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WSTĘP

nam badacze wzięli je pod uwagę w ramach
swych prac naukowych. Niechaj zostaną przywrócone nauce i dodadzą blasku oraz splendoru stolicy, tak niestety zaśmieconej obcymi patronami i bohaterami, pasującymi miejscowościom lokalnym, peryferyjnym, nie zaś miastu
stołecznemu Warszawie.

Tytuł książki – OD SAWY DO KAMY, zakreśla ramy dzieła, w żadnym wypadku nie aspirującego do miana pracy naukowej, uwypuklają
cego szczególną rolę kobiet w życiu stolicy.
Stanowi obszerną prezentację inicjatyw kobiecych, na przestrzeni wszystkich wieków życia
miasta, skończywszy na żyjącej bohaterskiej
uczestniczce zamachu na Franza Kutscherę (kata okupowanej Warszawy) – Marii Stypułkowskiej-Chojeckiej, łączniczce i wywiadowczyni
Kedywu Komendy Głównej AK, biorącej również udział w Powstaniu Warszawskim, której
w 2010 roku przyznano Honorowe Obywatelstwo Miasta Stołecznego Warszawy.

Z drugiej strony trudno by do publikacji
o tej objętości wpisać, choćby krótko, wszystkie
uczestniczki-bohaterki obu wojennych powstań
1943 i 1944 roku. Stąd udział ich w tym opracowaniu jest raczej symboliczny, ale oczywiście
zaznaczony, ponieważ nie zapominamy, jak
wspaniały i ważny wkład miały w nich właśnie
kobiety. Nie sposób wyspecyfikować wszystkich
nazwisk, bo byłaby to encyklopedia, w dodatku
wielotomowa, która z pewnością jest potrzebna, ale możliwa do napisania wyłącznie przez
potężny sztab ludzi.

Ramy czasowe są z pozoru ogromne,
ale czy wszystkie kobiety mieszkające na przestrzeni dziejów w Warszawie zasłużyły sobie na
szczególne wyróżnienie, na miano bohaterek?
Choć kobiet w mieście stołecznym Warszawie
na przestrzeni jej dziejów mieszkało tysiące,
o ile nie miliony, to na pewno nie wszystkie weszły do panteonu historii stolicy. W różny
sposób zasłużyły się
zaledwie nieliczne. Często dopiero wnikliwa
analiza życiorysów pozwala na zaliczenie ich
do grona zasłużonych
kobiet dla Warszawy,
godnych szczególnego
upamiętnienia. Dotychczas nawet nigdzie nie
wspominane z racji różnych przyczyn, czasem
ideologiczno-politycznych, dzisiaj rzekomo
nieistniejących, a jednak ciągle będących cezurą naszych skomplikowanych i pokrętnych
dziejów. Jakże często
pamięć ich dokonań
jest ledwie zaznaczona we wspomnieniach
potomnych, albo z całą
premedytacją pomijana i przemilczana.

Tadeusz W. Świątek i Rafał Chwiszczuk

Wybór postaci jest więc absolutnym wyborem odautorskim, a pominięcie czyjegoś biogramu nie oznacza nieuznania czyichś zasług
(np. brak w tym zestawie Emilii Plater nie jest
przypadkowy – zasłużona dla kraju, nie była
związana z Warszawą). Staraliśmy się przybliżyć czytelnikowi szczególnie te postaci, które
zostały wymazane z pamięci, aby współcześni

Tania kuchnia przy Krakowskim
Przedmieściu – drzeworyt z 1880 r.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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ROZDZIAŁ I

Trendy
i kierunki
działań
feministycznych

Wyróżniające się na przestrzeni dziejów
stolicy kobiety mimo woli szeregujemy w światowych trendach feministycznych. Nauka nie
lubi pustki, wszystko w niej jest zaszeregowane i ma swoje miejsce. Od najdawniejszych czasów kobiety były aktywnymi mieszkankami naszego grodu, począwszy od czasów władców
Mazowsza, po późniejsze królowe, mieszczki
i przedstawicielki najniższych warstw społecznych, świadome swej roli, w rodzinie i społeczeństwie. Chwytały za broń podczas nierzadkich w naszej historii powstań i zrywów wolnościowych, w czasach pokoju organizowały
pomoc, zakładały instytucje społeczne, a poza
tym walczyły konsekwentnie o swoje prawa.
Uczestniczyły też, we wszelkich dostępnych
dla nich działaniach, w tym w ruchu wolnomularskim, czyli masońskim, którego kolebką była
protestancka Anglia.

dzieci powierzyć mamkom, które wykarmiły
dziecko, a w dalszej kolejności plejadzie nianiek i w końcu guwernerów. Miały więc czas na
uczestnictwo w ożywionym życiu towarzyskim,
bo bywały wykształcone – nie zawsze jak ich
ówcześni partnerzy życiowi – mężowie, ale na
pewno bardziej od nich oczytane. Ten fakt stał
się atutem, krokiem do zdobywania coraz szerszej wiedzy poprzez samokształcenie i trochę
„zabawę”, kiedy wchodziły do lóż masońskich.
Ta tajemnicza organizacja, inkorporowana z zagranicy, miała ten walor, że za woalem tajemniczości – mistyczną obrzędowością, strojem i insygniami, potrafiła prowadzić ku polaryzacji życia politycznego w krajach działania, a także do
powolnej demokratyzacji. Była to rzecz trudna
do wykonania w Rzeczypospolitej, gdzie liberum
veto zrywało obrady najbardziej szacownych
gremiów i rad królewskich. Loże nie były organizacjami przestępczymi, jak tego usiłują dowodzić niektórzy „naukowcy” opętani nienawiścią
do wszystkiego, co obce. Były organizacjami
gromadzącymi ludzi światłych i to nie
tylko z jednej warstwy społecznej,
ale obok arystokracji, również
mieszczan, a często należeli
do nich panujący królowie,
jak choćby u nas, sam
Stanisław August Poniatowski. Biblioteka
Stanisławowska, nazwana tak od jego
imienia, wprawdzie
była jego marzeniem, ale nigdy
by nie powstała
w przybudówce
Zamku Królewskiego – nie mniej
słynnym Pałacu
Pod Blachą – gdyby nie inspiracja
i fundacja loży masońskiej, w dodatku
niemieckojęzycznej,
„Göttin von Eleusis”
(Bogini z Eleuzis), kasa
królewska była bowiem
pusta, więc zakupu książek dokonała wspomniana
organizacja.

W wieku XVIII były członkiniami lóż masońskich adopcyjnych w Warszawie, zrzeszających zazwyczaj żony i córki wolnomularzy, zajmujące się działalnością
charytatywną, nierzadko dostrzegające problemy społeczne. Loże te były powiązane z lożami męskimi.
Na terytorium Rzeczypospolitej pierwszą lo
żą, która utworzyła
organizację kobiecą,
był „Cnotliwy Samarytanin”, będący lożą adopcyjną
pod
„Klimatem
Warszawy”, erygowaną w 1769 roku. Mistrzynią tej
organizacji została
Teresa z Ossolińskich hr. Potocka,
ponadto należały
do niej damy z najbliższego otoczenia
króla Stanisława Augusta, m.in. Elżbieta
(zw. Izabelą) z Czartoryskich ks. Lubomirska
(żona marszałka wielkiego
koronnego Stanisława), Luiza
Aloe oraz Anna z Rzewuskich Humaniecka. Warto się zastanowić, co
tam robiły i jak to się stało, że były czynne i miały możliwość działania, zważywszy, że poglądy
ówczesnych Polaków (sarmatów) sprowadzały
się wówczas do tego, iż rolą niewiasty jest rodzenie dzieci i ich wychowanie. Przedstawicielki
z wyższych sfer znajdowały się w tej komfortowej sytuacji, że mogły opiekę i wychowanie

Marszałkowa Elżbieta Lubomirska.
Ze zbiorów T. W. Świątka.
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Loże kobiece działały na terenie całej
Rzeczypospolitej, gromadząc światłe niewiasty, pragnące dokonać czegoś dla siebie i kraju. Organizowały więc wielkie, spektakularne
widowiska, tańce, biesiady gromadzące luminarzy nauki oraz pokazy ogni sztucznych. Na
przestrzeni lat 1783-1785 lóż kobiecych lub mieszanych było parę, wśród nich wybijała się „Le
Droit Humain”, później była też loża żeńska
o nazwie „Dobroczynność”. Nie jest to dzieło
traktujące o ruchu masońskim, więc jedynie
wspominamy tę działalność, pośród wielu,
zaznaczoną również aktywnością w niej pań,
a wypadałoby wręcz powiedzieć – dam, bo to
one je zakładały i były motorem wszelkiej aktywności. Ten zaś fakt nauka zalicza do rodzącej się fali feminizmu mieszczącego się w nurcie
nie tylko europejskim, ale również światowym,
chociaż oficjalnie mówi się, że feminizm na
ziemiach polskich obecny jest dopiero od XIX
wieku. Jednak obserwacja podobnych zjawisk
społecznych i próby naśladowania przez kobiety ról męskich, działań wcześniej jakby zastrzeżonych wyłącznie dla płci zwanej brzydką, czy
tylko brzydszą, świadczą o rodzącym się zjawisku emancypacji kobiet, płci, której z dawien
przypisywane są drugoplanowe role.

– długo niedostępnej gałęzi wiedzy dla kobiet.
Ten nurt z czasem będzie dążył do sfeminizowania słownictwa, zwłaszcza oznaczającego
nazwy przejmowanych przez kobiety funkcji
i zawodów, co znalazło swój wyraz szczególnie współcześnie. Wszelkie ruchy feministyczne wzięły swój początek w Anglii i Stanach
Zjednoczonych, a walczące kobiety nazwano
sufrażystkami (od łacińskiego słowa: suffragium – wybory).
Rolę kobiet polskich dostrzegł już naczelnik insurekcji – Tadeusz Kościuszko, formułując
niestety mało już dzisiaj znaną odezwę „Do
Kobiet” w 1794 roku, dzięki czemu zaistniały
w pierwszym zrywie wolnościowym wynosząc
broń z Arsenału, okradając żołnierzy carskich,
rzucając z okien kamienie. Pracowały w organizowanych na mieście lazaretach i sypały szańce
wokół miasta. Spotykały się w salonach nie „na
plotki”, ale w celu szycia opasek, sztandarów,
szykując szarpie na bandaże.
Pierwszy sztandar chłopski z napisem
„Żywią y bronią” powstał z inicjatywy Ludwiki z von Kleistów Zyberk-Platerówny. Z kolei
w wywiadzie naczelnika Kościuszki, podczas
insurekcji 1794 roku, ważną rolę odegrała niejaka Magdalenia Granasowa – wdowa po żołnierzu, straganiarka ze Starego Miasta. Wojny

U podłoża ruchów feministycznych leży przekonanie o dyskryminacji kobiet z uwagi
na ich płeć. Buntowały się
przeciwko patriarchatowi,
dążyły do równouprawnienia z mężczyznami, w życiu
osobistym, zawodowym i nauce. Za pierwszą w świecie
feministkę uznana została
francuska pisarka Christine
de Pisan (1364 Wenecja – ok.
1430 Poissy, Francja), która
poślubiła Stefana du Castel,
a około 1418 roku wstąpiła
do klasztoru, gdzie zmarła.
Rozpoczęty przez nią ruch
feministyczny można śmiało
nazwać kulturowo-duchowym, ponieważ wszystko
sprowadzało się do sfery
nauki i kultury, w których to
dziedzinach kobiety starały
się zaistnieć, rozbijając prymat mężczyzn.
Jednak filozofia feministyczna wyodrębniła się
wyraźnie dopiero w XVII wieku, a już w XVIII
wieku sięgnęła po pierwsze sukcesy. Początkowy nurt działań miał cechy wyłącznie kulturowe, dotyczył muzyki, sztuk plastycznych,
poezji, nauki, a w dalszej kolejności medycyny

Agitacja przedwyborcza
– kwiecień 1906 r.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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napoleońskie spowodowały, iż w roku
1807 warszawianki pojawiły się w ponad 20 lazaretach jako pielęgniarki
i sanitariuszki. Walczyły również na
pierwszej linii, jak Joanna z Pasławskich Żubrowa – pierwsza Polka
w wojskowym mundurze. Do wojska
Napoleona zaciągnęła się udając mężczyznę i wzięła udział w najważniejszych
bitwach barwnej epoki Księstwa Warszawskiego.

tłukły parasolkami w okno domu przy ul. Służewskiej 5,
w którym wówczas mieszkał. Widać poskutkowało, bo
prawa te przyznane zostały
w roku 1919 na posiedzeniu
Sejmu młodej – odrodzonej
Polski. To szczególnie I wojna światowa przyczyniła
się do przyspieszenia
wyzwolenia kobiet
z podporządkowania
mężczyznom.
Kiedy oni byli na
różnych frontach
wojny, ich matki i żony musiały
sobie radzić z wychowaniem dzieci,
ale nade wszystko
utrzymaniem
domu, zdobyciem pieniędzy na codzienne
wydatki. Poszły więc
do pracy, do fabryk, m.in. produkujących broń
i pociski. Praca w tym sektorze spowodowała
radykalne zmiany w modzie damskiej. Musiały przede wszystkim obciąć włosy, uprościć
strój, a nawet skrócić suknie, aby nie przeszkadzały w pracy i nie narażały na niebezpieczeństwo zranienia czy nawet utraty życia. Wtedy
na skalę masową zaczęły powstawać żłobki
i przedszkola, wcześniej zakładane przez możnych sponsorów jako alternatywa dla odciążenia kobiety od nadmiaru obowiązków wychowawczych.

Polki znajdowały w sobie
siłę, aby walczyć, nie gorzej niż
mężczyźni, o coś najwyższego
i najważniejszego – Ojczyznę,
która rozdarta i zniewolona
przez trzech zaborców przestała istnieć. Pokazały, że mimo
wszystko owa mistyczna ojczyzna może przetrwać w sercach
i umysłach, można o nią i nawet
trzeba podjąć regularną walkę
Joanna Żubrowa. Ze zbiorów
Archiwum Państwowego
m. st. Warszawy.
– intelektualną i orężną – i w efekcie dojść do
zwycięstwa. To przypadek bez precedensu nie
mający sobie równych i podobnych w świecie.
Ponad osiemdziesiąt lat temu poczytny „Tygodnik Illustrowany” tak na swoich łamach o kobietach społeczniczkach i patriotkach okresu
powstaniowego napisał: „(...) Kobiety w ogóle
trudniej poddawały się zwątpieniu. W każdej
dzielnicy zjednoczonego dziś państwa, na wysuniętych posterunkach stały „Siłaczki” urągające
obcej przemocy (...)”.

Ścieranie się poglądów, walka o prymat kobiet miała miejsce od dawna i trwa aż
po współczesność w związkach małżeńskich.
Oto wierszyk z początku XX wieku, mówiący
o tej kwestii, a zatytułowany „Smutne skutki
filozofii”:

Nasilenie działań feministycznych w Europie i świecie przypadło na lata 1840-1920, co
nazwano dawną falą feminizmu (old wave).
Wówczas w kręgu zainteresowań znalazły się
m.in. reforma prawa rodzinnego, walka o prawa wyborcze i ekonomiczne oraz poprawa
warunków życia. W 1918 roku wprowadzono
je w Wielkiej Brytanii dla kobiet z ukończonym
30-tym rokiem życia, a dwa lata później w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej jednak kobiety
uzyskały prawo wyborcze w Finlandii i Polsce
(28.11.1918). Do przyznania praw wyborczych
kobietom przyczynił się u nas osobiście sam
Józef Piłsudski, którego odwiedziła delegacja
kobiet pod przewodnictwem Zofii Budzyńskiej-Tylickiej w 1917 roku, wręczywszy mu stosowną notę. Nim zostały dopuszczone przed
oblicze komendanta – zdeterminowane panie

W codziennej wojnie ze swą żoną,
Która mi gromów nie skąpi,
Kapitulując przed oną,
Mówiłem: „mędrszy ustąpi”.
Sądząc, że taką gawędką
Mury uporu się skruszy,
A nim się spostrzegł, jak prędko
Wlazłem w pantofel po uszy.
Dziś smutek w duszy mej gości
I z filozofii swej szydzę,
Nie tylko bowiem mądrości,
Głowy z pantofla nie widzę.
„Tygodnik Illustrowany” 1910
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Okazuje się, iż kobieta o swoje prawa, a czasem i pełnię władzy, walczy
w rodzinie, w czterech ścianach własnego mieszkania.
Wcale nie wychodzi na ulicę
z transparentami w tłumie
sobie podobnych, tylko tę
walkę stacza z dnia na dzień
z własnym mężem, pragnąc
mieć wpływ na wszelkie decyzje.

czyli adres więzienia kobiecego w Warszawie,
a znajdowało się ono
przy ulicy Dzielnej 26, na
terenie aresztu śledczego
– ul. Dzielna 24/28. Niestety trafiały tam niekoniecznie przestępczynie,
ale działaczki ruchu kobiecego, nie aprobowanego przez władze rosyjskie i członkinie organizacji walczących z caratem,
bez względu na opcję.

Najwięcej przywilejów na ziemiach polskich posiadały kobiety zatrudnione
w agendach szwedzkich
telefonów CEDERGREN-a,
którego centrala mieściła
się w Warszawie przy ulicy
Zielnej 37/39, w dwóch sąsiadujących ze sobą budynkach (wyższy z nich później
zaczęto nazywać PAST-ą,
od nazwy „Polska Akcyjna Spółka Telefoniczna”).
Szwedzka spółka dbała bowiem nie tylko o swój prestiż, ale świeciła przykładem przestrzegania
przepisów wobec własnych pracowników. Odbijało to znacząco od instytucji obsadzonych
przez władze rosyjskie, gdzie kobiety były zatrudnione na niskopłatnych stanowiskach służebnych, a wszelkie restrykcje, zakazy, nawet
niewypłacanie pensji, było normą działania,
w przeciwieństwie z kolei do dużych przedsiębiorstw prywatnych, otaczających opieką własnych pracowników bez względu na płeć.

W
zdominowanym przez mężczyzn, powstałym w sierpniu 1915
roku Komitecie Obywatelskim m. st. Warszawy,
spotykamy już pierwsze
kobiety. Była to organizacja samorządowa mająca
zastąpić władze carskie,
które wraz z wojskiem
(w nocy z 4 na 5 sierpnia) w pośpiechu uciekły z Warszawy z obawy
przed nadchodzącą armią cesarskich Niemiec
dowodzoną przez ks. Leopolda Bawarskiego.
Sekretariat wspomnianej organizacji prowadziła Aniela Ciąglińska, a referentką Dziennika KO
była Natalia Jastrzębska. Panie pojawiły się też
w innych agendach, w Komisji Informacyjnej,
gdzie trafiamy na Jadwigę Czajkowską i Felicję Puławską, które razem z Marią Olszewską
przewodziły Komisji Prasowej. Za to w Sekcji
do Spraw Stowarzyszeń pań już nie brakowało,
a wśród nich były m.in.: Justyna Budzyńska-Tylicka, Jadwiga Englertowa, Józefa Gebethnerówna, Lucyna Kotarbińska, Janina Lulczycka, Zofia
Ośmiałowska, Anna Paradowska, Helena Weychertówna, Helena Zaborska i Maria Zawadzka.
Korespondencję prowadziła Leokadia
Tomczakówna. Sekcją Tanich Mieszkań, jakże ważną w warunkach trwającej wojny, pośród kilku mężczyzn kierowała Kazimierzowa Natansonowa.
Również w Komitecie Bezdomnych
zauważamy kobiety, a wśród nich:
Amelię Bergerową, Stefanię Czerwińską, Janinę Czuprynowską, Helenę
Dmochowską, Janinę Gizowską, Zofię

Skoro mowa o tych gorszych stronach
życia pod zaborami, to wypada podać też informację z pozoru nie pasującą do treści książki.
Wiadomość skrywaną w większości publikacji,

Telefonistki w Cedergrenie
przy ul. Zielnej.
Ze zbiorów T. W. Świątka.
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Golaszewską, Stanisławową Grochowiczową,
Michalinę Kucharzewską, Bronisławę Kuczyńską, Marię Opęchowską, Jadwigę Rembielińską,
Kazimierę Skarżyńską, Amelię Smardzewską,
Marię Wiercińską, Stanisławową Wildenową,
Karolową Woyzbunową, Zofię Zawodzińską,
Anielę Zienkowską i Marię Żukowską. Kuratorką
szpitala dla bezdomnych została Zofia Borsukowa. W ramach Komitetu Obywatelskiego działała też Sekcja Pracy Kobiet z Józefą Klawerową
na czele. Tak liczne grono pań, pośród kilkudziesięciu osób było zapewne objawem postępującego feminizmu, ale również demokratyzacji życia w rodzącym się samorządzie miejskim, jeszcze nie wolnego państwa, ale odradzającego się
miasta, stolicy Rzeczypospolitej.

a i cechy rzemieślnicze, na których czele przez
wieki stali wyłącznie mężczyźni. Pod koniec
XIX wieku kobiety nie wytrzymały, wyszły na
ulice największych miast europejskich: Londynu, Paryża, Brukseli, Madrytu i innych. Rozpędzane przez policję, straszone, nie dały za
wygraną, dopięły swego. Zdawały egzaminy
mistrzowskie w cechach, kończyły szkoły,
uczelnie i wdzierały się wręcz do zmaskulinizowanych fachów. Szybko pokazały, że nie są
gorsze, a nawet doskonale się wywiązują ze
sprawowanych funkcji, urzędów i zawodów
itp. Stopniowo feminizm, zwany kulturalnym,
przeszedł w nurt liberalny, ten zaś wygenerował jeszcze kilka innych nurtów, w tym lewicowy, wręcz nazywany marksistowskim.
Jednak nie to jest celem tej książki, a jednak
ukazanie konkretnych, wymienionych z imienia i nazwiska warszawianek w działaniu dla
dobra ogółu, wywalczenie czegoś, co trwa do
chwili obecnej, nawet w zmienionej formie,
jednak ponadczasowo.

Przyzwyczailiśmy się do tego, że kobiety w niektórych zawodach zaistniały już stosunkowo dawno. Były też pierwszymi dynastycznymi władcami, co dość szybko uznał cały
niemal świat. Aż do początku XX wieku wyłącznie królowe miały inne
obowiązki w swoim życiu niż wychowywanie
dzieci i dbanie o dom.
Tymczasem w sferze
zawodowej proces feminizacji wcale nie był
eksplozją nowatorstwa
i tempa, ale przebijał się
przez długie wieki przez
sferę mentalności patriarchalnej, zdominowanej przez mężczyzn.
Nawykli do własnej dominacji w domu i miejscu pracy mężczyźni,
wcale nie pragnęli się
z nikim i niczym dzielić,
nie dopuszczając nawet
myśli, iż będą pracować
ręka w rękę z kobietami. Ustąpić to można było kobiecie miejsce
przy stole, w drzwiach, ale już nie w pracy,
w szpitalu czy przysłowiowej piekarni, a więc
w sprawach już tak znaczących, jak wykonywanie typowo męskich zawodów. Akceptowane
były kobiety wychowawczynie, nauczycielki,
bliskie klasycznemu macierzyństwu, jeszcze
służące owszem, ale już nawet nie kucharki,
prędzej pomoce kuchenne. Musiały minąć
wieki, aby kobiety wychowujące samotnie
dzieci, zmuszone do zarobkowania dla ich
utrzymania, pokazały, że są dobre w wielu
wcześniej wybitnie męskich zawodach. Pragnące się kształcić, już na uczelniach musiały
powalczyć o możliwość zdobycia takiego samego jak mężczyźni wykształcenia. Nie sprzyjały im senaty uczelni, dyrekcje instytucji,

Otwarcie kuchni Komitetu
Obywatelskiego na Starym Mieście
– 1915 r. Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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ROZDZIAŁ II
Instytucje i inicjatywy kobiece
w Warszawie

się i pracowały kobiety. Pod
koniec XIX wieku w samych
tylko czytelniach Towarzystwa 70% pracowników społecznych (dziś powiedzielibyśmy wolontariuszy) to były
właśnie kobiety – a nie zapominajmy, że czytelnie te były
również miejscem tajnego
nauczania.
Druga dekada XIX
wieku to niezwykle ważny
czas dla warszawianek – te
umiejętnie władające piórem
przestały pisać „do szuflad”,
a zaczęły wydawać. W roku
1818 Maria ks. Wirtemberska
napisała „Powieści Wiejskie”.
Księżna była także autorką pierwszej polskiej
powieści obyczajowej „Malwina”. W tymże roku ukazał się również „Pielgrzym w Dobromilu”
Izabelli ks. Czartoryskiej. W 1819 roku wojewodzina Anna z Krajewskich Nakwaska zamieściła
swoje pierwsze artykuły w „Pamiętniku Warszawskim”, które traktowały m.in. o problematyce separowania kobiet od życia społecznego.
W roku 1819 Klementyna Tańska „Pamiątką po
dobrej matce” rozpoczęła swoją działalność
wychowawczą, w pięć lat później drukując
„Rozrywki dla dzieci” – pierwsze w języku polskim pismo dla młodzieży.

Szwalnia dla dziewcząt W. T. D.
przy ul. Śliskiej.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
Jedną z pierwszych instytucji charytatywnych założonych w Warszawie, w której
ważny głos miały kobiety, było utworzone
w roku 1805 Towarzystwo Opieki nad Ubogimi
Matkami i Ich Dziećmi. Członkiniami zarządu
tej instytucji zostały: Maria hr. Kossakowska,
Antonina Twarowska i Wanda Wilczyńska. Towarzystwo przy ul. Hożej 70 otworzyło i prowadziło przytułek.

Tak oto światłe kobiety zaczęły pisać,
i to po w polsku, a nie w panującym wtedy
wszechwładnie salonowym języku francuskim. Swoje utwory zadedykowały zarówno

Jednak największą i najważniejszą instytucją charytatywną utworzoną w tamtych
czasach (i jak się po latach i wiekach okazało,
największą i najważniejszą w dziejach miasta),
której ważną siłą napędową były kobiety, zostało założone w roku 1814 Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Mimo, iż zarząd
stanowili mężczyźni, to kobiety już od samego początku stały się głównymi
działaczkami. A tymi, które tę
zacną instytucję na samym jej
początku tworzyły były m.in.:
hr. Zofia z Czartoryskich Ordynatowa Zamoyska, wojewodzina
Gutakowska, księżna Sapieżyna,
Maria z Czartoryskich ks. Wirtemberska (1768-1854), Teresa Kicka
(1790-1865) oraz Cecylia Beydale.
Przez prawie półtora wieku Towarzystwo otwierało i prowadziło bezpłatne czytelnie, kasy
pożyczkowe, żłobki i przedszkola,
przytułki i szpitale, zakłady pracy
oraz kuchnie i stołówki. W tych
wszystkich miejscach udzielały

Wychowankowie Ochrony
W. T. D. Ze zbiorów Archiwum
Państwowego m. st. Warszawy.
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uboższym warstwom społecznym, jak i przeciętnym, zwykłym ludziom. Naturalnie tym
posiadającym umiejętność czytania, bo ona
prawie do połowy XX wieku wcale nie była powszechna i oczywista.

Bardzo ważnym kobiecym głosem końca pierwszej połowy XIX wieku była Eleonora
Gagatkiewiczówna (późn. Ziemięcka), która
rozpoczęła swoją pisarską drogę w „Dzienniku dla dzieci”, mając ledwie 12 lat! Na łamach
„Tygodnika Polskiego” żądała ona dla kobiet
prawa do nauki filozofii, ekonomii czy historii.
Swoje „Myśli w wychowaniu kobiet” drukowała
w latach 1833-1843 w „Bibliotece Warszawskiej”
i „Pierwiosnku”.

Jeszcze półtora wieku, od ukazania się
pierwszej w Polsce gazety „Merkuriusz Polski”
(1661 r.) warszawianki musiały czekać na pisma
„płci pięknej poświęcone”. A i początki nie były
łatwe, ponieważ w pierwszych kobiecych tytułach głównymi redaktorami byli prawie wyłącznie mężczyźni, tylko w dwóch przypadkach redagowały je panie.

Ów „Pierwiosnek”, wydawany w latach
1838-1843 przez Paulinę z Radziejowskich Krakowową – w samym tylko 1838 roku zgromadził
u siebie aż 22 autorki, m.in.: Ferdynandową Biesiekierską, Kamilę Kosowską, Aleksandrę Maciejowską, Leontynę-Elżbietę Muszalską, Józefę
Prusiecką, Walentynę Trojanowską, Joannę Widulińską oraz wspomnianą wcześniej Eleonorę
Ziemięcką, która w roku 1842, założyła pismo
„Pielgrzym”, ukazujące się do roku 1846.

Pierwszym pismem dla kobiet była „Wanda”, założona i redagowana przez znanego warszawskiego wydawcę Brunona hr. Kicińskiego,
która wychodziła w latach 1818-1830. Kolejnym
stał się „Domownik” Wandy Maleckiej, ukazujący się w latach 1818-1820, następnym „Bronisława czyli Pamiętnik Polek” również redagowany
przez Malecką (1822), „Warszawianin” Godebskiego, syna Cypriana (1822-1823), „Kuryer dla
Płci Pięknej” Hilarego Zaleskiego (od 1823), który ukazywał się trzy razy w tygodniu, później
jako tygodnik, „Dziennik Damski” wydawany
w roku 1830 (jedyna ówcześnie gazeta codzienna adresowana do kobiet). Wydawnictwa redagowane przez mężczyzn dla kobiet częściej
wypełniały swoje szpalty modą i plotkami, niż
treścią (odwrotnie niż te tworzone dla kobiet
przez kobiety).

Wspominany okres to czas narodzin
„Entuzjastek”, nazwanych tak przez tę, która
pobudziła je do życia, czyli Narcyzę Żmichowską. W latach 1840-1848 brały one aktywny
udział w życiu politycznym i kulturalnym Warszawy oraz rozdartego pomiędzy trzech zaborców kraju. Do tego grona należały jeszcze m.in.:
Kazimiera z Jaraczewskich Ziemięcka (bratowa
Eleonory), Emilia Gosselin, Faustyna Morzycka,
Bibianna Moraczewska oraz Tekla Dobrzyńska.
Tematem rozważań „Entuzjastek” były: wiedza, doskonałość, miłość, szczęście, sprawiedliwość i Bóg.

W latach nasilonej cenzury – 1831-1860
– pisma dla kobiet przestały się ukazywać, a ich
wydawczynie publikowały swoje artykuły głównie w „Dzienniku Warszawskim”. Braki prasowe, panie rekompensowały sobie urządzaniem
modnych wówczas kółek towarzyskich i salonów literacko-artystycznych (które cechował
duch patriotyzmu). Do takich należały przede
wszystkim: poniedziałkowe spotkania
u poetki Deotymy – Jadwigi Łuszczewskiej, „Obiady czwartkowe”
u wojewodziny Anny z Krajewskich Nakwaskiej, słynne „Piątki” u Katarzyny
z Lipińskich Lewockiej czy
popołudnia u rodziców
Pauliny Wilkońskiej (opisane przez nią w „Moich
wspomnieniach o życiu towarzyskim w Warszawie”).
Na marginesie tego, w roku
1842 Wilkońska wspomagana
przez rodziców próbowała
wydawać „Dziennik dla kobiet”, ale „wyprzedziła” ją
rosyjska cenzura.

Katarzyna Lewocka
i Jadwiga ks. Sapieżyna.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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W 1860 roku zaczęły się ukazywać
w Warszawie trzy pisma kobiece: „Kółko Domowe” (pod redakcją Śmigielskiej i Borkowskiej), „Magazyn Mód i Nowości, dotyczących
gospodarstwa domowego” oraz „Noworocznik Ilustrowany dla Polek” (kalendarz), redagowany przez Ziemięcką. W tym ostatnim, obok
typowych dla kalendarzy spraw, zamieszczany był życiorys zasłużonej Polki, w artykułach
podkreślano takie zagadnienia, jak: „O potrzebie wyższego wykształcenia naukowego dla
kobiet, z powodu wpływu ich na wychowanie
i oświatę mężczyzn”.

kulturalne, korespondencje zagraniczne (omawiające ówczesne prądy umysłowe), powieści,
poezje, sprawozdania z książek i odczytów”.
A tak pisała o nim Narcyza Żmichowska: „(...)
„Bluszcz” – prawdziwą na te czasy osobliwość
– pismo od miernego zacząwszy, do coraz lepszego idzie – nie cofa się – owszem, w górę
postępuje, zdrowe i poczciwe, z komunałów
otrząśnięte artykuły drukuje...”.
W roku 1867 zaczęła się ukazywać „Kronika Rodzinna” Aleksandry Borkowskiej. W latach 1879-1880 z kolei wydawane było pismo
tworzone przez Stefanię Małaszkiewicz, „Mody
Paryskie”, zamienione po roku w „Nowe Mody
Paryskie” pod redakcją Marii Ratyńskiej (jednocześnie wydawcy). Ważnym wydarzeniem
literackim tamtego okresu była powieść Elizy
Orzeszkowej „Marta” (rok 1873).

Rok 1865 to premiera tygodnika
„Bluszcz” Marii Ilnickiej. Jego redaktorkami były kolejno: Maria Ilnicka (w latach 1865-1897),
Józefa z Prawdzic-Cybulskich Jaxa-Bąkowska
(ps. Szczęsna) – lata 1897-1902, Zofia Seidlerowa (1905-1918), Stefania Podhorska-Okołów (1921-1922), Wanda Pełczyńska (1923-1927)
i ponownie Stefania Podhorska-Okołów (19271939). Jedyny raz – w latach 1902-1905 – redaktorem był mężczyzna – Marian Gawalewicz.
Wydawcami, po wybuch II wojny światowej,
byli kolejno: Michał Glücksberg (w latach 18651901), Piotr Laskauer i Ska (1901-1918), Koło Polek (1921-1924), spółka wydawnicza „Bluszcz”
z dyrektorem Zygmuntem Pierackim (19241936), spółka wydawnicza z dyr. Walewskim
(1936-1939). Tak o tym piśmie pisał Tadeusz
Korzon: „(...) „Bluszcz” od początku założenia
miał bogaty dział literacki i obszerny dział mód,
robót i wiadomości gospodarczych. W części
literackiej były artykuły wstępne na tematy

A jak wyglądało żeńskie szkolnictwo
tamtego okresu? W II połowie XIX wieku Warszawa posiadała cztery średnie żeńskie gimnazja rządowe, Instytut Aleksandryjsko-Maryjski
Wychowania Panien i jedno progimnazjum.
Wraz ze wzrostem ludności rosła ilość szkół
żeńskich prywatnych. W roku 1880 było ich 20,
a dziesięć lat później już 45 (21 szkół 6-cio klasowych, 18 szkół 4-5 klasowych, 2 szkoły 2-klasowe i 4 szkoły 1-klasowe). W roku 1903 szkół
było już 77.
Jedną z takich szkół było działające w latach 1870-1885 Seminarium dla Nauczycielek
Julii Bąkowskiej-Baranowskiej, przekształcone
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później i prowadzone do
roku 1894 jako Seminarium
Pedagogiczne przy Kobiecym Kole Oświaty Ludowej. Istniały również Kursy Pedagogiczne dla Nauczycielek i Ochroniarek
prowadzone przez Kasyldę Kulikowską (a później
przez Cecylię Niewiadomską w ramach Koła Kobiet
Korony i Litwy). W Warszawie działały jeszcze
m.in.: Kursy Pedagogiczne
przy szkole Henryki Czarnockiej (1890‑1904), Kursy
Pedagogiczne przy szkole
Morawskiej i Rafalskiej (do
roku 1899), Wyższe Kursy
Pedagogiczne Stanisławy
Pisarzewskiej (1899-1905),
Trzyletni Kurs Pedagogiczny Teodory Męczkowskiej, Stefanii Sempołowskiej i Julii Unszlichtówny (1900-1903), Seminarium dla Ochroniarek we
Włochach prowadzone przez Marię Weryho
(1899‑1905).

Krakowowej. W roku 1883 Maria Chojecka ze
Straszyńskich, otworzyła kolejną Czytelnię, tym
razem dla bardziej doborowego grona (było
w niej wiele dzieł obcojęzycznych). Chojecka
kształciła się w Szwajcarii i uważana była za postać kontrowersyjną. Kolejną Czytelnię utworzyła Jadwiga Szczawińska-Dawidowa.

W roku 1879 Józefa Bojanowska (jedna
z czołowych przywódczyń ówczesnego ruchu
emancypacyjnego kobiet) założyła Czytelnię
Naukową dla Kobiet przy Nowym Świecie,
obok cukierni Bliklego. Wspólniczka Bojanowskiej – Paulina Kuczalska-Reinschmidt, sprowadzała do niej wszystkie, najbardziej postępowe pisma (najczęściej angielskie i francuskie). Zbiory z czasem powiększyły się, m.in.
za sprawą pisarki Elizy Orzeszkowej. Około
roku 1885 Czytelnię przeniesiono na ul. Marszałkowską, obok mieszkania Reinschmidtowej – był to okres, kiedy zbierały się tam polskie feministki (bywały również Orzeszkowa
i Konopnicka). W roku 1889 Kuczalska
zaczęła organizować polską Unię
Kobiet, a Czytelnia powróciła na
Nowy Świat i prowadzona była
przez siostry, Marię i Jadwigę
Zaborowskie. Z czasem nazwana została Powszechną
– stała się miejscem konspiracyjnych zebrań patriotycznych, ośrodkiem pomocy i informacji.

Pragnące się kształcić kobiety końca
XIX wieku, pozbawione były tej możliwości,
w Królestwie bowiem nie przyjmowano ich
na studia. Jedynym zawodem umysłowym dla
kobiet było nauczycielstwo – wystarczało do
tego raptem 7 klas gimnazjum i egzamin. Próbowały swoich sił organizując tajne nauczanie
– w roku 1881 utworzyły dwudziestoosobowy
komplet, który zajmował się głównie studiowaniem przyrody. Jak się po latach okazało,
były to zaczątki „Uniwersytetu Latającego”.
Aresztowania roku 1883 zabrały kilku wykładowców, w tym m.in.
Ludwika Krzywickiego. Nie
wystraszyło to organizatorek – w krótkim czasie
zorganizowały kilkanaście innych kółek (jedną z ich uczestniczek
była m.in. Maria
Skłodowska, późniejsza dwukrotna
noblistka). W roku
1886, dwudziestoletnia wtedy, Jadwiga Szczawińska skupiła wszystkie kółka
w jedną organizację
nazwaną właśnie „Uniwersytetem Latającym”.
Wykładowcy stali z boku,

Inna czytelnia dla
kobiet powstała na przełomie 1879-1880 przy ulicy
Elektoralnej 8. Założyła ją
Kasylda Kulikowska. Z czasem
trafiły tu księgozbiory, zmarłej
Narcyzy Żmichowskiej oraz Pauliny
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a organizacją i rozkładem zajęć zajmowały się
studentki. W pierwszych latach przeważały nauki przyrodnicze, później dopiero humanistyczne, psychologiczne i pedagogiczne, a przed rokiem 1905 zaczęły dominować nauki społeczne: prawo, ekonomia i socjologia. Studia trwały
5-6 lat i zakończone były egzaminem. Po kilku
latach „Uniwersytet Latający”, zwany również
„Babskim”, ze względu na bardzo wysoki poziom nauki, zaczął być odwiedzany przez mężczyzn. Wykładowcami,
obok
wspomnianego
wcześniej Krzywickiego,
byli jeszcze m.in. Tadeusz Korzon, Stanisław
Kramsztyk, Adolf Dygasiński, Władysław Smoleński (a wśród uczennic
m.in. Stefania Sempołowska). Na przełomie
1889 i 1890 (dzięki Jadwidze Szczawińskiej-Dawi
dowej, dobrej organiza
torce, lecz osobie kapryśnej i despotycznej)
powstał zatarg z zarządem (w którym zasiadała m.in. Sempołowska).
Większość kółek opowiedziało się przeciwko
Dawidowej, która uważała, że uniwersytet musi być wyłącznie organizacją społeczną i obrało
inny zarząd, reprezentujący tzw. „Uniwersytet
Republikański”, lansujący pogląd, iż organizacja powinna być samowystarczalna. Kółka, które pozostały z czasów
Dawidowej, nazwane zostały „Uniwersytetem
Monarchicznym”. Wiodło mu się zdecydowanie gorzej, aż przestał nieomal istnieć. Były
to początki tajnych kompletów w Warszawie,
uczono się dopiero organizacji i konspiracji.
Pomimo iż władze były poinformowane już od
roku 1893 o istnieniu organizacji, aresztowania
nie były czymś częstym. Na fali ustępstw wywalczonych w roku 1905 został zalegalizowany
jako Szkoła Towarzystwa Kursów Naukowych,
po roku 1919 przekształcony w Wolną Wszechnicę Polską.

oraz opowiadało się za Związkiem Równouprawnienia Kobiet. Zaczęły wówczas powstawać tajne organizacje kobiece, oparte
o legalnie działające placówki, takie jak chociażby: „Koło Pracy Kobiet” przy Sekcji Rzemiosł i Drobnego Przemysłu Towarzystwa Popierania Przemysłu i Handlu, przemianowane
następnie na „Delegację Pracy Kobiet”. Po jej
zamknięciu całą działalność kobiety oparły
na „Bazarze Wyrobów Kobiecych”, mającym

Wystawa zorganizowana przez
kobiety w Muzeum
Przemysłowo-Rolniczym.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
podstawy ekonomiczne, bo będącym spółką
komandytową (powstałą w r. 1889) z inicjatywy Marii Olszewskiej – założycielki „Biura
Pomocy Więziennej”. To tutaj Kuczalska-Reinschmidt rozwijała dalej akcję równouprawnienia między innymi przez założenie „Unii”
utrzymującej kontakt z ruchami kobiecymi
poza granicami. W roku 1895 pod przewodnictwem Walerii Marené-Morzkowskiej powstała tajna organizacja o nazwie „Koło Kobiet Korony i Litwy. Po aresztowaniach, jakie
miały miejsce po manifestacjach w rocznicę
powstania Kilińskiego, część warszawskich
aktywistek przeniosła się do Lwowa (wraz
z redakcją „Steru”, który w roku 1907 powrócił jednak do Warszawy).

Przedostatnia dekada XIX wieku to już
zdecydowany i głośny głos kobiet domagających się równego traktowania. Jedną z najważniejszych postaci tamtego okresu była
Paulina Kuczalska-Reinschmidtowa, późniejsza założycielka „Steru”, pisma, które żądało
całkowitego równouprawnienia kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym
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Tak w tamtych latach pisała w „Świcie”
Maria Konopnicka (wydawanym pod jej kierunkiem od 1884):
„(...) Chata nasza cicha jest jeszcze i senna (...).
Ale kobiecie czas już zbudzić się i wstać. Czas jej
się zbudzić z ułudnych snów o życiu bez obowiązków, bez celu, bez zasług (...). Ona z tem
wszystkiem śpieszyć się musi. Wielka praca ją
czeka i w chacie – i poza jej progiem. Praca za
wczoraj zmarnowane, za dziś spóźnione, za jutro dalekie (...)”.

W roku 1888 Warszawskie Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Elżbiety otworzyło
przy ulicy Smolnej niewielką placówkę medyczną mieszczącą ambulatorium i pomieszczenia
dla chorych. Dziesięć lat później – w 1898 roku,
z inicjatywy Zboru Ewangelicko-Augsburskiego
otwarto Schronisko dla Kobiet Samotnych. Instytucja kilka razy zmieniała adres – od Nowego
Światu 17, poprzez ulice: Warecką 14, Erywań-

Koniec XIX i początek XX wieku to również czas, kiedy światłe warszawianki zaczęły
tworzyć wiele instytucji charytatywnych. W roku 1882 z inicjatywy Agnieszki Helwichówny
i pomocy finansowej Emilii Blochowej oraz Tekli
Rapackiej – przy ulicy Żórawiej 3 ruszyło Schronienie dla Nauczycielek. Dawało ono przytułek
starym i niezdolnym do pracy nauczycielkom.
Służyło im również za stancję, kiedy utraciły
pracę lub jej poszukiwały. Stare i niezdolne do
pracy nauczycielki były przyjmowane za darmo. Stałym lekarzem tej instytucji była m.in. dr
Anna Dobrska.
Powstałe w 1884 roku Warszawskie Towarzystwo Higieniczne, którego organem prasowym, dodajmy bardzo szanowanym przez
wszystkie gremia naukowe i nie tylko, był miesięcznik „Zdrowie”, dzięki kobietom zainicjowało akcję „Kropla Mleka”, która szybko stała
się priorytetowym kierunkiem działań dla zdrowotności niemowląt i małych dzieci i to w skali
całego, rozdartego wówczas pomiędzy trzech
zaborców kraju.

Hr. Aleksandrowiczówna
w schronisku przy ul. Wiejskiej.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
ską 2 (ob. ul. Kredytowa), na Elektoralnej 23
skończywszy. Opłaty za nocleg i wyżywienie były minimalne, a ubogie kobiety były całkowicie
zwolnione z opłat. Przy okazji doradzano i pomagano im w znalezieniu pracy i w rozwiązywaniu różnych problemów życiowych.
W 1901 roku grupa zamożnych i wpływowych pań, a wśród nich m.in.: margrabina Wielopolska, hrabina Potocka, księżna Woroniecka,
hrabina Mycielska, Adamowa Herse’owa, hrabianka Aleksandrowiczówna i księżna Radziwiłłowa – przy ulicy Wiejskiej 16 – założyły Schronisko dla Kobiet „Dom Św. Jadwigi”. Dawało
ono schronienie i pomagało kobietom w wieku
od 14 do 30 lat, nie posiadającym środków do
życia. Do nich też adresowana była działalność
powstałej przy ul. Nowy Świat w 1901 roku Kasy
Pomocy dla Kobiet, której prezeską wybrana została Anna hr. Branicka (1863-1953) z Wilanowa.

Maria Konopnicka.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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Towarzystwo Ochrony Kobiet. W skład jego zarządu weszły: Helena Mayzner, Józefa
Goldbaum, Regina Zmigryder, Anna Charlambow, Helena Eichhorn, Berta Tenenbaum, Boża Maymer i Henryka Goldflam. Od początku
pomagały im: Ida Cymermanowa, Gustawa
Eiłenbandowa, Klara Endelmanowa, Jadwiga
Endelmanowa, Teofila Essigmanowa, Ewelina
Goldbaumowa, Zofia Grodzińska, Zofia Hopfenblumowa, Leontyna Judtowa, Regina Lauerowa, Róża Lindenbergowa, Helena Lipszycowa, Helena Natansonowa, Zofia Rejchmanowa,
Helena Wohlowa, Klara Zamenhofowa, Maria
Zettelowa i Julia Zilbermintzowa.
Prawdziwy „wysyp” organizacji i instytucji zakładanych przez kobiety (nie tylko dla
kobiet, ale jednak często z tą myślą) nastąpił
w początkach XX wieku. Były to m.in. (według
zgłoszeń): Towarzystwo Kobiet Polskich Pracujących na Polu Przemysłu, Handlu i Buchalterii
(zał. 1906), Polskie Towarzystwo Równouprawnienia Kobiet (1907), Katolicki Związek Kobiet
Polskich (1907), Klub Niezamężnych Kobiet
(1908), Towarzystwo Schronienia dla Służących
pod Wezwaniem św. Józefa (1908), Polskie Towarzystwo Matek (1908), Towarzystwo Wspólnej Pracy Kobiet Wyznania Rzymskokatolickiego (1908), Warszawski Ruch Kobiecy (1909),
Towarzystwo Pomocy Wdowom (1909), Towarzystwo Kobiet Kulturalnych „Likeion” – miłośniczek literatury i sztuki (1909), Towarzystwo
Pomocy Rosyjskim Kobietom w Warszawie
(1909), Towarzystwo Popierania Pracy Kobiet
i Rozwoju Fizycznego (1914).

Otwarcie lokalu „Ognisk Domowych”
przy ul. Świętokrzyskiej.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
Chrześcijańskie Towarzystwo Ochrony
Kobiet powstało w roku 1902. W Warszawie
prowadziło 5 burs dla kobiet, biuro pośrednictwa pracy, 2 schroniska dla przyjezdnych kobiet, sale zajęć i kursów (m.in. z nauką szycia
i czapnictwem), misje dworcowe (prowadzone
wspólnie z instytucją o nazwie „Komitet Walki
z Handlem Kobietami i Dziećmi”), pensjonat
dla panienek z inteligencji (przy ul. Boduena 2).
Towarzystwo posiadało przy ulicy Mokotowskiej 55 gmach własny, w którym mieszkało
250 uczennic, i w którym także mieściły się
warsztaty. Było organizacją apolityczną. Trzy
lata później, w roku 1905, członkinie zboru
Ewangelicko-Augsburskiego założyły pierwszy
w Warszawie żłobek w domu Fundacji Tanich
Mieszkań im. Wawelbergów (przy ul. Górczewskiej), przeniesiony następnie do własnego nowoczesnego budynku przy ulicy Karolkowej 77.
W roku 1906 przy ul. Świętokrzyskiej 27 otwarto lokal „Ognisk domowych”.

Pracownicy ambulatorium
przy ul. Świętokrzyskiej.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

Warszawskie Towarzystwo Ochrony Kobiet z siedzibą
przy ulicy Mazowieckiej 11 powstało w roku 1908. Na dworcach stały panie z charakterystycznymi opaskami na rękach.
Do nich przyjezdne kobiety mogły się zgłosić po pomoc. W siedzibie Towarzystwa urządzony
był hotelik, ochronka dla dzieci,
kuchnia i biuro pośrednictwa
pracy.
W roku 1908 środowisko
żydowskie, wzorem chrześcijan, założyło przy ulicy Twardej 4 Warszawskie Żydowskie
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w tygodniku „Ogniwo” wielokrotnie podejmuje
problem walki z nierządem. W latach 1905-1915
ukazuje się „Nasz Dom”. W 1905 roku pojawiło
się pismo o wybitnie feministycznym charakterze zatytułowane „Kobieta”, a w ślad za nim
– w tym samym roku – „Świat kobiecy” (do
1907), natomiast w 1907 roku – „Łan Polski” pod
redakcją Marii Rodziewiczówny – tygodnik dla
kobiet poświęcony pracy społecznej oraz szerzeniu kultury narodowej.

Lektura Kalendarza informacyjno-encyklopedycznego na rok 1910 (Na Pogotowie Ratunkowe w Warszawie) utwierdza w przekonaniu, iż w Warszawie kobiety wzięły ster edukacji
w swoje ręce. Oto pośród działających wówczas szkół zawodowych: handlowych, freblowskich (przedszkolanek), rękodzielniczych, kroju
i szycia, modniarstwa i kwiaciarstwa, gorseciarstwa, były placówki nie tylko założone i prowadzone przez panie, ale także przeznaczone
dla kształcenia głównie dziewcząt w zawodach
jeszcze wówczas zdominowanych przez mężczyzn. Prawdziwe novum stanowiły szkoły:
Slöjdu (robót ręcznych systemu szwedzkiego)
M. Dunin-Sulgustowskiej (ul. Widok 14), Zakłady Gimnastyczne: A Korycińskiej (ul. Bracka 12),
H. Kuczalskiej (ul. Marszałkowska 74), Wolskiej
i Rościszewskiej (ul. Żurawia 30) i F. Kutnerówny (ul. Krucza 4), Szkoła Fotografii M. Borkowskiej (ul. Marszałkowska 88) oraz Wyższa Szkoła Gospodarstwa Domowego M. Norkowskiej
(ul. Bracka 17).

Po odzyskaniu niepodległości nowymi
tytułami prasy kobiecej były m.in.: „Kobieta
Współczesna” (1926-1934) – uważana za świetnie redagowany tygodnik pod redakcją Emilii
Grochowskiej, „Kobieta w świecie i w domu”
(od roku 1924) – tygodnik poświęcony modom,
gospodarstwu domowemu, kosmetyce z elementami lekkiej beletrystyki.
Po I wojnie akcję dawnych feministek
podjął Klub Polityczny Kobiet Postępowych,
a w roku 1922 ukonstytuowała się Rada Narodowa Polek. Inicjatorką założenia klubu była senator Józefa Szebeko. W roku 1918 zawiązała się Narodowa Organizacja Kobiet, która wprowadziła
do Sejmu swoje kandydatki. W roku 1922 ukonstytuowała się Rada Narodowa Polek. W skład
Rady weszły następujące stowarzyszenia: Koło
Polek (z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 79), Koło Pracy Kobiet (Kredytowa 16), Koło Przełożonych Szkół Średnich (ul. Zielna 13),
Koło Mieszczanek przy Związku Rzemieślników
Chrześcijańskich (ul. Miodowa 14), Placówka
Żeńska Związku Hallerczyków (ul. Piękna 44),

To samo źródło wymienia eleganckie pensjonaty prowadzone przez przedsiębiorcze niewiasty, reklamowane w kalendarzach warszawskich na kolejne lata. Konkurowały one z luksusowymi hotelami ówczesnej Warszawy. Oto czynne
w Warszawie w 1910 roku pensjonaty:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S. Bronikowskiej – ul. Nowogrodzka 7;
Hutten-Czapskiej i Jackowskiej – ul. Jasna 1;
A. Jarochowskiej – ul. Bracka 4;
M. Lasockiej – ul. Moniuszki 12;
Z. Lasockiej – ul. Świętokrzyska 27;
T. Nałęcz-Swaryczewskiej – ul. Nowo-Jasna 6;
M. Potworowskiej – ul. Jerozolimska 29;
F. Skórzyńskiej – ul. Smolna 10;
S. Smoleńskiej – ul. Marszałkowska 86;
L. hr. Stadnickiej – ul. Krucza 42;
A. Wielhorskiej – ul. Jasna 26;
H. Wielhorskiej – ul. Wilcza 46;
C. Witowskiej – ul. Sienna 5.

Otwarcie przystani
Towarzystwa Wioślarek – 1913 r.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

W 1912 roku Panie powołały do życia Warszawski
Klub Wioślarek. Rok 1912 to
również czas, kiedy pojawiły się
w Warszawie skautki – na pensji Antoniny Walickiej powołano
I Drużynę Żeńską im. Tadeusza
Kościuszki (później 1 WŻDH). Jej
drużynową została sama przełożona – Antonina Walicka, grupa
działała tam do roku 1926.
W latach 1900-1918 wychodzi „Dobra Gospodyni”,
a wcześniej, na przełomie 1904
i 1905, Teodora Męczkowska
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Międzynarodowe Biuro Pomocy Emigrantom
(ul. Hoża 30), Zjednoczenie Mieszczanek (ul. Kilińskiego 3), Towarzystwo Zawodowego Kształcenia Kobiet (ul. Nowy Świat 8/10), Stowarzyszenie Przyjaciół Jugosławii – sekcja kobiet (ul.
Filtrowa 68/9), Wydział Sokolic (ul. Szopena 3),
Związek Zawodowy Kobiet Pracujących w Handlu i Biurowości (ul. Chmielna 10), Związek Pracy
Obywatelskiej Kobiet (ul. Brzozowa 2/4), Koło
Filistrowych Arkonji (Wilcza 60), Związek Pracy
Wsi i Miast (ul. Nowy Świat 23/25), „Fidac” – sekcja kobieca (Karowa 5), Koło Właścicielek Pracowni Damskich – przy Związku Rzemieślników
Chrześcijańskich, Związek Wychowanek Pensji
Leonji Rudzkiej (ul. Zielna 13), Klub Polityczny
Kobiet Postępowych (ul. Wilcza 10). Delegatki
tych stowarzyszeń (wraz z zarządem) stanowiły
Radę Polek. Skład zarządu był 7-osobowy. Przez
długi czas przewodniczącą była jego założycielka – senator Józefa Szebeko. Rada miała swoją
siedzibę w Warszawie.

i ekonomicznym – prowadziło między innymi wszelakie kursy i organizowało wystawy
prac kobiecych. Organem prasowym był
miesięcznik „Ziemianka”.
• Związek Zawodowy Kobiet Pracujących
w Handlu i Biurowości założony w 1906 r.
przy Chmielnej 10. Jego celem było polepszenie materialnego bytu stowarzyszonych
i ich edukacja. Związek prowadził biuro pośrednictwa pracy oraz bibliotekę i czytelnię.
• Katolicki Związek Polek założony w roku
1907. Przez lata poszerzany o kolejne organizacje o podobnym profilu w roku 1930 liczył
około 30 tysięcy członkiń (głównie w miastach). Jego zadaniem było podtrzymywanie i pogłębianie wiary katolickiej. Związek
prowadził szwalnie, seminarium nauczycielskie żeńskie, bursę i przedszkole.
• Związek Zawodowy Rękodzielniczek „Dźwignia” założony w roku 1908. Jego zadaniem
była pomoc w kształceniu zawodowym, pomoc materialna oraz pielęgnowanie postaw
patriotycznych. Związek prowadził szwalnię bielizny, sklep w siedzibie (przy Nowym
Świecie 61), sklep w Pasażu Simonsa i stragan na Wielopolu.

Były też i inne organizacje,
a wśród nich:
• Stowarzyszenie Ziemianek, które swoimi korzeniami sięgało jeszcze czasów
sprzed I wojny światowej,
rozgałęzione było szeroko w sferach właścicieli
ziemskich (i to tych największych). Posiadało wiele kół
złożonych z włościanek
(jednym jej odgałęzieniem było Stowarzyszenie Młodych Ziemianek).
Stowarzyszenie
działało na gruncie oświatowym

• Biuro Informacyjne o Zdrojowiskach powstałe w roku 1908 przy Wydziale Balneologicznym Towarzystwa Higienicznego.
Pomysłodawczyniami były kobiety, członkinie Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego i prowadzące pensjonaty w miejscowościach uzdrowiskowych. Wśród uzdrowisk polskich posiadających albumy, druki
reklamowe, plakaty oraz karty pocztowe
znalazły się m.in.: Busko, Ciechocinek, Druskienniki, Iwonicz (prywat.), Krynica Górska, Nałęczów, Ojców, Pieskowa Skała, Połąga (prywat.), Rymanów (prywat.) i Solec,
Szczawnica (prywat.), w dalszej kolejności
Odessa, Petersburg, Moskwa, a nawet Syberia. Preferowano reklamy pensjonatów
i lecznic (czyt. sanatoriów) prowadzonych
przez Polaków, drukowane w dwóch, a nawet więcej wersjach językowych. Cała akcja
zaowocowała w dalszej kolejności wydaniem dobrze opracowanych baedekerów
(przewodników).

Irena Solska, Honorata
Leszczyńska i Zofia Nałkowska.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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• Koło Polek powstałe w roku 1917 jako instytucja pomocnicza dla korpusu wojskowego
polskiego w państwie rosyjskim. Po odzyskaniu niepodległości przeniosło się do
Warszawy, a po roku 1920 (po zawarciu
pokoju w Rydzie) swoją energię skierowało ku działalności społecznej. Na terenie
stolicy prowadziło świetlice dla młodzieży. Było organizacją apolityczną.
• Narodowa Organizacja Kobiet powstała w roku 1918. Na początku silnie zaangażowana politycznie (zaliczała się do tzw. obozu narodowego – pierwsze i drugie wybory do
sejmu i senatu), z wolna traciła
poparcie, a swoją energię kierowała na działania społeczne. Wydawała miesięcznik pod nazwą
„Gazetka dla Kobiet”. Była popierana przez Kler.
• Klub Polityczny Kobiet Postępowych powstały po I wojnie
światowej, będący organizacją zrzeszającą elitę umysłową kobiecego świata.
Prowadził dyskusje na
tematy społeczne, polityczne i związane z kwestią równouprawnienia
kobiet. Opracowane na
ich podstawie memoriały, kierowane były
do ciał ustawodawczych oraz do Rządu.
Brał czynny udział
w ruchu międzynaro
dowym kobiet – należał do tzw. małej
ententy kobiecej
– z czasem wyłonił
z siebie sekcję międzynarodowej Ligi Pokoju i Wolności.
Jej członkiniami były kobiety o różnych
poglądach politycznych. Wybitniejszymi działaczkami były Sylwia Bujak-Boguska, Halina
Krahelska, dr Zofia Garlicka, posłanki Eugenia
Waśniewska i Ludwika Wolska.

• Polskie Stowarzyszenie Kobiet z Wyższym Wykształceniem założone w roku
1926. Wchodziło w skład Międzynarodowej
Federacji Kobiet Uniwersyteckich łączącej
kobiety z 45 krajów. Celem było niesienie
pomocy kobietom, obrona ich interesów
oraz ułatwianie pracy.
• Służba Obywatelska powstała w roku 1927.
Zrzeszała kierowniczki oraz nauczycielki
żeńskich szkół zawodowych. Jej zadaniem
było przygotowanie absolwentek do służby państwowej. Ponadto prowadziła kursy
i szkoły. Organizacja współpracowała z rządem Józefa Piłsudskiego.
• Towarzystwo Klubów Kobiet Pracujących
– organizacja kulturalno-oświatowa zrzeszającą kobiety z warstw głównie robotniczych.
Powstało w roku 1927 i działało w miastach.
Jego założycielką była Władysława Weychert‑Szymanowska.

• Rodzina Wojskowa powstała w roku 1925.
Była prorządową organizacją kobiecą zrzeszającą kobiety najbliższej rodziny wojskowych zawodowych oraz wdowy i sieroty po
nich. Miała na celu działalność samopomocy
ekonomicznej, kulturalnej, zdrowotnej dla
rodzin wojskowych, wytworzenie łączności
ideowej i towarzyskiej oraz organizowanie
pomocy i opieki nad rodzinami wojskowych
na wypadek wojny.

• Towarzystwo „Nasz Dom” – stowarzyszenie
charytatywne utrzymujące warszawskie sierocińce. Jej założycielką i szefową była Aleksandra Piłsudska (druga żona marszałka).
Równoległe Towarzystwo prowadziło zakład
wychowawczy „Nasz Dom” na Bielanach.
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• Polskie Katolickie Towarzystwo Opieki nad
Dziewczętami zrzeszało kobiety ze sfer zamożnego mieszczaństwa i działało na terenie większych miast. Miało na celu opiekowanie się młodymi i niedoświadczonymi
dziewczynami przyjeżdżającymi ze wsi. Organizowano im wspólnie z Polskim Komitetem Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi
tzw. „misje dworcowe” tzn. opiekę, porady i nocleg. Towarzystwo organizowało
bursy, schroniska, zakłady i pośrednictwo
pracy. W Warszawie miała około 100 członkiń, m.in.: Marię hr. Przeździecką i Marię ks.
Światopełk-Mirską.
• Rodzina Policyjna powstała w roku 1929.
Zrzeszała kobiety z najbliższej rodziny funkcjonariuszy oraz wdowy i sieroty po nich.

X-lecie Towarzystwa
Kobiet Polskich, pracujących
w przemyśle, handlu i biurowości.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

• Związek Pań Domu powstały w roku 1930.
Była to organizacja zrzeszająca kobiety ze
sfer inteligencji mieszczańskiej.
• Przysposobienie Kobiet do Obrony Kraju
na wypadek wojny, jako akcję ochotniczą,
zainicjowały w grudniu 1921 roku kobietyoficerowie likwidowanej wówczas Ochotniczej Legii Kobiet. Poparły ją wszystkie
możliwe organizacje: PCK, PBK, Koło Polek, harcerki. Rok później zrzeszyły się
z kilkoma innymi organizacjami, tworząc
Komitet Społeczny Przysposobienia Kobiet
do Obrony Kraju. W ciągu pięciu lat przeszkolono 3000 uczestniczek. W roku 1928
powołano nowe stowarzyszenie – Organizację Przysposobienia Kobiet do Obrony
Kraju, które w marcu 1939 roku liczyło 48
tysięcy uczestniczek, wtedy też zmieniło
ono nazwę na Organizacja Przysposobienia Wojskowego Kobiet, w jej skład weszła
wówczas Organizacja Harcerek.

• Towarzystwo „Osiedle” powstałe w roku 1928 jako komitet opieki nad ubogimi
mieszkańcami osiedli podmiejskich. Było instytucją opiekuńczą warszawskiej biedoty,
a zwłaszcza dzieci.
• Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet zatwierdzony przez Komisariat Rządu 25
maja 1928 roku. Stawiał sobie za cel „odrodzenie Polski w duchu istotnej, wewnętrznej niepodległości przez szerzenie
i pogłębianie idei państwowości polskiej;
wprowadzenie w życie zasad prawdziwej
demokracji; zapewnienie kobietom bezpośredniego wpływu na państwowe i społeczne życie polski” (fragmenty statutu).
Pierwszą przewodniczącą była Zofia Moraczewska. Związek posiadał swój organ
prasowy pt. „Praca obywatelska”. Organizacja zaliczała się do tzw. obozu rządowego i była zwalczana przez kler. Oprócz
szerzenia i pogłębiania idei państwowości polskiej, wprowadzania w życie zasad
prawdziwej demokracji miała zapewniać
kobietom bezpośredni wpływ na państwowe i społeczne życie Polski. Związek miał
siedzibę przy Brzozowej 2/4.

W 1935 roku Kalendarz Pogotowia Warszawskiego wymienia następujące wydawnictwa kobiece ukazujące się w stolicy: tygodnik

Komitet Obrony Polskości Stolicy
– wybory 1927 r.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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wśród kobiet, którego redaktorką była K. Muształówna i francuskojęzyczny „La Femme Polonaise”, mający też edycję angielską.
Warto jeszcze przyjrzeć się udziałowi kobiet w studiach wyższych na stołecznych uczelniach. Przytoczone wyżej źródło (Kalendarz
1935) podaje, co następuje:
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
• Wydział Mechaniczny:
		
11 kobiet/ 844 mężczyzn,
• Wydział Chemiczny:
		
125 kobiet/ 477 mężczyzn,
• Architektura:
		
87 kobiet/ 453 mężczyzn.
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO
• Wydział Rolniczy:
		
96 kobiet/ 396 mężczyzn,
• Wydział Leśny:
		
11 kobiet/ 525 mężczyzn,
• Wydział Ogrodniczy:
		
252 kobiety/ 73 mężczyzn.
AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH
		
140 kobiet/ 160 mężczyzn.
AKADEMIA STOMATOLOGICZNA
		
368 kobiet/ 126 mężczyzn.
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA
		
329 kobiet/ 661 mężczyzn.

„Bluszcz”, którego redakcja mieściła się przy
ul. Solec 87 wydawany przez Towarzystwo
Wydawnicze „Bluszcz”, będące również wydawcą czterech 2-miesięczników: „Dziecko
i Matka”, „Kobieta w Świecie i w Domu” z dodatkiem „Nowości”, „To co najmodniejsze”
i „Uroda”. W tym czasie ukazywały się jeszcze:
tygodnik „Chyliczanka” redagowany przy ul.
Pięknej 27, „Pani”, redagowany przez Hannę
Tałłan-Tałandziewicz (redakcja przy ul. Marszakowskiej 60), miesięcznik „Pani Domu”,
którego wydawcą był Instytut Gospodarstwa
Domowego (ul. Nowy Świat 9), wydawany
przez organ Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet dwumiesięcznik „Praca Obywatelska” (ul.
Chmielna 49), miesięcznik „Przegląd Kobiecy”
(ul. Długa 45) i również miesięcznik „Przegląd
Mody” (ul. Bielańska 9).

WOLNA WSZECHNICA POLSKA
• Wydział Matematyczno-Przyrod.:
		
171 kobiet/ 106 mężczyzn,
• Wydział Humanistyczny:
		
35 kobiet/22 mężczyzn,
• Nauk Politycznych i Społecznych:
		
21 kobiet/ 90 mężczyzn,
• Wydział Pedagogiczny:
		
19 kobiet/39 mężczyzn.
• Studium Pracy Społecznej:
		
33 kobiety/ 31 mężczyzn.
SZKOŁA NAUK POLITYCZNYCH
• Wydział Polityczny:
		
125 kobiet/ 208 mężczyzn,
• Wydział Społeczny:
		
27 kobiet/ 49 mężczyzn,
• Wydział Administracji:
		
55 kobiet/256 mężczyzn,
• Finansowo-Ekonomicz.:
		
135 kobiet/429 mężczyzn.

W tym samym czasie Wydawnictwo Kobieta Współczesna, mieszczące się przy ul. Koszykowej 44, wydawało ilustrowany tygodnik
„Kobieta Współczesna”, redagowany przez E.
Grocholską, dwutygodnik „Młoda Matka”, redagowany przez dra R. Barańskiego i L. Czechowską, miesięcznik „Mój Dom”, redagowany przez
I. Jabłowską; 2-tygodnik „Start”, krzewiący sport

Przytoczone dane mówią bardzo wiele,
pokazują, iż jeszcze przed wybuchem II wojny
światowej w Polsce – kobiet kształcących się
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w stosunku do mężczyzn – było stosunkowo niewiele. Z tego wniosek, że
wykształcenie wyższe nie było jeszcze
popularne. Musiało upłynąć ponad pół
wieku, żeby Polki sięgnęły po tytuły
naukowe i dorównały trendom europejskim oraz amerykańskim.
We wrześniu 1939 roku najwięcej kobiet zostało powołanych do
Wojskowej Służby Zdrowia, następnie
były to: kolej, poczta, biura i instytucje
wojskowe. Wśród kobiet odnotowano
też pilotki samolotów szkoleniowych
RWD-8, którymi rozwoziły meldunki.
W omawianym okresie w Warszawie
kobiety pracowały w Cywilnej Obronie Miasta. Podczas II wojny światowej brały udział w tajnym nauczaniu, i tak: tajną
sekcją filozoficzną Wydz. Humanistycznego UW
kierowała doc. Maria Ossowska, współorganizatorką sekcji chemicznej Wydz. Matematyczno-Przyrodniczego była prof. Alicja Dorabialska, zajęcia na Wydz. Humanistycznym w sekcji
polonistycznej prowadziła doc. Zofia Szmydt,
na tym samym wydziale w sekcji historycznej
pracowała doc. Łucja Charewiczowa, a zajęcia
z historii wychowania miała doc. Hanna Pohoska. Na tajnych kompletach Wolnej Wszechnicy
Polskiej wykładała doc. Natalia GąsiorowskaGrabowska, doc. Maria Librachowa oraz prof.
Helena Radlińska. Większość szkół powszechnych (odpowiednik późniejszych szkół podstawowych) w stolicy miała w swoim gronie przewagę nauczycielek.

Ćwiczenia łuczniczek – 1927 r.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
pojedynczych domów, bądź już po tzw. „wyzwoleniu” odsiadywały wcale nie mniejsze wyroki w komunistycznych więzieniach. Władze
powojennej Polski zapłaciły bowiem za bohaterstwo i oddanie ojczyźnie wszystkim uczestnikom walki w Wojsku Polskim i podziemnej
Armii Krajowej.

Liczbę kobiet-żołnierzy ZWZ-AK szacuje się na około 50 tys. (w marcu 1941 gen. Rowecki wystąpił do Naczelnego Wodza Polskich
Sił Zbrojnych o nadanie kobietom-żołnierzom
w konspiracyjnej służbie jednakowych praw
na równi z mężczyznami – postulat ten został
prawnie usankcjonowany dekretem prezydenta
RP 27 października 1943 roku.
Wybuch II wojny światowej, a następnie długa, bo trwająca ponad pięć lat okupacja
niemiecka pokazała, że kobiety są nieustraszonymi żołnierzami podziemia, sprawdzają
się jednakowo w akcjach szpiegowskich, dywersyjnych, jak i bezpośrednich walkach zbrojnych. Podobnie ich rola po wybuchu Powstania Warszawskiego nie sprowadziła się wyłącznie do tradycyjnych ról pielęgnowania rannych
i zaplecza aprowizacyjnego, ale i w nim stanęły
ręka w rękę do walki z bronią, czy nawet bez
niej, i wcale nie gorzej niż ich koledzy radziły
sobie ze zdobywaniem broni na wrogach. Zapłaciły też wysoką cenę za tę walkę, ginąc na
powstańczych barykadach, przy zdobywaniu
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Biogramy
znaczniejszych pań
związanych
z Warszawą.

ROZDZIAŁ III
Biogramy znaczniejszych pań
związanych z Warszawą
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A

bczyńska Janina ps. Julia
(1889-1944)
Siostra AK, ochotnicza
sanitariuszka w I wojnie
światowej. Brała udział w obronie
Warszawy w roku 1939. Zginęła
w Powstaniu Warszawskim.
Adamowicz Irena (1910-1973)
Przed II wojną była działaczką
w żeńskich władzach Związku Harcerstwa Polskiego, współpracowała z młodzieżą żydowską. W czasie
okupacji jeździła do gett, często
wchodziła do getta warszawskiego. Była łączniczką między AK
a ŻOB-em. Po wojnie mieszkała
w Warszawie, pracowała w Bibliotece Narodowej.

Gościnny Dwór na przełomie
XIX i XX wieku.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

Andrychiewiczowa Joanna z Lubowiedzkich
(1791-1852)
Znana w całej Warszawie handlarka owoców
z „Gościnnego Dworu” (to tam, gdzie dziś
stoi przesunięty pałac Lubomirskich). Kupowali u niej najbardziej znamienici obywatele
miasta. Wykształciła cały zastęp przekupniów
i handlarzy w spódnicach. Po jej śmierci „Kurier Warszawski” wydrukował wspomnienie.
Pogrzeb odbył się u Reformatów, spoczęła na
Powązkach.

w odróżnieniu od istniejącego już dawnej szpitala miejskiego, również pod wezwaniem Św.
Ducha leżącego poza murami miasta). Temu
szpitalowi zapisała cały swój majątek nieruchomy oraz specjalnie na ten cel zabezpieczone dochody, wpływy z dóbr Piaseczyńskich
i z przewozu warszawskiego. Ponadto była dobrodziejką kolegiaty św. Jana, a także fundatorką klasztoru Bernardynów, których sprowadziła z Krakowa.

Anna ks. Mazowiecka (zm. 1458)
Była jedną z równocześnie niemal panujących
czterech mazowieckich władczyń. Żona Bolesława. Wywodziła się z niezbyt liczebnego
rodu litewsko-ruskiego Olgimuntowiczów‑Holszańskich,
z którego wyszła również
matka dynastii Jagiellonów,
Sońka Holszańska, czwarta żona Jagiełły. Z tytułu dożywocia
należała do niej ziemia warszawska. Jej życie nie było
usłane różami – młodo
owdowiała, młodo pochowała najstarszego
syna, później córkę,
a przed śmiercią drugiego syna. W latach 1442-1446 z jej
fundacji powstał
przy kościele św.
Marcina przy ul.
Piwnej
zaczątek późniejszego szpitala św.
Ducha (nosił
miano księżnej

Arctowa Maria z Buynów (1877-1952)
Wydawała książki dla dzieci oraz periodyk „Moje Pisemko”, początkowo wspólnie z redaktorką tego pisemka, Anielą Szycówną, która uczyniła z niego pomoc dla rodziców w wychowaniu dzieci. Była też autorką kilku pozycji w serii
„Moje Książeczki” oraz powieści i opowiadań
dla dzieci: „Kocia mama”, „Słoneczko”, „Na wakacjach” i inne. Potrafiła zainteresować młodego czytelnika, nie zrażając go nadmiernym moralizatorstwem. Wydawała również miesięcznik
dla starszych dzieci „Nasz Świat”.

B

akałowiczowa Wiktoryna Józefa
z Szymanowskich (1835-1874)
Aktorka. Grywała głównie w Warszawie,
która bardzo ją lubiła. Kapliczkę na Powązkach ufundowali jej wielbiciele.

Anna księżna Mazowiecka.
Ze zbiorów T. W. Świątka.
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Balicka-Iwanowska Gabriela (1871-1962)
Doktor botaniki, polityk. W czasie I wojny kierowała seminarium dla nauczycielek ludowych Towarzystwa Ochrony Kobiet. Posłanka w Sejmie
Ustawodawczym oraz I, II i III kadencji.

Baudouine de Courtenay Cezaria z Pryfków
(1841-1878)
Córka urzędnika Banku Polskiego, żona profesora Jana Baudouine’a de Courtenay (ponoć
potomka króla Frankonii Jana Grubego Kapetynga), przyczyniła się do polonizacji małżonka
do tego stopnia, że chodził przez pewien czas
w stroju narodowym – polskim. Na jej pomniku
grobowym na Cm. Ewangelicko‑Augsburskim
widnieje wiele mówiący napis: „Anioł miłości,
dobroci i przebaczenia, jedynie tylko śmiercią
swoją zasmuciła kochające ją serca”.

Bandrowska-Turska Ewa (1899-1979)
Śpiewaczka, primadonna Opery Warszawskiej,
profesor sztuki wokalnej Konserwatorium Warszawskiego. Występowała w latach 1919-1960
na scenach i estradach koncertowych świata.
Prezeska Kapituły Członków Zasłużonych Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru i Filmu.

Bądarzewska-Baranowska Tekla (1829-1861)
Kompozytorka pierwszego „przeboju” Modlitwa dziewicy – utworu fortepianowego drukowanego w 1858 roku w „Revue et Gazette
Musicale de Paris”, który wyszedł poza Europę
w blisko 100 wydaniach. Po dziś dzień bardziej
znana w świecie niż w kraju, bo skomponowany
przez nią utwór modny był jeszcze na początku
XX wieku. Pochowana na Powązkach.

Banzemer Helena z Kurtzów (ok. 1782-1849)
Od 1845 roku właścicielka zakładu kąpielowego zwanego „Kasztelanką” na rogu ulic Dobrej
i Bednarskiej, sięgającego swymi początkami
wieku XVIII. „Kasztelanka” urządzona na sposób
turecki, czynna była przez okrągły rok. Kolejną
właścicielką łaźni została jej synowa, Klementyna Prakseda z Kurtzów Banzemer, prowadząca
jeszcze dwie inne łaźnie.
Banzemer Klementyna Prakseda z Kurtzów
(1819-1910)
Prowadziła trzy łaźnie w Warszawie: przy ul.
Białoskórniczej na Mariensztacie, przy ul. Garbarskiej i na Powiślu. Aleksander Wejnert o kąpielisku przy ul. Białoskórniczej wypowiedział
się następująco: „Każdomiesięcznie czytamy
w pismach publicznych doniesienia, iż właścicielka posesji łaźni pod nr 2623, prawdziwie dobroczynną i chrześcijańską czyniąc ofiarę, urządziła i urządza w pierwszą niedzielę każdego
miesiąca bezpłatną kąpiel dla ubogich i ofiarę
tę już od czterech lat wytrwale spełnia (…)”.
Jakkolwiek przykład ten w tak szlachetnym
i tak ważnym dla utrzymania zdrowia ubogich
całego miasta wykonany celu, nie znalazł dotąd naśladowców”. Pochowana na Cmentarzu
Ewangelicko-Augsburskim.
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Szpital dziecięcy przy
ul. Śliskiej. Ze zbiorów
R. Chwiszczuka.
Blady-Szwajgier Adina, Inka
(1915‑1993)
W getcie pracowała w szpitalu
przy Śliskiej. Na początku 1943 roku opuściła getto – nosiła broń, dokumenty. Walczyła w Powstaniu
Warszawskim. Umarła w Łodzi na
oddziale dr Marka Edelmana.
Blum Luba (1905-1973)
Pielęgniarka, instruktorka pielęgniarstwa, działaczka społeczna.
Pielęgniarki szkoliła od roku 1930
(w ośrodku przy ul. Świętojerskiej). W czasie II
wojny jej szkoła mieszcząca się na rogu ulic Mariańskiej i Pańskiej (budynek stoi do dziś) znalazła się na terenie getta (została później przeniesiona na ul. Gęsią 33). Udało jej się przejść
na stronę aryjską. Po wojnie była kierowniczką
domu dziecka w Otwocku, a później dyrektorką
Szkoły Pielęgniarskiej nr 3. Spoczywa na Cmentarzu Żydowskim przy Okopowej.

Benzefowa Róża (1885-1935)
W roku 1924 (wspólnie z mężem) otworzyła
niezwykle hojną fundację (Benzefów) pod zarządem PAU, TNW i Kasy Mianowskiego. Celem
było popieranie badań „ku pożytkowi narodu
i Państwa Polskiego”. Spoczywa na Powązkach.
Bersohn Chaia z Szymanów (1796-1855)
Razem z mężem – Majerem Bersohnem (i ich
córką Pauliną Bauman) zapisali znaczną sumę
na budowę (w roku 1878) szpitala dziecięcego
przy ulicy Śliskiej (budynek stoi do dziś). Szpital postawiony z myślą o żydowskich dzieciach
przyjmował wszystkich bez względu na wiarę.

Boguszewska-Kornacka Helena z Radlińskich
(1883-1978)
Literatka i działaczka społeczna. Zadebiutowała w 1906 roku przekładem dramatu Maksyma
Gorkiego „Dzieci Słońca”. Była aktywną działaczką Polskiego Komitetu Opieki nad Dzieckiem, a następnie Związku Pracy Obywatelskiej
Kobiet. W 1929 roku redagowała czasopismo
„Świat, Dom i Szkoła”. Wspólnie z mężem założyła w 1933 roku grupę literacką prozaików
„Przedmieście”, działającą w Warszawie i we
Lwowie do 1937 roku, której celem było wprowadzenie do literatury zagadnień dotyczących pracującego i bezrobotnego proletariatu.
W 1934 roku opublikowała powieść „Całe życie
Sabiny”, którą krytyka uznała za wybitne osiągnięcie prozy psychologicznej. W 1935 roku
wydała z mężem dwie powieści: „Jadą wozy
z cegłą” i „Wisłę”. W 1944 roku była członkiem
Krajowej Rady Narodowej. Po II wojnie opublikowała „Żelazną kurtynę” (1949), „Czarną kurę” (1950) i wspólnie z mężem – wspomnienia
z okresu międzywojennego – „Ludzie wśród
ludzi” oraz „Zielone lato 1934” (1959). Pisała
książki dla dzieci i młodzieży. Odznaczona za
swoją działalność Orderem Sztandaru Pracy
II klasy.

Berterman Eugenia z Podborów (1897-1975)
Aktorka teatrów dramatycznych Warszawy, Torunia, Poznania i Lwowa. W ostatnim okresie
związana ze stolicą w zespole Teatru Klasycznego. Występowała w sztukach Zapolskiej, Fredry,
Bałuckiego i innych.
Beylin Karolina (1899-1977)
Pisarka, varsavianistka oraz publicystka. Pisała
przed II wojną o dniu codziennym Warszawy
m.in. w: „Kurierze Polskim”, „Kurierze Czerwonym”, „Expressie Porannym”. Aresztowana
w 1942 roku, zbiegła z transportu i do końca
wojny ukrywała się pod nazwiskiem Maria Maliszewska. Po wojnie drukowała w „Kurierze
Codziennym”, a później w „Expressie Wieczornym”, w którym kierowała działem kulturalnym. Napisała kilkanaście powieści o XIX i XXwiecznej Warszawie.
Biesiekierska Tekla z Kraszewskich (1801-1850)
Pisarka znana z opowiadań i powiastek dla młodzieży sygnowanych w prasie „T. z K. B.” (publikowała m.in. w „Zorzy” i „Pielgrzymie”) oraz
pamiętnikarka. Żona senatora, następnie wojewody Królestwa Polskiego.

Bohuszewiczówna Maria ps. Regina (1865-1887)
Nauczycielka, działaczka robotnicza – jedna
z pierwszych polskich socjalistek. Założyła
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szwalnię przy ulicy Złotej. Pomagała więźniom
politycznym i organizowała manifestacje. Pracowała w Czerwonym Krzyżu „Proletariatu”.
Więziona w Cytadeli, skazana na Sybir, zmarła
w drodze.
Borkowska Aleksandra z Chomętowskich
(1828-1898)
W Warszawie osiadła po śmierci męża, w roku
1856. W latach 1861-1867 redagowała „Kółko
Domowe”. Od roku 1867-1898 wydawała i redagowała pismo „Kronika Rodzinna”. Pisała dla
dzieci i młodzieży.

sumptem Stację Opieki nad Matką i Dzieckiem
przy ulicy Bonifraterskiej 31, w której po kilka
godzin dziennie za darmo przyjmowała. To za
jej sprawą zadłużony szpital przy ulicy Śliskiej
„stanął na nogi”, rozbudowany i unowocześniony ruszył na nowo w 1930 – pracowała w nim
jako lekarz naczelny do czasu likwidacji Małego Getta (1942) – później była wicedyrektorką
szpitala przy ulicy Gęsiej 6/8. Mimo możliwości
opuszczenia getta, pozostała w nim razem ze
swoimi opiekunami. Zginęła w czasie Powstania
Żydowskiego. Pośmiertnie została odznaczona
Orderem Virtuti Militari.

Bornstein-Łychowska Melania (1874-1962)
Doktor prawa, działaczka społeczna. Studia
ukończyła w Szwajcarii. W latach 1902-1907 zarządzała Wydziałem Czytelń Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. W latach 1907-1917
była członkiem Zarządu Towarzystwa Czytelń
m. Warszawy. Badała położenie klasy robotniczej. Napisała m.in. „Dziesięć lat polityki społecznej państwa polskiego 1918-1928”.

Brzezińska Teresa (1817-1908)
Była córką Jana Brzezińskiego – dyrektora browaru na Solcu, którego podpalenie stało się
sygnałem do wybuchu Powstania Listopadowego. Z zawodu nauczycielka, opiekowała się
niezamożnymi dziewczętami, z których ok. 50
bezpłatnie kształciło się na jej pensji. Napisała
wraz z kapucynem, ojcem Prokopem, „Żywoty
świętych”. Pochowana na Powązkach.

Bortnowska Amelia (1856-1929)
Poetka, pisarka, tłumaczka. Pierwsze poezje zamieściła w „Bluszczu”. Tłumaczyła Balzac’a. Na
stałe (od 1890) pisała do „Gazety Świątecznej”,
będąc podczas nieobecności Promyka odpowiedzialna za redakcję.

Budzyńska-Tylicka Justyna (1867-1936)
Lekarka z dyplomem od roku 1898, działaczka
społeczna, orędowniczka emancypacji kobiet.
Założycielka i prezes (do 1930) Klubu Politycznego Kobiet Pracujących. Brała udział w pracach
Towarzystwa Opieki nad Dziećmi, Towarzystwa
Medycyny Społecznej, Polskiego Towarzystwa
Higienicznego, Polskiego Towarzystwa Walki
z Alkoholizmem, Towarzystwa Kolonii Letnich.
Organizowała poradnię Świadomego Macierzyństwa Robotniczego Towarzystwa Służby
Społecznej. Długoletnia radna m. st. Warszawy.

Bortnowska Maria z Czarneckich (1894-1972)
Działaczka Polskiego Czerwonego Krzyża
(z przerwami w latach 1939-1947). Żołnierz Służby Kobiet AK. W czasie II wojny więziona przez
Niemców, po wojnie przez UB-ecję. Spoczywa
na Powązkach.
Bratkowska Maria (ok. 1907-1973)
Założycielka i dyrektorka I Miejskiej Szkoły Zawodowej Żeńskiej w Warszawie. Organizowała tajne nauczanie na poziomie zawodowym
w czasie II wojny. Spoczywa na
Powązkach.

Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

Braude-Hellerowa Anna
(1888‑1943)
Lekarka i działaczka społeczna.
Studiowała w Szwajcarii. Po
powrocie do Warszawy (1913)
pracowała w Szpitalu Starozakonnych na Czystem, później
w szpitalu dzięcięcym przy ulicy Śliskiej. W kilkuosobowym
gronie, w roku 1916 powołała
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
W 1919 przy tym towarzystwie
zorganizowała pierwszą Szkołę
Pielęgniarek. Razem z mężem
w roku 1926 urządziła własnym
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C

Członek Naczelnej Rady Lekarskiej i zarządu
Warszawskiej Izby Lekarskiej, przewodnicząca
Wydziału Kobiecego PPS, współwłaścicielka
Towarzystwa Produkcyjnego „Planta”. Swoje
artykuły drukowała m.in. w „Robotniku”, „Kurierze Porannym” oraz „Sterze”.

ertowicz Teofila (1862-1918)
Rzeźbiarka wystawiająca swoje dzieła
w całej Europie. W Krakowie założyła
pierwszą szkołę artystyczną dla kobiet.
Ustanawiała nagrody i fundowała stypendia.
Swoje prace przekazywała instytucjom dobroczynnym i kościołom. W roku 1904 rozdała
część majątku na cele dobroczynne, resztę zapisała na stworzenie internatu dla niezamożnej
młodzieży i wstąpiła do zgromadzenia panien
kanoniczek. Pochowana na Powązkach.

Bujalska Maria ze Skoczylasów (1886-1977)
Historyk i pedagog. Pierwsza kobieta-absolwentka Wydziału Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Długoletnia nauczycielka historii
w gimnazjum im. Słowackiego. W czasie II woj
ny prowadziła tajne nauczanie w Warszawie.
Więziona przez Niemców, również kontynuowała tajne komplety. Spoczywa na Powązkach.

Chałubińska Anna z Leszczyńskich (1816-1911)
Wdowa po doktorze medycyny – Tytusie Chałubińskim. Skromna, powszechnie lubiana, gromadziła wokół siebie ludzi ciekawych, umiejących dzielić się z innymi swymi zdolnościami
i przymiotami ducha. Była wielką społeczniczką
stroniącą od rozgłosu – pomagała biednym,
organizowała i nadzorowała kuchnie wydające
posiłki.

Bujwidowa Kazimiera (1867-1932)
Działaczka społeczna i oświatowa, publicystka.
Naukę pobierała na Uniwersytecie Latającym.
Zaangażowana w walkę z analfabetyzmem oraz
rozpowszechnianie oświaty. Po wyjeździe do
Krakowa, bardziej zaangażowała się w problemy Galicji.

Chełmicka-Jaroszewiczowa Halina ps. Halina
(1892-1940)
Działaczka socjalistyczna, zaangażowana w PPS.
W roku 1917, kiedy PPS powołało Centralny Wydział Pogotowia Bojowego, stanęła na czele
wywiadu. W okresie międzywojennym posłanka
(1930-1935) i senator (1935-1938). Rozstrzelana
w Palmirach.

Bukowiecka Zofia z Konarskich (1844-1920)
Pedagog, nauczycielka i pisarka. Pod pseudonimem „Jaskółka” prowadziła korespondencję
z czytelnikami „Wieczorów Rodzinnych”. Napisała m.in. „Mała historię Polski” i „Książkę
Zosi”. Popularyzatorka historii. Spoczywa na
Cmentarzu Powązkowskim.

Chodkowska Stefania (1897-1969)
Lekarz, starszy asystent Zakładu Anatomii Patologicznej Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowczyni na tajnych kompletach uniwersyteckich. Kierownik Oddziału Patologii Instytutu
Gruźliczego Szpitala Wolskiego, Zakładu Anatomii Patologicznej Instytutu
Gruźlicy w Warszawie, Szpitala w Tworkach. Profesor
Akademii Medycznej. Spoczywa na Powązkach.

Bukowska Zofia (1904-1977)
Pedagog i nauczycielka. Administrowała pis
mami dla młodzieży: „Iskry” i „Kalendarz Iskier”.
W czasie II wojny była organizatorką i kierowniczką punktu zaopatrzenia więźniów na Dw.
Zachodnim. Spoczywa na Powązkach.
Bursche Helena (1886-1975)
Córka Juliusza, biskupa Kościoła EwangelickoAugsburskiego. Pedagog, długoletnia dyrektorka żeńskiego gimnazjum i liceum im. Królewny Anny Wazówny w Warszawie. Członek
Zarządu Zrzeszenia Plebiscytowego Polaków
Ewangelików komitetu mazurskiego. Podczas
okupacji brała udział w tajnym nauczaniu. Po
wojnie reaktywowała gimnazjum im. A. Wazówny w baraku przy ruinach Ewangelickiego Kościoła Garnizonowego, które już w 1951
roku zostało zamknięte przez władze komunistycznej Polski. Pochowana na Cmentarzu
Ewangelicko-Augsburskim.

Choińska Eugenia Elżbieta
(1907-2001)
Nauczycielka szkół średnich
ogólnokształcących i pedagogicznych w Szymanowie i Warszawie. Współorganizatorka tajnego
nauczania XVI Liceum
Ogólnokształcącego
w Warszawie oraz

Anna Chałubińska.
Ze zbiorów T. W. Świątka.
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Tajnego Komitetu Pomocy dla Nauczycieli.
Wykładowca Studium Pedagogicznego przy
ASP w Warszawie, wieloletni członek Komisji
Programowych i Pomocy Naukowych Ministerstwa Oświaty oraz Komisji Historycznej ZNP.
Autorka programów i publikacji zawodowych.
Współzałożycielka i wieloletnia przewodnicząca Koła im. Władysława Przanowskiego przy
Towarzystwie Przyjaciół Warszawy. Niestrudzona propagatorka homeopatii. Odznaczona
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi odznaczeniami. Pochowana na
Cmentarzu Powązkowskim.
Ciszkiewiczowa Teresa z Ciszkiewiczów
(1848‑1921)
Działaczka społeczna i lekarka. Jedna z pierwszych wśród lekarzy kobiet-ginekologów w Polsce (wykształcenie odebrała w Szwajcarii, a do
Warszawy przyjechała w 1883). Brała udział
w Powstaniu Styczniowym, walczyła o prawa
kobiet, działała w Lidze Narodowej. Często leczyła za darmo. Brała udział w tajnym nauczaniu. Założycielka tajnej Ligi Kobiet Pogotowia
Wojennego. Pochowana na Powązkach.
Comte-Wilgocka Adela (1875-1960)
Śpiewaczka i pedagog w szkole muzycznej
w Warszawie. Po II wojnie światowej profesor
Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. Wychowała wiele pokoleń śpiewaków. Autorka wspomnień. Spoczywa na Powązka
Curie Maria ze Skłodowskich (1867-1934)
Chemik, fizyk, noblista. Naukę pobierała na
Uniwersytecie Latającym. Sama wykładała na
tajnych kompletach dla robotników. Pierwsza
kobieta, która otrzymała katedrę profesorską
na Sorbonie. Odkryła dwa pierwiastki – polon
(1898) i rad (1902). Dwa razy
otrzymała nagrodę Nobla
(w r. 1903 z dziedziny fizyki – wspólnie z mężem,
i w r. 1911 z dziedziny chemii). W roku 1920 zainicjowała utworzenie Warszawskiego Instytutu Radowego
w Warszawie.

Elżbieta Czartoryska.
Ze zbiorów Archiwum Państwowego
m. st. Warszawy.
Czarnecka Maria (1840-1927)
Filantropka – opiekunka schroniska dla paralityków św. Władysława w Warszawie. Spoczywa
na Powązkach.
Czartoryska Elżbieta (Izabela) ks. z Flemingów
(1746-1835)
Obdarzona dużymi zdolnościami i rozległymi
zainteresowaniami, chociaż bez gruntowniejszego wykształcenia, odegrała niemałą rolę
w życiu towarzyskim Rzeczypospolitej czasów
stanisławowskich. Stworzyła rezydencje w Puławach i w podwarszawskich Powązkach. Była

Maria Skłodowska-Curie.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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przykładem kobiety „wyzwolonej” swojej epoki
– pośród licznych jej romansów oburzenie budził
nieukrywany romans z ambasadorem carskim
Repninem, według powszechnej opinii – ojcem
obu jej synów. W roku 1818 wydała książkę pt.
„Pielgrzym w Dobromilu”.

Działaczka PTTK, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Współzałożycielka w roku 1937 Klubu
Demokratycznego, w roku 1945 – Ligi Kobiet.
W latach 1935-1938 senator Rzeczypospolitej.
Spoczywa na Powązkach.

Czartorzyska Justyna właśc. Maria Szrojt
(1903‑1973)
Aktorka scen warszawskich, w dwudziestoleciu
międzywojennym występująca w Teatrze Polskim, Qui Pro Quo, w zespole objazdowym Adwentowicza, w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie. Po wojnie grała w Teatrze Młodej Warszawy, następnie w Teatrze Powszechnym.

Daszyńska-Golińska Zofia z Poznańskich
(1866‑1934)
Historyk, socjolog, działacz społeczny. Wykładowca na Uniwersytecie Latającym, profesor
Wolnej Wszechnicy Polskiej. Zaangażowana
w walkę z alkoholizmem i w ruch feministyczny (m.in. w Lidze Kobiet Pogotowia Bojowego). W latach 1928-1930 senator. Napisała m.in.
„Przełom w socjalizmie” i „Ekonomię społeczną”. Pochowana na Powązkach.

c

wierczakiewiczowa Lucyna z Bachmanów I v. Staszewska (1826-1901)
Autorka niezwykle popularnych publikacji adresowanych do kobiet z zakresu
gospodarstwa domowego, gastronomii i mody.
Jedna z najpopularniejszych i najbarwniejszych
postaci XIX-wiecznej Warszawy. Działaczka niepodległościowa i społeczna. Prowadziła szkołę
kucharską dla pań. Była długoletnią współpracowniczką „Bluszczu” i „Kuriera Warszawskiego”. Prowadziła przy ul. Królewskiej popularny
salon. Jej „365 obiadów za pięć złotych” było
wznawianych około dwudziestu razy. Pochowana na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym.

Dawidowa Jadwiga ze Szczawińskich
(1863‑1910)
Zaangażowana w ideę równouprawnienia kobiet. Organizatorka tajnych wyższych kursów
naukowych dla kobiet szybko nazwanych „Uniwersytetem Latającym”, później też „Babskim”
(na który to uczęszczała m.in. Maria Skłodowska) – każdego roku z tej formy nauczania
skorzystało około 500 kobiet (po odzyskaniu
niepodległości przeobrażony został w legalną
instytucję – Wolną Wszechnicę Polską). Ponadto, pisała artykuły na temat oświaty i przemysłu
ludowego. Za swoją działalność przesiedziała
kilka tygodni w Cytadeli. Razem z mężem redagowali i wydawali „Przegląd Społeczny”. Próbowała reformować nauczanie
kobiet w szkołach – bezskutecznie – spotkała się
z przykrościami od ludzi, zwalczających jej
mądre i nowoczesne poglądy. Stworzyła także czytelnię i była jednym
z pomysłodawców otwarcia Biblioteki Publicznej. Spoczywa na
Cmentarzu
Powązkowskim.

Ćwiklińska Mieczysława właśc. Mieczysława
Trapszo (1880-1972)
Pochodziła ze znanego rodu Trapszów, artystów
teatralnych. Znana i lubiana aktorka teatralna
i filmowa, początkowo również śpiewaczka
operetkowa. Zagrała w około czterdziestu
filmach, m.in. „Czy Lucyna to dziewczyna”, „Antek Policmajster”, „Trędowata”, „Dodek na froncie”, „Znachor”,
„Pani Minister tańczy”, „Profesor
Wilczur”. Jeszcze u schyłku swego
życia grała w sztuce „Drzewa umierają stojąc”. Za swoją działalność
artystyczną otrzymała Nagrodę
Państwową I stopnia oraz Nagrodę
m. st. Warszawy. Spoczywa w Alei
Zasłużonych na Powązkach.

D

anysz-Fleszarowa Regina
(1888-1969)
Geograf, bibliotekarz, bibliograf, działaczka społeczna i niepodległościowa. Współautorka przewodników po Warszawie.
Mieczysława Ćwiklińska.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

36

Dąbrowska Maria (1889-1965)
Pisarka, publicystka, działaczka społeczna.
Pierwsze artykuły publikowała w „Kurierze
Warszawskim” (1904). W roku 1917 wykładowca kursów dla analfabetów. W latach 1918-1924
była bibliotekarką i referentką w Ministerstwie
Rolnictwa i Reform Rolnych, później poświęciła
się pracy literackiej. W czasie okupacji zaangażowana w konspiracyjne życie kulturalne. Autorka
m.in. „Nocy i dni”. W zajmowanym przez pisarkę mieszkaniu przy ulicy Jaworzyńskiej urządzone zostało muzeum jej imienia.

w Würzburgu w operze „Tannhäuser”. Po raz
ostatni występowała w Warszawie w maju roku
1891 w partii Violetty w „Traviacie”, następnie
wyjechała do Pragi, gdzie otrzymała stały angaż. Jej siostra Anna (1870-1942) od 1904 roku
była solistką teatrów rządowych. Pochowana
w Warszawie na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym.
Dorabialska Alicja (1897-1975)
Pierwsza kobieta-profesor chemii fizycznej (na
Uniwersytecie Lwowskim). W czasie II wojny
światowej była współorganizatorem sekcji chemicznej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Spoczywa
na Powązkach.

Dickstein Paulina Emilia (1861-1928)
Żona profesora Dicksteina. Prowadziła w domu
salon artystyczno-literacki, na który przychodzili m.in. Konopnicka i Sienkiewicz. Pobierała lekcje muzyki u Paderewskiego. Robiła przekłady
z obcej literatury.

Drège Wanda (1887-1965)
Studiowała matematykę i fizykę na Wydziale
Przyrodniczym Towarzystwa Kursów Naukowych, następnie na Wolnej Wszechnicy Polskiej.
Od 1907 roku pracowała na niwie naukowej,
początkowo w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa
w Warszawie, a w latach 1914-1952 w Obserwatorium Magnetycznym w Świdrze. W 1954 roku
otrzymała stopień naukowy adiunkta, a w roku 1957 obchodziła 50-lecie pracy zawodowej.
Wielokrotnie odznaczana. Spoczywa na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym.

Dickstein-Wieleżyńska Julia (1881-1943)
Pisarka, działaczka i wykładowczyni. Pomagała
więźniom politycznym – w Arsenale założyła
własnym sumptem bibliotekę. Pisała artykuły
i eseje. Współpracowała ze Stefanią Sempołowską. W czasie I wojny nauczała na Wyższych Kursach Pedagogicznych dla kobiet – po wojnie wykładała na Wolnej Wszechnicy. Swoje artykuły
drukowała m.in. w: „Nowej Gazecie”, „Przeglądzie warszawskim”, „Kobiecie Współczesnej”.
W czasie okupacji więźniarka Pawiaka. Pochowana na Bródnie.

Drzażdżyńska Helena (1894-1977)
Historyk i bibliotekarka. Współtworzyła i kierowała największą polską bibliotekę społecznoekonomiczną (w Szkole Głównej Handlowej).
Spoczywa na Powązkach.

Dłuska Bronisława ze Skłodowskich (1865-1939)
Lekarz, współtwórczyni pierwszego polskiego
wzorcowego sanatorium przeciwgruźliczego
w Zakopanem. Spoczywa na Cmentarzu Powązkowskim.

Dzierżanowska Maria z Prażmowskich
(1861‑1908)
Nauczycielka i działaczka oświatowa – założycielka tajnego Uniwersytetu Ludowego
w Warszawie. Od roku 1905 kierowniczka
Związku Unarodowienia Szkół. Współorganizatorka Polskiej Macierzy Szkolnej. Pochowana na Powązkach.

Dmochowska Jadwiga z Waydlów (1893-1962)
Literatka, od 1923 roku tłumaczka mogąca poszczycić się kilkudziesięcioma pozycjami literatury francuskiej, rosyjskiej i angielskiej, autorka
wspomnień zatytułowanych: „Dawna Warszawa” i „Jeszcze o dawnej Warszawie”. Podczas
I wojny światowej pracowała w PCK i Komitecie
Opieki nad Jeńcami.

Dziewulska Maria (1884-1963)
Malarka i graficzka – przez pół wieku nauczała rysunku w warszawskich szkołach średnich.
W czasie I wojny sanitariuszka w Legionach.
Spoczywa na Powązkach.

Dmuszewska Konstancja z Pięknowskich
(1784‑1854)
Śpiewaczka i aktorka, pierwsza amantka w operach komicznych, operetkach, komediach i dramatach – występowała w Teatrze Narodowym
w Warszawie.

Dziubińska Jadwiga (1874-1937)
Nauczycielka, społecznik i polityk. Naukę pobierała na Uniwersytecie Latającym. Uczyła w warszawskich czytelniach. Organizowała młodzieżowe ośrodki kultury na prowincji. W czasie
I wojny pracowała w Towarzystwie Opieki nad
Więźniami zsyłanymi na Sybir. Była posłanką na
Sejm Ustawodawczy.

Dobrowolska Helena z Rejewskich (zm. 1919)
Artystka śpiewaczka, uczennica Quattriniego.
Debiutowała w warszawskich teatrach rządowych w 1888 r. w partii Aminy w operze „Lunatyczka”. W 1890 roku występowała gościnnie
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E

rdman Anna (zm. 2004)
Lekarz pediatra. Wnuczka Melchiora
Wańkowicza, urodzona w Stanach Zjednoczonych. Ukończyła studia medyczne w Warszawie, gdzie też urodziła dwóch synów i odbyła staż w szpitalach. Mieszkanie jej,
odziedziczone po dziadku (M. Wańkowiczu),
u zbiegu ulic Puławskiej i Rakowieckiej na warszawskim Mokotowie, w latach siedemdziesiątych pełniło rolę Salonu Kultury Niezależnej,
chronionego (jak napisał J. Sowa w nekrologu
drukowanym w ŻW) przed Służbą Bezpieczeństwa jej amerykańskim paszportem i wańkowiczowską legendą. Zmarła w Bethesda (USA),
w dwa tygodnie po śmierci swego męża, Tadeusza Walendowskiego.
Erlich Marta (1878-1963)
Lekarz pediatra – profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Jedna z pionierek pediatrii polskiej,
organizatorka opieki lekarskiej nad noworodkami. Współorganizatorka pierwszej warszawskiej Kliniki Dziecięcej, członek Polskiej Akademii
Umiejętności (PAU), siostra aktorki – Anieli z Erlichów Małkowskiej. Pochowana na Powązkach.

Franio Zofia (1889-1978)
Lekarz Społecznej Służby Zdrowia (w latach
1927-1976). W czasie II wojny dowódca Kobiecych Patroli Minerskich Zw. Odwetu ZWZ, następnie Kedywu Okręgu Warszawskiego AK.
Uhonorowana tytułem „Sprawiedliwy między
Narodami Świata”.
Frankowska Marta z Rzewuskich (1889-1954)
Dyrektor gimnazjum i liceum im. Królowej Jadwigi. Pracownik naukowy PAN. Bojowniczka
o polską szkołę. Spoczywa na Powązkach.

G

ąsiorowska-Grabowska Natalia
(1881‑1964)
Historyk, działaczka społeczna i polityczna. Uczestniczyła w rewolucyjnych
ruchach robotniczych. Wykładowca na Wolnej
Wszechnicy Polskiej i Uniwersytecie Warszawskim. W czasie II wojny światowej wykładała na
Wolnej Wszechnicy Polskiej.

Gąsiorowska Wanda (1878-1964)
Działaczka społeczna – opiekunka więźniów
i ich rodzin w czasie II wojny światowej. Spoczywa na Powązkach.

F

alkowska Jadwiga (1889-1944)
Nauczycielka, studia pedagogiczne skończyła we Lwowie. Jedna z założycielek polskiego harcerstwa dziewcząt, działaczka
społeczna, instruktorka harcerska, harcmistrzyni. W roku 1911 założyła we Lwowie dziewczęcą
drużynę skautowską. W 1912 roku przejęła po
Oldze Drahonowskiej III Drużynę Skautową im.
E. Plater. W 1928 roku komendantka Ogólnopolskiego Zlotu Harcerek. W roku 1934 uczestniczka VIII konferencji Skautingu w Szwajcarii. W latach 1942-1944 w Wojskowej Służbie Kobiet AK.
Zginęła zastrzelona w alei Niepodległości 223.
Pochowana w Alei Zasłużonych na Cmentarzu
Wojskowym na Powązkach.

Gebethnerówna Józefa (1870-1946)
Absolwentka wyższych kursów gimnastycznych,
organizatorka skautingu polskiego. Pracowała
od 1915 w Komitecie Obywatelskim m. st. Warszawy. Komendantka Żeńskiego Okręgu Stołecznego (Okręgu I B) i Związku Harcerstwa
Polskiego (1916-1917).
Gepnerówna Halina (1880-1939)
Założycielka i dyrektorka uznanego w Warszawie żeńskiego gimnazjum. Działaczka społeczna. Zginęła w czasie oblężenia Warszawy. Spoczywa na Powązkach.
Getter Matylda ps. Matusia (ok. 1870-1968)
Przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Rodziny Marii. W czasie II wojny
ratowała żydowskie dzieci. Spoczywa na Powązkach.

Fraget Antonina z de Sauve’ (1850-1925)
Żona przemysłowca, wdowa po właścicielu
słynnej warszawskiej wytwórni platerów, prezes firmy po śmierci męża. Współzałożycielka
Kasy Przezorności i Kasy Chorych, opiekunka założonej przez siebie ochronki dla dzieci robotników. Jej dom był ośrodkiem życia kulturalnego
i towarzyskiego, zawsze gościnny również dla
pracowników firmy wszystkich szczebli. Pochowana na Cmentarzu Powązkowskim.

German-Tucholska Anna (1936-1982)
Artystka, kompozytorka, z wykształcenia geolog. Zadebiutowała już podczas studiów na
Uniwersytecie Wrocławskim w tamtejszym
kabarecie studenckim „Kalambur”. Występowała w wielu krajach m.in.: Anglii, Francji i we
Włoszech, w Monte Carlo w Księstwie Monaco, a także w ZSRR. Największe uznanie zyskała w 1964 roku na Festiwalu Piosenki Polskiej
w Opolu utworem zatytułowanym „Tańczące Eurydyki”. Rok później otrzymała nagrodę
w Opolu za piosenkę „Zakwitnę różą”. Laureatką festiwalu w Sopocie została za wykonanie

Fontana Julia z Petzoldów (1784-1847)
Matka Juliana – muzyka i kompozytora, przyjaciela Fryderyka Chopina, uczestnika Powstania
Listopadowego, emigranta politycznego. Zaprzyjaźniona z rodziną Chopinów – po latach
weszła w posiadanie bogatej korespondencji
syna z wielkim muzykiem.

38

kompozycji „Bal u Posejdona”. Jako pierwsza
z polskich piosenkarek z powodzeniem wystąpiła w Międzynarodowym Konkursie Piosenki
w San Remo (1967). W następnym roku podczas tournée po Włoszech uległa poważnemu
wypadkowi samochodowemu i powróciła na
estradę dopiero po kilku latach. Odznaczona
została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. Pochowana na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie w kwaterze Adwentystów
Dnia Siódmego.

Golczewska Maria z Arctów (1872-1913)
Córka Michała – założyciela słynnej księgarni
w Warszawie, pedagog, tłumaczka literatury
przyrodniczej, autorka atlasów, książek i podręczników przyrodniczych, współpracowniczka
„Wszechświata”. Była członkiem tajnej trójzaborowej organizacji: Koła Kobiet Korony i Litwy.
Działaczka społeczna, postępowych organizacji
kobiecych, organizatorka akcji kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych wśród ekspedientek,
pracownic rzemiosła i służby domowej. Wykładowca uniwersytetu robotniczego.

Giedroyć Kunegunda (1793-1883)
Pamiętnikarka, żona Jerzego Białopiotrowicza
– członka znanej na Litwie rodziny, uwiecznionej przez Adama Mickiewicza w „Panu Tadeuszu”. Po upadku Napoleona Giedroyciowie
zamieszkali w Warszawie i tu prowadzili modny
wówczas salon literacki. W czasie Powstania Listopadowego wraz z częścią rodziny wyjechała
do Paryża, gdzie anonimowo wydała (w języku
francuskim) wspomnienia z początków i przebiegu powstania. Zamieszczała również wspomnienia w „Dzienniku Warszawskim”. Opiekowała się ubogimi polskimi emigrantkami.
Pod koniec życia wróciła do kraju. Spoczęła na
Cmentarzu Powązkowskim.

Gołębiowska Halina z Packiewiczów
(1904‑1977)
Dziennikarka, tłumacz dzieł naukowych. Przed
wojną kierownik działu kultury polskiej Agencji
Telegraficznej oraz redaktor do spraw kultury
Polskiego Radia. Podczas okupacji niemieckiej
oficer AK, więzień obozów wojskowych (oflagów) dla kobiet. Po 1945 roku długoletni korespondent–tłumacz Metalexportu.

Giedroyć Łucja Barbara (1798-1886)
Młodsza siostra Kunegundy, żona gen. Józefa
Rautenstraucha. W roku 1821 wydała romans
„Emmelina i Arnolf”, co dało początek jej pracy
literackiej. Za życia cieszyła się opinią „jednej ze
znakomitych autorek polskich”. Umarła w Puławach, pochowana została przy kościele oo.
Kapucynów.
Gojawiczyńska Pola (1896-1963)
Nowelistka, powieściopisarka. Wychowawczyni
i bibliotekarka w ochronkach i przedszkolach. Przed II wojną pisała dla „Gazety Polskiej”. W czasie okupacji była
więziona na Pawiaku. Napisała
m.in. „Dziewczęta z Nowolipek”
(1935), „Rajska Jabłoń” (1937).
Dwukrotna laureatka Nagrody
m.st. Warszawy (1935 i 1949).
Spoczywa w Alei Zasłużonych
na Powązkach.

Łucja Giedroyć. Ze zbiorów
Archiwum Państwowego
m. st. Warszawy.
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Gomólińska Maria (1866-1935)
Od roku 1893-1899 zasiadała w Komisji Katalogowej Czytelni Towarzystwa Dobroczynności,
która nie tylko kwalifikowała książki, ale bardziej
o nie zabiegała. Od roku 1900-1914 była członkiem zarządu Czytelni Bezpłatnych WTD. Po
rosyjskiej nagonce na polską literaturę wzięła
udział w działalności Kobiecego Koła Oświatowego, które zakładało biblioteki i organizowało
koła samokształcenia. Została odznaczona medalem „Za Walkę o Szkołę Polską”.

Granzow Klementyna z Jaegerów (1843-1890)
Druga żona Kazimierza (fabrykanta cegieł), protektorka młodych talentów – na własny koszt
kształciła młodych zdolnych artystów za granicą, m.in. z jej pomocy skorzystali: malarz Buchbinder i sztycharz Redlich. Do kręgu jej przyjaciół należeli: przebywający we Florencji poeta
Lorentowicz i pracujący w Rzymie rzeźbiarz
Rygier. Była ofiarodawczynią znacznych funduszy na założenie w Rzymie muzeum Kopernika.
Pochowana w kaplicy grobowej rodziny Granzowów na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim
w Warszawie, ozdobionej na tylnej elewacji rzeźbą Chrystusa zmartwychwstałego, a we wnętrzu
rzeźbą anioła sprowadzoną z Florencji.

Górecka Ludwika Dominika z Lindów
(1815‑1900)
Najstarsza córka Samuela Bogumiła. Filantropka, ofiarodawczyni na cele nauki i sztuki. W roku 1896 zapisała posesję przy ul. Królewskiej 17
na rzecz Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych,
pod budowę gmachu mieszczącego galerię malarstwa polskiego.

Grzegorzewska Maria (1888-1967)
Pedagog. Tworzyła podstawy pedagogiki specjalnej w Polsce – założyła w roku 1921 i kierowała Instytutem Pedagogiki Specjalnej Państwowej.
Utworzyła w roku 1930 Instytut Nauczycielski,
a w roku 1959 katedrę Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Napisała m.in.: „Psychologię niewidomych” i „Głuchociemnych”.
Spoczywa w Alei Zasłużonych na Powązkach.

Grabowska Elżbieta z Szydłowskich (1749-1810)
Morganatyczna żona Stanisława Augusta, kobieta wpływowa, mieszkała na Zamku. Oceniana dwubiegunowo – od pozytywów – po same
negatywy. Np. Henryk Rzewuski (Pamiętniki
Bartłomieja Michałowskiego, Petersburg-Mohylew 1856, t. 3, s. 191) widział w niej same zalety:
„(...) była to kobieta miła, blondynka z pięknymi
niebieskimi oczyma, ciałem jędrnym, rzadkiej nawet w Polsce białości, rysów twarzy wcale nie
uderzających, ale miłego rozumu i wielkiej dobroci serca. Nie była ona podobną do tych innych
przelotnych kochanek królewskich, bo szczerze
była przywiązana do króla (…). Ona jedna nie
tylko miłość, ale szacunek króla umiała pozyskać. Do żadnych intryg króla się nie mieszała,
dobrą i złą dolę króla podzielała
jako prawdziwa przyjaciółka
i zawsze dawała mu najzabawniejsze rady”. Król
pragnął ją rozwieść na
co nie wyrażał zgody
prymas Poniatowski,
mimo że „nie tylko
utrudzał rozwodów,
ale owszem, do nich
zachęcał”. Ulica warszawska jej nie lubiła,
zwąc ją „karą boską”.
Jej rola polityczna zaczęła się dopiero po upadku
konstytucji majowej, gdy
stała się echem nakazów
ambasadorów rosyjskich
i do swoich „sukcesów”
mogła zaliczyć przystąpienie króla do
Targowicy.

H

alama Loda (1900-1996)
Tancerka polska, gwiazda teatru i filmu
oraz polskich kabaretów, choreograf,
primabalerina Teatru Wielkiego w Warszawie. Debiutowała w wieku 17 lat w tańcach
rosyjskich. W 1927 roku zagrała w filmie „Ziemia
obiecana”. Występowała w licznych filmach,
m.in.: „Prokurator Alicja Horn”, „Kocha, lubi,
szanuje”, „Manewry miłosne”. W 1943 roku wyjechała do Szwajcarii, skąd udała się do Londynu,
a następnie do Los Angeles. Do Polski wróciła
w 1985 roku, mieszkając na zmianę w Warszawie
i Londynie. Wydała wspomnienia: „Moje nogi i ja”
(1984). W 1996 roku w uznaniu zasług dla Stolicy
RP uhonorowana Nagrodą Miasta Stołecznego Warszawy. Pochowana na Powązkach.
Halicka Antonina (1908-1973)
Petrograf, geolog i muzeolog. Współorganizator Muzeum Ziemi PAN, inicjator
wielu wystaw i ekspozycji. Działaczka Ligi Ochrony Przyrody. Laureatka (w roku
1966) Nagrody m. st. Warszawy.

Maria Gomólińska.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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Halpert Maria ze Słuckich (zm. 1882)
Druga żona Salomona, bankiera i dzierżawcy
monopolu tytoniowego, hojnego ofiarodawcy
na cele dobroczynne. Dla uczczenia pamięci
męża, w 1835 roku ufundowała kaplicę pogrzebową na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim, zaprojektowaną przez Adolfa Schucha.
Na poświęcenie kaplicy skomponowana przez
Józefa Elsnera kantata była przez kompozytora zadedykowana fundatorce – Marii Halpertowej. Została pochowana w podziemiach tej
kaplicy.

łaczem obozu Czerwonych, osadzona w Cytadeli, następnie skazana na zesłanie do guberni
wiatskiej wraz z córką Teodorą. Autorka „Pamiętników” wydanych w roku 1918. Pochowana
na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym.
Hewelke Paulina (1854-1924)
Działaczka oświatowa, organizatorka Uniwersytetu Latającego oraz tajnych kursów naukowych
dla kobiet na pensjach warszawskich. Przez 24
lata właścicielka pensji dla dziewcząt, w której
jako pierwsza w Warszawie zorganizowała pracownie: fizyczną i chemiczną oraz organizowała
wycieczki wakacyjne. Zaangażowana w oświatę
pozaszkolną i harcerstwo. Opiekowała się również więźniami politycznymi.

Hauke Julia Teresa Salomea zamężna Battenberg
(1825-1895)
Urodzona w Warszawie, córka Maurycego
i Zofii z La Fontaine’ów. W 1851 roku poślubiła Aleksandra (1823-1888), księcia heskiego (v.
Hessen-Darmstadt) przyjmując nazwisko Battenberg – to małżeństwo na trwałe powiązało
genealogię rodziny hrabiów Hauke-Bosak ze
wszystkimi panującymi rodami Europy. Miała
pięcioro dzieci, czterech synów i córkę. Najstarszy syn Ludwik Aleksander otrzymał brytyjskie
obywatelstwo, rezygnując z niemieckich tytułów. Jego młodszy brat został księciem Bułgarii
i występował pod imieniem Aleksandra I. Zmarła w zamku Heiligenberg w Jugenheim, gdzie
mieszkała. Obecnie panująca królowa Anglii
– Elżbieta II, która do wstąpienia na tron w 1952
roku nosiła nazwisko Battenberg, zmieniła je na
Mountbatten, żeby nie kojarzyło się poddanym
z Niemcami i niedawno zakończoną wywołaną
przez nich wojną – jest więc prawnuczką polskiej hrabianki Julii Hauke. Rodzice Julii spoczywają w kościele przy ulicy Miodowej w Warszawie, natomiast dziadkowie – na Cmentarzu
Ewangelicko‑Augsburskim.

Hleb-Koszańska Helena (1903-1983)
Historyk, bibliolog, bibliograf. Współtwórca nowoczesnego bibliotekoznawstwa. Spoczywa na
Powązkach.
Hoffmanowa Klementyna z Tańskich
(1798‑1845)
Pisarka, publicystka, reformatorka wychowania dziewcząt w duchu obywatelskim i narodowym, wizytatorka szkół żeńskich. Udzielała się
w Warszawskim Towarzystwie Dobroczynności. Od roku 1824 redagowała pismo „Rozrywki
dla Dzieci” (pierwsze pismo dla młodzieży w języku polskim), pisała powieści (m.in. „Listy Elżbiety Rzeczyckiej”, „Krystyna”), prace dydaktyczne, bibliografie znanych Polaków. W czasie
Powstania Listopadowego założyła Związek
Dobroczynności Warszawianek, którego celem
była pomoc w wyekwipowaniu żołnierzy, służba w lazaretach i opieka nad rodzinami walczących. Zmarła na
emigracji. Po
śmierci opublikowano jej pamiętniki.

Heurich Emilia Regina ze Schwartzów
(1819‑1905)
Działaczka ruchu niepodległościowego 18601862 – w jej domu przy ulicy Widok 5 odbywały
się posiedzenia rewolucyjnego komitetu miejskiego oraz Centralnego Komitetu Narodowego
(w roku 1953 wmurowano tam tablicę pamiątkową), mieściła się także drukarnia oraz archiwum
Komitetu. Aresztowana w grudniu 1862 roku razem z bratankiem, Bronisławem Szwarce, dzia

Klementyna Hoffmanowa.
Ze zbiorów Archiwum
Państwowego m. st. Warszawy.
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Majowym została sekretarką Józefa Piłsudskiego (aż do śmierci Marszałka). W okresie międzywojennym była ważną osobistą życia literackiego stolicy (wielokrotnie nagradzana).

Hoffman-Weikertowa Eugenia (1895-1968)
Śpiewaczka-mezzosopran, uczennica Adeli
Comte-Wilgockiej. W 1928 roku zadebiutowała w Operze Warszawskiej rolą Pauliny w „Damie Pikowej”, w latach 1930-1936 występowała w teatrach operowych Katowic i Lwowa, od
1936 roku w Operze Warszawskiej obsadzana
głównie w przedstawieniach z udziałem zagranicznych śpiewaków. Podczas okupacji brała
udział w tajnych koncertach. Wykształciła liczne
grono znanych śpiewaków.

Iwańska Halina z Hulanickich (1899-1975)
Czołowa polska tancerka estradowa, pionierka
tzw. tańca wyzwolonego, występowała przeważnie w tańcach egzotycznych i hiszpańskich.
Po II wojnie światowej została kierownikiem
szkoły baletowej w Bytomiu i Sosnowcu, następnie wykładowcą tańca klasycznego w warszawskiej szkole baletowej.

Hołówko Helena z Derewojedów (1889-1983)
Pediatra, jedna z pierwszych w Polsce kobiet
lekarzy specjalistów. Podczas studiów członek
Związku Młodzieży Postępowo-Niepodległościowej, w latach 1914-1918 – członek POW.
W Polsce międzywojennej i po 1945 r., lekarz
społecznej służby zdrowia. Pochowana na
Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym.

Ivánka-Prażmowska Wanda (1901-1944)
Nauczycielka przyrody, wykładowca Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego, instruktorka harcerska. Inicjatorka Towarzystwa
Ogródków Jordanowskich i Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Żołnierz AK, poległa
w Powstaniu Warszawskim. Spoczywa na Powązkach.

Hummel Karolina ze Strausów (1836-1909)
Tancerka baletu – od roku 1850 w zespole Teatru Wielkiego w Warszawie, po ustąpieniu ze
sceny K. Turczynowiczowej w 1853 roku razem
z siostrą awansowała na pozycję primabaleriny.
Szczególny rozgłos zyskała w sztukach „Esmeralda” i „Paquita”. Pod koniec kariery zwichnęła
nogę i w roku 1862 ustąpiła ze sceny. W 1867 roku wyszła w Warszawie za kupca – Aleksandra
Hummla.

J

abłonowska Anna ks. z ks. Sapiehów
(1727-1800)
Wojewodzina racławska, „Pani na Kocku
i Siemiatyczach”, słynna z działalności
społecznej i ekonomicznej. Osobiście prowadziła administrację swoich dóbr, oczynszowała chłopów, zakładała szpitale i fabryki, dbała
o podniesienie poziomu życia i kultury ludności
w swoich wsiach i miasteczkach. Opracowała 8
tomów „Ustaw powszechnych dla dóbr moich
rządców” – jedyne znane przepisy magnackie
nakazujące ludzkie traktowanie chłopów. Popierała czynnie konfederację barską, a po jej
upadku pogodziła się z królem i wycofała z życia politycznego.

I

lnicka Maria z Majkowskich (1825-1897)
Razem z mężem prowadziła znany w mieście salon literacki. Brała udział w Powstaniu
Styczniowym, organizowała w swoim domu
m.in. tzw. „Piątki”. Jej mąż został aresztowany i włączony do procesu Romualda Traugutta
(skazany na karę śmierci, zamienioną na 15 lat
Sybiru, zginął po dwóch latach). W roku 1865
została redaktorką pisma kobiecego „Bluszcz”
(prowadziła je do 1897), które z magazynu mód
zmieniła w pismo o szerszych zagadnieniach,
wiele miejsca poświęcając emancypacji kobiet.
Równolegle zamieszczała w nim własne teksty.
Ponadto, pisała jeszcze w „Bibliotece Warszawskiej”, „Gazecie Codziennej”, „Tygodniku Illustrowanym”. Spoczęła na Powązkach.

Jagiellonka Anna
(1523‑1596)
Królowa polska, córka
Zygmunta I Starego.
Odegrała wybitną rolę polityczną podczas
kolejnych trzech bezkrólewi, szczególnie
po śmierci Zygmunta Augusta.
Podczas elekcji w 1575 r.,
po ucieczce

Iłłakowiczówna Kazimiera (1892-1983)
Poetka, prozaik, dramaturg, tłumaczka. Studiowała m.in. w Oksfordzie. Po Przewrocie

Anna Jagiellonka.
Ze zbiorów Archiwum
Państwowego m. st. Warszawy.

42

Jasieńska Anna z Jacuńskich
(1838-1911)
W roku 1862 założyła na
Starym Mieście szkółkę początkową (pierwszą świecką
szkołę żeńską typu humanistycznego w Warszawie
– zwaną później jako „pensję Tymińskiej”). W roku
1865 otworzyła wyższą pensję żeńską, która przez 35
lat mieściła się w pałacu hrabiów Potockich na Krakowskim Przedmieściu.
Jasnorzewska-Pawlikowska
Maria Janina z Kossaków
(1891-1945)
Poetka – w dwudziestoleciu międzywojennym jedna
z największych dramatopisarek, luźno związana ze Skamandrem. Autorka liryków i dramatów, a nawet piosenek, laureatka Złotego Wawrzynu Polskiej Akademii
Literatury. W roku 1915 poślubiła oficera armii
austriackiej, Władysława Bzowskiego, po rozwodzie wyszła za mąż za Jana Gwalberta Pawlikowskiego (1919), by po kolejnym rozwodzie
w 1931 roku poślubić Stefana Jasnorzewskiego,
oficera lotnictwa. Podczas wojny utrzymywała ożywione kontakty z artystami i pisarzami.
Zmarła w Manchesterze.

Pałac hrabiów Potockich
przy Krakowskim Przedmieściu.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
Henryka Walezego, uznana królową z dynastii
Piastów. W 1576 r. poślubiła Stefana Batorego. Popierała rozwój sztuki i architektury, była
opiekunką Akademii Krakowskiej. Przez znaczną część życia mieszkała na Zamku Królewskim
w Warszawie. W 1573 r. ukończyła budowę
pierwszego mostu w Warszawie, rozpoczętą
przez Zygmunta Starego.

Jawurkówna Jadwiga (1880-1944)
Pedagog, od roku 1903 dyrektor szkoły założonej przez Jadwigę Kowalczykówną. Zostały razem rozstrzelane w Powstaniu Warszawskim.

Jahołkowska Jadwiga (1864-1931)
Działaczka społeczna – szerzyła oświatą na prowincji. Współorganizatorka Związku Nauczycieli
Ludowych. W latach 1915-1931 wykładała na Kursach dla Dorosłych w Warszawie. Spoczywa na
Powązkach.

Jędrzejewiczowa Ludwika Marianna
z Chopinów (1807-1855)
Najstarsza siostra Fryderyka i najbardziej z nim
zżyta – uczyła go czytać i pisać (zarówno
po polsku, jak i francusku), a także „stawiać pierwsze kroki” na fortepianie.
Sama zręcznie
komponowała.
Również pisała
– m.in. wspólnie

Janiszewska Julia (1820-1868)
Nauczycielka i poetka. Zamieszczała artykuły
w prasie kobiecej.
Jaroszewska Jadwiga z Baumów (1898-1984)
Pediatra i wielka społeczniczka – propagatorka higieny dziecięcej (była jedną z pierwszych
założycielek żłobków dziecięcych na terenie
Polski).

Maria Jasnorzewska-Pawlikowska.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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z siostrą Izabelą stworzyła powieść dla dzieci
pt. „Ludwik i Emilka”. Jej pisarstwo miało charakter dydaktyczny. Z włoskiego przełożyła żywot świętej Weroniki. Po wyjeździe Fryderyka
do Francji wymieniała z nim korespondencję,
jak również z George Sand. To ona przewiozła
po kryjomu serce brata do kraju. Spoczęła na
Powązkach.

z dyplomem mistrza cechu bednarskiego, która jako wdowa po majstrze bednarskim, pragnąc prowadzić interes po mężu dla utrzymania nieletnich dzieci, zdała niezbędne egzaminy, przeszedłszy wymagane szczeble do
uzyskania uprawnień zawodowych. Córka jej
– Bronisława Regina (1865-1942), poślubiła
z czasem Mikołaja hr. Łączyńskiego (zm. 1945),
dyrektora zarządzającego kolei Warszawsko‑Wiedeńskiej.

Joteyko Józefa Franciszka (1866-1928)
Fizjolog, psycholog, pedagog. Nauki przyrodnicze studiowała w Genewie, medycynę w Brukseli i Paryżu. Prowadziła liczne badania. Wykładała m.in. w Wolnej Wszechnicy Polskiej i na Uniwersytecie Warszawskim. Była przewodniczącą
Polskiego Towarzystwa Psychotechnicznego.

Kamińska Estera Rachel (1870-1925)
Aktorka występująca na deskach teatralnych Europy i Ameryki Północnej. Z własnych środków
założyła (wraz z mężem) w roku 1913 teatr, który mieścił się w odnowionym budynku rotundy
na Dynasach. Była współzałożycielką Warszawskiej Grupy Literackiej, do której należeli artyści
piszący w jidisz. Pochowana została na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej.

K

aczurbina Maria ze Zdziechowskich
(1908-1976)
Pedagog (wykładała muzykę w warszawskich szkołach muzycznych i zespole „Mazowsze”), kompozytorka. Karierę
poświęciła umuzykalnianiu dzieci. Spoczywa na
Powązkach.

Kamińska Ida (1899-1980)
Aktorka, która zagrała 124 role (większość w jidisz) w Europie i obu Amerykach. W 1967 otrzymała nominację do Oscara w czechosłowackim
filmie „Sklep przy głównej ulicy”. Jedyna kobieta reżyserująca przed wojną w teatrze żydowskim w Warszawie. Była dyrektorką pięciu
teatrów, współwłaścicielką dwóch – od roku
1955 kierowała teatrem żydowskim w Warszawie, noszącym imię jej matki – Estery. W roku
1968 wyjechała z Polski. „Żydzi Warszawy! Nie
wiem, kto zrobił lepiej? Ja, która wyjechałam,
czy wy, którzy ostaliście. Wy macie swój dom,
ja tego domu nie posiadam” – te słowa wypowiedziała w teatrze żydowskim w roku 1975,
kiedy odwiedziła Warszawę. Zmarła na zawał
w Nowym Jorku.

Kaftalowa Felicja z Jollesów (1844-1907)
Otrzymała staranne wykształcenie w Berlinie,
a po bankructwie swojego ojca (Jollesa – bankiera) poślubiła Izydora Kaftala (1824-1901)
– zamożnego obywatela Warszawy. Szybko nauczyła się języka polskiego i została stałą współpracowniczką „Kuriera Porannego”. Specjalizowała się w informacjach teatralnych, towarzyskich i dotyczących mody.
Kalergis-Muchanow Maria z Nesselrode’ów
(1822-1874)
Pianistka, uczennica Fryderyka Chopina. Prowadziła słynne salony w Paryżu i w Warszawie,
gromadzące artystów, pisarzy, poetów, polityków (bywał w nich poeta i malarz Cyprian
Kamil Norwid, na zabój zakochany w pięknej
pani Muchanow, niestety bez wzajemności).
Wspierała życie muzyczne i teatralne. Pochowana na Powązkach w grobowcu ojca – gen.
Karola Fryderyka Nesselrode, ozdobionym jego popiersiem.

Karasowska Aleksandra
Józefa z Lindów
(1818-1896)
Córka językoznawcy,
Samuela Bogumiła Lindego. Przyjaciółka z lat
młodzieńczych sióstr
Fryderyka Chopina. Pomagała mężowi przy
opracowywaniu pierwszej polskiej monografii
poświęconej genialnemu muzykowi.

Kalischowa Julia Emilia z Klawe’ów
(1821-ok. 1903)
Żona fabrykanta beczek Gustawa Wilhelma
(zm. 1867). Była pierwszą kobietą w Warszawie

Józefa Joteyko.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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Kasperowiczowa Helena z Firewiczów
(1887‑1981)
W latach 1922-1955 nauczycielka i dyrektorka
Państwowego Gimnazjum i Liceum im. J. Słowackiego. W czasie II wojny współorganizatorka
tajnego nauczania. Spoczywa na Powązkach.

pochowana wczoraj jako umarła, dziś przebudziła się. Była w letargu. Pomoc jednak przybyła
za późno. Ofiara w kilka minut skonała. Lecz nie
tu koniec tragedii (…). Nieszczęsna była w stanie poważnym i konając wydała na świat żywe
i zdrowe dziecię”. Ilustracją tragedii jest rzeźba
na płycie grobowej. W pękniętej tablicy ukazana
jest postać kobiety wyciągającej przez szczelinę
rękę trzymającą niemowlę. Nad głową kobiety
umieszczona została korona, najprawdopodobniej symbol męczeńskiej śmierci.

Kierbedziowa Eugenia z Kierbedziów
(1855‑1946)
Córka inżyniera Stanisława Kierbedzia, budowniczego m.in. mostu przez Wisłę, a żona inż. Stanisława Kierbedzia (1845-1910), jego bratanka.
Z pieniędzy zapisanych przez męża ufundowała
warszawskie gmachy, m.in.: Bibliotekę Publiczną miasta Warszawy im. Małżonków Eugenii
i Stanisława Kierbedziów przy ulicy Koszykowej,
Szkołę Sztuk Pięknych przy Wybrzeżu Kościuszkowskim, Towarzystwa Popierania Przemysłu
Ludowego, a także pawilon szpitala dla nerwowo chorych w Drewnicy. We własnym majątku
Rybiniszki utrzymywała dom wypoczynkowy
dla artystów i literatów. W roku 1929 otrzymała
tytuł Honorowego Obywatela Warszawy.

Kipowa Łucja z Felsztynów (1897-1955)
Historyk, znawca zagadnień ekonomii. Czynna
działaczka zajmująca się polskimi i międzynarodowymi problemami społecznymi, związana
z PPS.
Kiślańska Teodora Anna z Heurichów
(1844‑1920)
Dom jej matki, przy ulicy Widok 5 w okresie poprzedzającym wybuch Powstania Styczniowego był miejscem zebrań czołowych działaczy
stronnictwa „czerwonych”. Razem ze swymi
siostrami wyniosła z okrążonego przez policję
dolnego kościoła św. Krzyża papiery konspiracyjne. Po wybuchu powstania pełniła funkcję
kurierki Rządu Narodowego. Od kuzyna swego
– A. Jasińskiego, urzędnika Zarządu Oberpolicmajstra, otrzymywała fałszywe paszporty, które przekazywała zagrożonym członkom organizacji, m.in. wystarała się o paszport zagraniczny
na nazwisko Henryka Hoffmana dla zagrożonego aresztowaniem Romualda Traugutta, który
jednak odmówił przyjęcia tego dokumentu.
W końcu 1864 roku Teodora wraz z dwiema
siostrami została osadzona w więzieniu śledczym przy ulicy Pawiej, gdzie wtrącono ją na
10 dni do lochu za odmowę składania zeznań.
Po dwóch miesiącach opuściła więzienie. Wielokrotnie jeszcze aresztowana i przetrzymywana m.in. w Cytadeli Warszawskiej, skazana na
ciężkie roboty na Syberii. Wyrok kilkakrotnie
łagodzono na skutek interwencji wpływowych
osób. Ostatecznie 18 sierpnia 1866 roku została
skazana wraz z siostrami na dożywotni pobyt
w miasteczku Preny na Suwalszczyźnie, gdzie
oddane były pod ścisły nadzór policji. W roku
1868 wróciły jednak do Warszawy. Była razem
z matką współautorką wydanego w Warszawie
w 1918 roku pamiętnika pt. „Wspomnienia matki i córki”.

Kiewnarska Jadwiga (1901-1938)
Pisarka i felietonistka (tworzyła pod ps. Well) na
temat kultury życia, obyczajów i mody życia codziennego. Artykuły drukowała w „Bluszczu”,
„Pani w świecie i w domu” i „Kurierze Warszawskim”. Spoczywa na Powązkach.
Kilemann Anna Regina z Tengerów
(ok. 1760-1793)
„Kurier Warszawski” z 1893 r., powołując się na
informacje sprzed równo 100 lat, w taki oto sposób opisał okoliczności tragicznej śmierci Anny
Kilemann, żony introligatora królewskiego,
która na skutek pomyłki lekarskiej pochowana
została w letargu: „(...) Następnego dnia po pogrzebie grabarz kopiąc dół w sąsiedztwie usłyszał jęki
(…). Rzucił przerażony robotę. Nadzorca po sprawdzeniu tego kazał rozkopać grób, wydobyto
trumnę, oderwano
wieko i oczom widzów ukazał się widok
pełen grozy. Kobieta

Eugenia Kierbedziowa.
Ze zbiorów T. W. Świątka.
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Kitzman Lidia z Rode’ów
(1912‑1986)
Potomkini aptekarza królewskiego, Karola Fryderyka Rode.
Harcmistrz RP, instruktorka Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz, członek Kręgu Instruktorskiego „Kamyk”, organizatorka i doskonały
aprowizator licznych obozów
harcerskich. Odznaczona Krzyżem Zasługi ZHP i Odznaką
Zasłużony dla Hufca Żoliborz.
Pochowana na Cmentarzu
Ewangelicko-Augsburskim.

na terenie rzeszy Niemieckiej. Odznaczona
złotą odznaką „Za zasługi dla Warszawy”.
Pochowana na Cmentarzu EwangelickoAugsburskim.
Komorowska Zofia Teresa Aniela
(1717‑1793)
Do zgromadzenia panien kanoniczek wstąpiła
w roku 1748, w kilka tygodni po śmierci pierwszej ksieni zgromadzenia. W rok później, po
ukończeniu nowicjatu, kapituła zgromadzenia obrała ją ksienią. W roku 1768 wyjednała zatwierdzenie przez sejm fundacji zgromadzenia kanoniczek, na co
kanoniczki czekały całe 24 lata. Dzięki
jej zabiegom zgromadzenie odzyskało 110 000 złotych (z pierwotnie zapisanej im kwoty 200 000 zł., a skonfiskowanej przy pierwszym rozbiorze
Polski). Pozwoliło to kanoniczkom zaangażować się w prace społeczne.

Klechniowska-Sas Anna
(1888-1973)
Kompozytorka i pedagog – poświęciła się pracy z dziećmi.
Autorka podręczników do gry
na fortepianie. Spoczywa na
Powązkach.

Konopacka-Matuszewska Halina
(1900‑1989)
Lekkoatletka, która zdobyła dla Polski
pierwszy złoty medal olimpijski (Amsterdam 1928). Wielokrotna rekordzistka Polski oraz świata. Uprawiała
wiele dyscyplin, m.in.: rzut dyskiem,
pchnięcie kulą, jazdę konną, tenis, piłkę ręczną, sporty automobilowe. Do
końca kariery na żadnych zawodach
nie została pokonana w swojej koronnej dyscyplinie, czyli rzucie dyskiem. Oprócz sportu uprawiała również malarstwo i poezję (swoje teksty
umieszczała np. w „Skamandrze”).
Podczas II wojny światowej brała udział
w brawurowym wywozie polskiego złota
z kraju. Zmarła w USA, została pochowana
na Bródnie.

Koelichen Stefania Waleria
(1895-1974)
Historyk i pedagog, córka inż.
Stefana Koelichena i Agnieszki
z Klausów – właścicieli podwarszawskich Włoch. Przed rozpoczęciem studiów pracowała jako
nauczycielka szkół warszawskich,
następnie po ukończeniu Wydziału Humanistycznego Towarzystwa Kursów Naukowych
wstąpiła na Uniwersytet Warszawski, gdzie uzyskała stopień
doktora historii. Podczas I wojny
światowej była łączniczką poczty
polowej Legionów, jednocześnie
pracowała w Towarzystwie Opieki nad Więźniami „Patronat”,
prowadząc przez wiele lat akcję
oświatową wśród więźniów.
Należała do Towarzystwa Krajoznawczego – sama też będąc
organizatorem wycieczek dla
młodzieży i uczniowskich zespołów regionalnych. Przez 45
lat była kolejno nauczycielką
szkół żeńskich: W. Jędryczkowskiej, im. Królowej Jadwigi, im.
Emilii Plater i Technikum Odzieżowego, wieczorowych szkół
dla dorosłych. Podczas okupacji niemieckiej brała udział
w tajnym nauczaniu, m.in.
prowadziła wykłady z zakresu
stosunków polsko-niemieckich dla grup przygotowujących się do działalności dywersyjnej

Konopnicka Maria, ps. Jan Sawa, Marko,
Jan Waręż (1842-1910)
Poetka, nowelistka, powieściopisarka, działaczka ruchu kobiecego. Edukację zaczęła w szkole
prowadzonej przez siostry sakramentki przy
Rynku Nowego Miasta. W latach 1877-1890
przebywała w Warszawie, uczestnicząc w życiu
kulturalnym i oświatowym miasta – mieszkała
m.in. przy ulicach: Piekarskiej 7 i Frascatti w pałacu Branickich. Współpracowała z „Bluszczem”,
Halina Konopacka-Matuszewska.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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„Kłosami”, „Kurierem Warszawskim”. W roku
1884 pod jej kierunkiem zaczął ukazywać się
„Świt”. Współorganizowała (m.in.) ze Stefanią
Sempołowską pomoc dla więźniów politycznych i ich rodzin. Napisała m.in.: „W piwnicznej
izbie”, „Naszą Szkapę”.

Koziebrodzka Lea, Lonka (1917-1943)
Jeździła do gett na terenie kraju – przewoziła
dokumenty, pieniądze, broń, ludzi. Przy aresztowaniu znaleziono przy niej broń i prasę podziemną. Zmarła w Auschwitz.
Krahelska Halina (1886-1945)
Publicystka, pisarka, działaczka społeczna i polityczna. Po 1918 roku była rozjemcą w zatargach
pomiędzy robotnikami a dyrekcjami fabryk.
Wykładała w Wolnej Wszechnicy Polskiej. We
wrześniu roku 1939 była komendantem obrony
przeciwlotniczej na Mokotowie. W czasie okupacji współpracowała z Biurem Informacji i Propagandy KG AK. Aresztowana przed wybuchem
Powstania Warszawskiego.

Kosmowska Irena (1879-1945)
Nauczycielka, publicystka, działaczka ludowa.
W roku 1915 zesłana w głąb Rosji. Po powrocie
posłanka (1919-1930). Współpracowała m.in.
z Ligą Obrony Praw Człowieka. W czasie II wojny
działaczka Ruchu Oporu Chłopskiego. Więziona
na Pawiaku, później w Niemczech.
Kosmowska Pelagia (1886-1974)
Słynna karmicielka gołębi w ruinach Starego
Miasta, a następnie na Muranowie. Działaczka
Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt.

Krahelska Halina ps. Alina (1886-1968)
Dziennikarka i działaczka. W czasie II wojny zorganizowała (razem z Kossak-Szczucką) Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom przekształcony
w Radę Pomocy Żydom.

Kossuth Barbara (1887-1974)
Autorka opowiadań dla dzieci i młodzieży drukowanych m.in. w: „Iskrach”, „Płomyku”, „Płomyczku”. Nauczycielka, wykładowczyni m.in.
na tajnych wykładach i kursach.

Krahelska Krystyna ps. Danuta (1914-1944)
Etnograf, poetka, harcerka. Przed II wojną pozowała Ludwice Nitschowej do pomnika warszawskiej syreny, który po dziś dzień stoi nad
Wisłą. W 1943 roku napisała piosenkę pt. „Hej,
chłopcy, bagnet na broń”. Walczyła w Powstaniu Warszawskim. Spoczywa na Cmentarzu Służewskim w Warszawie (Mokotów).

Koszutska Ludwika z Jahołkowskich
(1869‑1928)
Pedagog, działaczka społeczna, pisarka. Organizowała oświatę w środowiskach robotniczych.
Zaangażowana w ruch emancypacyjny kobiet.
Współorganizatorka Polskiego Stowarzyszenia
Równouprawnienia Kobiet, w roku 1917 Krajowego Zjazdu Polek, Klubu Politycznego Kobiet
Postępowych, radna m.st. Warszawy. Spoczywa na Powązkach.

Krakowowa Paulina Petronela z Radziejowskich
(1813-1882)
Wcześnie osierocona przez matkę, a później
przez ojca, który popełnił samobójstwo po utracie majątku,
udzielała lekcji, a także pisała utwory literackie. W latach 1838-1843 redagowała w założonym przez
siebie zbiorowym czasopiśmie dla kobiet „Pierwiosnek” (to w nim debiutowała Narcyza Żmichowska). Później redagowała
dziecięcy periodyk „Zorza”.
Sama pisała dla m.in. „Światowida”. Opublikowała kilka własnych powieści.
W roku 1849 otworzyła pięcioklasową

Kowalczykówna Jadwiga (1874-1944)
Założycielka w roku 1903 i prowadząca żeńską
szkołę ogólnokształcącą (od 1939 w konspiracji) o wysokim poziomie i nowoczesnych metodach. Rozstrzelana w Powstaniu Warszawskim.
Spoczywa na Powązkach.
Kownacka Maria (1894-1982)
Bibliotekarka, a przede wszystkim autorka książek dla dzieci, m.in.: „Plastusiowy pamiętnik”
i „Kukuryku na ręczniku”. W czasie Powstania
Warszawskiego redagowała „Dziennik Dziecięcy”. Współpracowała z „Płomykiem”. Była współorganizatorką teatru kukiełkowego
„Baj”. Spoczywa na Powązkach.

Halina Krahelska (1886-1945).
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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Europie – występowała m.in. w mediolańskiej Scali, była primadonną
opery madryckiej, śpiewała w operze
paryskiej. Przez dwa miesiące w roku
1883 występowała w Warszawie, wysoką gażę w całości przeznaczając na
cele charytatywne. W roku 1885 na
stałe zjechała do Warszawy i poślubiła
jednego z najbogatszych ludzi Królestwa – Leopolda Juliana Kronenberga.
Zmarła w 10 dni po narodzinach syna.
Pochowana została na Powązkach.
Krużanka-Reiss Jadwiga (1891-1980)
Artystka Opery Warszawskiej i Wileńskiej. Długoletni profesor szkół muzycznych w Wilnie, Toruniu i Warszawie, wychowawca pokoleń śpiewaków.
Inicjatorka ogólnopolskiego konkursu
śpiewaczego im. M. Karłowicza. Uczestniczka walk o niepodległość Polski.
Krygier Stefania z Rostowów
(1895‑1951)
Lekarz, członek Centralnego Wydziału
Kobiecego PPS. Popularyzatorka robotniczego sportu kobiecego, krzewicielka
kultury teatralnej wśród warszawskich
robotników. Współpracowniczka „Głosu Kobiet” i „Sztafety Robotniczej”.
Krysa-Leszczyńska Danuta (1934-1996)
Lekarz dermatolog, historyk medycyny, publicystka i społecznik. Działaczka
„Solidarności” Pracowników Służby
Zdrowia, za co zapłaciła wyrzuceniem
z pracy, zawieszeniem wykonywania zawodu
lekarza, zatrudniła się wówczas w Bibliotece Lekarskiej (przy ul. Oczki). Zasłużona dla działalności Polskiego Towarzystwa Schweitzerowskiego, inicjatorka i założycielka oraz pierwszy prezes Oddziału Warszawskiego i Województwa
Stołecznego tej organizacji. Propagatorka idei
schweitzerowskiej w poszanowaniu życia i docenieniu sztuki, za co uhonorowana została Medalem Alberta Schweitzera przez Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Schweitzerowskiego.

Kawiarnia „Duża” Ziemiańska przy
Kredytowej – okres międzywojenny.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
pensję dla dziewcząt istniejącą trzydzieści lat
i cieszącą się dużym wzięciem. W czasie Powstania Styczniowego należała do kobiecego stowarzyszenia „Piątek”, które pomagało rodzinom
poległych i więzionych powstańców. Po śmierci
tłumnie odprowadzona na Cmentarz Powązkowski. W kościele Św. Piotra i Pawła na Koszykach jej wychowanki ufundowały tablicę.

Krzywicka Irena z Goldbergów (1899-1994)
Urodzona na Syberii (gdzie został zesłany jej
ojciec za działalność socjalistyczną). W Warszawie odebrała staranne wykształcenie. Wyszła
za syna Ludwika Krzywickiego – Leona. Od roku
1918 publikowała swoje teksty, a popularność
przyniosła jej działalność feministyczna – pisała wprost o potrzebach seksualnych kobiet,
o antykoncepcji, aborcji. Była również prekursorką walki o prawa homoseksualistów. Prowadziła kampanie na rzecz edukacji seksualnych.
W okresie międzywojennym uważana była za

Kraszewska Irena z Kwiatkowskich (1887-1966)
Pedagog, nauczycielka, działaczka społeczna
– m.in. organizatorka straży pożarnej, Kas Stefczyka. W czasie II wojny pomagała Żydom. Spoczywa na Powązkach.
Kronenbergowa Józefina z Reszków (1855-1891)
Córka właścicieli hotelu saskiego przy ulicy Koziej. Śpiewaczka, znana za życia w całej niemal
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ikonę Warszawy i jej bohemy artystycznej – razem z Tadeuszem Boyem-Żeleńskim i Skamandrytami królowali w Ziemiańskiej. W roku 1941
musiała przeprowadzić się do getta, skąd uciekła dzięki fałszywym papierom na nazwisko
Piotrowska (papiery załatwił jej Marian Falski).
Zmarła pod Paryżem.

Kutzner Stefania z Sarnewskich (1903-1987)
Nauczycielka w żeńskim gimnazjum i liceum
zborowym im. Królewny Anny Wazówny. Członek AK, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Redaktor wydawnictwa „Nasza Księgarnia”,
działaczka społeczna ogólnokrajowej Komisji
Kobiecej Ogrodów Działkowych.

L

Kuczalska-Reinschmidtowa Paulina (1859-1921)
Publicystka i działaczka w ruchu kobiecym.
Studiowała w Szwajcarii i Belgii. W 1889 roku
założyła w Warszawie konspiracyjną organizację kobiet „Unia”. W roku 1891 zorganizowała
w Warszawie tajny zjazd kobiet z całego świata
z okazji 25-lecia pracy zawodowej Elizy Orzeszkowej. Organizatorka Koła Pracy Kobiet, Koła
Ziemianek, Towarzystwa Pracownic Biurowych.
Ogłosiła wiele artykułów – redagowała „Ster”
(1895-1898 i później 1907-1913). Przewodnicząca
Związku Równouprawnienia Kobiet, który założyła w roku 1907 i któremu przewodziła aż do
śmierci. Spoczywa na Powązkach.

ankajtes
Wanda Stefania
(1896‑1970)
Pielęgniarka,
od 1929 pionierka
i instruktorka pielęgniarstwa społecznego
w Warszawskiej Szkole
Pielęgniarstwa (od 1937
z-ca dyrektora). W latach
1929-1931 współredagowała miesięcznik „Pielęgniarka
Polska”. We wrześniu 1939 współorganizowała szpital żołnierski przy
ul. Piusa 88 (dz.
Piękna). W czasie
wojny zaangażowana w konspirację. Spoczywa
na Bródnie.

Kulikowska Kasylda (1841-1894)
Działaczka oświatowa i ruchu kobiecego. Założyła na przełomie 1879-1880 przy ulicy Elektoralnej 8 czytelnię dla kobiet. Z czasem trafiły tu
księgozbiory zmarłej Narcyzy Żmichowskiej oraz
Pauliny Krakowowej. Była organizatorką kursów
pedagogicznych dla nauczycielek i ochroniarek
(w ramach Koła Kobiet Korony i Litwy).
Kuncewiczowa Maria (1895-1989)
Pisarka, studiowała m.in. w Warszawie. Napisała (najbardziej znane): „Dwa Księżyce”, „Dyliżans Warszawski”. Swoje artykuły drukowała
m.in. w „Bluszczu”.

Józefa Ledóchowska.
Ze zbiorów Archiwum Państwowego
m. st. Warszawy.

Kurmanowa Zofia z Wróblewskich (1872-1944)
Założycielka (w roku 1903) gimnazjum żeńskiego przy ulicy Brackiej, które prowadziła do II
wojny światowej – jednym z jego wykładowców
był Melchior Wańkowicz. Zamordowana w Powstaniu Warszawskim,
spoczywa na Powązkach.

Ledóchowska Józefa Wiktoria Franciszka
z Truskolaskich (1781-1849)
Córka aktorów teatru warszawskiego – Tomasza i Agnieszki z Marunowskich. Zadebiutowała
na scenie mając ledwie jedenaście lat. Wyszła za
Stanisława Ledóchowskiego (1764-1819), bogatego ziemianina, z którym szybko się rozwiodła,
zatrzymując jego nazwisko. Wzbudzała podziw
w sztukach Szekspira i Woltera. Była pierwszą
polską Lady Makbet. Pochowana została bez
nagrobka na Powązkach obok rodzinnego grobu Dmuszewskich.

Kutzner Janina (1902-1974)
Pracownik naukowy Instytutu Pedagogiki. Przedstawicielka Polski w Światowej Federacji Wychowania
Fizycznego.

Maria Kuncewiczowa.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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Leśniewska Antonina (1836‑1937)
Początkowo prowizor, a następnie mgr farmacji (pierwsza
kobieta z tytułem magistra farmacji w Polsce). W roku 1901
założyła w Petersburgu „Pierwszą żeńską aptekę” i prowadziła
tam kursy farmaceutyczne dla

kobiet (1901‑1916), następnie po przeniesieniu
się do Warszawy, założyła aptekę mieszczącą się u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Sadowej
(1933-1937). Dzięki niej „typ kobiety farmaceutki” uzyskał szacunek i uznanie w szerokich kręgach społeczeństwa.

Liebelt Julia Marcela z Ristowów (1858-1944)
Córka uczestnika Powstania Styczniowego Augusta Ristowa, żona Jana Wilhelma Liebelta
(1848-1934), kupca i przemysłowca Starego Mokotowa. Działaczka społeczna na Mokotowie
i organizatorka opieki nad sierotami i półsierotami. Corocznie w swym mokotowskim domu
przyjmowała w okresie letnim ok. 10-osobowe
grupy dzieci na niezbyt jeszcze popularne kolonie przy ulicy Nowo-Aleksandryjskiej (późniejsza
ul. Puławska) i tę działalność kontynuowała do
późnej starości w swym drugim domu przy ulicy
Dolnej (Mokotów). Pochowana na Cmentarzu
Ewangelicko-Augsburskim.

Lewakowska Jadwiga Maria z Czarneckich
(1890-1972)
Artystka malarka, pedagog. W latach 1912-1920
poświęciła się pracy harcerskiej – w 1918 roku
była kurierką biura odsieczy we Lwowie. Działała równocześnie twórczo jako plastyk i grafik
oraz pedagog szkół średnich. Pracę pedagogiczną rozpoczęła w 1921 roku w Krakowie, a od
1925 roku brała udział w licznych wystawach,
w 1931 roku prezentowała swoje prace na licznych ekspozycjach indywidualnych, m.in. w Zachęcie, w Salonie Garlińskiego i innych. W latach
międzywojennych była czynnym członkiem Stowarzyszenia Nauczycieli Rysunków, a w swym
mieszkaniu warszawskim przy ul. Wiejskiej
zorganizowała bibliotekę dla nauczycieli tego
przedmiotu. Podczas okupacji uczestniczyła
w tajnym nauczaniu. Po wojnie była założycielką czasopisma „Rysunek i Praca Ręczna” oraz
przez wiele lat członkiem redakcji czasopisma
„Plastyka w Szkole”. Odznaczona Srebrnym
Krzyżem Zasługi za obronę Warszawy we wrześniu 1939 roku oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Lubecka Wanda (1895-1967)
Bibliotekarka – w czasie II wojny zabezpieczała
zbiory. Brała udział w Powstaniu Warszawskim.
Spoczywa na Powązkach.
Lubetkin Celina, Cywia (1914-1978)
Już przed wojną zaangażowana w działalność
żydowską. Walczyła w obu warszawskich powstaniach. Po wojnie wyjechała z Polski.

Lewocka Katarzyna z Lipińskich (1799-1890)
Pisarka, współpracowniczka czasopisma „Pierwiosnek”. W latach 1833-1862 prowadziła salon
literacko-artystyczny, który utrzymywał wysoki poziom przez dwadzieścia lat. Na piątkowe
spotkania (słynne ówcześnie „Piątki”) przychodził m.in.: Cyprian Norwid, Władysław Wójcicki
i siostry Chopina. Przyjaźniła się z Julianem Ursynem Niemcewiczem. Dała się też poznać jako
pisarka dla młodzieży i niezamożnych warstw
społecznych, dla których tworzyła pod ps. Piotr
Rychlak. Udzielała się w Warszawskim Towarzystwie Dobroczynności. Pochowana została na
Powązkach.

Lubomirska Elżbieta (Izabela)
ks. z ks. Czartoryskich (1733-1816)
Córka wojewody ruskiego, żona Stanisława,
marszałka wielkiego koronnego, zw. popularnie księżną marszałkową. Najbogatsza kobieta
ówczesnej Rzeczypospolitej. Nieodwzajemniona młodzieńcza miłość do pięknego kuzyna
– przyszłego króla – Stanisława Augusta Poniatowskiego, zamieniła się z czasem w zawziętą
nienawiść, która ją pchnęła w podejrzaną aferę
awanturnicy Dogrumowej, mającą skompromitować króla w opinii publicznej. Poniósłszy
upokarzającą klęskę, wycofała się z życia politycznego. Wcześnie owdowiawszy, mieszkała
do rewolucji francuskiej w Paryżu, a później
spędzała zimy w Wiedniu, a letnie miesiące
w Łańcucie. Właścicielka Mokotowa i urządzonego w nim pałacyku otoczonego ogrodem, nie
darzyła żywszymi uczuciami swoich czterech
córek, marząc o synu wzięła na wychowanie
i otoczyła macierzyńską opieką i troskliwością
dalekiego kuzyna męża – Henryka Lubomirskiego, kasztelanica kijowskiego. Urządzała
najwykwintniejsze w Polsce ansamble. Zbierała dzieła sztuki w Warszawie, Wilanowie i Łańcucie. Opiekowała się magnackimi teatrami
amatorskimi.

Librachowa Maria (1878-1955)
Psycholog i pedagog. Profesor Wolnej Wszechnicy Polskiej i Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka
pionierskich podręczników z dziedziny dydaktyki i psychologii wychowawczej. W czasie II wojny światowej wykładała na tajnych kompletach.
Spoczywa na Powązkach.

Luksemburg Róża, wł. Rozalia Luxemburg,
ps. Róża Kruszyńska, Maciej Rózga, Spartakus
(1870‑1919)
Wywodziła się z rodziny żydowskiej zasymilowanej w Zamościu, która 3 lata po jej urodzinach przeprowadziła się do Warszawy (ul. Złota 16). Po obronie doktoratu na Uniwersytecie

Lewicka Waleria z Biłgorajskich (zm. 1870)
W Warszawie mieszkała od 1861 r., prowadziła
magazyn strojów i bielizny. Bardzo zaangażowana w opiekę nad biednymi. Na Powązki odprowadzało ją kilka tysięcy osób.
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w Zurychu zamieszkała w Berlinie, następnie w Stutgarcie.
Małżeństwo z roku 1898
z Gustawem Lübeckiem
było fikcyjne – potrzebowała jedynie niemieckiego obywatelstwa (miała
stałego towarzysza życia
– Leona Jogichesa z Wilna
– socjalistę). Wyjechała
do Niemiec, gdzie przyłączyła się do Socjaldemokratycznej Partii Niemiec.
Po rewolucji roku 1905
z fałszywym paszportem
przyjechała do Warszawy. Aresztowana
4 marca 1906 roku,
w czerwcu została
zwolniona za kaucją
i wróciła do Berlina.
W Niemczech wśród
towarzyszy traktowana była z szacunkiem,
jednak w swych daleko
lewicowych poglądach czuła

Lullier (Lhuillier) Zofia z Pugetów
(1716-1802)
Francuzka, przyjaciółka króla Stanisława Augusta, zwana kabalarką. Jej
dom przy ulicy Krakowskie Przedmieście w Warszawie był miejscem towarzyskich spotkań króla i poufnych politycznych narad. Pochowana na Cmentarzu Powązkowskim.

Ł

uszczewska Jadwiga ps. Deotyma (1834-1908)
Powieściopisarka i poetka. Jako
młoda dziewczyna zaczęła pisać
wiersze i improwizować na warszawskich
salonach, a później w salonie literackim
jej matki. W roku 1863 pojechała za
swoim ojcem na Sybir, na który został
zesłany. Po powrocie do Warszawy
otworzyła oblegany później przez
wielbicieli salon, który mieścił się
w kamienicy u zbiegu Marszałkowskiej i Królewskiej. Oprócz poematów historycznych i wierszowanych
utworów dramatycznych napisała kilka
powieści, z czego najbardziej znaną pozostaje „Panienka z okienka”. Pochowana została w grobowcu rodzinnym na Powązkach.

Jadwiga Łuszczewska.
Ze zbiorów T. W. Świątka.

Łuszczewska Magdalena z Żółtowskich
(1806‑1869)
Znana jako Nina, ukrywała swoje chłopskie pochodzenie. W roku 1834 wraz z mężem zamieszkała w Warszawie, gdzie zaczęła organizować
w swoim mieszkaniu na początku Nowego
Światu salon artystyczno-literacki o przynależność do którego, z czasem zaczęto zabiegać
– w okresie międzypowstaniowym odegrał on dużą rolę
w dziedzinie nauki, literatury i sztuki. To dzięki
niej w roku 1854 ukazało się polskie tłumaczenie dzieła Mikołaja Kopernika „De
revolutionibus orbium coelestium”.
Sama próbowała
pisać – bez skutku.
Pochowana na Powązkach, jednak
nie w grobowcu
męża.

się osamotniona. W 1913 roku wydała książkę
„Akumulacja kapitału”, która stała się znacznym wkładem do marksistowskiej ideologii.
Dwukrotnie więziona – raz za krytykę pruskiego militaryzmu, a drugi raz za antywojenną
działalność. Rewolucję w Rosji przyjęła z entuzjazmem, jednak skrytykowała i Lenina, i Trockiego. Po nieudanej próbie przeprowadzenia
komunistycznej rewolucji w Niemczech została zabita na ulicy, a sprawcy nie zostali
osądzeni. Była poważana i przez komunistów, i przez socjalistów. Zarówno jednak
jedni, jak i drudzy nie zgadzali się z jej poglądami. W latach 90-tych XX wieku poświęcono jej 7 sympozjów międzynarodowych. We współczesnych Niemczech powstała fundacja im. Róży
Luxemburg – zajmująca się edukacją obywatelską związana z partią
Die Linke, mająca własny klub parlamentarny w Bundestagu.

Magdalena Łuszczewska.
Ze zbiorów T. W. Świątka.
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Łysakowska Helena z Matejków (1896-1969)
Bibliotekarka, literatka i publicystka, autorka
powieści, opowiadań oraz sztuk scenicznych
grywanych w teatrach prowincjonalnych. Początkowo bibliotekarka w Uniwersytecie Wileńskim, po wojnie w Państwowej Wyższej Szkole
Muzycznej w Łodzi, a następnie w Państwowej
Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie.

wielu teatralnych słuchowisk radiowych dla dorosłych i młodzieży.
Malanowicz Maria I v. Niedzielska
II v. Stępowska (1900-1943)
Aktorka dramatyczna, zadebiutowała w roku
1919 w Wilnie, następnie występowała w Warszawie. Sukces przyniosła jej rola Smugoniowej
w sztuce Żeromskiego „Uciekła mi przepióreczka”, wystawionej w 1925 roku w Teatrze Narodowym. Podczas okupacji była agentką kontrwywiadu AK, zastrzelona w kawiarni „Za kotarą” przy ul. Mazowieckiej.

M

acieszyna (Długoszowa)
Władysława z Pomian-Srzednickich
(1888‑1967)
Działaczka społeczna i uczestniczka
walk o niepodległość. Współorganizatorka żeńskiej Drużyny Strzeleckiej. W latach 1935‑1939
wchodziła do Senatu RP. Uczestniczka obrony cywilnej Warszawy we wrześniu 1939 roku.
Żołnierz SZP, ZWZ-AK w Dywersji i Sabotażu
Kobiet. Więziona przez Niemców. Spoczywa na
Powązkach.

Malanowicz Wiktoria (1876-1938)
Bibliotekarka – wykształcenie nabyła na wykładach Uniwersytetu Latającego. Od roku
1896 należała do tajnego Stowarzyszenia Kobiet, wysyłając po kraju i na Syberię ruchome
biblioteki. Pracowała również w czytelniach
Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności.
Na początku wieku zaangażowana politycznie
(PPS) – kolportowała prasę i przenosiła broń.
Od 1907 roku pracowała w Bibliotece Publicznej (w 1921 została z-cą dyrektora). Po odzyskaniu niepodległości wykształciła całe zastępy bibliotekarzy. Swoje oszczędności przeznaczyła
na fundusz wydawniczy.

Madalińska Adela z Arztów (1898-1974)
Całe życie związana była z polską radiofonią jako pierwszy sprawozdawca transmisji sportowej, a jednocześnie pierwszej międzynarodowej
transmisji w dziejach polskiej radiofonii. Reżyser

Malczewska Krystyna (ok. 1870-1940)
Pedagog i nauczyciel. Po I wojnie założyła i prowadziła gimnazjum i liceum żeńskie. W czasie II
wojny jedna z czołowych organizatorek tajnego
nauczania średniego w Warszawie. Spoczywa
na Powązkach.
Malecka Wanda (1800-1860)
Z domu Fryze (szlachecka rodzina osiadła
w Warszawie od XVIII wieku). Od najmłodszych
lat przejawiała zdolności literackie. W latach
1818-1820 wydawała ręcznie pisanego „Domownika”. W późniejszym okresie tworzyła pisma kobiece – „Bronisławę” (1822), „Wandę”
(1828-1829). W roku 1829 redagowała „Rozrywki dla Dobrych Dzieci”. Zamieszczała swoje
utwory w tytułach warszawskich, tłumaczyła
również powieści z francuskiego i angielskiego.
W roku 1820 założyła „Bibliotekę Romansów
i Powieści” (ukazywała się do roku 1826). Zmarła w Warszawie.

Kościół i cmentarz na Powązkach,
na którym spoczywa
wiele warszawianek.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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Małkowska Aniela z Erlichów (1886-1978)
Żona Henryka, aktorka teatrów krakowskich
i warszawskich. Współorganizatorka (wraz
z mężem) teatru dla dzieci oraz przedstawień
amatorskich, kursów instruktorskich w środowiskach polonijnych. Pochowana na Powązkach.

Margolis Alina ps. Ala (1922-2008)
Lekarz i działaczka społeczna, żona Marka Edelmana. W czasie II wojny światowej przebywała
w getcie (jej matka pracowała w szpitalu dziecięcym przy ul. Śliskiej). Była uczennicą Żydowskiej Szkoły Pielęgniarstwa. Uczestniczyła w Powstaniu Żydowskim i Warszawskim (za udział
w tym drugim została odznaczona Krzyżem
Walecznych). Po wojnie została w Polsce – wyjechała dopiero po 1968 roku. Po wybuchu stanu wojennego organizowała za granicą pomoc,
założyła również fundację „Dzieci Niczyje”.
W roku 1998 dzieci obrały ją Kawalerem Orderu Uśmiechu. Zmarła w Paryżu, a jej symboliczny grób znajduje się na Cmentarzu Żydowskim
przy ul. Okopowej.

Mankiewiczówna Tola wł. Teodora Raabe
(1900-1985)
Aktorka teatru, filmu i estrady. Zadebiutowała
w 1921 roku w Krakowie, po przeniesieniu się
do Warszawy śpiewała partię Aliny w „Goplanie” W. Żeleńskiego wystawianej w stołecznej operze. Po dwóch sezonach wyjechała na
studia wokalne do Mediolanu, skąd ponownie
wróciła do Opery Warszawskiej. Przypadek
sprawił, że po premierze „Czaru walca” zachorowała wykonawczyni głównej roli i wówczas
zaproponowano jej objęcie tej roli. Prasa obwołała ją następczynią największych
gwiazd. Rozpoczęła oszałamiającą karierę również na scenach zagranicznych. W 10
lat po debiucie zagrała po
raz pierwszy w filmie „10
procent dla mnie”. Odtąd
była już filarem polskiej filmowej komedii muzycznej.
Pełna temperamentu grała
kobiety energiczne, wyemancypowane, samodzielne, decyzyjne – przykład – film „Pani
minister tańczy”. Podczas okupacji odmówiła współpracy
z oficjalnymi teatrami i śpiewała
wyłącznie w kawiarniach prowadzonych przez aktorów. Po
wojnie jeździła z recitalami po
kraju. Od 1956 roku występowała w Warszawskiej Operetce.
Przed śmiercią przekazała 100
kafli flamandzkich na Zamek
Warszawski. Spoczywa na
Cmentarzu EwangelickoReformowanym.

Merkiel-Sokolicz Antonina (1879-1942)
Działaczka polityczna i kulturalna. Publicystka,
pisarka, tłumaczka powieści U. Sinclaira. Autorka powieści i utworów scenicznych o charakterze społecznym. Od 1920 roku członek KPP,
założycielka stowarzyszenia „Scena i lutnia robotnicza”. Więzień Oświęcimia, gdzie zmarła.
Marrené-Morzkowska Waleria (1832-1903)
Pierwszą powieść napisała w roku 1857, kolejną
dopiero po siedmiu latach, a następne publikowała już systematycznie co roku. Tematem jej
powieści były przeżycia kobiet w źle dobranych
małżeństwach. W latach 1882-1883 była właścicielką czasopisma „Mody Paryskie”. W roku
1886 objęła w „Świcie” schedę po Marii Konopnickiej. Prowadziła również salon literacki. Angażowała się w akcje charytatywne, działała na
rzecz emancypacji kobiet. Z czasem przestała
pisać i zaczęła udzielać lekcji. Spoczęła na Powązkach.
Meller Zofia z Vergich (1848-1909)
Literatka. Pochodziła z rodziny greckich przemysłowców osiadłych w Polsce. Pisać zaczęła
w wieku 19 lat, był to oryginalny utwór dramatyczny zatytułowany „Złote Runo”. Największe sukcesy przyniosły jej krótkie jednoaktowe

Tola Mankiewiczówna.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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Warszawy, Krakowa, Lwowa i na prowincji. Grały je również teatrzyki amatorskie oraz wędrowne. Była autorką
powieści obyczajowej „Grochowe wianki” i licznych opowiadań satyrycznych. W latach
osiemdziesiątych prowadziła w swym mieszkaniu w pobliżu Teatru
Wielkiego salon literacki gromadzący wybitnych pisarzy, aktorów
i śpiewaków. Niektóre utwory publikowała pod pseudonimem Wiktor Burzan. Po
śmierci męża żyła w samotności, uczęszczając na premiery teatralne.
Melcer Wanda I v. Rutkowska
II v. Stekkerowa (1896- 1972)
Polska poetka i powieściopisarka, publicystka. Studiowała filozofię oraz nauki
piękne. Pochowana na
Powązkach.
Męczkowska Teodora
z Oppmanów (1870-1954)
Pedagog i działaczka społeczna.
Autorka postępowych prac pedagogicznych o wychowaniu seksualnym i koedukacji (redagowała je
m.in. w tygodniku „Ogniwo”, np. niejednokrotnie omawiając sprawę walki
z nierządem). Razem ze Stefanią Sempołowską
i Julią Unszlichtówną prowadziła Trzyletni Kurs
Pedagogiczny (1900-1903). Współzałożycielka
Towarzystwa Eugenicznego. Działaczka ruchów
feministycznych, współinicjatorka i przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Kobiet z Wyższym Wykształceniem. Spoczywa na Cmentarzu
Powązkowskim.
Michałowska Jadwiga z Barszczewskich
(1884‑1966)
Nauczycielka i pedagog z nowoczesnymi metodami. Organizatorka i dyrektor Gimnazjum im.
M. Konopnickiej. Działaczka Stowarzyszenia Kobiet z Wyższym Wykształceniem, Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół Średnich. Organizowała
tajne nauczanie. Współpracowała z RGO, Komitetem Pomocy Dzieciom i Młodzieży. Spoczywa
na Powązkach.

Helena Modrzejewska.
Ze zbiorów T. W. Świątka.
utwory o charakterze komediowo-satyrycznym. Tematy czerpała z życia sfer ziemiańskich
i mieszczańskich. Była jedyną kobietą w kraju,
która poświęciła się twórczości komediopisarskiej. Z powodzeniem tłumaczyła też jednoaktówki dla teatrów francuskich i włoskich.
Komedie jej cieszyły się dużym powodzeniem
i były wystawiane w teatrzykach ogródkowych

Mieszkowska Jadwiga z Rokoszów (1905-1973)
Działaczka harcerska. Założycielka i długoletnia
działaczka klubu SKS „Warszawianka”. Mistrzyni w biegach długich, rekordzistka Polski w biegach na 800 m.
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Mniszkówna Helena I v. Czyżyńska
II v. Rawicz-Radomyska (1878-1943)
Właściwie: Mniszek-Tchórznicka. Pisarka i działaczka społeczna w Warszawie i Kucharach
koło Drobina (płockie) oraz w Sabni, gdzie
mieszkała do końca swego życia. Autorka m.in.
„Trędowatej” i „Ordynata Michorowskiego”.
Jej powieści, choć wyśmiewane i wyszydzane,
doczekały się podwójnej ekranizacji, i to w doborowej obsadzie.

Morsztynkiewiczowa Helena z Kurkiewiczów
(1894-1983)
Architekt, urbanista. Współprojektowała m.in.:
Pole Mokotowskie, Młociny, Żerań, Żoliborz.
Uczestniczyła w życiu niepodległościowym,
członek POW. Spoczywa na Powązkach.
Mościcka Michalina z Czyżewskich (1871-1932)
Działaczka społeczna i niepodległościowa na terytorium Polski i Szwajcarii. Radna miasta Lwowa. Organizatorka i przewodnicząca wielu akcji
i instytucji opieki społecznej w Warszawie i na
terenie kraju. Żona prezydenta RP. Pochowana
na Powązkach.

Modrzejewska Helena (1840-1909)
Jedna z najbardziej popularnych i znanych polskich aktorek. W Warszawie występowała pomiędzy rokiem 1869 a 1876. Pełna talentu i osobowości była ulubienicą nie tylko publiczności
warszawskiej, ale także amerykańskiej.

Motkowiczowa Janina z Horowitzów
(1875‑1960)
Pisarka, tłumaczka. Naukę pobierała m.in. na
Uniwersytecie Latającym. Pracowała (od 1893)
w bezpłatnych Czytelniach Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Brała udział w tajnym Kole Kobiet Korony i Litwy. Razem ze Stefanią Sempołowską redagowała „Dobre książki
dla młodzieży”. Wydawała pisma dla młodzieży. Po 1929 roku prowadziła wykłady na Wolnej
Wszechnicy Polskiej. Po II wojnie została odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Moraczewska Zofia (1873-1958)
Nauczycielka, działaczka społeczna, polityk.
Pracowała w Związku Sanitariuszek i w redakcji
„Głosu Kobiet”. Posłanka na Sejm Ustawodawczy i III kadencję Sejmu II RP. Po Przewrocie Majowym stanęła na czele Demokratycznego Komitetu Wyborczego Kobiet Polskich, który już
pod nazwą Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet
stał się największą kobiecą organizacją.
Morantowicz Cecylia (1885?-1966)
Sędzia i miłośnik zwierząt. Prezes Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami. Spoczywa na Cmentarzu Powązkowskim.

Mrozińska Mary (1886-1921)
Aktorka i piosenkarka m.in. kabaretu „Momus”.
Pierwsza kobieta w historii polskiego lotnictwa
z licencją pilota.

Morawska Zuzanna (1848-1922)
Pedagog i pisarka. Prowadziła słynącą z bardzo wysokiego poziomu nauczania 7-klasową
żeńską pensję na rogu Siennej i Marszałkowskiej, którą ukończyły m.in.: dr Maria LipskaLibrachowa – późniejszy profesor psychologii
wychowawczej i pedagogiki eksperymentalnej w Wolnej Wszechnicy Polskiej, dr Janina
Klawe – socjolog, dr Julia Dickstein-Wieleżyńska – publicystka i pisarka, Jadwiga Dziubińska
– organizatorka pierwszych Kółek Rolniczych,
Irena Kosmowska – posłanka, Maria Sokalowa
– działaczka społeczna, Zuzanna Kraushar-Rabska – pisarka. Napisała kilka powieści dla dzieci,
m.in.: „Wilcze Gniazdo” (1885), „Z życia małych
dzieci” (1890), „Złota Ostroga” (1901).

Mrozowska Zofia (1922-1983)
Wybitna aktorka polska związana z Teatrem
Współczesnym w Warszawie od początku jego
istnienia. Znakomita odtwórczyni wielu współczesnych ról teatralnych i filmowych, występowała również
w Polskim Radiu i Telewizji, była wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole
Teatralnej w Warszawie. Pochowana na
Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym.

Mortkowicz-Olczakowa Hanna (1905-1968)
Pisarka. Napisała biografie, m.in.: „Janusz
Korczak”, „Panna Stefania”, „O Stefanie
Żeromskim”.
Michalina Mościcka.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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Munclingrowa Janina (1893-1970)
Aktorka dramatyczna scen warszawskich, głównie Teatru Polskiego, odtwórczyni wielu charakterystycznych ról kobiet pochodzących z ludu.
Pochowana na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym.

współorganizatorką Związku Zawodowego
Literatów (od roku 1920 zasiadała w jego zarządzie). Działaczka organizacji kobiecych, Towarzystwa Opieki nad Więźniami. W czasie okupacji działaczka podziemia. Po wojnie posłanka.
Napisała m.in. „Granicę”.

aimska Joanna z Orłowskich (1814-1867)
Śpiewaczka, studiowała śpiew i grę fortepianową w konserwatorium pod kierunkiem Elsnera. Występowała na koncertach w Resursach: Obywatelskiej i Kupieckiej,
a także solo w katedrze warszawskiej. W swoim
domu, zwanym „Dworkiem nad Wisłą”, organizowała popularne w mieście spotkania muzyczne. Była siostrą znanego muzyka Antoniego Orłowskiego. Finansowała koszty kąpieli ubogich
w łaźniach miejskich.

Narbutt Klementyna (zm. 1860)
Córka Wojciecha. Jak podał po jej śmierci „Kurier Warszawski”, była „najgorliwszą zwolenniczką nauki dziejów krajowych i opiekunką
całego piśmiennictwa naszego. Wielu pisarzy
i wydawców pism, zwłaszcza w Wilnie, winni są
jej niemałą pomoc lub współudział (...). Była autorką licznych prac literackich, które pozostawiła w rękopisach”. Pogrzeb odbył się w kościele
św. Krzyża, skąd trumna pojechała na Cmentarz
Powązkowski.

Nakwaska Anna z Krajewskich (1781-1851)
Pisarka pisząca w języku francuskim i polskim,
pamiętnikarka, wizytatorka szkół średnich. Żona senatora, następnie wojewody Królestwa
Polskiego. Od 1816 roku prowadziła w Warszawie znany salon polityczny. W roku 1819 zaczęła drukować w „Pamiętniku Warszawskim”
pierwsze artykuły o kobiecej problematyce (separowania od życia społecznego itd.). Napisała
m.in.: „Uwagi o wychowaniu Polek”, „Obrazy
warszawskiego społeczeństwa”.

Nast Julianna z Hintze’ów (1811-1869)
Wdowa po jubilerze, Ludwiku Bernardzie (zm.
1838), pochowanym w rodzinnej Wirtembergii.
W latach 1838-1869 prowadziła zakład jubilerski
po mężu, w dokumentach cechowych z 1854 roku wymieniona jako: „Nast Julia – złotniczka”,
przejęła zarówno sygnaturę imienną męża, jak
i znak firmowy. Wychodzące z jej wytwórni (nazywanej fabryką), mieszczącej się przy ulicy Daniłowiczowskiej, wyroby były utrzymane w stylu
późnoklasycystycznym i empirowym, wzorowane w formie i dekoracji na wyrobach francuskich.
W zbiorach Muzeum Historycznego m. st. Warszawy znajdują się następujące wyroby pochodzące z jej zakładu: empirowa cukiernica wsparta
na dwóch delfinkach (zamykana na kluczyk), solniczka wsparta na figurce wyobrażającej smoka,
dzbanuszek z uchem z liści akantu ozdobiony
głową orła oraz szczypce do cukru zdobne motywami masek, rozetek i liści akantu.

N

Nałkowska Zofia
(1884‑1954)
Pisarka, działaczka społeczna i kulturalna.
Studiowała na
Uniwersytecie Latającym. Pierwsze
artykuły zamieszczała w „Przeglądzie Tygodniowym”. Była

Negri Pola wł. Barbara Apolonia Chałupiec
(1897-1987)
Aktorka – największa polska gwiazda w Hollywood. Do Warszawy przyjechała w roku
1902 i tu uczęszczała do szkoły teatralnej,
a później występowała w warszawskich
teatrach, m.in. w Małym i Wielkim. Zadebiutowała w 1914 roku w filmie „Niewolnica zmysłów”, następnie w „Żonie”, „Studentach”, „Bestii” i „Tajemnicach Warszawy”. Pseudonim
artystyczny przyjęła na cześć Ady
Negri (1879-1945), włoskiej pisarki
Anna Nakwaska.
Ze zbiorów
Archiwum Państwowego
m. st. Warszawy.
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i poetki. W roku 1917 wyjechała do Berlina, gdzie
występowała u Maxa Reinhardta, zagrała też
w kilku filmach niemieckich. W roku 1919 poślubiła Eugeniusza hr. Dąmbskiego, z którym
rozwiodła się w 1922 roku. W roku 1923 znalazła się w Hollywood w USA, gdzie występowała
w filmach: „Hiszpańska tancerka”, „Zakazany
raj” (wysoko oceniona za rolę carycy Katarzyny), „Hotel Imperial”, „Miłość aktorki” i innych.
Poza aktorstwem znana z romansów z Charlie
Chaplinem i Rudolphem Valentino. Stała się
konkurentką słynnej amerykańskiej gwiazdy,
Glorii Swanson. Nie odniósłszy sukcesów w filmach dźwiękowych, wróciła do Niemiec, gdzie
z rozkazu Goebbelsa otrzymała zakaz występowania w teatrze i filmie (podejrzewana o żydowskie pochodzenie), dopiero po interwencji
Hitlera wzięła udział w nakręceniu następujących filmów: „Mazurek”, „Moskwa-Szanghaj”,
„Madame Bovary” i „Tango”. Zmarła w San Antonio w USA.

szkoły, ochronki dziecięce i sieroty bez różnicy wyznania. Z powodu niezwykłej ofiarności,
za życia zaczęto ją nazywać „Matką sierot”.
Jej pogrzeb na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim, który, zgodnie z życzeniem, miał być
skromny, przerodził się w liczną, niezwykle uroczystą manifestację.
Niesiołowska-Rothertowa Zofia (1903-1959)
Historyk, nauczycielka, bibliotekarka. W czasie
Powstania Warszawskiego zabezpieczała zbiory
biblioteki miejskiej. Spoczywa na Powązkach.
Niewiadomska Cecylia (1855-1925)
Pedagog – była współorganizatorką kursów
pedagogicznych dla nauczycieli i ochroniarek
w Królestwie Polskim. Autorka i tłumaczka – pisała powieści dla dzieci i podręczniki do nauki
języka. Spoczywa na Powązkach.
Niewska-Szczekowska Olga (1900-1943)
Artystka rzeźbiarka, uczennica Bourdella, uprawiała rzeźbę portretową, była m.in. wykonawczynią podobizny z natury marszałka J. Piłsudskiego, rzeźb dekoracyjnych w pawilonach
polskich na wystawach międzynarodowych
w Paryżu, Brukseli i Berlinie. Jej rzeźba, „Kąpiąca
się”, zdobi Park im. Paderewskiego na Pradze.

Neufeldówna Bronisława (1857-1929)
Pisała w: „Gazecie Polskiej”, „Kurierze Warszawskim”, „Kurierze Codziennym”, „Tygodniku Illustrowanym”, „Wędrowcu”. Tłumaczyła
z angielskiego, francuskiego i niemieckiego.
Neybaur Joanna z Kazimirusów (1802-1885)
Filantropka i działaczka społeczna, córka piwowara Jana Bogumiła. W 1821 roku poślubiła
jubilera Stefana Neybaura. Wspólnie z mężem
wspierała Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, m.in. w 1858 roku przekazała na
jego rzecz kamienicę. Przez lata znaczne kwoty łożyła na Szpital Ewangelicki w Warszawie,

Nitschowa Ludwika z Kraskowskich (1889-1989)
Rzeźbiarka, od roku 1956 profesor nadzwyczajny
na Akademii Sztuk Pięknych. Autorka m.in. pomnika warszawskiej Syreny, stojącego nad Wisłą,
oraz pomnika Stefana Starzyńskiego z Ogrodu
Saskiego (niezbyt udana rzeźba nazwana przez
warszawiaków „pomnikiem woźnego”).
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Norblinowa Jadwiga z Fukierów (1848-1912)
Żona Ludwika, pochodziła ze znanej rodziny
winiarzy warszawskich. Działaczka społeczna,
filantropka, m.in. twórczyni pierwszej w kraju
fundacji emerytalnej dla robotników własnej
firmy: Zakładów Metalowych pf. „Norblin, Bracia Buch i T. Werner”. Na różne cele społeczne
zapisała znaczne kwoty. Wspomagała swymi
funduszami Stowarzyszenie Nauczycielek i Bon
pochodzących z Francji.

O

rdonówna Hanka, właśc. Anna
z Pietruszyńskich hr. Tyszkiewiczowa
(1902-1950)
Aktorka estradowa, teatralna i filmowa oraz piosenkarka. Jej twórczość wywarła duży wpływ na charakter polskiej piosenki
okresu międzywojennego. Więziona na początku II wojny na Pawiaku, po wypuszczeniu
opuściła Polskę, opiekowała się później dziećmi polskimi w Libanie. Zmarła na gruźlicę, pochowana na cmentarzu w Bejrucie, skąd jej
prochy zostały ekshumowane do Warszawy na
Cmentarz Powązkowski.

Pomnik Syreny w czasie okupacji
hitlerowskiej. Ze zbiorów
R. Chwiszczuka.

Orlikowska Celestyna (1892-1977)
Pedagog, dyrektor szkół, nauczycielka, działaczka harcerstwa. Podczas II wojny kierowniczka
tajnej drukarni przy ulicy Ogrodowej i pracownica kolportażu
wydawnictw Komendy Głównej
AK. Była członkiem tajnej obozowej drużyny harcerskiej „Mury”,
autorką pamiętników wojennych. Więziona w Ravensbrück.
Spoczywa na Powązkach.
Orsetti Maria (1880-1957)
Zaangażowana w budowaniu
Warszawskiej Spółdzielczości
Mieszkaniowej (m.in. WSM na
Żoliborzu). Spoczywa na Powązkach.
Orzeszkowa Eliza (1841-1910)
Pisarka i publicystka, bojowniczka o prawa kobiet. Z Warszawą
związana tylko w latach 18521857, kiedy się kształciła. W czasie Powstania Styczniowego
wspierała powstańców (udzieliła pomocy Trauguttowi). Przyjaźniła się z Marią Konopnicką.
Autorka „Nad Niemnem”. W latach 1904 i 1909 jej kandydatura
była zgłoszona do Literackiej
Nagrody Nobla.
Osiecka Agnieszka (1936-1997)
Pisarka, poetka, autorka tekstów, reżyserka. Studiowała
dziennikarstwo na UW i reżyserię w Łodzi. Swoje teksty zamieszczała m.in. w: „Sztandarze
Młodych”, „Po Prostu”, „Kulturze”. Prowadziła Radiowe
Studio Piosenki, które pozwoliło wypromować wiele osób.
Znana przede wszystkim jako
autorka kilku tysięcy tekstów
do znanych przebojów (m.in.
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„Ballada o pancernych”, „Małgośka”, „Niech
żyje bal”, „Uciekaj moje serce”). Napisała m.in.
„Szpetnych czterdziestoletnich”, pamiętnik dedykowany Adamowi Michnikowi, a także książki
dla dzieci. Zmarła na raka, została pochowana
na Powązkach.

Petersowa Zofia z Majdów (1902-1955)
Literatka, tłumaczka, działaczka społeczna. Absolwentka gimnazjum Z. Kurmanowej w Warszawie i studiów z psychologii i ekonomii na
Wyższych Kursach Społeczno-Handlowych. Od
1923 roku pracowała w Towarzystwie Opieki
nad Więźniami „Patronat”. Członek zarządu
oddziału warszawskiego i zarządu głównego
tej organizacji, równocześnie kuratorka Domu
Opieki dla Dzieci Więźniów w Radości i kierowniczka Domu Poprawczego dla Dziewcząt na
Okęciu. W latach 1928-1939 była kuratorką więzienia Mokotowskiego. Pracę literacką rozpoczęła w 1930 roku przekładem znanej „Księgi
z San Michele” Axela Munthe, która doczekała
się wielu wydań. Następnie zajęła się przekładami z języka niemieckiego, m.in. Zweiga („Maria
Antonina”, „Magellan”, „Gwiazdy ludzkości”),
A. Schwietzera („Wśród czarnych na równiku”),
Fallady („I cóż dalej, stary człowieku”), tłumaczyła również literaturę rosyjską. Po wojnie osiadła w Łodzi i pracowała w wojewódzkim Zarządzie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, gdzie
powróciła też do działalności przekładowej.

P

annenkowa Irena (1879-1969)
Publicystka, działaczka polityczna. W czasie II wojny światowej więziona na Pawiaku i w obozach koncentracyjnych, w których nauczała. Spoczywa na Powązkach.
Papi Jadwiga (1843-1906)
Podczas Powstania Styczniowego uczestniczyła w organizowaniu pomocy rannym. W latach
1871-1874 prowadziła w konspiracji szkołę przekształconą później w oficjalną. Pisała również
opowiadania dla dzieci i młodzieży. Pochowana
została w Katakumbach. Jej imieniem nazwano
stypendium dla nauczycielek.

Pauszer-Klonowska Gabriela (1908-1996)
Autorka utworów dla dzieci i młodzieży, czytanek szkolnych oraz tłumaczka. Debiutowała
w 1929 roku na łamach tygodnika „Wiadomości Literackie” jako krytyk. W roku 1933 ogłosiła
szkic „Ghandi, prorok Indyj” pod ps. Gabriela
Klaner. W latach 1930-1939 była współpracowniczką Polskiego Radia. W latach 1939-1940
przebywała we Lwowie, skąd trafiła do Baszkirii
w charakterze nauczycielki. W latach 1945-1946
przebywała w Moskwie, skąd wróciła ponownie do Warszawy. Wśród powieści na uwagę
zasługują: „Ostatnia miłość w życiu Bolesława
Prusa”, „Pani Eliza” – opowieść o życiu Elizy
Orzeszkowej, „Pani na Puławach” i „Piękny Potocki”. Pochowana na Cmentarzu Wojskowym
na Powązkach.

Petrowa Aleksandra (1816-1883)
Rosjanka, żona wysoko postawionego urzędnika państwowego w Królestwie. Redaktorka
pisma „Czytelnia Niedzielna”. Założyła zakład
zwany popularnie Magdalenkami (od prowadzących go zakonnic), który był domem poprawy dla upadłych dziewcząt.
Pianko Gabriela (1893-1973)
Filolog klasyczny, tłumacz literatury romańskiej oraz niemieckiej i angielskiej. W okresie od
1936-1939 r. współpracowniczka i propagatorka
współczesnej polskiej kultury na łamach czasopisma „Polonia-Italia”. Po wojnie autorka prac
z zakresu literatury greckiej i rzymskiej, długoletnia współpracowniczka czasopisma „Meander”, tłumaczka tekstów pisarzy greckich i łacińskich niepublikowanych dotychczas w języku
polskim, m.in. listów Cycerona. Była wiceprezesem i członkiem honorowym Koła Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Filologicznego.
Pochowana na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym.

Peretjatkowicz Janina (1890-1963)
Pedagog i nauczycielka. Organizatorka tajnego
nauczania w czasie II wojny światowej. Więźniarka Pawiaka i Ravensbrück. Spoczywa na Powązkach.
Perzanowska Stefania (1896-1974)
Lekarz w służbie zdrowia terenów radomskich
i warszawskich przed II wojną światową i po
niej. W 1942 roku wywieziona do Majdanka,
gdzie zorganizowała szpital kobiecy, ocalając
życie setkom ludzi. Kawaler Virtuti Militari. Spoczywa na Powązkach.

Pierożyńska Marianna Franciszka
z Marunowskich (1763-1816)
Rodzona siostra Agnieszki Truskolaskiej, uważana za „jedną z najpierwszych w swoim czasie narodowej sceny artystek”. Występowała
w Lublinie, we Lwowie i w Nieświeżu, w którym
jej mąż objął teatr dworski. Następnie grywała
w Wilnie, w zespole Wojciecha Bogusławskiego,
a od roku 1786 w Teatrze Narodowym w Warszawie. Z Bogusławskim nie tylko łączyła ją miłość
do teatru – mieli ze sobą dwójkę dzieci: Rozalię

Peszyńska Janina (1887-1949)
Bibliotekarka. Pracę w Bibliotece Publicznej
podjęła w roku 1921, choć była z nią związana
od dawna – w latach 1908-1910 pracowała dorywczo jako wolontariuszka w czytelni przy ul.
Rysiej i wspierała ją składkami.
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i Teodora (w przyszłości zostali aktorami). Nie
pobrali się nawet po unieważnieniu jej małżeństwa z Pierożyńskim. Później występowała ponownie we Lwowie – była pierwszą polską Julią
i Ofelią. Zmarła dręczona chorobą. Spoczęła na
Powązkach w mogile bez nagrobka.

Pomirowska Maria z Głowackich (1890-1980)
W czasie II wojny w ZWZ AK, kierowniczka zespołów kobiecych. W Powstaniu Warszawskim
porucznik AK, komendantka szpitala polowego.
Spoczywa na Powązkach.
Porazińska Janina (1888-1971)
Petka, pisarka, publicystka, tłumaczka. Pierwsze artykuły zamieściła w „Wędrowcu” (1903).
Pisała w tytułach dziecięcych: „Przyjaciel Dzieci”, „Promyk” i „Promyczek” . W roku 1915 przy
ulicy Dzielnej uruchomiła ochronkę „Przyjaciel
Dzieci”, która powstała z funduszy przekazanych przez dzieci tygodnika o tym samym tytule.
W latach 1927-1939 była redaktorem czasopism:
„Płomyczek”, „Słonko” i „Poranek”. W czasie
okupacji działa w podziemiu. W roku 1969 została Kawalerem Orderu Uśmiechu. Napisała
m.in.: „W Wojtusiowej Izbie” (1925), „Kopciuszek” (1929), „Jaś i Małgosia” (1933). Spoczywa
na Powązkach.

Piłsudska Aleksandra ze Szczerbińskich
(1882‑1963)
Działaczka PPS i POW, druga żona marszałka
Józefa Piłsudskiego. W dwudziestoleciu udzielała się w szeregu instytucjach charytatywnych,
m.in. Rodzina Wojskowa, była członkiem Komitetu Rodziców Gimnazjum i Liceum Wandy z Posseltów Szachtmajerowej, które ukończyły obie
jej córki Wanda i Jadwiga. Zmarła w Londynie,
jej prochy zostały sprowadzone do Polski i spoczęły na cywilnym cmentarzu na Powązkach.
Piotrowska Anna Maria (1907-1972)
Fizyk, działaczka harcerska, nauczycielka. W czasie II wojny światowej brała udział w tajnym nauczaniu. Spoczywa na Powązkach.

Pozzy-Semadeni Letycja (1909-1993)
Córka znanego warszawskiego cukiernika, właściciela cukierni „Pod Filarkami” (w gmachu Teatru Wielkiego) i cukierni Lourese’a w Hotelu
Europejskim przy Krakowskim Przedmieściu.
Działaczka ruchu kobiecego w Polsce, a także
w Szwajcarii.

Piskorska Maria z Podgórskich (1906-1980)
Nauczycielka, harcmistrzyni, współtwórczyni
Szarych Szeregów, żołnierz AK, działaczka społeczna. Spoczywa na Powązkach.
Płotnicka Chana (1918-1943)
Jeździła do gett i jako agitatorka namawiała
młodzież do oporu. Zginęła w getcie warszawskim podczas obławy.

Prauss Zofia (1876-1945)
Działaczka społeczna i polityczna – zaangażowana w PPS-ie. Za swoją działalność zesłana
na Sybir, skąd zbiegła, ponownie aresztowana
zmuszona do emigracji (na Sorbonie ukończyła studia matematyczne). W okresie międzywojennym najpierw
inspektor pracy a później
posłanka. W czasie wojny
w AK – w 1942 roku aresztowana, zmarła tuż przed
wyzwoleniem w Oświęcimiu.

Podhorska-Okołów Stefania (1884-1962)
Pisarka i publicystka. W latach 1900-1912 była
nauczycielką. W latach 1921-1922 (i również
1927-1939) pełniła funkcję redaktorki pisma „Bluszcz”. Po wojnie pisała do warszawskich pism – m.in.: „Warszawa mego dzieciństwa” (1955).
Podkowińska Zofia (1894-1975)
Archeolog. W czasie II wojny ratowała
Żydów. Zabezpieczała również zbiory
Biblioteki Narodowej. Spoczywa na Powązkach.

Prusiecka Józefa
(ok. 1815‑1887)
Autorka książek dla młodzieży. Pisała m.in. dla „Zorzy”.
Trudna sytuacja finansowa
zmusiła ją do zarzucenia
pisania i podjęcia zawodu pedagoga.
Została pochowana na Powązkach.

Pohoska Hanna z Rzepeckich (1895-1953)
Historyk, docent Uniwersytetu Warszawskiego. Działaczka społeczna. W czasie
II wojny wykładała potajemnie na Uniwersytecie Warszawskim. Żona wiceprezydenta Warszawy – Jana, rozstrzelanego w Palmirach.
Aleksandra Piłsudska.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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Pruszakowa Seweryna z Żochowskich
(1816‑1905)
Od roku 1847 prowadziła w Warszawie salon artystyczny. Przyjaźniła się z Narcyzą Żmichowską.
Swoje utwory zamieszczała m.in. w „Bibliotece
Warszawskiej”. Organizowała „Piątki” w czasie
Powstania Styczniowego. Po wyjeździe do Paryża objęła „Kroniki Paryskie” w „Bibliotece Warszawskiej”. Pisała aż do 85. roku życia.

zasług społecznych znana w Warszawie jako
„Niezłomna księżna”. Opisana przez Małgorzatę Szejnert w artykule cyklicznym zatytułowanym „Mitra pod kapeluszem, czyli z życia książąt i hrabiów w PRL” drukowanym w „Polityce”
(1981), co skończyło się awanturą.
Radziwiłłowa Maria ks. z ks. Lubomirskich
(zm. 1794)
Rozwiedziona żona Karola ks. Radziwiłła, zw.
„księżną miecznikową” – „Sawantka, strojnisia,
zimna i wyrachowana, pojętna uczennica Woltera”. Wielka miłość romantycznego Francuza,
Jacques Henri Bernardin de Saint-Pierre, stała
się później heroiną jego słynnej w ówczesnym
świecie powieści Paul et Virginie. Była działaczką konfederacji barskiej, czym zaskarbiła sobie
sympatię Józefa Wybickiego. W Warszawie
urządziła teatr amatorski, a w Wiązownie założyła wspaniały park. Złożyła hojną ofiarę na cele
insurekcji 1794 roku, czego nie uczyniły osoby
związane z dworem królewskim.

Prystorowa Janina (1881-1975)
Działaczka społeczna i polityk (udzielała się
w PPS). W roku 1912 więziona w Cytadeli i na Pawiaku. W okresie międzywojennym była posłanką na Sejm IV Kadencji.
Przybyłko-Potocka Maria (1873-1944)
Aktorka m.in. Teatru Polskiego, reżyserka, organizatorka zespołów aktorskich. Zginęła podczas
Powstania Warszawskiego w Parku Dreszera,
w wyniku pacyfikacji okolicznych domów. Spoczywa w Alei Zasłużonych na Powązkach.

R

abska Zuzanna (1888-1960)
Pisarka, poetka. Córka Krausharów. Od
roku 1825 pełniła funkcję redaktora literackiego „Kuriera Warszawskiego”. Była
członkiem Rady Towarzystwa Polsko-Włoskiego imienia Dante Alighieri. Współtworzyła Towarzystwo Miłośników Ekslibrisu.

Radziwiłłówna Anna (1467-1522)
Księżna mazowiecka. W roku 1505 uznana przez
króla Jana Olbrachta opiekunką ziemi mazowieckiej. Walczyła o odrębność Mazowsza, przeciwstawiając się wcieleniu go do Korony. Zabiegała
o założenie w Warszawie biskupstwa. Po zniszczeniu miasta przez pożar zwolniła mieszczan
od świadczeń na piętnaście lat.

Raczyńska Zofia (1831-1903)
Nauczycielka – prowadziła tajne nauczanie literatury, geografii i historii Polski. Przełożona pensji
skupiającej wybitnych pedagogów. Pochowana
na Powązkach.
Radlińska Helena (1879-1954)
Znana również pod pseudonimem Orsza. Działaczka społeczna i pisarka. Od roku 1925 wykładała w Wolnej Wszechnicy Polskiej. Przy Wolnej
Wszechnicy zorganizowała studium pracy społeczno-oświatowej – po dwóch latach nauki (rok
teorii i rok praktyki) wychodzili z niej instruktorzy społeczni. Od 1922 roku redagowała „Rocznik Pedagogiczny”. W czasie II wojny światowej
wykładała na tajnych kompletach. Autorka wielu prac związanych z oświatą, pedagogiką i bibliotekarstwem.
Radziwiłłowa ks. Maria z hr. Żółtowskich
(1905-1999)
Wdowa po Konstantym z Zegrza (tzw. Szydłowiecka gałąź rodu Radziwiłłów). Z powodu
Helena Radlińska.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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Rau Zofia z Vetterów (1837-1907)
Żona Wilhelma Ellisa Raua, współwłaściciela
i członka zarządu Towarzystwa Przemysłowych
Zakładów Mechanicznych i Górniczych pf. „Lilpop, Rau i Lowenstein” w Warszawie. Wykonawczyni jego testamentu i fundatorka Ogrodów Dziecięcych im. W. E. Raua w Warszawie
(statut zatwierdzony 1901). Razem z mężem
przekazywała znaczne fundusze na rzecz Szpitala Ewangelickiego w Warszawie oraz szkół
zborowych i ochronek. Długoletnia przewodnicząca Koła Pań Opiekunek Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie. Mieszkając
pod koniec życia we Frankfurcie nad Menem
przekazała 100 tys. rubli w złocie instytucjom
zborowym w Warszawie.

Rode Helena z Liebeltów (1885-1944)
Córka Jana Wilhelma i Julii Marceli z Ristowów,
żona przemysłowca Edwarda Rode (1885-1923),
w prostej linii potomka aptekarza Augusta III Sasa – Karola Fryderyka Rhode. Od najmłodszych
lat pomagała matce w działaniach społecznych
na rzecz potrzebujących, dożywiała głodnych,
wspomagała datkami, uczestniczyła w akcji pomocy świadczonej przez cech piekarzy na rzecz
wdów i czeladników piekarskich – sama po śmierci męża prowadziła m.in. piekarnię mokotowską
„Nowość”. Zmarła w Piastowie pod Warszawą,
po opuszczeniu obozu przejściowego w Pruszkowie (Dulag-121).
Rodziewiczówna Maria (1863-1944)
Publicystka i pisarka. Przyjechała do Warszawy
w roku 1871 wraz z rodzicami, którzy wrócili z zesłania. Po śmierci ojca zarządzała folwarkiem
w Hruszowej, odziedziczonym po rodzicach.
W 1885 r. wygrała konkurs literacki w „Świcie”,
powieścią „Straszny Dziadunio”. W roku 1906
założyła tajne stowarzyszenie Unia. Od roku
1908 redagowała pismo „Łan Polski”. W czasie I wojny udzielała się społecznie, zarówno
w Warszawie, jak i w Hruszowej. Napisała m.in.
„Lato leśnych ludzi”. Ubierała się po męsku i nosiła krótkie włosy. Okupację i powstanie spędziła w Warszawie.

Ressau Marianna (1891-1985)
Zasłużona nauczycielka gimnazjów i szkół podstawowych, zaangażowana w tajne nauczanie,
do ostatnich chwil związana ze Szkołą Podstawową Nr 33, w której rozpoczęła pracę jeszcze
przed II wojną, gdy mieściła się w al. 3 Maja,
a później aż do emerytury przy ul. Grottgera
(od 1937 nowa siedziba szkoły) na warszawskim
Mokotowie. Przebojowa, bezkompromisowa,
do końca bezpartyjna. Odznaczona Medalem
Edukacji Narodowej i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Romaszko Zofia z Kerntopfów (1896-1974)
Pianistka, profesor Konserwatorium Wileńskiego i Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi, znakomity pedagog, wychowawca kilku pokoleń
pianistów. Pochowana na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.

Ritter Amalia (1894-1971)
Działaczka ruchu robotniczego SDKPiL, pochodząca z rodziny od kilku pokoleń zaangażowanej
w działalność niepodległościową. Po raz pierwszy aresztowana w wieku 15 lat za przechowywanie broni i przez rok więziona na Pawiaku. W 1920 roku ochotniczka pomocniczej organizacji kobiecej. Podczas
okupacji hitlerowskiej uczestniczka
ruchu oporu. Dzięki znajomości języka
niemieckiego pracowała jako sprzątaczka w PKP i kopiowała dokumenty
dotyczące transportów niemieckich
wysyłanych na wschód. Więzień Pawiaka i obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Pochowana na Cmentarzu
Ewangelicko-Augsburskim.
Rivoli Paulina (1817?-1881)
Śpiewaczka opery warszawskiej, wykonawczyni tytułowej partii „Halki”
na premierze w Warszawie w 1858
roku – jej interpretacja przeszła do
legendy.
Maria Rodziewiczówna.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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Rosenblum-Szymańska
Zofia (1888-1978)
Lekarz,
współtwórca opieki zdrowotnej
nad dziećmi w Polsce.
Medycynę studiowała
w Paryżu. Prowadziła
badania dzieci w Domu
Sierot Korczaka przy ul.
Krochmalnej 92. W roku 1923 zaczęła pracować w Ubezpieczalni
Społecznej, kierowała
założoną przez siebie
poradnią Pedagogiczną (w roku 1928 powierzono jej zorganizowanie poradni przy I Miejskim Ośrodku Zdrowia
przy Puławskiej 92).
W 1928 roku zorganizowała w Otwocku Zakład Specjalny dla Dzieci.
W czasie II wojny pracowała w getcie, które
opuściła. Po wojnie kontynuowała pracę na
rzecz dzieci.

Teatr Wielki, przez który
przewinęły się pokolenia
warszawskich artystek.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

Rotwand Maria Józefa z Kruszewskich
Potworowska (1905-2007)
Założycielka Warszawskiego Stowarzyszenia
Plastyków. Ukończyła słynną prywatną szkołę
Blanki Mercere, następnie w latach 1928-1934
studiowała sztuki piękne w Warszawie. W 1932
roku poślubiła bankiera Andrzeja Rotwanda,
właściciela i prezesa Banku Zachodniego, z którym podróżowała do Francji, Anglii, USA, Afryki
Północnej i Włoch, gdzie siostra męża była frejliną dworu króla Wiktora Emanuela. Malowała
martwą naturę, zabytki architektury oraz portrety, Obrazy jej znajdują się we Włoszech, Anglii,
USA, Australii i w Polsce. W roku 1935 otrzymała
zaszczytne wyróżnienie Towarzystwa Zachęty
Sztuk Pięknych za akwarelę „Wnętrze kościoła
w Kościanie (Wielkopolska)”. Wielokrotnie odznaczana za granicą.

Organizatorka kursów pedagogicznych, założycielka szkoły koedukacyjnej w Konstancinie.
Członek zarządu Schronienia Nauczycielek oraz
Polskiej Macierzy Szkolnej. Spoczywa na Cmentarzu Powązkowskim.
Rychter Maria (1887-1975)
Bibliotekarka, działaczka patriotyczna (m.in.
członek POW AK) i społeczna (Związek Pracy
Obywatelskiej Kobiet i Przysposobienia Wojskowego Kobiet). Dziennikarka. Spoczywa na
Powązkach.

S

amotyhowa Nelly (1876-1966)
Przed I wojną światową i w czasie II wojny prowadziła tajne nauczanie w Warszawie. Autorka książek i scenariuszy filmowych o sztuce. Spoczywa na Powązkach.

Rotwand Maria z Wawelbergów (1846-1894)
Działaczka społeczna, m.in. założyła i utrzymywała własnym sumptem ochronkę (na Lesznie)
dla dzieci, niezależnie od ich pochodzenia i wyznania. Założyła szwalnię i szkółkę dla dziewcząt w Młocinach, a także prowadziła kuchnię
wydającą bezpłatne obiady. Od roku 1892 systematycznie organizowała (wspólnie z Cecylią
Walewską, Marią Arctówną i Emilią Pankiewiczówną) tzw. „wakacje szwaczek”.

Sapieżyna ks. Maria ze Zdziechowskich
(1910‑2009)
Córka ministra skarbu II RP, żona Jana Andrzeja Sapiehy (1910-1989). Podczas okupacji członek wywiadu francuskiego Résistance – w roku
1962 włoska gazeta nazwała ją polską Matą Hari.
Działaczka społeczna na międzynarodową skalę
– była twórcą Fundacji Pomoc Dzieciom Polskim,
współzałożycielką i Prezydentem Fundacji Ex
Animo, działaczką Fundacji Lus et Lex. W 2008
roku wydała wspomnienia zatytułowane „Moje
życie, mój czas”.

Rudzka Leonia (1859-1929)
Pedagog i działaczka społeczna. Przełożona
pensji dla dziewcząt w Warszawie, którą założyła w roku 1884 z najwyższymi klasami tajnymi.
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Sawicka Maria (1905-1991)
Pomagała członkom Żydowskiej Organizacji
Bojowej. Przenosiła prasę, broń, dokumenty.
Zmarła w Łodzi.

pokojowej nagrody Nobla. Umarła tam, gdzie
się urodziła, czyli w Warszawie, a spoczęła na
Cmentarzu Powązkowskim.
Seydel Julia (1881-1954)
Lekarz bakteriolog, wybitny znawca schorzeń
błoniczych. Jako pierwsza kobieta w Polsce
awansowała na stanowisko starszego asystenta, a później adiunkta. Pracownik naukowy Państwowego Zakładu Higieny, autorka licznych
prac. Pochowana na Cmentarzu EwangelickoAugsburskim.

Schuch (Schuchowa) Stefania Jadwiga
z Hamanów (1890-1972)
Literatka, autorka słuchowisk radiowych i książek dla dzieci i młodzieży, z których niektóre
zostały przetłumaczone na język niemiecki i holenderski. Pochowana na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym.
Sempołowska Stefania (1869-1944)
Nauczycielka, publicystka, pisarka, varsavianistka (w tym przewodniczka miejska) oraz
działaczka społeczna i patriotyczna. Pracowała
w bezpłatnych czytelniach Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Prowadziła pensję
dla dziewcząt (od 1894-1903 przy ulicy Świętokrzyskiej 17). Była współorganizatorką Uniwersytetu Latającego. Działała w wielu tajnych
organizacjach (m.in. w Stowarzyszeniu Kursów
dla Analfabetów Dorosłych, Towarzystwie Kultury Polskiej). W roku 1903 została przez władze rosyjskie wydalona z Warszawy – na dworcu ostentacyjnie żegnana była przez 500 osób.
Organizowała strajk szkolny w roku 1905. Pomagała więźniom politycznym. Napisała m.in.
„Warszawę wczoraj i dziś” (1928). Spoczywa
na Powązkach.

Sforza D’Aragona Bona (1449-1557)
Królowa Polski, w Warszawie mieszkała od roku 1548-1556. Zaprowadziła w Warszawie nowy
porządek ogniowy, przyczyniła się do rozwoju
przemysłu. Wprowadziła renesansowe akcenty
w architekturze i obyczajach.
Siemaszkowa Wanda (1867-1947)
Aktorka i reżyserka, dyrektorka teatrów. Występowała na scenach polskich i objazdowych.
Jedna z czołowych heroin repertuaru modernistycznego (utwory Ibsena, Wyspiańskiego
i Rydla).
Sikorska Jadwiga (1846-1927)
Pedagog i nauczycielka. Od roku 1874 przełożona własnej pensji (późniejsze gimnazjum im.
Królowej Jadwigi), którą w roku 1918 przekazała władzom niepodległego już kraju. Fundatorka i opiekunka schroniska dla nauczycielek.
Gmach założonej przez nią szkoły, po części
odbudowany (na jego nieistniejącym podwórku stoi dzisiaj pomnik Witosa), mieści agendy
Kuratorium Oświaty, uchodził za bardzo nowoczesny – posiadał na dachu taras, na który
wychodziły uczennice w miesiącach ciepłych.
Spoczywa na Powązkach.

Sendlerowa Irena z Krzyżanowskich
(1910‑2008)
Z wykształcenia prawniczka. Społecznie udzielała się jeszcze przed wojną w Sekcji Pomocy
Matce i Dziecku przy Obywatelskim Komitecie
Pomocy Społecznej. Utworzona w roku 1942
Rada Pomocy Żydom „Żegota” mianowała ją
szefową wydziału dziecięcego. W czasie okupacji niemieckiej uratowała około 2500 żydowskich dzieci umieszczając je w przybranych
rodzinach, sierocińcach i klasztorach (za co
w 1965 uhonorowana została przez Instytut
Yad Vashem medalem „Sprawiedliwy Wśród
Narodów Świata”). Więziona i torturowana
przez Niemców wykupiona została przez swoją organizację. Po wojnie również udzielała się
społecznie – tworzyła domy dziecka, założyła
Ośrodek Opieki nad Matką i Dzieckiem. W czasach stalinowskich była prześladowana i więziona przez komunistów. PRL zapomniał o jej
zasługach, a przecież uratowała dwa razy więcej osób niż znany Oskar Schindler. Również
Polska po roku 1989 zapomniała o jej bohaterstwie, a jej zasługi odkryła dopiero pod koniec
XX wieku Ameryka. Pod koniec życia wielokrotnie nagradzana i honorowana – otrzymała
m.in. Order Orła Białego, Honorowe Obywatelstwo miasta Warszawy. Była zgłoszona do

Sitańska Dorota (1767-1797)
Śpiewaczka i tancerka, wychowanka szkoły baletowej Tyzenhauza w Grodnie, uczennica Le
Doux. Jako tancerka zadebiutowała w Warszawie w 1785 roku, a jako śpiewaczka na dworze
króla Stanisława Augusta w 1786 roku w operze
Sacchiniego „Dla miłości zmyślone szaleństwo”
w roli Sylwii”. Śpiewała również po włosku
i francusku, koncertowała w Pomarańczarni
i w Teatrze na Wyspie w pierwszych rolach we
francuskich operach komicznych i wodewilach.
Tańczyła Kleopatrę w słynnym balecie wystawionym w Łazienkach w rocznicę elekcji 7.09.1791
roku dla 3000 widzów. Rysowana przez Norblina. Kochał się w niej ks. Józef Poniatowski.
Siwkowska Janina z Welke’ów (1896-1981)
Pisarka, poetka (znana m.in. z „Gdy rozkwitną jabłonie”). Popularyzatorka historii,

64

Sokołowska Alina Julia z Damięckich (1911-1974)
Historyk Warszawy – kustosz i kierownik działu
historii Warszawy Muzeum Historycznego m.
Warszawy, redaktor biuletynów Komisji Historycznej wolskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, współorganizatorka Muzeum
Woli. Autorka prac naukowych, współautorka
wydawnictwa „Biografia Warszawy”, „Encyklopedii Warszawy” i „Polskiego Słownika Biograficznego”.

Gimnazjum im. Królowej Jadwigi
przy pl. Trzech Krzyży.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
współpracowniczka Komisji do Badań Literatury i Oświaty w Polsce, Komisji Językowej
przy Uniwersytecie Warszawskim. Więźniarka obozów koncentracyjnych. Spoczywa na
Powązkach.

Sowińska Katarzyna Antonina ze Schraederów
I v. Jonas (1776-1860)
Jej drugim mężem był Józef Longin Sowiński,
późniejszy generał, bohaterski obrońca Woli
w Powstaniu Listopadowym. W młodości grywała na fortepianie z Fryderykiem Chopinem.
Wielka społecznica – jej dom w czasie walk
był lazaretem, ponadto organizowała pomoc
dla rodzin zesłańców i pracowała w szpitalach
wojskowych. W 1831 roku została wybrana
główną opiekunką związku Dobroczynności
Patriotycznej, za co w roku 1832 została aresztowana i osadzona w łomżyńskim klasztorze.
Jednym z powodów aresztowania było m.in.
to, iż swoje folwarki, Wierzbno i Wyględów,
rozparcelowała wśród włościan. Jej pogrzeb
na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym
stał się początkiem szeregu zrywów patriotycznych ludności Warszawy.

Skiwska Izabela z Szaniawskich (1818-1913)
Była fundatorką domu dla „chorych matek”,
którym przez długie lata się opiekowała. Jej meble po śmierci zasiliły zbiory Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości.
Sobańska hr. Ludwika z Wodzickich (1857-1944)
Zamordowana przez Niemców ze 180 chorymi i rannymi ufundowanego przez siebie Domu Opieki dla Nieuleczalnie Chorych przy ulicy
Leszno.
Sobieska Maria Kazimiera z de la Grange
d’Arquien (1641-1716)
Początkowo dama dworu królowej Marii Ludwiki, żona Jana Zamoyskiego, a następnie króla
Jana III Sobieskiego, zw. Marysieńką. Fundatorka kościoła Sakramentek na Nowym Mieście
w Warszawie, a w miejscu dzisiejszego Teatru
Wielkiego postawiła potężny gmach, zw. Marywilem, mieszczący hale targowe, zajazd i giełdę. Na północ od Warszawy wzniosła pałacyk
wiejski, zwany Marymontem.

Steinbergowa Aniela z Berlinerblaumów
(1896‑1988)
Urodziła się w Wiedniu. W 1920 roku ukończyła
studia prawnicze. W czasie II wojny światowej
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legitymowała się fałszywymi papierami, co dało
jej po wojnie możliwość odmłodzenia się o kilka
lat. W roku 1955 wzięła udział w procesie Kazimierza Moczarskiego – był to pierwszy proces,
w którym adwokaci ruszyli do ofensywy, zarzucając ubecji wymuszanie zeznań torturami.
Proces był przegrany, ale sprawa głośna, a Moczarski został po kilku miesiącach ułaskawiony.
W 1968 roku zadeklarowała bezpłatną pomoc
w obronie studentów. Zawieszona, dwa lata
później została formalnie skreślona z listy adwokatów. W roku 1976 znalazła się pośród założycieli KOR-u – od tego czasu zaangażowała się
silnie w działalność podziemną.

Kutscherę, zwanego Katem Warszawy. Walczyła w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie
pracowała jako redaktor wydawnictw szkolnych i pedagogicznych. W roku 2010 otrzymała
Honorowe Obywatelstwo miasta Warszawy.
Szachtmajerowa Wanda z Posseltów
(1886‑1959)
Nauczycielka, żona Kazimierza, założycielka
(1908) i prowadząca (do 1948) szkoły żeńskiej na Ochocie (powszechnej, gimnazjum
i liceum). W czasie okupacji była kierownikiem
tajnego nauczania tych szkół. Mimo, że placówki były prywatne, co roku po kilka uczennic korzystało ze zwolnień z czesnego z uwagi
na trudną sytuację materialną rodziców. Nowoczesny budynek wymienionego kompleksu szkolnego stoi do chwili obecnej u zbiegu
ulic Białobrzeskiej i Radomskiej na Ochocie.
Powołana Fundacja Szkoły Wandy z Posseltów Szachtmajerowej, pragnąca reaktywować
szkołę, została, mimo zarejestrowania, podstępnie rozwiązana.

Straus Anna I v. Iwaszkiewicz, II v. Burghardt
(1829-1912)
Tancerka, uczyła się tańca w szkole baletowej
w Warszawie – od 1844 roku należała do zespołu baletu Teatru Wielkiego. Tytuł primabaleriny
otrzymała w roku 1853 po ustąpieniu ze sceny
Konstancji Turczynowiczowej. Scenę opuściła w 1861 roku. Pochowana
w Warszawie na Cmentarzu
Powązkowskim.

Szaniawska Anna ze
Scypio del Campów
(1730‑1795)
Starościna małogoska,
mieszkająca w Warszawie we własnym pałacu przy ul. Miodowej
481, żona Adama (zm.
1793), konfederata barskiego. Należała do najbardziej zaufanych gości Stanisława Augusta
Poniatowskiego. Wielka
patriotka, zwolenniczka
Konstytucji 3 Maja i wielbicielka Kościuszki. Bała
się jakobinów i może dlatego splądrowano jej pałac w dobie kwietniowej
insurekcji warszawskiej
1794 roku.

Stryjeńska Zofia
z Lubańskich (1891‑1976)
Polska malarka, grafik,
ilustrator, scenograf. Do
chwili obecnej w domu
Jana Wedla, u zbiegu ulic
Puławskiej i Madalińskiego, zachowały się namalowane przez nią sceny
rodzajowe o tematyce ludowej wykonane na ścianach korytarza (dużych
rozmiarów – od sufitu do
podłogi). Zmarła w Genewie.
Stypułkowska-Chojecka Maria
ps. Kama (ur. 1926)
Łączniczka batalionu
„Parasol” AK, uczestniczka 7 akcji zbrojnych podziemia, w tym
w udanym zamachu
na dowódcę SS i policji dystryktu warszawskiego Franza

Szarras-Bandtkie Karyna
Krystyna (1909-1981)
Artysta plastyk, tkaczka,
pedagog szkół artystycznych w Warszawie. Uprawiała również malarstwo
akwarelowe (pejzaż, martwa natura), a poza tym
wykonywała tkaniny dekoracyjne. Od 1952 r. była wykładowcą w Studium Pedagogicznym Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autorka
podręczników szkolnych współpracująca
z redakcją „Plastyka w Szkole”.

Znaczek pocztowy zaprojektowany
przez Zofię Stryjeńską.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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Szczawińska Wanda
(1886‑1955)
Lekarz
pediatra.
Studiowała w Genewie i Paryżu.
W roku 1910 zorganizowała poradnię
lekarską dla niemowląt. W 1914 roku stworzyła „Kroplę Mleka”,
w której była kierowniczką i lekarzem. Inicjatorka otwarcia pierwszej
w mieście poradni
dla niemowląt. Autorka wielu publikacji na temat
wychowania
niemowląt.

Szlenkierówna Zofia Regina (1882-1939)
Pielęgniarka, założycielka i dyrektor Szkoły Pie
lęgniarstwa, fundatorka i kurator Szpitala dla
dzieci im. Karola i Marii. Pionierka świeckiego
działania na rzecz pielęgniarstwa i jedna z pierwszych dwóch Polek odznaczonych orderem Polonia Restituta. Fundatorka Szkoły Rzemieślniczej
dla Dzieci Robotniczych. Dyrektorka dofinansowanej przez siebie Szkoły Pielęgniarstwa. Zmarła z ran odniesionych we wrześniu 1939 roku.
Spoczywa na Cmentarzu Powązkowskim.
Sznajderman Tema, Wanda Majewska
(1917‑1943?)
Mała i delikatna, a niezwykle dzielna – jeździła
do gett rozmieszczonych na wschodzie kraju
(ktoś policzył, że w getcie białostockim była
20 razy). Przewoziła pieniądze, papiery i broń,
przerzucała ludzi.
Szpyrkówna-Horska Maria (1893-1977)
Literatka i dziennikarka. Publikowała m.in.
w „Bluszczu” i „Przeglądzie Metapsychicznym”.
Spoczywa na Powązkach.
Sztompka-Grabowska Janina (1871-1941)
Pierwsza spikerka Polskiego Radia. Spoczywa
na Powązkach.

Wanda Szczawińska.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

Szycówna Aniela (1869-1921)
Psycholog, pedagog i publicystka. Pionierka
z dziedziny metodyki nauczania i psychologii dzieci – autorka wielu prac z tych dziedzin. Inicjatorka założenia Polskiego Towarzystwa Badań nad
Dziećmi. Redaktor tytułu prasowego dla dzieci
„Moje Pisemko” oraz „Nowe Tory”. Spoczywa
na Cmentarzu Powązkowskim.

Szeliga Maria z Mireckich (1854-1927)
Pisarka, poetka, publicystka, działaczka społeczna i kobieca. Swoje artykuły drukowała
m.in. w „Kłosach”, „Opiekunie Domowym”,
„Bibliotece Romansów i Powieści”. W roku 1880 wyemigrowała do Paryża (uciekając przed Sybirem) – tam zaangażowała się
w działalność polityczną oraz dobroczynną na
rzecz kobiet.

Szymanowska Władysława z Weychertów
(1874-1951)
Pedagog, działaczka ruchu robotniczego, w latach 1905-1907 uczestniczka walk o szkołę
polską. W 1906 roku współzałożycielka Stowarzyszenia Kursów dla Analfabetów Dorosłych.
Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych. Współzałożycielka
lewicowej organizacji „Nowe Tory”. W roku
1927 założyła Towarzystwo Klubów Kobiet Pracujących. Została pochowana na Cmentarzu
Ewangelicko-Reformowanym.

Szlenkier Maria Zenobia z Grosserów
(1850‑1913)
Działaczka społeczna – ufundowała i utrzymywała ochronkę przy ulicy Oboźnej. Z jej inspiracji został wzniesiony gmach szkoły rzemieślniczej dla chłopców przy ulicy Górczewskiej
i szpital dla dzieci im. Karola i Marii przy ulicy
Karolkowej, znacznie rozbudowany w 1911 roku przez córkę Zofię kosztem przeszło pół miliona rubli.
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Szypowska Maria z Guyot’ów (1904-1999)
Długoletnia nauczycielka języka francuskiego
w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie – doradca kilku pokoleń wykładowców języków obcych, autorka podręczników i opracowań metodycznych. Odznaczona
przez Rząd Republiki Francuskiej Palmami Akademickimi, kawaler Orderu Polonia Restituta.

ajtelbaum Niuta, Rywa,
Wanda Witwicka (1917 lub 18-1943?)
Z getta wyszła po Wielkiej Akcji. Od tego czasu była łączniczką, nosiła broń,
prasę konspiracyjną. Uczestniczyła w wielu akcjach poza murami getta – wykazała się w nich
niebywałą odwagą.

s

Tarnowska Maria hr. z ks. Czetwertyńskich
(1880-1965)
Naczelna siostra PCK, a w czasie II wojny światowej – wiceprezes i prezes Zarządu Głównego
PCK. Parlamentariusz w sprawie kapitulacji Powstania Warszawskiego. Ogromnie taktowna,
atutem jej była nieustraszona odwaga, zdecydowanie i doskonała znajomość języków obcych, w tym języka niemieckiego.

migielska Józefa (1820-1899)
Publicystka, pisarka i bojowniczka o prawa kobiet. Wydawała pismo dla dzieci
i młodzieży „Zabawy przyjemne i pożyteczne” (1856-1857) oraz „Kółko domowe
(1861‑1867).
Śniegocka Cecylia (1862-1934)
Nauczycielka i pedagog. Organizatorka i kierowniczka Towarzystwa Tajnego Nauczania (1894)
w prywatnych mieszkaniach uczniów i nauczycieli. Pracę konspiracyjną prowadziła do chwili
przejęcia jej szkół przez organizację o nazwie
Polska Macierz Szkolna (1906), w której później
również pracowała (jak również w Towarzystwie Wychowania Przedszkolnego). Spoczywa
na Powązkach.

Tatarkiewicz-Małkowska Wanda (1890-1972)
Aktorka i reżyserka – występowała w teatrach
Łodzi i Warszawy, głównie w Teatrze Polskim
i Małym. Organizatorka i pierwsza kierowniczka
Działu Dziecięcego w latach 1926-1939 i 19451967 Polskiego Radia, reżyserka Teatru dla Dzieci PR. Podczas okupacji recytatorka na tajnych
koncertach.

Świętochowska Kazimiera (1903-1993)
Pedagog, działaczka Związku Harcerstwa Polskiego, OMTUR, Związku Nauczycielstwa Polskiego i Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Posłanka na Sejm, wielka społeczniczka i przyjaciel
ludzi, jak podkreślono w nekrologu zamieszczonym w „Życiu Warszawy”.

Tazbirowa Ludwika (1888-1973)
Działaczka niepodległościowa zarówno podczas I, jak i II wojny światowej. Instruktorka Harcerskich Drużyn Głuchych. Spoczywa na Powązkach.
Tereszczenko Jadwiga z Rolicz‑Lubuckich
(1899‑1976)
Malarka – członek Zarządu Związku Artystów
Plastyków „Blok”. Żołnierz Tajnej Armii Polskiej. Więzień Pawiaka. Konserwatorka
obrazów m.in. Matejki. Organizatorka i prezes Sekcji Konserwatorskiej
ZPAP. Spoczywa na Powązkach.

Świtalska Julia (1892-1956)
Działaczka niepodległościowa – organizatorka (w roku 1914) Strzeleckich Drużyn Kobiecych. Sędzia do
spraw walki z nierządem. Lekarka,
pionierka kosmetyki lekarskiej
– w Warszawie założyła zakład
i szkołę kosmetyczną. Spoczywa na Powązkach.

Tomaszewicz-Dobrska Anna
(1854-1918)
Lekarka – pierwsza kobieta lekarz
medycyny praktykująca w Polsce.
„W roku 1878 świat lekarski a wraz
z nim cała Warszawa miała do rozwiązania niecodzienny problem. Do
Warszawy przyjechała, po studiach
Cecylia Śniegocka.
Ze zbiorów
R. Chwiszczuka.
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medycznych w Szwajcarii młodziutka – bo
24-letnia – a do tego przystojna i nie pozbawiona całego uroku płci niewieściej, doktor Anna
Tomaszewiczówna. Nie przyjechała z próżnymi rękami. Przywiozła bowiem dyplom medycyny, uzyskany na wydziale Lekarskim Uniwersytetu Zurychskiego (...)” (z książki Zbigniewa
Filara „Anna Tomaszewicz Dobrska”). Przez 30
lat (od 1881 do 1911) kierowała przytułkiem położniczym w Warszawie (Nr 2 przy ulicy Prostej
2). Od roku 1884 do 1905 roku była członkiem
zarządu i lekarzem Schronienia dla Nauczycielek. Spoczywa na Powązkach.
Trauguttówna Alojza Stefania (1857-1907)
Nauczycielka dykcji i deklamacji warszawskich
szkół dla panien; działaczka tajnej oświaty narodowej. Córka Romualda Traugutta, dyktatora
Powstania Styczniowego.
Trechcińska Olga (1887-1954)
Była współorganizatorką pomocy społecznej
i samopomocy pracowników Politechniki Warszawskiej w czasie II wojny światowej. Działaczka PCK w akcji pomocy ofiarom wojny. Spoczywa na Powązkach.
Truskolaska Agnieszka Marianna
z Marunowskich (1755-1831)
Uważana była za największą aktorkę swojej
epoki. „W Warszawie ledwo lat 13 mając weszła do teatru” (Bogusławski, op. cit., t. 2, s.
493). Mając 13 lat wyszła za mąż za aktora Tomasza Truskolaskiego. „Hojnie od natury obdarzona” grała w dramatach, tragediach, komediach, śpiewała w operach. Sławę przyniosła
jej tytułowa rola Eugenii
Beaumarchais’a. W latach 1796-1799 wspólnie z mężem prowadziła teatr, później
samodzielnie. Nie
posiadała żadnego wykształcenia
– była za to bardzo zdolna i obdarzona absolutnym
słuchem. Występowała również we
Lwowie, w którym
też z mężem założyła pierwszy w tym

Agnieszka Truskolaska.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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mieście teatr polski. Nie stroniła od głośnych
w owych czasach skandali, m.in. miała romans
z księciem ekspodkomorzym, Kazimierzem
Poniatowskim, bratem królewskim. W 1793 r.
– wykorzystując poparcie Poniatowskiego
– próbowała przejąć z rąk Bogusławskiego
dyrekcję Teatru Narodowego. Rozstrzygnęła
tę kwestię sama publiczność – wygwizdawszy
ją, a Bogusławskiego nagrodziwszy długo niemilknącymi brawami. W 1803 r. opuściła scenę,
występując tylko sporadycznie. Zmarła w Warszawie, pochowana na Powązkach w mogile
bez napisu.

i mantelce, wiejąc się wachlarzem, kazał się
w ręce całować i odbierał hołdy od młodzieży, gospodyni latała po polach na koniu, przez
rowy i kobylice sadziła” („Pamiętniki czasów
moich”, t. I Warszawa 1957, s. 148). Opuściwszy męża, zamieszkała w 1783 roku w Warszawie. W czasach pruskich była duszą hulającego towarzystwa, które „urzędowało” w Pałacu Pod Blachą. Poznawszy Talleyranda, stała
się jedną z jego wielbicielek i do końca życia
wszędzie mu towarzyszyła. Zmarła we Francji,
pochowana została na cmentarzu w Valançay,
posiadłości Talleyranda. W młodości była mistrzynią loży żeńskiej „Dobroczynność”.

U

Trzcińska-Kamińska Zofia (1890-1977)
Rzeźbiarka i malarka – należała do grup: „Młoda
Sztuka” i „Rytm”. Uczestniczyła w katolickim
ruchu konspiracyjnym. Spoczywa w Alei Zasłużonych na Powązkach.

klejska Maria z Csesznaków (1895-1979)
Pedagog, współorganizowała harcerstwo żeńskie we Lwowie, komendantka Głównej Kwatery Harcerek. Wykładała w Akademii Wychowania Fizycznego
i Uniwersytecie Warszawskim, następnie była
kustoszem Biblioteki Narodowej. Spoczywa na
Powązkach.

Tylicka-Starzyńska Paulina z Chrzanowskich
(1894-1939)
Urzędnik państwowy. Działaczka społeczna
w Związku Strzeleckim, Towarzystwie Przyjaciół
Pułku Piechoty Dzieci Warszawy, Rodzinie urzędniczej, Stołecznym Komitecie Pomocy Dzieciom
i Młodzieży. Prywatnie żona Stefana – prezydenta Warszawy. Spoczywa na Powązkach.

Umińska Wanda z Wolskich (1841-1926)
Działaczka społeczna i oświatowa. Organizowała manifestacje patriotyczne w roku 1861,
a także opiekowała się więźniami politycznymi.
Uczestniczka Centralnej „Piątki” Kobiecej Powstania Styczniowego oraz łączniczka Komitetu Miejskiego i Rządu Narodowego. Między
rokiem 1875 a 1878 założyła rodzaj klubu „Szopka”, który był łącznikiem między młodzieżą rzemieślniczą a inteligencką. Około roku 1890 przy
ulicy Nowy Świat w Warszawie założyła „Ośrodek Solidnej Pracy Oświatowej” (rodzaj domu
ludowego). Więziona w roku 1903. Ponadto
stworzyła Towarzystwo Kolonii Letnich. Pochowana na Powązkach.

Tyszkiewiczowa Maria Teresa
hr. z ks. Poniatowskich (1763-1834)
Jedyna siostra i sukcesorka ks.
Józefa, żona Wincentego Tyszkiewicza, referendarza litewskiego. Krążyły o niej
liczne anegdoty
– „Skoro tylko
para ta z Warszawy do Świsłoczy przybyła” – pisał Niemcewicz – „wraz
mąż kładł spodnicę i rewerendę,
żona wdziewała
spodnie, frak i kapelusz, i gdy gospodarz odprawiał
mszę z rana, w wieczór na kanapie
w czypku

W

akarowa-Baryczyna Maria
z Wołkowyskich (1886-1947)
Pedagog, działaczka ruchu robotniczego. Współorganizatorka strajku szkolnego w roku 1905. Współzałożycielka
Organizacji Młodzieży Socjaldemokratycznej.
Kilkakrotnie więziona i skazywana na zesłanie, podczas ostatniej wojny więzień obozu
Ravensbrück. Obaj jej mężowie byli również
działaczami społecznymi i robotniczymi. Pochowana na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.

Wanda Umińska.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.
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Walewska Cecylia Wiktoria z Zaleskich
(1859‑1940)
Pisarka, publicystka, działaczka ruchu kobiecego. Pracowała m.in. w kółkach tajnego nauczania Cecylii Śniegockiej. Swoje artykuły drukowała m.in. w „Świcie” i „Tygodniku Illustrowanym”.
Zesłana w roku 1901 na Sybir za udział w manifestacji na cześć Kilińskiego. Była członkiem m.in.:
Związku Równouprawnienia Kobiet Polskich
i Polskiego Stowarzyszenia Równouprawnienia Kobiet Polskich, Warszawskiego Towarzystwa Ogrodniczego. Napisała m.in.: „Ruch kobiecy w Polsce” oraz „W walce o równe prawa
– Nasze Bojownice”.

nauczania podczas okupacji hitlerowskiej. Po
wojnie od roku 1953 profesor nadzwyczajny
w Zakładzie Anatomii i Cytologii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka prac z zakresu cytologii i cytochemii roślin oraz biologii i patologii
roślin drzewiastych i drewna, w nich publikacje
od 1933 roku na temat grzybów niszczących
drewno podkładów kolejowych, które przyniosły jej światową sławę.
Wardzichowska Kamilla z Wichrowskich
(1905‑1966)
Pianistka i pedagog. Studia muzyczne odbyła w Wyższej Szkole Muzycznej im. Fryderyka
Chopina w Warszawie, następnie w Akademii
Muzycznej im. Franciszka Liszta w Budapeszcie. Pracę pedagogiczną rozpoczęła w 1925 roku w Wyższej Szkole Muzycznej im. F. Chopina
w Warszawie. Brała udział w organizacji I Konkursu Chopinowskiego. Jej staraniem wzniesiona została w Warszawie sala koncertowa
im. M. Karłowicza. Występowała na koncertach i grała w Polskim Radio. Po II wojnie zajęła się wyłącznie pracą pedagogiczną na Śląsku
– w szkołach muzycznych w Katowicach, Bytomiu, Rybniku i Bielsku, od 1962 roku w Białymstoku, gdzie zmarła. Pochowana została na
Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.

Walewska Maria (wł. Marianna)
hr. z hr. Łączyńskich (1786-1817)
Żona szambelana Anastazego Colonna-Walewskiego (rozwiedziona w r. 1816), spopularyzowana m.in. przez W. Gąsiorowskiego, który kreował ją na bohaterkę narodową powieścią „Pani Walewska”. Mimo pewnej dwuznaczności
pozostała bohaterką epoki napoleońskiej. Zakochana w Napoleonie bez pamięci, darzyła go
wielkim bezinteresownym uczuciem do samej
śmierci. Słuszna jest więc chyba opinia Anetki Tyszkiewiczowej, która przyznaje jej wielką
urodę, ale odmawia inteligencji, niesłusznie
tylko zgorszenie, boć o tym, by móc paść „jak
twierdza Ulm”, marzyła wtedy niejedna Polka.
Miała trzech synów: Antoniego (ur. 1805) z mężem (co stawiane jest w wątpliwość), Aleksandra (ur. 1810) z Napoleonem i Rudolfa (ur. 1817)
z kolejnego związku z marszałkiem Francji – Filipem hr. d’Ornano. Romans Napoleona stał
się wątkiem wielu filmów, m.in. nakręconego
przez amerykańską wytwórnię (1937) na kanwie powieści Gąsiorowskiego, z Gretą Garbo
w roli tytułowej. Zmarła na uremię w 1818 roku w Paryżu, ciało przewieziono do Kiernozi,
a serce pochowano obok prochów (zm. 1863)
męża na paryskim cmentarzu Pere Lachaise.
Do chwili obecnej uznawana za bohaterkę Polski i Francji.

Warman Maria, Marysia, Bronisława Feinmesser
(1919-2004)
W getcie pracowała
w szpitalu przy ulicy
Śliskiej. Poruszała
się pomiędzy gettem a stroną aryjską i organizowała
kryjówki dla ludzi
oraz fałszywe dokumenty. Po wojnie mieszkała do
roku 1970 w Warszawie, później
wyjechała do USA.

Wałek-Czernecka Anna Helena I v. Luksemburg
(1890-1978)
Botanik, pracownik naukowo-badawczy w okresie międzywojennym w Zakładzie Botaniki Ogólnej Uniwersytetu Warszawskiego, od 1928 roku
w Zakładzie Mikrobiologii i Fermentacji Politechniki Warszawskiej. Uczestniczka tajnego

Wawrzyńska Ludwika
(1908-1955)
Nauczycielka, kierowniczka świetlicy w Szkole TPD
nr 10 w Warszawie. Społeczniczka na rzecz dzieci,
wsławiona bohaterskim

Maria Walewska.
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wyratowaniem z pożaru trojga dzieci z płonącego baraku przy ulicy Włościańskiej – zmarła
na skutek oparzeń. Odznaczona pośmiertnie
za swój czyn Krzyżem Oficerskim Odrodzenia
Polski.

ka dyrektora Ogrodu Zoologicznego – dra Jana
Żabińskiego). Autorka licznych książek przyrodniczych dla dzieci i młodzieży, popularyzatorka
wiedzy przyrodniczej w czasopismach dla dzieci
i dorosłych. Pochowana na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym.

Wąchalska Anna (1888-1966)
Jej mieszkanie na Woli było azylem dla wielu Żydów – tu też spotykali się łącznicy i kurierzy. Po
Powstaniu Warszawskim została wywieziona
na roboty do Niemiec. Zmarła w Łodzi.

Weryho-Radziwiłłowicz Maria (1858-1944)
Pionierka wychowania przedszkolnego (również zakładała przedszkola). Redaktor „Wychowania Przedszkolnego”. We Włochach pod Warszawą prowadziła Seminarium dla Ochroniarek
(1899-1905). Spoczywa na Powązkach.

Werkenthin Maria Wiktoria (1901-1944)
Lekarz rentgenolog. Autorka wielu cennych
prac z zakresu radiologii. Po ukończeniu studiów
medycznych i uzyskaniu dyplomu podjęła pracę
w szpitalu – specjalizując się w mającej ogromną przyszłość radiologii. W 1934 r. w mieszkaniu
przy ulicy Poznańskiej 17 razem z doc. płk. W. Zawadowskim otworzyła Zakład Radiologiczny.
Odbyła wyjazdy szkoleniowe do Wiednia, Berlina i Londynu. Napisała prace naukowe, wystąpiła na międzynarodowych kongresach i zjazdach lekarzy specjalistów radiologów w Paryżu
(1931), Sztokholmie i Zurychu (1934), Chicago
(1937). Równocześnie działała w Polskim Towarzystwie Radiologicznym, gdzie od 1929
roku pełniła funkcję sekretarza redakcji
Polskiego Przeglądu Radiologicznego, a w 1938 roku została
zastępcą prezesa i przewodniczącego Warszawskiego
Koła Radiologów, uczestnicząc też w pracach Towarzystwa Lekarskiego
Warszawskiego. Od 1935
roku była pracownikiem
Szpitala Wolskiego w jego nowej siedzibie przy
ulicy Płockiej. Od 1943
roku była więźniem
Pawiaka, a następnie
obozu w Oświęcimiu,
gdzie zginęła, rzuciwszy
się na druty pod prądem.

Wiewiórska Helena z Kononow-Kononowiczów
(1889-1967)
Pierwsza w Polsce kobieta-adwokat (od roku
1925). Przez długie lata działaczka samorządu
adwokatury i wieloletni członek Naczelnej Rady
Adwokackiej. Działaczka Towarzystwa Opieki
nad Więźniami „Patronat”. Spoczywa na Powązkach.
Wilczyńska Zuzanna (1763-1837)
Od najmłodszych lat nauczała, a w wieku 36
lat założyła własną pensję dla panien, która
cieszyła się dużym uznaniem. W roku 1829
mianowana została ochmistrzynią pensji
wzorowej przy Instytucie Rządowym Wychowania Panien (całe
swoje wynagrodzenie oddawała
na edukację dla biednych), w roku 1833 roku została ochmistrzynią przy Instytucie
Wychowania Płci Żeńskiej.
Oddana nauczaniu do
późnej starości. Wyprowadziła na dobrą drogę
wiele dziewcząt, które
pod jej skrzydłami wyrastały na dobre nauczycielki.
Po śmierci odprowadzona
została na Powązki, gdzie
spoczęła w grobie na którym umieszczono: „Ty, coś
tysiące ukształciła matek, Coś
chętnie z biednym dzieliła dostatek, Pędząc dni w pracy, z chwałą, użytecznie, W Bogu spoczywaj
wiecznie!”.

Wernerowa Jadwiga
z Zalewskich (1898-1980)
Nauczycielka biologii – jedna
z pionierek propagowania
ogrodów
zoologicznych dla celów
nauczania. Asystent dydaktyczny oraz psycholog i wychowawca stołecznego
ZOO w latach
1948-1952 (bliska
współpracownicz-
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Wilkońska Paulina (1815-1875)
Pisarka i publicystka. Jej rodzice prowadzili znany
w Warszawie salon literacki. Ona sama umieszczała swoje utwory w „Pierwiosnku”, wydawała
też (w latach 1852, 1857 i 1862) „Pokłosie – zbierankę literacką na korzyść sierot”. Uważana była
przez Chmielowskiego za „pierwszą typową literatkę polską”. Wydała m.in. „Moje wspomnienia
o życiu towarzyskim w Warszawie”.

Uniwersytecie Jagiellońskim, skąd przeniosła
się na Uniwersytet Warszawski. Po uzyskaniu
stopnia magistra pracowała w latach 1949-1981
w Instytucie Badań Literackich. Spoczęła na
Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim.
Wyleżyńska Aurelia ps. Aura (1889-1944)
Literatka, tłumaczka. Współpracowniczka „Blu
szczu”, „Wiadomości Literackich”, „Tygodnika
Illustrowanego”. Autorka powieści i monografii
historycznych („Maria Leszczyńska na dworze
wersalskim”). Zginęła w Powstaniu Warszawskim.

Wirtemberska Maria ks. z ks. Czartoryskich
(1768-1854)
Starsza siostra Adama Jerzego. Rozwiedziona,
od 1792 roku związana z księciem Ludwikiem
Wirtemberskim. Od roku 1812 inspektorka szkół
żeńskich w Warszawie. Jedna z pierwszych działaczek w Warszawskim Towarzystwie Dobroczynności. Autorka pierwszej polskiej powieści
„Malwina”, a także „Powieści Wiejskich”.

Wysocka Tacjanna (1894-1970)
Tancerka, choreograf, dyrektor szkoły tańca
scenicznego, organizatorka zespołu baletowego, historyk baletu.
Wyszomirska Otylia z Barthlów (1893-1977)
Podczas I wojny światowej aktywna członek
Oddziału Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny w Samarkandzie, gdzie uczestniczyła w organizowaniu polskich placówek m.in.:
sierocińca, szkoły i biblioteki. Członek redakcji
wydanej w 1931 roku książki pt. „Polacy w Turkiestanie w okresie wojny światowej”, do której
wykonała ilustracje.

Wisnowska Maria (1858-1890)
Aktorka – występowała w Warszawie, Lwowie
i powtórnie w Warszawie. W stolicy miała swoją publiczność tzw. „wisnowczyków”. Została
zastrzelona przez kormeta grodzieńskiego pułku huzarów lejbgwardii, Aleksandra Michajłowicza Barteniewa. Była to dużego kalibru sensacja, która przekroczyła granice Królestwa.
Kondukt pogrzebowy wyszedł ze szpitala Dzieciątka Jezus, gdzie dokonano sekcji zwłok – jej
szczątki spoczęły w Katakumbach na Cmentarzu Powązkowskim.

Z

abłocka Wincenta (zm. 1875)
Mocno doświadczona po Powstaniu
Listopadowym – straciła narzeczonego i ojca, a brat został zesłany na Syberię. W latach 1843-1845 organizowała pomoc
dla więźniów politycznych i ich rodzin. Brała
również udział w konspiracji, co przypłaciła
więzieniem.

Wocalewska Maria (1885-1944?)
Naczelniczka Głównej Kwatery Żeńskiej Skautek (1920-1923). W latach 1923-1926 wiceprzewodnicząca ZHP. Zginęła najprawdopodobniej
w Powstaniu Warszawskim.

Zajączkowa Aleksandra z Pernetów
I v. Isaurat (ok. 1747-1845)
Córka adiutanta hetmana Ogińskiego, w którego balecie w Słonimiu rozpoczynała karierę tancerki. Tam wyszła za mąż za cyrulika rodu Branickich, Isaurata. W Warszawie poznał ją gen.
Józef Zajączek, „popadł jej siecie miłosne” – pisał Wasylewski, a słynna Anetka Potocka tak dodała: „tego wiedzieć nie można, dość, że odbija
rychło żonę felczerowi, wraz z mariażem wyciąga wielki los życia. I nigdy, przez cztery dziesiątki
lat, nie pożałuje pan Zajączek tego, że poślubił
panią Zajączkową, nigdy też nie przestanie słuchać podszeptów jej dyplomatycznego sprytu.
Wieczna młodość i bujne życie miłosne w podeszłym wieku”.

Wróblewska Hanna Bożena z Lothów
(1913‑1944)
Prawnik, działaczka ruchu harcerskiego. Żołnierz AK, w czasie Powstania Warszawskiego
kierownik harcerskiego zespołu punktów sanitarnych. Poległa podczas natarcia czołgów
niemieckich na gmach Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.
Wyczańska Irena Elżbieta z Krauzów
I v. Kucharska ps. Ika (1925-1981)
Historyk literatury polskiej. W momencie wybuchu wojny była uczennicą Gimnazjum im. Królewny Anny Wazówny, gdzie pełniła funkcję zastępowej 39 Drużyny Harcerskiej. Od września
1939 roku była członkiem „Szarych Szeregów”,
a w sierpniu 1942 roku przejęła kierownictwo 78
drużyny harcerek na Pradze, równocześnie pełniąc obowiązki instruktorki Wojskowej Służby
Kobiet. Walczyła w powstaniu. Po wojnie rozpoczęła studia na wydziale filologii polskiej na

Zakrzewska Helena z Błaszkowskich
(1895‑1974)
Doktor chemii i fizyki. Prace naukowo-badawcze rozpoczęła jeszcze przed ukończeniem studiów w Towarzystwie Naukowym Warszawskim
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i w Instytucie Przeciwgazowym, gdzie w latach
1926-1939 była kierownikiem działu fizyko-chemicznego. Opracowała wiele pionierskich tematów związanych z zadaniami ówczesnego
przemysłu chemiczno-wojennego. W 1936 roku
była współautorką wydania „Vademecum obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej ludności
cywilnej”. Podczas okupacji brała czynny udział
w komórce chemicznej ZWZ-AK, przygotowując środki bojowe stosowane do celów dywersyjnych na zapleczu frontu (jednocześnie była
wykładowcą chemii w szkołach zawodowych).
Po wojnie organizowała zakłady Chemii Nieorganicznej PW oraz od podstaw Zakład Chemii
Fizycznej UW. Należała do najaktywniejszych
członków komitetu redakcyjnego wydawnictwa
„Chemia i Technika” oraz współpracowała przy
opracowywaniu podręcznika do ćwiczeń z chemii fizycznej, była członkiem Instytutu Normalizacji. Za zasługi dla nauki odznaczona Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zapolska Gabriela właśc. z Korwin-Piotrowskich
I v. Śnieżko II v. Janowska (1860-1921)
Powieściopisarka i autorka utworów scenicznych. Początkowo występowała jako artystka
dramatyczna w teatrze Antoine’a w Paryżu. Jej
naturalistyczne dramaty o tematyce obyczajowej demaskowały zakłamanie moralne świata
mieszczańskiego. Utwory to m.in.: „Moralność
Pani Dulskiej”, „Żabusia”, „Panna Maliczewska”, „Ich czworo”, „Kaśka Kariatyda”.
Zelwerowicz Krystyna Eugenia z Severinów
(1903-1974)
Aktorka, reżyserka, długoletni dyrektor teatrów
warszawskich. W czasie okupacji kierownik kawiarni „U Aktorek”. Po II wojnie światowej kierowała Teatrem Ludowym w Warszawie.

Gabriela Zapolska.
Ze zbiorów T. W. Świątka.

Ziemięcka Eleonora z Gagatkiewiczów
(1819‑1869)
„Pani Z” nazywana również „filozofem w spódnicy” warszawskiej prasy i piśmiennictwa. Kobieta wyjątkowo jak na owe lata wykształcona,
o wszechstronnych zainteresowaniach. Bardzo
wcześnie zaczęła pisać – już w wieku 12 lat swoje artykuły drukowała w „Dzienniku dla dzieci”.
Wydawała katolickie pismo „Pielgrzym” (18421846). Pisała m.in. w „Tygodniku Polskim”, na
łamach którego żądała dla kobiet nauki filozofii, prawa, ekonomii, historii, fizyki itp. W latach
1833-1843 swoje zapatrywania na tematy kobiece przedstawiła w „Myślach o wychowaniu
kobiet” (drukowanych w „Bibliotece Warszawskiej” i „Pierwiosnku”).

teatrach i kabaretach, m.in.: „Qui Pro Quo”,
„Morskie Oko, „Cyrulik Warszawski”. W tamtym okresie zagrała w kilku filmach (m.in. „Każdemu wolno kochać”, „Ada! To nie wypada!”).
Po II wojnie wraz mężem Karolem Sygietyńskim
założyła Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze, którym kierowała do śmierci. Odznaczona m.in. Orderem Orła Białego. Spoczywa na Powązkach.
Zyberk-Platerówna Cecylia (1853-1920)
Pedagog, publicystka, działaczka społeczna
– zasłużyła się, walcząc o polskość nauczania
w okresie wzmożonej rusyfikacji. Studiowała
w Paryżu. W roku 1880 wstąpiła do nowicjatu
Zgromadzenia Sióstr Posłanniczek Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie, gdzie
przez kilka lat sprawowała obowiązki przełożonej. Po wzniesieniu własnym sumptem gmachu przy ulicy Pięknej 24 (budynek stoi po dziś
dzień), założyła w nim szkołę rękodzielniczą

Zimińska-Sygietyńska Mira (1901-1997)
Aktorka, reżyser i pedagog. W okresie międzywojennym występowała w warszawskich
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Mira Zimińska i partnerujący jej
Stefan Jaracz.
Ze zbiorów R. Chwiszczuka.

Zylberg Luba zw. Zieloną Marysią (ur. 1924)
Po Wielkiej Akcji wyszła z getta i za jego murami
wynajęła mieszkanie przy ulicy Pańskiej 5, które
stało się kryjówką ŻOB-owców i Żydów mieszkających poza gettem. Przed Powstaniem Warszawskim utknęła po drugiej stronie Wisły. Po
wojnie wyjechała do Izraela.

dla dziewcząt, która działała w latach 18831908. Przy zakładzie rozwinęło się gimnazjum
żeńskie, które w roku 1917 uzyskało pełne prawa szkoły średniej. Ponadto w zakupionym
przez siebie majątku Chyliczki pod Warszawą
w 1891 roku założyła żeńską szkołę gospodarczą. Pomagała w założeniu Szkoły Ochroniarek
i Nauczycielek Ludowych, a także Domu Opieki nad Ubogą Dziatwą, Warszawskiego Domu
Sierot po Robotnikach, Ochrony Studenckiej
na Nowo-Czystem. Uczestniczyła w zakładaniu i pracach Związku Katolickiego Kobiet Polskich, Akademii dla Kobiet, Stowarzyszeniu
Ziemianek oraz Towarzystwa Przyjaciół Młodzieży. Napisała i wydała kilka książek o tematyce religijnej, społecznej i gospodarczej
oraz ok. 30 opracowań, m.in. „O emancypacji
i równouprawnieniu kobiet” (1893), „O pracy
społecznej” (1905), „Na progu małżeństwa”
(1918). W 1907 roku założyła Katolicki Związek
Kobiet Polskich, a w 1906 roku Stowarzyszenie
Ziemianek. Była jedną z czołowych działaczek
katolickich o dużym wpływie na młodzież za
pośrednictwem zakładanych przez siebie organizacji i instytucji. Spoczywa na Cmentarzu
Powązkowskim.

Z

bikowska Barbara z Czarnowskich
(1811-1891)
Uczestniczka Powstania Listopadowego, miała stopień podchorążego Wojska Polskiego, była kawalerem Virtuti Militari,
odznaczona w bitwie pod Sierpcem. Spoczywa
na Powązkach.
Żebrowska Maria ze Skrzywanów (1900-1978)
Profesor Psychologii Wychowawczej Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W czasie II wojny zaangażowana
w tajne nauczanie i pomoc Żydom. Spoczywa
na Powązkach.

Żeromska Anna z Zawadzkich (1888-1983)
Studiowała malarstwo we Florencji i innych
miastach Włoch. Autorka winiet tytułowych do
pierwszych wydań niektórych utworów literackich męża Stefana – towarzyszyła mu zarówno
w działalności społecznej, jak i obywatelskiej.
Spoczęła na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym.
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Żmichowska Narcyza ps. Gabryella (1819-1876)
Poetka, powieściopisarka, nauczycielka, działaczka społeczna, obrończyni praw kobiet.
Przewodziła „Entuzjastkom” – grupie kobiet
dążących w latach 1840-1850 do demokratycznej przebudowy społeczeństwa i podniesienia ich statusu społeczno-prawnego. Założyła i prowadziła „Pogadanki Pedagogiczne”
(1861-1862) – pierwszy polski instytut nauczycielski dla kobiet. W jej mieszkaniu przy Miodowej 7, na tzw. „Miodogórzu”, odbywały się
spotkania kobiet-rewolucjonistek. Przez trzy
lata więziona w Lublinie (1849-1952). Napisała m.in. „Pogankę” i Książkę Pamiątek”. Tak
wspominał ją niegdyś Piotr Chmielowski – „Entuzjastkom zawdzięczają
dzisiejsze kobiety uznanie potrzeby gruntownej dla nich nauki (...) że już nie ze zgrozą,
ale z podziwem i szacunkiem powtarzane bywają
imiona tych kobiet, co się
medycyny nawet uczą i do
uniwersytetów uczęszczają; zawdzięczają im wreszcie tę zasadę pedagogiczną, że je nie na „ozdobę
męża”, ale na „człowieka”
tak samo, jak mężczyznę, wychowywać poczynają (...)”.

krzyżem-orderem przechadzała się żołnierskim
krokiem, salutując innym żołnierzom. Cesarz
Aleksander I jako król Polski przyznał jej rentę
wojskową, którą z chwilą wybuchu powstania
1831 roku cofnięto. Po powstaniu, w którym
zresztą brała udział, aresztowana ale dosyć
szybko zwolniona. Zmarła w Wieluniu przeżywszy swojego męża o 3 lata.

Narcyza Żmichowska.
Ze zbiorów T. W. Świątka.

Żubrowa Joanna z Pasławskich
(1786-1852)
Pierwsza Polka w wojskowym mundurze
walcząca z bronią
w ręku. Do wojska
epoki Napoleona zaciągnęła się, udając
mężczyznę (podała
się za młodszego
brata swojego małżonka, który także
wstąpił do armii). Jako zdolna krawcowa
przy okazji dorabiała
sobie przerabianiem
mundurów. Znana z bardzo dużej odwagi, brała
udział w najważniejszych bitwach ery Księstwa
Warszawskiego – m.in. w roku 1809 pod Raszynem i wyprawie roku 1812 na Moskwę, gdzie przy
okazji uratowała swojego męża, odbijając go na
czele sformowanej przez siebie grupy. Po odkryciu, że jest kobietą była nierówno traktowana,
np. Krzyżem Virtuti Militari została udekorowana kilka lat później niż jej kompani (w roku 1812).
Pod koniec 1816 roku (będąc już w cywilu) wraz
z mężem mieszkała w Warszawie. Przechodnie
na ulicy rozstępowali się przed nią z szacunkiem
– w czarnej, długiej sukni z wyeksponowanym
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