa, że Aspazja wywarła
korzystny wpływ na Peryklesa, a po jego śmierci na Lyziklesa. W jednym z fragmentów dialogu,
zachowanym w przekładzie łacińskim przez Cycerona, Aspazja pojawia się jako „żeński Sokrates”
doradzając żonie Ksenofonta i samemu Ksenofontowi jak zdobyć cnotę przez samowiedzę. Imię
Aspazji jest ściśle związane z chwałą i sławą Peryklesa. 

Plutarch uznaje ją za znaczącą postać zarówno pod względem politycznym, jak też intelektualnym i
wyraża swój zachwyt nad kobietą, która „potrafiła podporządkowywać sobie czołowych mężów w
państwie  oraz  sprostać  oczekiwaniom  filozofów,  gdy  posługując  się  wzniosłymi  terminami,
prowadzili z nią obszerne dyskusje”.

Lukian z Samosat nazywa Aspazję „modelem mądrości”, „podziwianą przez godnego podziwu
Olimpijczyka” i  chwali  „jej  wiedzę i  intuicję polityczną,  jej  spryt i  przenikliwość”.  Retoryczna
sława Aspazji znajduje potwierdzenie w tekście spisanym w języku syryjskim, zgodnie z  którym
Aspazja ułożyła przemówienie i poleciła mężczyźnie odczytywać je w sądach w jej zastępstwie.
Wzmiankę o Aspazji odnajdujemy również w pochodzącej z X w. bizantyjskiej encyklopedii –
Księdze  Suda.  Przedstawiono  ją  tam  jako  „uzdolnioną  w  wymowie”,  sofistkę  i  nauczycielkę
retoryki.
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