
Ż Y W E  P O M N I K I  K O B I E T



Żywe Pomniki Kobiet przypominają o po-
staciach, które w swoim czasie znacząco 
wpłynęły na świat nauki, sztuki, polityki i życie 
społeczne.
Wybrałyśmy sylwetki matronujące białos-
tockim ulicom, bo nie zawsze potramy, jako 
mieszkanki  i  mieszkańcy, okreś l ić k im 
właściwie była osoba, której nazwisko na 
tabliczce mijamy.
Wybrałyśmy postaci kobiet, bo z jakiegoś 
powodu ulic nazwanych imionami kobiet jest 
kilka razy mniej niż tych, którym nadano 
patronów męskich.
Wybrałyśmy kobiety, bo to wydarzenie 
zapowiada 3. Dni Różnorodności Kobiet 
DZIEW/CZYNY, na które zapraszamy!

Serdecznie dziękujemy Teatrowi Dramatycznemu im. 
Aleksandra Węgierki w Białymstoku za wsparcie 
w przebraniu naszych pomników.

Żywe Pomniki Kobiet są jednym z wydarzeń 
projektu:

3. Dni Różnorodności Kobiet

W dniach 12-15 czerwca weź udział 
w najbardziej DZIEW/CZYŃSKIEJ akcji 

w Białymstoku.

http://projektdziewczyny.wordpress.com/program/

Projekt DZIEW/CZYNY realizowany jest w całości 
dzięki nieodpłatnej pracy naszego zespołu. 
Inwestujemy czas, zdolności i oszczędności, bo 
bliska jest nam idea równości kobiet i mężczyzn 
w społeczeństwie.
Niestety oszczędności mamy skromne :) 
dlatego mamy prośbę. Jeśli podoba Ci się to, 
co robimy, wesprzyj nasze działanie poprzez 
portal PolakPotra.pl:

http://polakpotra.pl/projekt/dziewczyny



1867-
-1934

MARIA  SKŁODOWSKA-CURIE

Maria Salomea Skłodowska-Curie herbu 
Dołęga zyskała sławę dzięki osiągnięciom 
w dziedzinie chemii i zyki. Ale nauka nie była 
jedynym obszarem życia Mani (tak zdrab-
niano jej imię), w którym ta udowadniała, że 
ma twardy charakter.

UCZYNNA SIOSTRA

W zaborze rosyjskim kobiety nie miały 
możliwości studiowania. Dlatego Maria oraz jej 
siostra, Bronisława postanowiły zdobyć 
wykształcenie wyższe we Francji. Problem tkwił 
jednak w nansach, ponieważ studia za 
granicą były kosztowne. Dziewczyny zawarły 
więc układ, w wyniku którego na czas pobytu 
Bronisławy w Paryżu, Maria zatrudniła się jako 
guwernantka, wspomagając starszą siostrę 
nansowo.

SPORTSMENKA

Najsłynniejsza chemiczka świata dbała nie 
tylko o swój intelekt, ale również o sprawność 
zyczną. Powoziła i jeździła konno. Kiedy 
udało jej się znaleźć czas, zajmowała się 
wioślarstwem, zimą natomiast jeździła na 
łyżwach. Nawet w podróż poślubną z Piotrem 
Curie wybrali się na rowerach, które otrzymali 
w prezencie od przyjaciół.

RATOWNICZKA

W trakcie I wojny światowej Skłodowska razem 
z córką Ireną pomagały francuskim żołnierzom 
walczącym na frontach. Przerobiły 20 aut 
dostawczych, montując w nich aparaty 
Roentgena. Aby móc prowadzić skon-
struowane przez siebie ruchome ambulatoria, 
Maria Skłodowska, jako jedna z pierwszych 
kobiet, zrobiła prawo jazdy. Oprócz tego, 
otworzyła 220 stacj i  radiologicznych, 
w których szkoliła lekarzy polowych do obsługi 
aparatury.

FUNDATORKA

Obie kwoty pieniężne, otrzymane razem 
z Nagrodami Nobla, Maria przekazała na cele 
społeczne w Polsce. Pierwszą gratykacją 
(otrzymaną w 1903 r.) wsparła budowę 
sanatorium dla gruźlików w Zakopanem. 
Drugą (1911 r.) przeznaczyła na utworzenie 
w Warszawie Instytutu Radowego.
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Ulica Marii Skłodowskiej-Curie
w Białymstoku

Osiedla: Centrum; Piaski



1889-
-1980

BERTA  SZAYKOWSKA

Berta Szaykowska z  domu Sznajder  - 
białostocka lekarz pediatra, dyrektorka 
biblioteki Akademii Medycznej, pasjonatka 
historii medycyny i działaczka społeczna.

MAZOWIECKA 7

To pod tym adresem znajdował się dom, 
w którym Berta spędziła niemal całe życie. 
W tym samym budynku przyszedł również na 
świat Ryszard Kaczorowski - przyszły Prezydent 
RP na uchodźctwie.

KROPLA MLEKA

Berta Szaykowska była pomysłodawczynią 
akcji, mającej na celu darmowe zapewnienie 
mleka niemowlętom, które nie przyjmowały 
pokarmu matek. W trakcie tego samego 
działania organizowano szczepienia ochron-
ne dla dzieci przeciw ospie.
„Kropla Mleka” była inspiracją do założenia 
w Białymstoku Stacji Opieki nad Matką 
i Dzieckiem, którą Szaykowska kierowała przez 
15 lat.

"TU SIĘ CIĄŻY NIE PRZERYWA, TYLKO ZAPOBIEGA”

Taki napis witał osoby odwiedzające Poradnię 
Świadomego Macierzyństwa w Warszawie, 
w  k tó re j  o rgan i zowan iu  b ra ła  udz ia ł 
Szaykowska.
Współzałożycielem poradni był dr Tadeusz 
Boy-Żeleński - przyjaciel naszej lekarki. W 
ośrodku propagowano m. in. wiedzę z zakresu 
zapobiegania ciąży, przygotowywano kobie-
ty do roli matek oraz leczono bezpłodność.

DOM KULTURY

W okresie dwudziestolecia międzywojennego 
Szaykowska stworzyła ze swojego domu lokal-
ny ośrodek myśli humanistycznej. Współorga-
nizowała w nim wykłady Koła Miłośników 
Historii, Literatury i Sztuki w Białymstoku.

KARA ZA LAICYZM

Szaykowska była propagatorką idei świec-
kiego wychowywania dzieci. Za swoją 
aktywność na tym polu została zwolniona 
z pracy w Gimnazjum Państwowym im. Anny 
Jabłonowskiej. Szaykowska nie zaprzestała 
jednak swojej pracy, tyle tylko, że nie 
otrzymywała za nią wynagrodzenia.

Ulica Berty Szaykowskiej
w Białymstoku

Osiedle: Bacieczki
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1909-
-1969

GRAŻYNA  BACEWICZ

Grażyna Bacewicz, polska kompozytorka 
i skrzypaczka, przedstawicielka nurtu neo-
klasycznego, która w swojej twórczości 
przywracała do życia dawne polskie tańce 
i melodie, nadając im nowe brzmienie.

CÓRKA SKRZYPKA

Gry na fortepianie oraz skrzypcach Grażyna 
uczyła s ię przede wszystk im od ojca, 
Wincentego Bacewicza.  W wieku lat 
dziesięciu podjęła naukę w konserwatorium 
muzycznym w Łodzi, gdzie kształciła się także 
w dziedzinie teorii muzycznej. 

WSZECHSTRONNA EDUKACJA

Po przeprowadzce wraz z rodziną do 
Warszawy, Grażyna Bacewicz kontynuowała 
naukę gry na skrzypcach oraz fortepianie, 
a także uczęszczała na zajęcia kompozycji. 
Ponadto, podjęła studia lozoczne na 
Uniwersytecie Warszawskim, z których po 
półtorej roku zrezygnowała. Później odbyła 
studia muzyczne we Francji, pod okiem 
nauczycieli z całej Europy.

SOLISTKA

Bacewicz współpracowała z zespołami 
orkiestrowymi, m.in. z Orkiestrą Polskiego 
Radia, ale to kariera solistyczna dawała jej 
najwięcej satysfakcji. Mając 26 lat otrzymała 
pierwsze wyróżnienie w konkursie skrzyp-
cowym. Przed wybuchem II wojny światowej 
dużo koncertowała, głównie z bratem 
Kiejstutem  –  pianistą.

LATA POWOJENNE

W latach 50. dwudziestego wieku Grażyna 
poświęciła się niemal wyłącznie kompozycji 
oraz pracy dydaktycznej. Aż do śmierci 
pracowała w Państwowej Wyższej Szkole 
Muzycznej w Warszawie. Często proszono ją 
o zasiadanie w jury konkursów skrzypcowych 
i kompozytorskich – nie tylko w Polsce, ale 
w całej Europie.

Ulica Grażyny Bacewicz
w Białymstoku

Osiedle: Wygoda
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1806-
-1831

EMILIA PLATER

Emilia Broel-Plater herbu Plater, polska 
hrabianka i kapitanka Wojska Polskiego, 
uczestniczka powstania listopadowego, zde-
terminowana walczyć za ojczyznę pomimo 
dyskryminacji ze względu na wiek oraz płeć.

PANNA Z DOBREGO DOMU

Platerówna urodziła się i wychowała w ro-
dzinie szlacheckiej na ziemi litewskiej. Jej 
matka, sama będąc kobietą wyedukowaną, 
dopilnowała, by Emilia otrzymała gruntowne 
wykształcenie. Młoda dziewczyna pisała 
poezje, śpiewała, ponoć pięknie rysowała. 
Popierała ówczesny ruch młodzieżowy 
i patriotyczny. Dużo podróżowała, uprawiała 
fechtunek oraz jazdę konną, brała udział 
w polowaniach.

WYBUCH POWSTANIA

29 listopada 1930 roku w Warszawie wybuchło 
powstanie listopadowe. W jego następstwie 
do boju powstała także Litwa i Żmudź. Emilia 
Plater, z uwagi na swoją płeć, nie została 
ocjalnie dopuszczona do komitetu kieru-
jącego powstaniem w Wilnie.
Podjęła więc samodzielnie plan zdobycia 
D y n e b u r g a ,  s t a j ą c  n a  c z e l e  a r m i i 
partyzantów.

SUKIENKI DO SZAFY

Młoda Platerówna doskonale rozumiała, że 
jako kobieta będzie dyskryminowana. 
Postanowiła więc zrezygnować z eleganckich 
sukienek i kazała uszyć dla siebie męskie stroje. 
Ponadto, ścięła włosy na krótko. Uzbrojona 
w rewo lwer  i  s z ty le t  ru s zy ła  wa lczyć 
w powstaniu.

ŚMIERĆ W UKRYCIU

Po klęsce działań na Litwie, Emilia wraz 
z towarzyszami próbowali przedrzeć się do 
walczącej Warszawy. Niestety, dziewczyna 
przypłaciła tę podróż życiem, zmożona 
chorobą i wycieńczeniem. Zmarła w ukryciu, 
pod fałszywym nazwiskiem, z dala od walk 
powstańczych.

Ulica Emilii Plater
w Białymstoku

Osiedle: Kawaleryjskie
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1938-
-2000

TAMARA SOŁONIEWICZ

Tamara Sołoniewicz, polska reżyserka i scena-
rzystka lmowa, urodzona w rodzinie inteli-
gencji białoruskiej, która poświęciła znaczną 
część swojej pracy białostocczyźnie oraz ziemi 
podlaskiej.

PIERWSZY FILM

Sołoniewicz darzyła białostocczyznę wyjąt-
kowym uczuciem i zainteresowaniem. Jej 
pierwszy lm, zrealizowany w 1966 roku, 
pt. „Miasteczko na skraju puszczy” to lmowa 
opowieść o ówczesnym życiu mieszkańców 
Hajnówki. 

SUKCESY FESTIWALOWE

Wiele spośród lmów Tamary doceniono na 
festiwalach zarówno polskich jak i zagrani-
cznych. Te cieszące się największym uznaniem 
(„Matecznik” oraz „Antygona w stodole”) 
nakręciła w latach 70. dwudziestego wieku. 
Wielu uważa ten okres za najlepszy w twór-
czości Sołoniewicz. Autorka lmów zgarnęła 
za swój dorobek kilka mniej lub bardziej 
prestiżowych nagród, w tym Złoty Ekran oraz 
Brązowego i Srebrnego Lajkonika.

REŻYSERIA I NIE TYLKO

Poza karierą reżyserską oraz scenariopisar-
stwem, Tamara Sołoniewicz zajmowała się też 
dziennikarstwem. Ukończyła lologię polską 
na Uniwersytecie Warszawskim. Pod koniec 
lat 90. powróciła na Podlasie i współpra-
cowała z powstającym regionalnym środkiem 
telewizji polskiej w Białymstoku. Szkoliła 
dziennikarzy, operatorów i dźwiękowców.

GINĄCE CYWILIZACJE

Na rok przed śmiercią otrzymała i zrealizowała 
zamówienie na lm od stacji Discovery. Był to 
dokument opowiadający o polskich Tatrach 
do cyklu „Ginące cywilizacje”. Na krótko po 
ukończeniu prac, Sołoniewicz wzięła się za 
kolejny projekt, opowiadający o 99 letniej 
mieszkance podlaskiej wsi, ale zmarła przed 
jego ukończeniem.

Skwery Tamary Sołoniewicz
w Białymstoku

Osiedla: Centrum; Sienkiewicza
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1884-
-1954

ZOFIA  NAŁKOWSKA

Zoa Nałkowska, polska pisarka, publicystka 
i dramatopisarka, posłanka do Krajowej Rady 
Narodowej oraz na Sejm Ustawodawczy i Sejm 
PRL  I  kadencj i ,  zw iązana zawodowo 
i prywatnie z Podlasiem, matronka tego-
rocznej edycji DZIEW/CZYNÓW.

MIŁOŚNICZKA ZWIERZĄT

N a ł k o w s k a  z n a n a  b y ł a  z e  s w o j e g o 
zamiłowania do zwierząt. Miała ukochaną 
psicę Dianę oraz sarnę Basię, trzymaną 
nieszczęśliwie w niewoli, która ostatecznie 
uciekła z zagrody w las. Zoa była nowatorska 
we wprowadzaniu wątków zwierzęcych do 
literatury, tworząc szkice ukazujące bogactwo 
psychiki zwierząt.

NIEUDANE ZWIĄZKI

Zoa Nałkowska nie miała szczęścia w związ-
kach, choć stale poszukiwała miłości. Jej 
pierwszy mąż był zazdrosnym o jej talent 
erotomanem, który nieustannie ją zdradzał. 
Drugi, z zawodu wojskowy, próbował odciąć 
Zoę od pisania, tyranizował ją, stosował 
wobec niej przemoc psychiczną.

PRAWDZIWA DAMA

Była osobą bardzo modną. Miała słabość na 
punkcie wykwintnych strojów i ekstrawa-
ganckich kapeluszy. Lubiła być damą 
niezależnie od okoliczności. Gdziekolwiek się 
pojawiła, zawsze była duszą towarzystwa. 
Choć zasady savoir-vivre'u nie były jej obce 
i umiała zachować się jak prawdziwa dama, 
lubiła konkretne alkohole i dobrą zabawę. 
Mówi się, że potrała wychylić duszkiem 
szklaneczkę wódki.

SEKSISTOWSKIE PRZYTYKI

W środowiskach literackich często była 
subtelnie dyskryminowana. Wielcy polscy 
literaci nie stronili od seksistowskich komen-
tarzy pod jej adresem. Czesław Miłosz nazwał 
ją kiedyś „samicą”, odnosząc się do jej 
zainteresowania mężczyznami, zaś Stefan 
Żeromski stwierdził: „Jest Pani zbyt piękną 
kobietą, żeby być wielką pisarką.”

Ulica Zoi Nałkowskiej
w Białymstoku

Osiedle: Młodych

ul. Zoi Kossak-Szczuckiej

ul. Zoi N
ałkow

skiej

ul. M
arii D

ąbrow
skiej

ul. Konduktorska

ul. W
ładysław

a Reym
onta



1889-
-1968

ZOFIA  KOSSAK-SZCZUCKA

Zoa Kossak-Szczucka, później Zoa Kossak-
Szatkowska, polska powieściopisarka, człon-
kini organizacji Żegota, urodzona w rodzinie 
o silnej tradycji artystycznej i literackiej.

ARTYSTKA

Zgodnie z tradycją rodzinną, Zoa studiowała 
malarstwo w Szkole Sztuk Pięknych w War-
szawie, a potem rysunek École des Beaux-Arts 
w Genewie. Choć z pędzlem i ołówkiem 
radziła sobie bardzo dobrze, jej umiłowaną 
dziedziną sztuki pozostała literatura.

PROTEST

Po wybuchu II wojny światowej, Zoa Kossak-
Szczucka wydała konspiracyjnie dokument pt. 
„Protest!”, sygnowany przez Front Odrodzenia 
Polskiego, w którym potępiała holocaust 
Żydów na terenie Polski. Była to odpowiedź na 
rozpoczęcie wielkiej akcji l ikwidacyjnej 
w Getcie Warszawskim.

EMIGRACJA

Po zakończeniu wojny, Zoa wyjechała z misją 
Polskiego Czerwonego Krzyża do Londynu 
i  została zmuszona do pozostania na 
emigracji.

Przez 12 kolejnych lat wspólnie z mężem 
gospodarowała na farmie w Kornwalii, stale 
kontynuując pracę pisarską. W czasie pobytu 
w Angli i została przyjęta na prywatną 
audiencję u królowej brytyjskiej, na Afternoon 
Party w Windsorze.

NIE TYLKO DLA DOROSŁYCH

Pomimo historycznej  tematyki  swoich 
powieści, Kossak-Szczucka cieszyła się 
popularnością także wśród młodszych 
czytelników. Podobno chętnie czytywały ją 
dzieci, a to ze względu na potoczystą narrację 
i zdolność barwnego obrazowania. Sama 
Zoa przypisywała tę zdolność swojemu 
wykształceniu artystycznemu.

Ulica Zoi Kossak-Szczuckiej
w Białymstoku
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1373-
-1399

JADWIGA  ANDEGAWEŃSKA

Jadwiga z rodu Andegawenów, córka 
Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki, od 
1384 roku król Polski, święta Kościoła Katolic-
kiego, patronka Polski.

KOBIETA KRÓL

W czasach, w których przypadło rządzić 
Jadwidze, głową państwa mógł być wyłącz-
nie mężczyzna. Na tronie Polski zasiadać mógł 
wyłącznie król – tytuł królowej przysługiwał 
małżonce monarchy. Nie przeszkodziło to 
Jadwidze w objęciu korony. Nie łamiąc 
boskich praw, została koronowana na króla, 
nie królową, i tym samym prawowicie objęła 
władanie nad Królestwem Polskim.

KRÓLOWA LUDZKICH SERC

Lud Krakowa często widywał królową wśród 
głodnych, chorych i żebraków. Jadwiga stara-
ła się wysłuchać wszystkich swoich podda-
nych. Z jej polecenia powstało wiele domów 
opieki nazywanych wówczas szpitalami. 
W nich osoby ubogie mogły znaleźć poży-
wienie oraz pomoc w czasie choroby.

RELIGIA I EDUKACJA

Za czasów panowania Jadwigi wzniesiono 
wiele nowych kościołów. Nie były one jednak 
wyłącznie ośrodkami kultu religijnego. Z woli 
królowej założono pierwsze szkoły przyko-
ścielne, które oferowały podstawowe wyk-
ształcenie dla młodych umysłów.

TAJNA MISJA

Według legendy, królowa Jadwiga pragnęła 
zbadać pogłoski o niesamowitej brzydocie 
swojego przyszłego męża, Władysława 
Jagiełły. W tym celu wysłała jednego ze 
swoich dworzan do Jagiełły, by obejrzał go 
w trakcie kąpieli w łaźni. Książę litewski ponoć 
dowiedział się o osobliwej misji, jednak bez 
oporów wystąpił nago przed posłańcem 
królowej.

Ulica Królowej Jadwigi
w Białymstoku
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