


Muzeum Śląskie, na podstawie dokumentów z Archiwum Powstań  
Śląskich szacuje, że w powstaniach śląskich brało czynny udział około 
2 tyś. kobiet. Były kurierkami- przenosiły przez granicę ważne  
dokumenty a czasami nawet broń, obsługiwały pocztę polową,  
stenografowały, pisały na maszynie, organizowały noclegi i wyży- 
wienie dla powstańców, uczestniczyły w wymianie jeńców. Najwięcej 
ich jednak było w służbie medycznej- sanitariuszek, sióstr PCK,  
pielęgniarek.  
W służbie medycznej w  trzecim powstaniu śląskim uczestniczyło   
około 100 lekarzy ( lekarzy dyplomowanych i studentów medycyny) , 
wśród których były także 4 kobiety.   

                                                                                                                                   Foto: httppicpanzee.comtagsanitariuszka 

Oto one: trzy studentki medycyny, ochotniczki, nie Ślązaczki pełniące funkcje lekarzy batalionowych, zwane „ 
podlekarkami” – Wanda Baraniecka- Szaynok, Maria Zdziarska- Zaleska,  Zofia Rzeczycka- Wykowska  i jedna 
dyplomowana lekarka, Ślązaczka- Maria Kujawska.   

To prawdziwe bohaterki, które całe swoje życie poświęciły dla ojczyzny-najpierw walcząc o tożsamość 
narodową m.in. w powstaniach śląskich, potem, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, włączyły się w 
budowę nowego ładu społecznego, a w 1939 roku, gdy wybuchła druga wojna światowa nie wahały się znów 
stanąć do walki o wolną Ojczyznę, za co trzy z nich skazano na pobyt w obozach koncentracyjnych, gdzie, 
jako lekarki, ofiarnie niosły pomoc współwięźniom. Wszystkie przeżyły wojnę, a ich dalsze losy stały się 
egzemplifikacją losów polskiej inteligencji.  

 



„Miałyśmy odpowiednie przygotowanie- obok szkolenia wojskowego przechodziłyśmy kurs 
PCK. Pierwszy raz te umiejętności przydały się w drugim powstaniu (…). Zginęło wtedy dwóch 
naszych ludzi. Rannych było sporo. Dla mnie 20-letniej młodej wtedy dziewczyny było to 
pierwsze zetknięcie z ranami, krwią, śmiercią w boju”. 

(wspomnienia Albiny Balasowej, uczestniczki powstań śląskich) 

 

 

„(…)wzięliśmy nosze i poszliśmy. Gdy tylko Niemcy nas ujrzeli, zaczęli swoją muzykę, biorąc 
nas za cel. Kule tylko bzykały. Biegliśmy prędko, niedaleko rannego natrafiwszy na rowek, 
kazałam się sanitariuszowi w nim położyć, a sama doszłam do rannego. Ciężka rana w udo, 
bardzo krwawi. Założyłam prowizoryczny opatrunek, a Niemcy choć wiedzą, że chodzi o 
rannego, biją <<jak cholera>>! (…) Spódniczka moja, chlebak, a nawet czapka były 
podziurawione w kilkunastu miejscach”. 

( z pamiętnika Marii Zdziarskiej- Zaleskiej) 
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-        Alina Bednarz, dr hab. Katarzyna Tobór- Osadnik (koncepcja i opracowanie merytoryczne projektu), 

- Marta Łuka (projekt wystawy), 

- Aleksandra Bednarz (koncepcja i projekt prezentacji). 

 

 

 


