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Patriotki ze Śląska – Ślązaczki z urodzenia, z wyboru własnego lub wyboru losu – stanowią 
grupę kobiet, która pomimo swych zasług dla regionu i  Polski ciągle jeszcze czeka na od-
krycie, opisanie – na przywrócenie pamięci potomnych. Komiks, który Państwo trzymacie 
w rękach jest próbą popularyzacji biografii tych niezwykłych kobiet. 
Do współpracy przy jego realizacji zaproszono grupę dzieci w wieku około 10-12 lat, które 
podczas warsztatów artystyczno-historycznych wykonały część rysunków oraz współtwo-
rzyły do nich scenariusz. 
Komiks prezentuje historię polskiego ruchu kobiecego na Górnym Śląsku począwszy od roku 
1904, kiedy to powstało w Bytomiu Towarzystwo Kobiet – pierwsza organizacja na Górnym 
Śląsku, skupiająca polskie patriotki, w  dalszej części opisuje losy kobiet biorących udział 
w akcji plebiscytowej i powstaniach śląskich. Kończy się natomiast rozdziałem, w którym za-
prezentowane są postaci kobiet pracujących bądź działających w okresie międzywojennym. 
Cezurą dla większości patriotek ze Śląska było rozpoczęcie drugiej wojny światowej. Wraz 
z jej wybuchem skończyła się pewna epoka, a rozpoczęła nowa, pełna traumatycznych prze-
żyć i dramatycznych wyborów.
Kilkadziesiąt narysowanych herstorii to zaledwie kropla w oceanie, bo kobiet takich jak bo-
haterki tego komiksu były na Śląsku tysiące. 
Pracowitych, odważnych, walecznych!

Wstęp

Bytom, rynek 1900 rok
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1. Organizowanie się 
   kobiet do 1919 roku               
Od 1742 roku Górny Śląsk leżał w granicach Królestwa Pruskiego.
Prawo pruskie zabraniało kobietom pracy zawodowej po wyjściu za mąż, a od 1850 roku tak-
że udziału w organizacjach wszelkiego typu, oprócz tych o charakterze religijnym. Tradycja 
wyrażana przez tzw. die drei K (trzy K), co oznaczało: Kinder, Küche, Kirche (z niem.: dzieci, 
kuchnia, kościół), nakazywała zajmowanie się wyłącznie rodziną, gospodarstwem domowym 
oraz branie udziału w praktykach religijnych.
Jaskółką zmian mentalności Ślązaczek były światłe Polki z Wielkopolski i Pomorza, które pod 
koniec XIX wieku z różnych powodów przyjechały na Śląsk. Były wśród nich: Teodora Domb-
kowa, Ludwika Radziejewska, Franciszka Koraszewska i Janina Omańkowska. 

Tradycyjna rola Ślązaczek opierała się na tzw. die drei K (trzy K), co oznaczało: 
Kinder, Küche, Kirche (z niem.: dzieci, kuchnia, kościół).

Inicjatorka i założycielka Towarzystwa 
Kobiet – pierwszej świeckiej organizacji 
kobiecej. Wróg i niebezpieczna kobieta, 
„która specjalnie przyjechała z ogniska 
buntu Wielkopolski i sprowadzała z drogi 

niewiasty śląskie”- tak mówiła o niej 
pruska policja. 

Teodora Dombkowa
(1874-1950)
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W statucie organizatorki zapisują oficjal-
ne cele powołania Towarzystwa. Zgodnie 
z prawem są nimi: samokształcenie, dzie-
lenie się radami w zakresie gospodarstwa 
domowego, zakładanie czytelni, pomoc 
materialna dla potrzebujących, urządzanie 
imprez charytatywnych.

Faktycznie jednak pod hasłem: „Bóg, rodzina, ojczyzna”, te bardziej świadome i lepiej wykształ-
cone kobiety-patriotki próbują obudzić w Ślązaczkach świadomość narodową, a przede wszystkim 
wykształcić grupę kobiet, które mogłyby się zająć pracą narodową  wśród Górnoślązaczek.

25 lutego 1900 roku w Bytomiu powstaje Towarzystwo  
Kobiet. Jest to pierwsza świecka  organizacja zrzeszająca 
kobiety

Zebranie organizacyjne odbywa się w mieszkaniu państwa 
Dombków przy ulicy Piekarskiej 29, uczestniczy w nim 16 pań.
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Franciszka Koraszewska
(1868 – 1947)

Córka kowala z Katowic. Po ukończeniu szko-
ły ludowej i kursów robót ręcznych, pracowała 
w Katowicach, Lipsku i w okolicach Hambur-
ga. Potem zamieszkała w Opolu, gdzie z mę-
żem Bronisławem Koraszewskim prowadziła 
„Gazetę Opolską”, a w latach 1919-1921 do-
datkowo niemieckojęzyczne czasopismo „Der 
Weisse Adler”. Działaczka organizacji kobie-
cych, teatralnych i śpiewaczych. Delegatka na 
polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu. Łącz-
niczka w Polskiej Organizacji Wojskowej. W 
1919 roku została wybrana do Rady Miejskiej 
w Opolu.

Ludwika Radziejewska
(1843-1912) 

Wielkopolanka, prowadziła w Bytomiu re-
dakcję polskojęzycznej gazety „Katolik”, któ-
ra dzięki jej umiejętnościom i przedsiębior-
czości po kilku latach zamieniła się w liczące 
się wydawnictwo. Działaczka społeczna, 
propagatorka polskości na Górnym Śląsku, 
organizatorka i mecenaska polskich towa-
rzystw, fundatorka kursów polskiego czyta-
nia i pisania dla dzieci. Twórczyni Śląskiej 
Pomocy Naukowej-instytucji, która miała 
fundować stypendia dla polskojęzycznych 
uczniów i studentów pochodzących z Gór-
nego Śląska. Współzałożycielka w Śremie  
szkoły gospodarstwa domowego dla dziew-
cząt. 

Towarzystwo 
Kobiet

Towarzystwo Kobiet organizuje cykliczne spotkania, podczas których członkinie pro-
wadzą pogadanki o charakterze patriotycznym, uczą języka polskiego i  historii Polski, 
śpiewają pieśni polskie, deklamują wiersze, biorą też udział w spektaklach teatralnych 
bądź jako aktorki-amatorki, bądź jako publiczność. Częste wycieczki lub pielgrzymki 
do miejsc ważnych dla Polaków, miały umacniać wspólnotę Górnego Śląska z innymi 
rejonami, rozbudzać świadomość narodowościową, umożliwiać kontakty z Polkami 
w zaborze rosyjskim i austro-węgierskim zrzeszonymi w podobnych organizacjach.

Teodora Dombkowa
  (1874-1950)

Urodziła się w Kępnie (Wielkopolska). Ini-
cjatorka i założycielka Towarzystwa Kobiet 
– pierwszej świeckiej organizacji kobiecej na 
Górnym Śląsku. Współorganizatorka wiecu 
polsko-katolickiego, który odbył się w  1904 
roku w Bytomiu, w hotelu „Sans Souci” i zgro-
madził około 1200 kobiet. Działaczka oświato-
wa w stowarzyszeniach kobiecych i Towarzy-
stwie Czytelni Ludowych. Współzałożycielka 
wielu lokalnych Towarzystw Kobiet.

Janina Omańkowska
(1859-1927)

„Imię Janiny Omańkowskiej stało się po raz 
pierwszy głośne w r. 1900 po byłym zaborze 
pruskim, a następnie po całej Polsce, kie dy to 
policja pruska uwięziła ją w Poznaniu, ażeby 
przebyła karę, na jaką ją skazano za , << nie-
prawne nauczanie dzieci szkolnych polskiego 
czytania i pisania>>. Kara nie była długa, bo 
tylko trzy dni <<odsiedzia ła>> i można ją było 
zapłacić pieniędzmi. Atoli Janina Omańkow-
ska wybrała karę więzienną, na dowód, że go-
towa była do każdej ofiary w służbie publicznej, 
że dla ludu, a przede wszystkim dla ojczyzny 
gotowa ponieść największe ofiary”. 

(Ze wspomnień Stefanii Ekertowej w dziesiątą 
rocznicę śmierci Janiny Omańkowskiej, 

Katowice 1937)

Franciszka Koraszewska
(1868 – 1947)

Córka kowala z Katowic. Po ukończeniu szko-
ły ludowej i kursów robót ręcznych, pracowała 
w Katowicach, Lipsku i w okolicach Hambur-
ga. Potem zamieszkała w Opolu, gdzie z mę-
żem Bronisławem Koraszewskim prowadziła 
„Gazetę Opolską”, a w latach 1919-1921 do-
datkowo niemieckojęzyczne czasopismo „Der 
Weisse Adler”. Działaczka organizacji kobie-
cych, teatralnych i śpiewaczych. Delegatka na 
polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu. Łącz-
niczka w Polskiej Organizacji Wojskowej.                             
W 1919 roku została wybrana do Rady Miej-
skiej w Opolu.

Ludwika Radziejewska
(1843-1912) 

Wielkopolanka, prowadziła w Bytomiu re-
dakcję polskojęzycznej gazety „Katolik”, któ-
ra dzięki jej umiejętnościom i przedsiębior-
czości po kilku latach zamieniła się w liczące 
się wydawnictwo. Działaczka społeczna, 
propagatorka polskości na Górnym Śląsku, 
organizatorka i mecenaska polskich towa-
rzystw, fundatorka kursów polskiego czyta-
nia i pisania dla dzieci. Twórczyni Śląskiej 
Pomocy Naukowej – instytucji, która miała 
fundować stypendia dla polskojęzycznych 
uczniów i studentów pochodzących z Gór-
nego Śląska. Współzałożycielka w Śremie  
szkoły gospodarstwa domowego dla dziew-
cząt. 
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Naśladując założycielki Towarzystwa Kobiet w Bytomiu, kobiety w innych miastach zaczęły 
się organizować, często wokół czytelni dla kobiet.
Czytelnie nie ograniczały się tylko do wypożyczania książek lub czasopism, ale były przede 
wszystkim miejscem spotkań, pogadanek, nauki języka polskiego, a także nauczania histo-
rii, geografii i polskiej literatury. Często mieściły się w prywatnych mieszkaniach, a w nich, 
oprócz wypożyczania książek, odbywały się pogadanki, prelekcje, spotkania. Na przykład 
21-letnia Bronisława Szymkowiakówna przechowywała w swoim mieszkaniu w Katowicach 
przy ul. Andrzeja 2 księgozbiór katowickiego Towarzystwa Czytelni Ludowych, którego dzia-
łalność na czas pierwszej wojny została zawieszona. W 1917 roku, kiedy czytelnia mogła już 
działać jawnie, w miejscowej gazecie umieściła anons.

Czytelnie

 

Pamiątkowe tablou wręczone przez Ślązaczki Marii Konopnickiej z okazji 25-lecia jej twórczości

W 1900 roku Uniwersytet Jagielloński obchodził 500-lecie istnienia. W uroczystościach 
wzięła udział grupa Ślązaczek, które uczestniczyły także w 1902 roku w jubileuszu 25-lecia 
twórczości Marii Konopnickiej, a w 1910 roku w 500-leciu bitwy pod Grunwaldem.

„Stanęły potem przed Ko-
nopnicką trzy włościan-
ki z Bytomia  na Śląsku. 
Konopnicka rozczulona, 

uścisnęła każdą i ze łzami 
w oczach wołała: 

<< O moje Ślązaczki! >>”.

(relacja „Przodownicy”, pisma dla 
kobiet)

Kraków, 1902 rok.
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W ślad za bytomiankami w wielu miastach Górnego Śląska kobiety tworzyły też lokalne koła 
Towarzystwa Kobiet. Pierwsze z nich powstały: w Siemianowicach, Rudzie Śląskiej, Nowym 
Bytomiu, Lipinach, Katowicach, Bogucicach, Pszczynie i Tychach.
Tyskie koło założyła Anna Benisz z Szafran-Początków;  przed plebiscytem liczyło ono 200 
członkiń. W swoich wspomnieniach pisze: 

Lokalne koła Towarzystwa Kobiet

„Dużo czasu pochłaniała mi praca, gdzie 
urządzałam różne imprezy, wieczorki 
taneczne i muzyczno-wokalne, odczyty 
i pogadanki. Brały w nich udział tak-
że działaczki śląskie, takie jak: Janina 
Omańkowska, redaktorka <<Katoli-
ka>> w Bytomiu, i Stęślicka, córka leka-
rza, propagatorka wiecowa na Śląsku, 
oraz liczni dziennikarze delegowani 
przez Komisariat Plebiscytowy w Byto-

miu, przeważnie Edward Rybarz” . 

Od lewej przy stole: Janina Omańkowska, Anna Benisz

(A. Benisz, Nie przegrałam życia. 
Pamiętnik Ślązaczki, Tarnowskie Góry 2010)

Towarzystwo Czytelni Ludowych  w Giszowcu ok. 1920 r., Narodowe Archiwum Cyfrowe
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„Za moje przedstawienie patrio-
tyczne na tym wiecu doznałam 
strasznego prześladowania od 
Prusaków. Na tym wiecu mów-
czynie, także i ja, chłostałyśmy 
N i e m ców - < < M i ch a ł ków > > -z a 

prześladowanie”.

Świadczy o tym także wymowna ilustracja w „Komarze” 
z czerwca 1904 r., nr 39.

Franciszka Ciemięgowa 
z Jasionków 

(1882-1946)
Działaczka oświatowa i narodowa. Założycielka 
Towarzystwa Kobiet w Bytomiu, towarzystw 
kobiecych m.in. w Piekarach Śląskich, Załężu, 
Ligocie, Czytelni dla Kobiet w Katowicach.

Ważnym wydarzeniem dla ruchu kobiece-
go był pierwszy wiec towarzystw kobiecych 
z Górnego Śląska. Odbył się 8 maja 1904 roku 
w Bytomiu w hotelu „Sans Souci”. Przybyło 
wówczas na niego około 1200 kobiet, przema-
wiały na nim czołowe działaczki, m.in. Janina 
Omańkowska i Karolina Hagerowa. Podczas 
wiecu uchwalono rezolucję, która zalecała 
Polkom nadawanie dzieciom tylko imion pol-
skich, uczenie ich języka polskiego, czytanie 
polskich czasopism i książek oraz ściślejszą 
współpracę z towarzystwami oświatowymi.
Tymi słowami zwróciła się do uczestniczek 
wiecu Janina Omańkowska:

Kobiety wiecują!

„Trzeba wysyłać polskie dzieci 
na polską naukę religii. Rodzice 
powinni w domu dawać dzieciom 
przykład. Czytać i pisać po pol-
sku. Dobrze też przy nadawaniu 
imienia nowemu dziecku myśleć 

o typowo polskich imionach”.

Pierwszy wiec Polek

(Ze wspomnień Stefanii Eckertowej w dzie-
siątą rocznicę śmierci Janiny Omańkowskiej, 

Katowice 1937)

„Za moje przedstawienie patrio-
tyczne na tym wiecu doznałam 
strasznego prześladowania od 
Prusaków. Na tym wiecu mów-
czynie, także i ja, chłostałyśmy 
Niemców -<<Michałków>>-za 

prześladowanie”.

Świadczy o tym także wymowna ilustracja w „Komarze” 
z czerwca 1904 r., nr 39.

Franciszka Ciemięgowa 
z Jasionków 

(1882-1946)
Działaczka oświatowa i narodowa. Założycielka 
Towarzystwa Kobiet w Bytomiu, towarzystw 
kobiecych m.in. w Piekarach Śląskich, Załężu, 
Ligocie, Czytelni dla Kobiet w Katowicach.
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Dnia 9 marca 1914 roku w sali Domu Narodowego „,Ul” w By-
tomiu powstaje Związek Towarzystw Kobiecych. Skupia on 

wszystkie działające na Śląsku organizacje kobiece. 

Na zjeździe w Bytomiu w listopadzie 1918 roku zmieniono na-
zwę na Związek Towarzystw Polek.

Na przewodniczącą zostaje wybrana Janina Omańkowska.

„Prasa polska nawoływała/dru-
kowała hasła oświatowe zwra-

cając się często do kobiet”. 

(Hasła oświatowe - „Głosy z nad Odry” 1919, z. 2)

22 stycznia 1907 roku odbył się wiec kobiet w Reichshalle w Katowicach (obecnie w budynku 
tym mieści się Filharmonia Śląska przy ulicy Sokolskiej), podczas którego domagano się m.in. 
zapewnienia dzieciom nauki  języka polskiego, właściwego traktowania ich przez nauczycieli 
niemieckich oraz poprawy ich bytu. Odezwy zachęcające do udziału w wiecu były podpisane 
takimi nazwiskami, jak: Dombkowa, Koraszewska, Golaszowa, Omańkowska, Hagerowa.
Na wiec przybyło około 1000 kobiet, dlatego ledwie pomieściły się w Reichshalle. Zebranie 
otworzyła Janina Omańkowska. Po jej przemówieniu – w którym wzywała Polki do pracy na-
rodowej, szczególnie w okresie przedwyborczym – obecny na wiecu komisarz niemiecki pod-
jął decyzję o rozwiązaniu go, motywując to tym, że mówczyni złamała obowiązujący kobiety 
zakaz wygłaszania przemówień wyborczych. Omańkowska obiecała, że zaniecha dyskusji 
o  wyborach i w dalszym ciągu przemowy nawoływała do pielęgnowania języka polskiego. 
W rezultacie za swoje przemówienie Omańkowskiej groziła kara grzywny, na szczęście sąd  
w Bytomiu ją uniewinnił. 

Wiec kobiet w Katowicach

Kartka pocztowa z początku XX w.
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1 1 i 28 listopada 1918 roku
Skończyła się wojna. Polska 11 listopada 1918 roku odzyskała niepodległość, a Polki dekre-
tem Józefa Piłsudskiego do Sejmu Ustawodawczego w dniu 28 listopada 1918 roku otrzymały 
bierne i czynne prawo głosu. 
W pierwszym Sejmie Ustawodawczym zasiada tylko 8 kobiet, choć w odniesieniu do tam-
tych czasów powinniśmy powiedzieć, że aż 8! 

Pierwsze posłanki w Polskim Sejmie
Rząd górny od lewej:
Zofia Sokolnicka  (1878–1927), Irena Kosmowska (1879–1945), Gabriela Balicka-Iwanowska 
(1867–1962), Jadwiga Dziubińska (1874–1937)
Dół od lewej:
Zofia Moraczewska (1873–1958), Franciszka Wilczkowiakowa (1880–1963), Maria Moczy-
dłowska (1886–1969), Anna Piasecka (1882–1980)

I wojna światowa
Podczas pierwszej wojny światowej władze niemieckie ograniczyły lub zakazały działalności 
niektórym organizacjom, szczególnie tym o charakterze narodowym. W obawie przed wy-
stąpieniami i agitacjami prewencyjnie aresztowały 40 polskich działaczy narodowościowych,
a wśród nich Józefę Bramowską z Żyglina, założycielkę (w 1909 roku) Towarzystwa Kobiet
w tej miejscowości. Działalność Związku Towarzystw Kobiecych została zawieszona.
Wojna pozbawiła rodziny jedynych żywicieli, dlatego część kobiet zmuszona była podjąć 
pracę zarobkową. W takiej sytuacji ograniczyły one działalność społeczną lub zrezygnowały 
z niej zupełnie. Kobiety włączały się w pomoc charytatywną potrzebującym: szyły odzież, 
organizowały imprezy, zbierały datki, które przekazywały na rzecz Czerwonego Krzyża. Nie 
zaniechały też pracy oświatowej i np. Bronisława Szymkowiakówna potajemnie wypożyczała 
polskie książki.

Liczby świadczą o zmianach w życiu tysięcy kobiet: w latach 1913-1914 w przemyśle górniczo-hutniczym pracowało 12 tys. 
kobiet, a w roku 1918 ich liczba wzrosła do 35 tys.
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Biblioteka Sejmowa
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W 1918 roku tymczasowy Komisariat Narodowej Rady Ludowej wymógł na niemieckich 
władzach zorganizowanie Parlamentu składającego się z delegatów narodowości polskiej 
zamieszkałych na terytorium zaboru pruskiego i w Niemczech. Wybory do Polskiego Sej-
mu Dzielnicowego odbyły się pomiędzy 16 listopada a 1 grudnia, a obrady pomiędzy 3 a 5 
grudnia 1918 roku w Poznaniu. Ogółem kandydowało 1399 delegatów, w tym 129 kobiet. 
Wśród 423 delegatów ze Śląska było 48 kobiet, m.in.: Bronisława Szymkowiakówna, Janina 
Omańkowska, Anna Świątkówna z Tychów (tak omyłkowo wpisano Annę Początek, po mężu 
Benisz), Franciszka Koraszewska. Dla Anny Benisz, młodej dziewczyny ze wsi, udział w ob-
radach takiego gremium był niezwykłym i niezapomnianym przeżyciem, pasmem uniesień 
patriotycznych! Po latach wspominała: 

Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu 

„Byłam wtedy drobną cząstką wielkiego 
akordu duchowego w zbiorowej masie po-
słów i mieszkańców Poznania, którzy zacho-
wywali się podobnie jak ja. Ślady tego ście-
kały z załzawionych ócz, które błyszczały 
i paliły się ogniem wewnętrznego żaru; ra-
dośnie odczułam je w mojej głębi, szczegól-
nie gdy w kościele zabrzmiał hymn polski 
<< Boże coś Polskę>>, pierwszy raz od wieków 
w świątyni pańskiej w zaborze pruskim”.

(A. Benisz, Nie przegrałam życia. 
Pamiętnik Ślązaczki, Tarnowskie Góry 2010)

Narodowe Archiwum Cyfrowe
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2. Powstania i plebiscyt

Kamienica przy ul. Kościuszki 16, w tej kamienicy mieścił się bank, którego Szyperski był dyrektorem oraz mieszkanie państwa 
Szyperskich

Dnia 28 czerwca 1919 roku Niemcy i państwa 
zwycięskiej koalicji  podpisują Wersalski Traktat 
Pokojowy, który ustala nowy podział terytorialny 
Europy. Jednym z jego postanowień było przyzna-
nie Polsce większości ziem zaboru pruskiego oraz 

przeprowadzenie plebiscytów na Warmii, 
Mazurach i Górnym Śląsku.

Nauczycielka, działaczka naro-
dowościowa. 
Założyła  pierwszą czytelnię 
dla kobiet w Katowicach, przez 
wiele lat była jej przewodni-
czącą, organizowała spotkania, 
pogadanki, urządzała przed-
stawienia teatralne. Pierwsza 
Polka w Radzie Miejskiej w Ka-

towicach (od 1919 roku).

Aleksanda Szyperska
(1865 (1869)- 1938)
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Wybory do rad gminnych 
Pierwsze wybory do rad gmin i sejmów prowincjonalnych odbywają się 9 listopada 1919 
roku.  Niemcy ogłaszają je przekonani, że Ślązacy wybiorą kandydatów niemieckich. Mylili 
się, bowiem większość mandatów w radach zdobyli Polacy, na listy niemieckie zagłosowało 
niespełna 30 proc. wyborców. 
W wyborach kandydowały też kobiety, niektóre z nich dostały się do rad: w Katowicach Alek-
sandra Szyperska i Teresa Krupp (Niemka), w Tychach Anna Początek, w Opolu Franciszka 
Koraszewska. 

Zjazd Towarzystw Polek 
Dnia 30 stycznia 1920 roku w Bytomiu odbył się Zjazd Towarzystw Polek na Górnym Śląsku.  
W zjeździe wzięły udział delegatki z ponad 50 organizacji. Podczas obrad zadecydowano 
m.in. o tym, że wszystkie Towarzystwa Polek tworzą jeden związek – podzielony na okręgi. 
Omańkowska obrady zjazdu podsumowała zdaniem:

„Jest tylko jeden program dla nas wszystkich – praca nad plebiscytem”.

Pierwsze powstanie śląskie – 1919 rok 
(od 16  do 24 sierpnia)

Drugie powstanie śląskie – 1920 rok 
(od 19/20  do 25 sierpnia)

Trzecie powstanie śląskie – 1921 rok 
(2/3 maja do 5 lipca)

W styczniu 1919 roku w Katowicach w mieszkaniu Władysława i Aleksandry Szyperskich 
zawiązała się Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska (w skrócie POW GŚl.), której 
celem była walka zbrojna o przyłączenie Górnego Śląska do Polski. 
Na jej czele stanął Józef Grzegorzyk. W marcu 1919 roku spotkało się z Grzegorzykiem  40 
działaczek Towarzystwa Polek, które chciały przystąpić do organizacji i deklarowały ak-
tywne uczestnictwo w jej pracach. Wśród nich były m.in.: Janina Omańkowska, Stefania 
Eckertowa, Franciszka Rybarzowa, Bronisława Szymkowiakówna i Aleksandra Szyperska.
W maju 1920 roku powołano Żeńskie Oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Ślą-
ska. Tak brzmiały słowa przysięgi, którą składały jej członkinie:  

Polska Organizacja Wojskowa
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"Nadjeżdżające ze wszystkich stron Górnego ŚląskA pociągi wyrzucały dziesiątki i setki uczestniczek 
zjazdu, które gromadnie zdążały do restauracji Neue Welt” - tak, w styczniu 1921 roku, pisał o wydarzeniu 
„Katolik”.

Sejmik Zarządów Związku Towarzystw Polek to "pierwszy 
sejmik kobiet naszej ziemi". 

Plebiscyt

Sejmik Zarządów Związku Towarzystw Polek
Plebiscyt na Górnym Śląsku– sporządzanie list głosujących i kart do głosowania, 1921 r., Narodowe Archiwum Cyfrowe

Datę plebiscytu kilka razy odkładano, aż w końcu ustalono ją ostatecznie na dzień 21 marca 
1921 roku. Niemałe zasługi w przekonywaniu do głosowania na Polskę miały kobiety.

W dniach 25-27 stycznia 1921 roku, na niespełna dwa miesiące przed plebiscytem, odbył się 
w Gliwicach Sejmik Zarządów Związku Towarzystw Polek, na który zjechało ponad 3 tysią-
ce osób, głównie kobiet, ze Śląska, ale nie tylko. Przyjechali także goście, m.in.: z Warszawy, 
Lwowa, Krakowa, Wilna, Wielkopolski, Zagłębia, a także z zagranicy. 
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W dniu głosowania 21 marca:
- pracowały w parytetycznych komisjach,
- doprowadzały do lokali wyborczych chorych, niepełnosprawnych.
Albina Balasowa z d. Bromboszcz  namawiała do głosowania na Polskę przed lokalami wy-
borczymi ubrana w śląski strój, bo jak sama mówiła: 

„(...) ten strój był kartką za Polską”.

Przyjmowały na dworcach emigrantów i opiekowały się nimi organizując nocleg i wyży-
wienie. Wspomina Maria Rożanowiczowa: 

 „W przeddzień plebiscytu pełniliśmy dyżury na dworcu w Katowicach, rozdzielając adresy 
kwater dla przyjeżdżających na głosowanie katowickich Polaków. Tych było niewielu. Prze-

ważali sprowadzani masowo z głębi Niemiec hakatyści”.

Wiersz patriotyczny dla dzieci 
do „Głosu Polek” pt. „Nasz Przyjaciel” 

(A. Rożanowicz, Katowice w pamięci moich rodziców (1903-1922), 
[w:] „Kronika Katowic”, t. 8, 1999 r.)

(M. Juszczyszyn, Białe orły wyszywać…, 
„Sztandar Młodych” z dn. 20-21.08.1977 r.)

Muzeum Historii Chorzowa

Urna wyborcza
Muzeum Historii Chorzowa

Przed głosowaniem plebiscytowym kobiety sprawdzały listy osób uprawnionych do głoso-
wania, pilnowały by na listach nie umieszczano tzw. „martwych dusz”.

Pracowały jako kurierki i kolporterki – roznosiły materiały propagandowe (ulotki, plakaty, 
broszury, gazety, pocztówki, itp.), rozlepiały też plakaty. Agnieszka Marek, np. rozdawała 

naklejki z napisem „Głosuj na Polskę, a będziesz wolny”, albo „Tylko najgłupsze ciele wybiera 
sobie rzeźnika”. 

   

Występowały w amatorskich teatrach plebiscytowych, wystawiały sztuki patriotyczne. 
                  

Pracowały w Polskim Komisariacie Plebiscytowym w Bytomiu oraz w powiatowych od-
działach Komisariatu. Najczęściej były maszynistkami, stenotypistkami, pomocami biu-

rowymi. Od sierpnia 1920 roku wydawano pismo dla kobiet „Głos Polek” jako organ prasowy 
Towarzystw Polek z dodatkiem dla dzieci „Nasz Przyjaciel”. W redakcji pisma były m.in.: Jani-
na Omańkowska, Halina Stęślicka, Stefania Kaszad-Eckertowa, Bronisława Szymkowiaków-
na. Przy PKP działała Sekcja Towarzystw Kobiecych pod kierownictwem Haliny Stęślickiej.

O obradach sejmiku pisała prasa, najobszerniejszy opis jego przebiegu znajdziemy w „Głosie 
Polek” z dnia 15 lutego 1921 roku, czasopiśmie wydawanym od 1920 roku i skierowanym do 
kobiet. Tam też zamieszczono przykazania plebiscytowe, które ślubowały uczestniczki.
Atmosfera podczas sejmiku była niezwykła, rozpisywano się w „Głosie Polek”, że obrady „(...)
były jednym ciągiem radosnego uniesienia, szczęśliwej dumy i poczucia siły w zjednoczeniu. (...), 
ale  najbardziej  wzruszającą  chwilą  była  ta,  w  której pani  Bramowska  z  Żyglina,  Górnoślą-
zaczka  w  swym pięknym  stroju,   rozwinąwszy  na  estradzie   sztandar, który  nam  darowała  
Wielkopolska,  wezwała  nas  do przysięgi,  że  staniemy  wszyscy  w  szeregach  Matki  Boskiej  
Częstochowskiej,  Królowej  Korony  Polskiej  i  pod skrzydłami  Orla  Białego. Powstawszy,  
przysięgałyśmy z  wzniesionemi  w  górę  rękami,  i  głosem  zduszonym od  łez  śpiewałyśmy 
 << Pod  Twoją  Obronę >>”.

Kobiety w pracy plebiscytowej

Agitowały do głosowania na Polskę – występowały jako mówczynie na licznych wiecach. 
Agnieszka Marek była w grupie, która agitowała w pociągach. Janina Omańkowska oso-

biście występowała na wiecach, jej nazwisko przyciągało tłumy słuchaczy. Zawsze podkre-
ślała rolę kobiet w walce o polski Śląsk. Wierzyła, że w rodzinach, gdzie matka czy żona jest 
członkinią Towarzystwa Polek, głosy za Polską są zapewnione. 
Nie zawsze bywało bezpiecznie…
Do Matyldy Krauzowej, działaczki plebiscytowej z Opolszczyzny, organizatorki wieców 
strzelali Niemcy. Kula na szczęście tylko przedziurawiła jej kapelusz. 
Halina Stęślicka po wiecu w Lublińcu została zaatakowana przez bojówkarzy niemieckich, 
uratowała ją  przytomność umysłu, bo szybko wskoczyła do jadącego już  pociągu. 
Włodzimierze Kwiatkowskiej rzucono na wiecu w Błażejowicach pod nogi granat, który na 
szczęście nie eksplodował.
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3. Kobiety w powstaniach

 

Żołnierki
Dotychczas poznaliśmy nazwiska trzech żołnierek, ale nie można wykluczyć, że było ich 
więcej. Znane powstanki to: Marta Dworowa, Anna Sarnowska,  Matylda Ogórek (po mężu 
Zang).

Muzeum Śląskie na podstawie doku-
mentów z Archiwum Powstań Śląskich 

szacuje, że w powstaniach śląskich brało 
czynny udział około 2 tys. kobiet.

Śląska Biblioteka CyfrowaSanitariuszka
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W powstańczym sztabie

Pisały na maszynie, stenografowały, protokołowały, wykonywały czynności biurowe. Były telegrafistkami i telefo-
nistkami, a nawet była jedna morsistka tzn. osoba obsługująca aparat Morse’a (Helena Robak) i jedna daktylograf-
ka ([Zofia] Dziurkiewiczówna).

Śląska Biblioteka Cyfrowa

Marta Dworowa 
W trzecim powstaniu śląskim brała udział w walkach na terenie Gliwic, Rudy i Zabrza. Uczestniczyła w zdobywaniu budynków 
szkolnych, w których ukrywali się Niemcy.

Dowódca grupy dywersyjnej Tadeusz Puszczyński, ps. „Wa-
welberg" po latach wspominał spotkanie z Matyldą Ogórek: 
„Na korytarzu natknąłem się na jakąś dziewoję w męskich 
spodniach i z karabinem w ręku. Okazało się, że jest to maszy-
nistka sztabu dywizji, która oświadczyła mi, że w dowództwie 
nikogo już nie ma, wszyscy udali się na front, więc i ona, jako 
że nie ma nic do pisania, również idzie na front (po godzinie 
wróciła zresztą, ranna w palec)". 

Anna Sarnowska
W drugim powstaniu śląskim współpracowała z grupą ope-
racyjno-saperską w Steblowie w powiecie lublinieckim. 
W trzecim powstaniu śląskim wzięła udział w walkach pod 
Lichynią w okolicach Góry św. Anny.

(Wspomnienia Tadeusza Puszczyńskiego, 
lata 30.- APKat-IJP 219)
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Halina Sołowijowa 
z Wojciechowskich 

(1894–1984) 
Nauczycielka, działaczka społeczna, uczest-
niczka powstań śląskich, organizatorka żeń-
skich oddziałów służby sanitarnej, kurierskiej 
i wywiadowczej Polskiej Organizacji Wojsko-
wej Górnego Śląska w powiatach kozielskim
i zabrskim, pseudonim „Halszka”. W czasie 
wojny wysiedlona do Rzeszowa, gdzie za-
angażowała się w działalność konspiracyj-
ną ZWZ AK. Po wojnie aresztowana przez 
NKWD, aż do emerytury pracowała w rze-
szowskich szkołach. Umarła w Rzeszowie.

Szwaczki 
Dziewczyny i kobiety szyły sztandary i wy-
szywały na nich białe orły. 
Mówią o tym słowa piosenki ludowej z tam-
tych czasów:

Maciej Mielżyński
(1869–1944)

Sam Maciej Mielżyński, ps. Nowina-Doliwa 
w 1921 roku apelował do Ślązaczek by szyły 
opaski biało-czerwone powstańcze, plebi-
scytowe, z czerwonym krzyżem, itp.:

„Niech w każdej siedzibie D-twa 
powiatu zbiorą się patriotyczne 
Górnoślązaczki i niech szyją ten 
święty sztandar, niech go pracowi-
cie haftują, by zajaśniał nad sze-
regami, jako obraz męstwa i cnót 
górnośląskich, oraz wiary naszej w 
opiekę niebios. Sztandary te ofia-
rujcie pułkom, które się w waszych 

powiatach sformowały”.

„Znam ja jedyn śliczny zamek gdzie ma miła prze-
bywa ona siedzi na białem stołecku białe orły wy-
szywa. Jest ci dobrze moja miła białe orły  wyszy-
wać my muszymy ubodzy powstańcze w cudzym 

kraju w rzędzie stać”.

Wikipedia

Kurierki
Przenosiły ważne dokumenty, ulotki, plakaty,  a czasem nawet broń. Tak je opisuje jedna 
z nich:

„(...)materiał najpewniejszy i wyrobiony – były zaprzysiężone. 
Sekcja kurierska składała się nierzadko z gospodyń i matek 
obarczonych kilkorgiem dzieci, lecz były w niej również 18-let-
nie dziewczęta. Każda wieś miała swe kurierki z komendantką 
na czele. Dzięki temu łączność między wsiami nie ustała  i roz-
kazy czy raporty tą drogą przesyłane zawsze szczęśliwie i szyb-

ko, bez względu na porę, były doręczane".

Broń ukrywały w torbach, pod warstwą ziemniaków lub jaj, wkładały za bluzki lub w zgrab-
nie opakowane pudełka od bucików, niewinnie wyglądające. Tak zaopatrzone  udawały się do 
tramwaju. WsiadAły do różnych, w innych porach.

Jedna z kurierek, wsiadając do tramwaju potknęła się na stop-
niu  tak nieszczęśliwie, że torba jej „pełna warzyw i jaj” upadła 
na chodnik. Dzielna kurierka nie straciła zimnej krwi i  zawoła-
ła do chłopca stojącego nieopodal. „A podaj no mi synku ta 
torba, ino rychło bo się śpiesza!” Tramwaj ruszył i nikt nawet 
nie zauważył tego epizodu.

(Zanim nastała Polska… 
Praca społeczna kobiet w okresie 
powstań i plebiscytu na Górnym  

Śląsku. Wybór relacji, oprac. 
J. Lusek, Bytom 2019)

(„Powstaniec” nr 11, 29 maja 1921 r.)
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Gotowały posiłki
Dziewczęta i kobiety zakładały herbaciarnie. Były to miejsca, gdzie przemieszczający się po-
wstańcy mogli odpocząć, posilić i napić się herbaty. Herbaciarnie tworzono też na dworcach, 
np. Wiesława Stelmachowska z Majewskich urządziła herbaciarnię na dworcu w Łabędach: 
„Wydawano herbatę z mlekiem, kakao, obłożone skibki chleba, kawę, zupy i jajka”.

W służbie medycznej
Najwięcej dziewcząt i kobiet było jednak w służbie medycznej – sanitariuszek, sióstr PCK, 
pielęgniarek i cztery lekarki.

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Narodowe Archiwum Cyfrowe

(Zanim nastała Polska… Praca społeczna kobiet w okre-
sie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku. Wybór relacji, 

oprac. J. Lusek, Bytom 2019)

Opaska plebiscytowa Marii Rożanowiczowej

Kobiety szyły białe lniane koszule zwane „śmiertnicami”, w których chowano poległych powstańców.
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Lekarki
W służbie medycznej w  trzecim powstaniu śląskim uczestniczyło około 100 lekarzy (lekarzy 
dyplomowanych i studentów medycyny), wśród których były cztery kobiety.  
Oto one: trzy studentki medycyny, ochotniczki, nie-Ślązaczki pełniące funkcje lekarzy ba-
talionowych, zwane „podlekarkami” – Wanda Baraniecka-Szaynok, Maria Zdziarska-Zale-
ska,  Zofia Rzeczycka-Wykowska i jedna dyplomowana lekarka, Ślązaczka – Maria Kujawska.  
Wszystkie wyróżniły się niezwykłym poświęceniem i odwagą.

Wanda 
Baraniecka-Szaynok 

(1898 – 1971)
Lekarka z powołania, działaczka społeczna, 
propagatorka zdrowego trybu życia, organi-
zatorka Przysposobienia Wojskowego Ko-
biet. W trzecim powstaniu śląskim lekarka 
batalionowa, a w czasie drugiej wojny świa-
towej kurierka i wywiadowczyni. Aresztowa-
na i zesłana do obozów koncentracyjnych, 
gdzie opiekowała się chorymi dziećmi i ko-
bietami. Po zakończeniu wojny zamieszkała 
w Anglii. 
Wanda Baraniecka-Szaynok przyjeżdża na 
Śląsk w 1921 roku i bierze udzial w trzecim 
powstaniu. Dołącza do 4. baonu, potem prze-
nosi się do Kędzierzyna, gdzie organizuje 
przenośny punkt sanitarno-zaopatrzenio-
wy. Pułk Wandy zdobywa Kędzierzyn (6-9 
maja), a potem od 10 maja walczy na linii: 
Kędzierzyn–Januszkowice. Waleczną posta-
wę Wandy wspomina po latach Halina Soło-
wijowa:
„Gdy front się cofał, Wanda Baraniecka pełni-
ła swe obowiązki w warunkach prostego żoł-
nierza z karabinem na ramieniu, narażając się 
na niebezpieczeństwo. W nocy podczołgiwała 
się na przedpola, szukając rannych. Chociaż 
nie była mocna, wyciągała ich z nieludzkim 
wysiłkiem, ratując im życie. (…) Zawsze nie-
zmordowana, pełna poświęcenia, pełniła swą 
lekarską służbę”.

(Zanim nastała Polska… Praca społeczna kobiet w okre-
sie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku. Wybór relacji, 

oprac. J. Lusek, Bytom 2019)

wóz pancerny „Korfanty"
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Zdjęcie u góry ze zbiorów Grażyny Houwalt (wnuczki Zofii Rzeczyckiej-Wykowskiej)
Zdjęcie na dole: Inscenizacja do filmu „Bohaterki powstań śląskich”, reż. i fot. Dorota Prynda

Maria Zdziarska-Zaleska
(1898- 1987 ) 

Lekarka, sanitariuszka w Legionach i w woj-
nie bolszewickiej, uczestniczka powstań 
śląskich. W czasie drugiej wojny światowej          
w konspiracji, aresztowana i zesłana do obo-
zu koncentracyjnego Ravensbrück. Po woj-
nie mieszkała we Francji. Odznaczona Orde-
rem Virtuti Militari. 
W 1921 roku Maria Zdziarska,  w odpowiedzi 
na apel Departamentu Sanitarnego zgłosiła 
się do pomocy lekarskiej powstańcom ślą-
skim. Z uwagi na jej doświadczenia wojenne 
przyjęto ją na lekarza II batalionu 8 pułku 
piechoty Tarnogórskiej. W akcji powstań-
czej odznaczyła się dzielnym wypełnieniem 
swych obowiązków w pomocy sanitarnej.  
Zasłynęła z wielkiej odwagi i brawury, wy-
nosząc rannych powstańców z pierwszej linii 
frontu pod obstrzałem kul niemieckich. 

Zofia 
Rzeczycka-Wykowska

 (1899- 1975)

Lekarka, w czasie wojny polsko bolszewic-
kiej prowadziła herbaciarnię dla żołnierzy 
na dworcu w Kijowie, jako studentka medy-
cyny brała udział w trzecim powstaniu ślą-
skim, za które została odznaczona medalem 
powstańczym. W okresie międzywojennym 
mieszkała w Pionkach, a po wojnie w Lubli-
nie. Działaczka społeczna, w czasie drugiej 
wojny światowej działała w AK. 
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4. W Niepodległej 

W okresie międzywojennym były cztery kadencje Sejmu Śląskiego.
Przez ten czas w jego ławach zasiadało ponad 170 posłów, w tym tylko 5 kobiet. W pierwszej 
kadencji (1922-1930) były to Janina Omańkowska i Bronisława Szymkowiakówna, w drugiej 
(maj-wrzesień 1930 roku) – Maria Kujawska i Maria Gruchlikowa, w trzeciej (1930-1935) 
 – Maria Kujawska i Elżbieta Korfantowa. Na czwartą kadencję Sejmu Śląskiego nie wybrano 
żadnej kobiety. Oprócz Marii Kujawskiej związanej z prosanacyjnym ugrupowaniem,
pozostałe cztery panie reprezentowały chadecję.

Janina Omańkowska 
(1859–1927) 

„Bezczelna politykująca polska kobieta, niezwykle zręczna w działaniu i w mowie, która wtyka 
swój nos wszędzie, zakładając stowarzyszenia, pisząc broszury, agitując, która przysporzy pań-
stwu pruskiemu sporo kłopotów” – pisał o niej w swoim raporcie prezydent policji w Poznaniu. 
Prześladowana przez władze pruskie za swoją propolską działalność opuściła Poznań 
i przeniosła się na  Górny Śląsk, do Bytomia. Od 1914 roku przewodniczyła Związkowi Towa-
rzystw Kobiecych w Bytomiu. 
W 1918 roku założyła szkółkę polską w Bytomiu dla ok. 400 dzieci. Od 1918 była też człon-
kinią Powiatowej Rady Ludowej w Bytomiu. Delegatka na Polski Sejm Dzielnicowy w Po-
znaniu. Uczestniczka akcji plebiscytowej i powstań śląskich. Z jej inicjatywy tysiące kobiet 
zaangażowały się w agitację plebiscytową oraz w pomoc powstańcom. Współpracowała 
jako redaktorka z gazetami: „Gońcem Wielkopolskim”, „Pracą”,  „Głosem Śląskim”, „Katoli-
kiem” i „Głosem Polek”. Pisała też dla dzieci. Posłanka na Sejm Śląski I kadencji  – praw-
dopodobnie była pierwszą kobietą w świecie, która, jako najstarsza z posłów, przewodni-
czyła obradom sejmowym. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta.

Województwo Śląskie ze stolicą w Katowicach 
powstało faktycznie w lipcu 1922 roku (chociaż 

decyzję o jego powołaniu podjął Sejm Ustawodaw-
czy w ustawie konstytucyjnej 

15 lipca 1920 roku).
Władza ustawodawcza należała do Sejmu Śląskiego, 

w którym zasiadało 48 posłów.

Województwo śląskie i wybory do Sej-
mu Śląskiego

Kobiety w Sejmie Śląskim

Lekarka, jedna z najbardziej zna-
nych i najaktywniejszych działa-
czek społeczno-politycznych  
w województwie śląskim w okre-

sie międzywojennym.

Maria Kujawska
(1893-1948)
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Bronisława Szymkowiakówna 
(1896–1975)

Od najmłodszych lat angażowała się w działalność narodowościową. Po scaleniu w 1914 
roku w Bytomiu kobiecych organizacji działających na Śląsku w jeden Związek Towa-
rzystw Kobiecych, młoda Szymkowiakówna zaangażowała się w jego działalność, zachęca-
jąc kobiety do zakładania kół na wsiach i w miastach. W 1918 roku, kiedy związek zmienił 
nazwę na Związek Towarzystw Polek, została wybrana sekretarką Wydziału Powiatowego 
w Katowicach. W tym samym roku była delegatką na polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu. 
Brała udział w trzech powstaniach śląskich. W czasie przygotowań do plebiscytu pro-
wadziła na polecenie Polskiego Komisariatu Plebiscytowego sekcję kobiecą na powiat 
katowicki, współredagowała pismo „Głos Polek”, zasiadała w Komisji Doradczej Ko-
mitetu Plebiscytowego w Katowicach, opiekowała się emigrantami przyjeżdżającymi na gło-
sowanie. Posłanka na Sejm Śląski I kadencji, współpracowała z Janiną Omańkowską. Z jej ini-
cjatywy powstał też Polski Związek Służby Domowej im. św. Zyty, skupiający polskie służące.
Do wybuchu wojny pracowała zawodowo we  Wspólnocie  Interesów  Górniczo-Hutniczych 
w Katowicach i społecznie, m.in.: w Towarzystwie Polek, Związku Obrony Kresów Zachodnich, 
Kole Przyjaciół Harcerstwa. Po wojnie zatrudniona najpierw w hucie „Ferrum”, a potem „Ko-
ściuszko” jako kierowniczka działu socjalnego. 
Odznaczono ją Śląskim Krzyżem Powstańczym oraz Krzyżem Plebiscytowym, a Uchwałą Rady 
Państwa z 25 kwietnia 1972 roku została awansowana do stopnia podporucznika rezerwy Woj-
ska Polskiego.

Z domu Raida (używała też spolszczonej wersji nazwiska: Rajda), urodziła się w Raciborzu 
w  rodzinie niemieckojęzycznej. Języka polskiego nauczyła się podczas studiów we Wrocławiu, 
gdzie spotkała wielu polskich patriotów, m.in. przyszłego męża – Kazimierza Kujawskiego po-
chodzącego z Wielkopolski. 
Po uzyskaniu dyplomu studiów medycznych w Warszawie wróciła na Śląsk. Była  pierwszą pol-
ską lekarką na Górnym Śląsku. Brała udział w akcji plebiscytowej i w trzecim powstaniu śląskim. 
Była jedną z najbardziej znanych i najaktywniejszych działaczek społeczno-politycznych 
w województwie śląskim w okresie międzywojennym – posłanką na Sejm Śląski II i III kadencji, 
wiceprzewodniczącą Towarzystwa Polek, członkinią Śląskiej Rady Wojewódzkiej, działacz-
ką PCK i towarzystw lekarskich, kierowniczką Przychodni Przeciwgruźliczej w Katowicach. 
W 1943 roku aresztowana w Jugosławii wraz z całą kolonią Polaków, następnie wywieziona 
z dwiema córkami, Janiną i Barbarą, do obozu koncentracyjnego Ravensbrück – dzięki bez-
granicznemu oddaniu chorym zyskała przydomek „Anioł z Ravensbrück”. Po wojnie zamiesz-
kała z rodziną w Pszczynie. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Maria Kujawska 
(1893–1948)

Janina Omańkowska
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Elzbieta Korfantowa

Bronisława Szymkowiakówna

Józefa Bramowska

Z domu Szprot (Sprot), urodziła się w Karbiu (obecnie dzielnica Bytomia). Brała czynny udział 
w trzecim powstaniu śląskim, a w czasie plebiscytu agitowała za Polską. Żona Wojciecha Kor-
fantego. W latach 1922-1927 była zastępczynią przewodniczącej Towarzystwa Polek, następ-
nie po podziale organizacji aż do 1939 roku, prezeską Związku Katolickich Towarzystw Polek 
na Górnym Śląsku. W czasie drugiej wojny światowej przebywała w Wielkiej Brytanii będąc 
członkinią Koła Ślązaków i II Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Rządu Polskiego na 
uchodźstwie. Po wojnie wróciła do Katowic.

Pochodziła z Ligoty. Była aktywną działaczką organizacji kobiecych, w 1921 roku założyła Koło 
Towarzystwa Kobiet w Ligocie. Po podziale organizacji na Towarzystwo Polek i Katolickie To-
warzystwo Kobiet związała się z tym drugim, kierowanym przez Elżbietę Korfantową. Była jej 
bliską współpracownicą, pracowała w sekretariacie Katolickiego Towarzystwa Polek w Kato-
wicach. W 1930 roku została posłanką Sejmu Śląskiego II kadencji. W latach 1931-1939 była 
radną Rady Miejskiej  w Katowicach. W spisie radnych widnieje zapis: „Gruchlikowa Marja, 
żona, Załęska 30”.

Elżbieta Korfantowa 
(1882–1966)

Maria Gruchlikowa
(1892–1982)

Józefa Bramowska 
(1860- 1942)

Senatorka ze Śląska 

Z domu Batsch. Urodziła się w Żyglinie. Ukończyła tylko cztery klasy, bo po śmierci ojca mu-
siała przerwać naukę i rozpocząć pracę. Zatrudniła się w kopalni. Po wyjściu za mąż prowadziła 
gospodarstwo rolne. Propagatorka polskości na Śląsku, w 1914 roku za wygłoszenie patriotycz-
nego przemówienia trafiła do więzienia. W 1909 roku założyła w Żyglinie Towarzystwo Kobiet.
Pracowała przy plebiscycie, brała udział w powstaniach śląskich, w jej mieszkaniu przechowy-
wano broń.
Od 1927 roku przewodnicząca Zarządu Głównego Towarzystwa Polek na Śląsku, członkini ho-
norowa Narodowej Organizacji Kobiet. Senatorka  w latach 1929-1930 i w 1935 roku.
Przez całe życie chodziła w stroju śląskim. Za swoje zasługi otrzymała wiele odznaczeń, w tym 
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. 
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Halina Stęślicka po mężu Kwiatkowska 
w redaKCJI „Głosu Polek”.

Maria Gruchlikowa pomimo, że praco-
wała w sekretariacie Katolickiego 
Towarzystwa Polek i działała spo-
łecznie, w rubryce zawód zawsze wpi-
sywała „żona lub zamężna".

Archiwum Państwowe Katowice

Dziennikarka, redaktorka „Głosu Polek”, członkini Zarządu Głównego Związku Towarzystw 
Polek, Zarządu Chrześcijańskiej Demokracji oraz Narodowej Organizacji Kobiet. Założycielka 
około 20 towarzystw kobiecych na terenie Górnego Śląska. Działaczka plebiscytowa, kierowała 
Sekcją Towarzystw Kobiecych przy Polskim Komitecie Plebiscytowym. Brała udział w trzech 
powstaniach śląskich.  Posłanka na Sejm RP I kadencji (1922-1927). Gdy została posłanką nie 
ukończyła jeszcze wymaganych prawem 25 lat, dlatego przysięgę poselską składała później niż 
inni. W Sejmie działała w komisji opieki społecznej i inwalidztwa, komisji zdrowia i podkomisji 
konstytucyjnej do spraw autonomii Śląska, reprezentowała Narodowo-Chrześcijańskie Stron-
nictwo Pracy. Przed wybuchem wojny wyemigrowała do Francji. 

Halina Stęślicka po mężu Kwiatkowska 
(1897-1956)

Posłanka na Sejm RP 
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Katolickie Towarzystwo Polek, w środku przy stole siedzi Elżbieta Korfantowa - przewodnicząca, 
Narodowe Archiwum Cyfrowe

Towarzystwo Polek, w środku Józefa Bramowska, 
Narodowe Archiwum Cyfrowe

Podział Związku Towarzystw Polek
W czerwcu 1927 roku Związek Towarzystw Polek zorganizował jubileuszowy Zjazd, podczas 
którego nastąpił rozłam w organizacji. Powstały dwa związki: konserwatywny, związany z cha-
decją Związek Katolickich Towarzystw Polek i związany z sanacją Związek Towarzystw Polek 
(później Towarzystwo Polek).
W okresie międzywojennym w województwie śląskim działało kilkadziesiąt organizacji kobie-
cych, liczbę członkiń w 1927 roku można szacować na ok. 13 tys., a w 1936 roku na ok. 67 tys. 
Najważniejsze z nich to Towarzystwo Polek i Katolickie Towarzystwo Polek.

Towarzystwo Polek
Józefa Bramowska- przewodnicząca
Maria Kujawska- wiceprzewodnicząca

"Głos Polek", nr jubileuszowy, 1927 r.
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Gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego ok. 1935 roku, 
Narodowe Archiwum Cyfrowe

Sala Sejmu Śląskiego  ok. 1935 roku,  
Narodowe Archiwum Cyfrowe

Działaczki towarzystw, radne, harcerki, 
nauczycielki...

Niezwykłych wyjątkowych kobiet zaangażowanych 
w sprawy kraju i regionu było na Górnym Śląsku wiele,  
dzisiaj nie sposób wymienić wszystkich, choć wszystkie 

bez wyjątku zasługują na pamięć potomnych.

Wanda Jordan-Łowińska (1900-1959)

Zofia Koniarkowa (1876-1963)

Józefa Kantorówna (1896-1990)

Albina  Balasowa (1899-1977)

Maria Rożanowiczowa z Glabiszów (1886-1981) 

Bożena Sołtys-Szayerowa  (1898- 1985)

Helena Sołtysowa (1860- 1948)

Maria Sojkowa (1875 -1944)

Janina Żnińska (1871 -1949)

Karolina Hagerowa z Urbanowskich (1861- 1947)

Maria Krzyżowska (1898-1943)

Olga Zarzycka- Ręgorowiczowa  (1900- 1986)

Adela Korczyńska (1912-1985)

Ojcumiła Prabucka z Kusztelanów (1875-1944)
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5. Historia kobiet 
oczami i kredkami 
dzieci

Ostatni rozdział komiksu zawiera prace dzieci, które powstały podczas warsztatów arty-
styczno-historycznych. Uczestniczki i uczestnicy – uczennice i uczniowie szkoły podsta-
wowej w wieku mniej więcej 10-12 lat – to zarówno dzieci zainteresowane  rozwijaniem 
talentu plastyczno-narratorskiego, światem ilustracji i wizualnej interpretacji tekstów literac-
kich, jak i  te, w większości,  które do tej pory nie miały do czynienia z narracją w obrazie. 
W pierwszym etapie zajęć dzieci poznały historię polskiego ruchu kobiecego w Pol-
sce, a także na Górnym Śląsku oraz postaci bohaterek komiksu. Drugi etap to zajęcia pla-
styczne – praca nad rysunkiem, scenariuszem – tworzenie własnej opowieści graficznej. 
Mali artyści spisali się świetnie, a efekt ich współpracy z profesjonalistkami przy tworzeniu 
komiksu można podziwiać przeglądając karty piątego rozdziału.
 
Autorzy rysunków (kolejność alfabetyczna):
Hanna Bojdoł, Lena Burnatowska, Stanisław Czerny, Łukasz Dubiel, Stanisław Grzego-
rzewski, Wiktor Koszut, Jakub Kryściak, Bruno Kuczera, Anna Kufel, Kamila Lorke, Mar-
tyna Met, Zofia Michalik, Krzysztof Niemczyk, Stanisław Ogierman, Amelia Olech, Mak-
symilian Pustelnik, Maja Reguła, Natalia Starczała, Julia Strojny, Miłosz Woś, Adam Żyrek.

Julia Strojny, kl. 7 

Julia Strojny, kl. 7 

Lena Burnatowska, kl. 3    
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Lena Burnatowska, kl. 3

Łukasz narysował polskie działaczki narodowościowe na Górnym Śląsku na początku XX wieku.

Łukasz Dubiel, kl. 3  Jakub Kryściak, kl. 3

Rysunki Kuby i Leny opowiadają o aresztowaniu Janiny Omańkowskiej przez pruską policję  za 
to, że  rozdawała dzieciom w Poznaniu polskie elementarze.
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Stanisław Grzegorzewski, kl. 3

Wiktor Koszut, kl. 3

Łukasz Dubiel, kl. 3

Opowieść o Janinie Omańkowskiej i jej aresztowaniu zainspirowała także: Łukasza, Miłosza, 
Stasia G., Wiktora, Stasia O., Natalię i Amelię.

Miłosz Woś, kl. 3
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Amelia Olech, kl. 3

Stanisław Ogierman, kl. 3

Natalia Starczała, kl. 3
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Walkę Polek o prawa wyborcze i o prawo do wolnego wyboru zawodu narysowały Martyna 
i Zosia.

Martyna Met, kl. 3

Zofia Michalik, kl. 3Anna Kufel, kl. 3

Posłanki na Sejm Śląski w rysunkach Ani.
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Zofia Michalik, kl. 3 

Stanisław Ogierman, kl. 3

Zosia narysowała pierwsze  posłanki na Sejm RP, a Staś salę Sejmu Śląskiego.Tak Ania wyobraża sobie obrady Sejmu Śląskiego. Wśród posłów możemy także odnaleźć 
kobiety.

Anna Kufel, kl. 3
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Amelia i Maksymilian przedstawiają pierwsze studentki i ich trudną drogę do studiowania na 
wyższych uczelniach.

Amelia Olech, kl. 3

Wiktor Koszut, kl. 3

Łuksz Dubiel, kl.3

Sejm RP oczami Wiktora i walka o prawa wyborcze oczami Łukasza.
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Stukały, stukały parasolkami, aż wystukały 
prawa wyborcze! 
Kobiety, które w dżdżysty i zimny listopado-
wy wieczór 1918 roku przyszły pod dom Pił-
sudskiego domagając się praw wyborczych 
narysowały Maja i Kamila.

Maja Reguła, kl. 3

Kamila Lorke, kl.3

Maksymilian Pustelnik, kl. 3
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Lena Burnatowska. kl. 3

Stanisław Czerny, kl. 3Hanna Bojdoł, kl. 3A 

A oto historia Wandy Gertz i innych dziewcząt, które w męskim przebraniu wstąpiły do wojska – 
w obrazkach: Hani, Leny, Stasia, Bruna, Martyny, Maksymiliana i Krzysztofa.
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Krzysztof Niemczyk, kl. 3

Bruno Kuczera, kl. 3 

Natalia Starczała, kl. 3A Miłosz Woś, kl. 3

Martyna Met, kl. 3
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Adam Żyrek, kl.3

Lena Burnatowska, kl. 3

Adam opowiedział historię Ma-
tyldy Ogórek, która została ran-
na w palec podczas trzeciego 
powstania śląskiego.

Marię Kujawską, lekarkę z dyplomem studiów medycznych podczas trzeciego powstania ślą-
skiego – narysowała Lena.

Maksymilian Pustelnik, kl. 3
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Bruno Kuczera, kl.3

Kamila Lorke, kl. 3

Najwięcej kobiet w powstaniach  śląskich było w służbie medycznej. Odważne i waleczne sani-
tariuszki narysowali: Staś Cz. i Staś G., Bruno, Kamila, Ania i Krzyś.

Stanisław Czerny, kl. 3

Stanisław Grzegorzewski, kl. 3
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Jakub Kryściak. kl. 3

Kuba opowiada o Wandzie Gertz.

Anna Kufel, kl.3

Krzysztof Niemczyk, kl.3
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Germanistka. Przedsiębiorczyni obecnie związa-

na z organizacjami pozarządowymi – prezeska 

stowarzyszenia On/Off.  Aktywistka społeczna 

i polityczna. Członkini Rady Działalności Pożytku 

Publicznego przy Marszałku Województwa Ślą-

skiego I kadencji, radna Sejmiku Województwa 

Śląskiego (2018-2023).

Pasjonatka historii Górnego Śląska, a w szcze-

gólności kobiet mieszkających w tym regionie – 

pomysłodawczyni projektu „Patriotki ze Śląska”. 

Współautorka książek: „Patriotki ze Śląska”, „Pa-

triotki ze Śląska. W służbie Polsce”, „Ambulan-

sem przez Śląsk. Cztery lekarki w powstaniach 

śląskich”. Autorka spacerownika pt. „Tyski Szlak 

Kobiet”. 

Absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk 

Pięknych na wydziale Scenografii i Architektury 

Wnętrz (dyplom z wyróżnieniem), Międzynaro-

dowej Szkoły Projektowania Ubioru i Kostiumo-

grafii (dyplom z wyróżnieniem).

Stypendystka Hochschule Trier (Niemcy) na wy-

dziale Grafika/Komunikacja Wizualna. Przez po-

nad piętnaście lat projektowała scenografie i ko-

stiumy dla teatrów w całej Polsce. 

Tworzy ilustracje i projekty graficzne, zajmuje się 

oprawą wizualną kampanii reklamowych, pro-

jektowaniem wnętrz oraz historią ubioru i mody. 

Pracuje przy projektach artystycznych w Polsce i 

za granicą, prowadzi warszaty dla dzieci z zakresu 

edukacji artystycznej. W social mediach wystę-

puje jako Grafik_Babble. Jest wykładowczynią na 

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

Alina Bednarz

Współpraca
Aleksandra Bednarz
Aktorka, animatorka projektów kulturalnych. Współpracowała przy tworzeniu projektów „Patriotki ze 

Śląska”.

Katarzyna Tobór-Osadnik
Absolwentka i pracownik Politechniki Śląskiej. Poza pracą zawodową działa w środowiskach kobiecych 

na Górnym Śląsku. Od lat współorganizuje Kongresy Kobiet woj. śląskiego i inne imprezy towarzyszące. 

Od 2016 roku zaangażowana w liczne projekty herstoryczne.

Marta 
Dąbrowska-Okrasko

Adam Żyrek, kl. 3

Adam narysował pociąg sanitarny, który podczas trzeciego powstania śląskiego prowadziła 
Maria Kujawska.
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