
01. Wycieczkę po mieście zaczynamy i kończymy na Rynku. Dom 
Narodowy (1.1) został wybudowany jako „Dom Polski” i sie-

dziba polskich organizacji, biblioteki, Czytelni Ludowej, drukarni. Głów-
nymi fundatorami obiektu byli Franciszek Górniak i jego żona Marian-
na Górniak-Cienciałowa (1.2) 1856-1905. Po śmierci męża, już sama, 
wspomagała polskie organizacje i inicjatywy mające budzić polskiego 
ducha na Śląsku Cieszyńskim. Opiekowała się ubogą polską młodzieżą, 
studentami i sierotami. Na budynku umieszczono tablicę upamiętnia-
jącą Radę Narodową Śląska Cieszyńskiego, która rozpoczęła tutaj dzia-
łalność w1918 r. Należała do niej Dorota Kłuszyńska (1.3) 1874–1952, 
która życie poświęciła walce o prawa kobiet. Redagowała pisma kobiece 
i organizowała kobiety do walki o swoje prawa. Inicjowała już w 1911 r. 
obchody dnia kobiet na Śląsku Cieszyńskim. Manifestujące kobiety do-
magały się równego traktowania i praw politycznych. Jako członkini 
PPSD Galicji i Śląska Cieszyńskiego walczyła o powrót Śląska do Macie-
rzy. W okresie międzywojennym z ramienia PPS zasiadała ponad 10. lat 
w senacie II RP. Aktywna działaczka Robotniczego Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci, inicjatorka tworzenia poradni lekarskich dla kobiet.

02. Uliczka Kiedronia (2.1) - tablica poświęcona Józefowi Kiedro-
niowi i Zofi i Kirkor-Kiedroniowej (2.2) 1872–1952, aktywnej 

działaczce, budzicielce polskości na Śląsku, członkini Rady Narodowej 
Śląska Cieszyńskiego. Zo� a Grabska za udział w konspiracji znalazła się 
w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej, a później na Syberii. Kiedy z mę-
żem J. Kiedroniem zamieszkała na Śląsku, razem z nim walczyła tu o po-
wstanie polskich szkół i organizacji. Prowadziła badania historyczne, pi-
sała książki, artykuły do gazet i pamiętniki. Napisane przez nią trzy tomy 
wspomnień są ważnym źródłem historycznym. Inicjowała i aktywnie 
uczestniczyła w zbieraniu funduszy na cele społeczne i charytatywne 
na Śląsku. Aresztowana przez władze czeskie w 1919 r., do końca dąży-
ła do połączenie Śląska Cieszyńskiego z Macierzą.

03. Ulica Stary Targ (3.1) - Tutaj w czasie okupacji była zameldo-
wana Anna Szabot „Rachela” (3.2) 1906–1942 - działaczka 

harcerska, bohaterska siostra - diakonisa Ewangelickiego Diakonatu Żeń-
skiego Eben-Ezer w Dzięgielowie. Już przed wojną, wysłana jako siostra 
pierwszej pomocy na tereny pogranicza, pełniła tam również funkcje 
repolonizacyjne. W czasie wojny działała w grupie przyobozowej Bata-
lionów Chłopskich, a w Komendzie Głównej BCH została łączniczką. Po-
magała więźniom Auschwitz, przenosiła listy, paczki, robiła zastrzyki pra-
cującym poza obozem. Zginęła, ratując życie swojemu dowódcy, a ciało 
spalili Niemcy w obozowym krematorium. W budynku pod nr 2. znajduje 
się Izba Tradycji Cieszyńskich Mistrzów. Można w niej zobaczyć koron-
kowe modele przestrzenne i inne wzory, które tworzyła Teresa Wałga 
1949-2007. Wykonała szydełkiem min. makiety cieszyńskich zabytków, 
a jej serwetki eksponowano na zagranicznych wystawach.

04. Budynek Teatru im. A. Mickiewicza (4.1), to miejsce, gdzie 
spędziła sporo swojego zawodowego życia Janina Marcin-

kowa (4.2) 1920–1999. Etnograf, choreograf, pedagog, wykładowca uni-
wersytecki, prekursorka edukacji regionalnej w środowisku cieszyńskim. 
Zebrała, udokumentowała i opublikowała melodie i układy tańców lu-
dowych, głównie z terenu Beskidu i Pogórza Cieszyńskiego, ale także 
z Górnego Śląska. Współzałożycielka i długoletnia choreogra� a Zespołu 
Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, który dzisiaj nosi jej imię. Autorka wie-
lu układów tanecznych i widowisk telewizyjnych opartych na folklorze. 
Była współtwórcą czterech wideokaset z cyklu „Tańce polskie�-�śladami 
Oskara Kolberga”. Współpracowała z licznymi zespołami amatorskimi: 
a także zawodowymi w Polsce i za granicą. Pisała artykuły i i redago-
wała „Leksykon tradycyjnych tańców polskich”.

05. Wśród zbiorów Książnicy Cieszyńskiej (5.1) znajdują się cie-
szynalia i starodruki przekazane przez kolekcjonerkę i biblio� la 

Marię Skalicką 1923–2002. Swój dom rodzinny w Ustroniu, zamieniony 
na muzeum, podarowała miastu Ustroń. Działaczka wielu stowarzyszeń, 
zbierała monety, exlibrisy, a przede wszystkim książki – starodruki i do-
kumenty. Archiwum Państwowym, które swoją siedzibę ma w tymże bu-
dynku, kierowała wiele lat etnograf, dr Barbara Poloczkowa 1921–1994. 
Napisała ponad 130 artykułów z głównie z etnogra� i historycznej oraz 
historii. Przeszłość popularyzowała również na łamach lokalnej prasy.

06. Wzgórze Zamkowe - w letnim zamku „myśliwskim” Habsbur-
gów znajduje się obecnie szkoła muzyczna, w której Wanda 

Swaczyna 1905–1995, uczyła gry na fortepianie, świetna pianistka i bar-
dzo dobry pedagog. W grudniu 1939 r. opuściła okupowany kraj i przez 
Bałkany przedostała się do armii gen. Andersa. Do Iraku przypłynęła z Pa-
lestyny i przeszła, jako pielęgniarka, szlak bojowy przez Tobruk, Monte 
Cassino do Anglii. Z wojennej tułaczki pozostawiła bardzo interesujące 
wspomnienia. Za odbudowaną Oranżerią, która obecnie należy do Zamku 
Cieszyn, wzdłuż muru obronnego na Uliczce cieszyńskich kobiet (6.1) 
została upamiętniona część 
bohaterek szlaku. Są tam lam-
py z ich nazwiskami. Przy-
brały one najprostsze for-
my sześcianów. Na murze, 
na tablicach, umieszczono 
krótkie życiorysy szesnastu 
bohaterek. Dla Anny Ruc-
kiej, Niny Górniak, Stefanii 
Michejdowej, Agnieszki Pil-
chowej, Anny Szalbot „Ra-
cheli” jest to jedyne miejsce 
pamięci, mają tylko symbo-
liczne groby, ponieważ zginę-
ły z rąk hitlerowców w obo-
zach koncentracyjnych. Ma 
tu swoją lampę Anna Ruc-
ka (6.2) 1903–1944, której 
symboliczny grób znajduje 
się na cmentarzu ewange-
lickim w Nydku. Aktywnie 
działała w organizacjach ko-
biecych na Zaolziu w okresie 
międzywojennym. Do histo-

rii przeszła jej prekursorska działalność w zakresie poradnictwa dla ko-
biet i kształcenia na kursach. W czasie wojny ukrywała w domu ucieki-
nierów i pomagała im w dalszej drodze. Zamordowana w Oświęcimiu. 
Pozostały napisane przez nią grypsy z hitlerowskich więzień. Symbo-
liczny grób Niny Górniak (6.3) 1915–1939 znajduje się na cmentarzu 
ewangelickim w Cieszynie. Ta utalentowana projektantka tkanin i odzie-
ży pozostawiła rysunki modeli, do których dołączała próbki własnych 
tkanin i dobierała dodatki. Była nowoczesną stylistką, a jednocześnie 
wprowadziła wyprzedzające epokę formy reklamy swoich unikalnych 
wyrobów tkanych we własnej pracowni. Dzięki wystawie w Paryżu zy-
skała popularność w Europie i projektowała dla zagranicznych � rm. Rok 
przed wybuchem II wojny światowej przeniosła swoją pracownię do ro-
dzinnej Sibicy - Czeski Cieszyn, gdzie planowała otworzyć szkołę tkac-
twa artystycznego i uczyć zawodu ubogie dziewczęta. Zginęła podczas 
bombardowania w 1939 r. Agnieszka Pilchowa (6.4) 1888–1945, „jasno-
widząca” z Wisły i tam upamiętniona na cmentarzu na Groniczku, zgi-
nała w obozie w Ravensbruk, gdzie uwięziono ją za pomoc partyzan-
tom. W młodości odrzuciła propozycję pracy w Pradze u prezydenta 
T. G. Masaryka. Kobieta o wielkim sercu, leczyła niekonwencjonalnymi 
metodami, pomagała ludziom, wzywano ją nawet do ciężkich przypad-
ków w cieszyńskim szpitalu. Pisała artykuły i powieści o swoich wizjach 
przyszłości, otrzymywała nagrody od prezydentów Polski i Czechosło-
wacji, współpracowała z J. Piłsudskim. Przez most Przyjaźni przechodziła 
do Czechosłowacji Helena Molak (6.5) 1921–2012, kurierka W. Witosa, 
który po procesie brzeskim znalazł się w Czechosłowacji. W czasie woj-
ny została łączniczką o pseudonimie „Stokrotka” i znalazła się w kierow-
nictwie konspiracyjnego Stronnictwa Ludowego „Roch” (Roch - Ruch 

Oporu Chłopów). Aktywna także w Ludowym Związku Kobiet. Po woj-
nie zaangażowała się w odbudowę struktur Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego i Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”. W okresie przemian, po roku 
1989 działała na rzecz jedności ruchu ludowego i uczestniczyła aktywnie 
w budowie odrodzonego PSL. Odznaczona Krzyżem Walecznych i Or-
derem Polonia Restituta. Była wielkim przyjacielem dzieci – otrzymała 
Odznakę Przyjaciela Dziecka.

07. Za mostem Przyjaźni na chodniku, przed kawiarnią Avion 
(7.1), w 2012 r. położono Kamień Pamięci, który upamiętnia 

zamordowaną w Oświęcimiu cieszyńską Żydówkę, właścicielkę kawiar-
ni, Rozálię Wiesner 1858–1942. Miała ona ogromny wpływ na życie 
w mieście. Dzięki niej, w 1933 roku, nad brzegiem Olzy powstała ka-
wiarnia, która stała się centrum życia społecznego Cieszyna i Czeskie-
go Cieszyna. Tam na kawie spotykały się pewnie: Wanda Wójcik (7.2) 
1910–1988, nauczycielka, aktywna działaczka organizacji polskich w Re-
publice Czeskiej czy Ewa Szurman 1907–1990, pod której kierownictwem 
prężnie rozwijał się Bank Spółdzielczy. Jako spadkobierca Towarzystwa 
Oszczędności i Zaliczek działa w Cieszynie, wspierając poczynania na-
rodowe i kulturalne już 140 lat. Do kawiarni przychodziła Milada Myr-
dacz - Ożana 1914–2002, przebywająca, za działalność w ruchu oporu, 
ponad dwa lata w wiedeńskich więzieniach. Dziesięć tygodni spędziła 
w celi śmierci. Bywała tam Stefania Juzwa 1905–1987, nauczycielka w Li-
ceum Pedagogicznym, ale przede wszystkim propagatorka i nauczyciel-
ka języka esperanto, którego znajomość otwierała możliwość wyjazdu 
na Zachód. Władysława Sikora (7.3) 1917–2010 harcerka, nauczyciel-
ka w cieszyńskich szkołach, za prowadzenie tajnego nauczania więzio-
na była od 1940 do 1945 r. w Ravensbruck jako nr 3643. Ciężka praca 
w kuchni pozwalała jej, z narażeniem życia, na pomoc wygłodniałym 
koleżankom. Od 1941 r. należała do zastępu ”Cegieł” w jedynej obozo-
wej drużynie harcerskiej „Mury”. Pomagała więźniarkom, przekazywała 
informacje poza obóz. Do końca angażowała się w pracę w ZHP, prze-
kazując młodym obozowe wspomnienia. Harcerką była 78 lat. Bywała 
tam również Maria Wardasówna 1907–1986, pierwsza kobieta na Ślą-
sku, która jeździła motorem, a druga w Polsce kobieta - lotnik. Jej za-
interesowania były bardzo szerokie: narciarstwo, taternictwo, a przede 
wszystkim - pisarstwo. Jest autorką powieści dla młodzieży, głównie 
o tematyce lotniczej, a także wielotomowej powieści „Wyłom”, sagi 
rodu Rajwasów z Roztropic. Bohaterowie „Wyłomu” mówią gwarą i wę-
drują po całym Śląsku, po obu stronach Olzy. Przychodziły tu również 

właścicielki znanej � rmy modniarskiej: Zofi a Leitner (7.4) 1868–1955 
i Józe� na Białkowa (7.4) 1901–1987. Zo� a edukację zawodową ukoń-
czyła we Wiedniu. Była jedną z pierwszych w Cieszynie, która w 1888 
r. założyła salon modniarski, a który do czasów współczesnych prowa-
dzony jest tylko przez kobiety. Jej modele cieszyły się popularnością 
nie tylko w Cieszynie, uzyskała tytuł cesarsko-królewskiego dworu we 
Wiedniu. Zakład przetrwał dwie wojny światowe, istnieje do dziś. Za-
służona dla rzemiosła artystycznego w Cieszynie, wyuczyła wiele cze-
ladniczek i mistrzyń modniarskich. W zakupionym lokalu uruchomiła 
w latach dwudziestych pierwsze w Cieszynie kino. Córka Józe� na kon-
tynuowała jej dzieło. Była znana z elegancji i umiejętności upiększania 
kobiet, dzięki tworzonym w salonie nakryciom głowy zgodnych z naj-
nowszą modą. Prowadziła sklep przeszło pół wieku (1933–1986). Odzna-
czona złotą oznaką Izby Rzemieślniczej za usługi dla ludności. Zasłynęła 
poza Cieszynem, szczególnie wśród artystów. Człowiek wielkiego serca, 
pomocna potrzebującym. 

08. Na domu, na ul. Praskiej 19, umieszczono tablicę (8.1) upa-
miętniającą malarkę Idę Munzberg 1876–1955. Pozostawi-

ła piękne obrazy kwiatów, portrety, a także pejzaże Cieszyna i okolic.

09. Siedziba Polskiego Związku Kulturalno Oświatowego mieści 
się obecnie na ul. Strzelniczej (9.1), w budynku nr 28. Kiedyś, 

w mieszczącej się tutaj redakcji „Głosu Ludu”, pracowała Łada Krumni-
klowa (9.2) 1929–2007, pomysłodawczyni utworzenia Sekcji Kobiet przy 
ZG PZKO. W 1968 roku wykazała wyjątkową odwagę i podjęła próbę wy-
jaśnienia sytuacji na Zaolziu polskim żołnierzom, którzy w ramach akcji 
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wojsk Układu Warszawskiego wkroczyli do Czechosłowacji. Jej artykuł 
był też drukowany w paryskiej „Kulturze”. Została uwięziona i pozba-
wiona z rodziną środków do życia. Długo, w ramach represji, nie mogła 
podjąć żadnej pracy. Aktywną działaczką PZKO była również Ewa Miler-
ska (9.3) 1915-1985, mieszkanka Nydku, przewodnicząca Klubu Kobiet 
w Bystrzycy, organizatorka polskiego życia kulturalnego na Zaolziu. Pi-
sała gwarą piękne wiersze, dlatego, że ona jednak znika i trzeba ją chro-
nić. To nasza ojcowizna(...) Zebrała i wydała wzory ha� ów, które spoty-
kamy na cieszyńskim stroju ludowym ( na żywotkach). W miesięczniku 

„Zwrot”, wydawanym przez ZG PZKO, publikowała swoje pierwsze opo-
wiadania Karolina Rusz (9.4) 1925–1976. Religijne wiersze i pouczające 
opowiadania dla dzieci są ciągle wznawiane i tłumaczone min. na język 
czeski. Kierownikiem literackim Sceny Polskiej w Tesinskem Divadle była 
Wanda Cejnar 1931–2011, pisała również piękną polszczyzną artyku-
ły do prasy i działała w polskich organizacjach. W tym budynku, o wy-
danie Kuchni śląskiej, walczyła Emilia Kołder (9.5) 1900–1974. Autor-
ka bestseleru, wyjątkowa kucharka, znana i ceniona na całym Zaolziu. 
Starania o wydanie książki, zawierającej ponad 1000 przepisów regio-
nalnych i nie tylko, trwały ponad 7 lat. Odbijała się o „szklany su� t”, ale 
dążenie, by Polacy coś po sobie pozostawili, siła charakteru oraz odwa-
ga autorki doprowadziły do tego, że „biblia kucharstwa” ujrzała światło 
dzienne. Książka jest prawie w każdym polskim domu za Olzą. Całe ży-
cie aktywnie działała w polskich organizacjach i walczyła o przetrwa-
nie języka polskiego.

10. W budynku Strzelnicy (10.1), który wystawiło Cieszyńskie To-
warzystwo Strzeleckie, mieściła się kiedyś, a obecnie jest rów-

nież, restauracja. Z pewnością zatrzymywała się tam Blandina Čížko-
vá 1859-1925, Czeszka, pełniącą funkcję wydawcy i dziennikarki Novin 
Těšínských, aktywnie działająca na rzecz budzenia czeskiej tożsamości 
narodowej na Śląsku Cieszyńskim. Mury Strzelnicy pamiętają również 
Alice Reichert 1870–1942, Żydówkę, żonę lekarza, która w 1942 r. zginę-
ła w obozie w Oświęcimiu. Aktywnie działała w Czerwonym Krzyżu, pi-
sała wiersze i pamiętniki. Bywała tam Helena Tesarczykowa 1894–1979, 
która cały swój majątek, dużą działkę w Cieszynie, przekazała Macie-
rzy Ziemi Cieszyńskiej. Sprzedaż działki pomogła przetrwać organiza-
cji najgorszy czas.

11. Wybudowany w latach 1709–1752, ewangelicki Kościół Jezusowy 
(11.1) w swoich murach mieści również zabytkową Bibliotekę im. 

Bogumiła Tschammera oraz Muzeum Protestantyzmu. Z tym Kościołem 
było związanych wiele kobiet: Anna Kotulowa 1887–1968, żona biskupa 
Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego, która całe życie poświęciła mę-
żowi i rodzinie czy Olga Stonawska (11.2) 1874–1964, administrator-
ka gazet, opiekunka alumneum dla dziewcząt, która wszystko robiła za 

„Bóg zapłać”. Aktywna w para� i była też Maria Geysztowt–Bernatowi-
czówna 1844–1938 - tłumaczka i działaczka charytatywna, z angielskie-
go przetłumaczyła Historię reformacji W. Kasińskiego, a z � ancuskiego 

modlitewniki. Stworzyła fundacje wspierające ubogich studentów i or-
ganizacje kobiece. W budynkach para� alnych mieszkała też pierwsza 
siostra przełożona Diakonatu Ewangelickiego „Eben-Ezer” w Dzięgielo-
wie Anna Klimsza 1886–1972. Jej rola - gospodyni, pielęgniarki i mat-
ki, wychowującej przyszłe siostry, w trudnych warunkach po pierwszej 
wojnie, była ogromna. W kościele brała ślub Marta Kubisz–Świstun 
(11.3) 1922–2006. Po ojcu, Tadeuszu Kubiszu, przejęła zakład fotogra-
� czny. Mistrzyni w zawodzie, artystka, swoją wiedzę przekazała wielu 
uczniom. Jej czarno-białe zdjęcia miały duszę, nie były tylko odbiciem, 
one mówiły, a portretowani nie byli anonimowymi ludźmi.

12. Neobarokowy Klasztor Sióstr Boromeuszek (12.1) na Górnym 
Rynku to trzecia już siedziba Zgromadzenia, którym opiekowała 

się Matka Helena Tichy (12.2) 1822-1886. Urodzona w Pradze, pierwsza 
przełożona generalna śląskiej gałęzi Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia 
św. Karola Boromeusza wywodzącego się z Nancy we Francji. W okre-
sie Kulturkampfu przeniosła Dom Generalny z Nowicjatem z Trzebnicy 
do Cieszyna, gdzie siostry poświęciły się głównie działalności szkolno

-wychowawczej. W powstałych Szkołach kształciły się dziewczęta wy-
znania katolickiego, ewangelickiego i mojżeszowego. W 1880 roku Szko-
łę odwiedził cesarz Franciszek Józef. Rozpoczęła również misję na Bliskim 
Wschodzie i w Ameryce. Do budynku przy ulicy Stalmacha 14, w któ-
rym mieści się siedziba Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, na spotkania Klubu 
Literackiego „Nadolzie” przychodziła poetka Anna Więzik 1930–2011. 
Jej poezja była nagradzana na konkursach, a wiersze można traktować 
jako celny komentarz do rzeczywistości. Jego członkinią była też na-
uczycielka i poetka Barbara Biłko 1926–2000, która pozostawiła po so-
bie piękne, manifestujące chrześcijańską perspektywę, liryczne wiersze. 

13. Przy placu Wolności, w Li-
ceum Ogólnokształcącym 

im. M. Kopernika (13.1) uczyła Łu-
cja Maria Monne (13.2) 1908–1991. 
Wychowała wiele pokoleń Cieszy-
niaków jako działaczka sportowa 
i nauczycielka wychowania � zycz-
nego, pedagog z powołania. Współ-
założycielka cieszyńskiego oddzia-
łu Towarzystwa Ochrony Zwierząt. 
Wielka propagatorka akcji pomocy 
zwierzętom i właściwego ich trakto-
wania. W testamencie zapisała swój 
majątek na schronisko dla bezdom-
nych zwierząt, a cenne obrazy Julia-
na Fałata podarowała Muzeum Ślą-
ska Cieszyńskiego.

14. Placem Wolności, przez Górny Rynek i ulicę Regera wraca-
my na Rynek. Tu w kawiarni w hotelu „Pod brunatnym jele-

niem” (14.1) spotykały się żona burmistrza Cieszyna, Stefania Michej-
dowa i Gabriela von Thun und Hohenstein - wspólnie prowadziły akcje 
charytatywne. Stefania Michejdowa (14.2) 1884–1942. Zawsze odda-
na sprawom ludzi „mniejszych szans“, rozwijała ich talenty oraz inicjo-
wała wiele lokalnych akcji pomocowych. Do jej zasług należało m. in.: 
utrzymywanie żłobka i sierocińca. Pomagała gimnazjalistom, zainicjowa-
ła opiekę nad grobami żołnierzy, niezależnie od narodowości, na cmen-
tarzu komunalnym. Działała w Polskim Czerwonym Krzyżu i Kole Polek, 
uczestniczyła w kwestach na polskie gazety i szkoły. Mimo spektaku-
larnej walki o jej uwolnienie przez czołowe postaci Cieszyna, zginęła 
w Oświęcimiu, skazana za pomoc polskiemu podziemiu. Gabriela von 
Thun und Hohenstein (14.3) 1872–1957, austriacka arystokratka, któ-
ra czynem udowadniała przywiązanie do Śląska Cieszyńskiego. Hrabina 
była przewodniczącą wielu stowarzyszeń charytatywnych i kobiecych 
m. in. kobiecego oddziału Czerwonego Krzyża w Cieszynie. Po II wojnie 
światowej "Dobra Pani z Kończyc Wielkich" została pozbawiona całego 
majątku i zamieszkała czasowo w Szpitalu Śląskim przy ul. Bielskiej. Przy-
czyniła się do ufundowania jednego z pawilonów, na którym obecnie jest 
tablica upamiętniająca o� arodawczynię. Zmarła w Cieszynie w 1957 r.
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Cieszyński
Szlak
Kobiet

Na Wzgórzu Zamkowym istnieje "Uliczka cieszyń-
skich kobiet" - 16 lamp upamiętnia zasłużone kobie-
ty Ślaska Cieszyńskiego. Pełne biogramy działaczek 
społecznych i narodowych zamieszczone są w książ-
kach autorstwa Władysławy Magiery „Cieszyński 
szlak kobiet” t. I, II, III. Odwiedzającym Cieszyn 
i jego mieszkańcom proponujemy zwiedzać urokli-
we miasto Cieszyn przemieszczając się śladami ko-
biet. Więcej informacji o szlaku kobiet na portalu 
internetowym www.cieszyn.pl
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01. Wycieczkę po mieście zaczynamy i kończymy na Rynku. Dom 
Narodowy (1.1) został wybudowany jako „Dom Polski” i sie-

dziba polskich organizacji, biblioteki, Czytelni Ludowej, drukarni. Głów-
nymi fundatorami obiektu byli Franciszek Górniak i jego żona Marian-
na Górniak-Cienciałowa (1.2) 1856-1905. Po śmierci męża, już sama, 
wspomagała polskie organizacje i inicjatywy mające budzić polskiego 
ducha na Śląsku Cieszyńskim. Opiekowała się ubogą polską młodzieżą, 
studentami i sierotami. Na budynku umieszczono tablicę upamiętnia-
jącą Radę Narodową Śląska Cieszyńskiego, która rozpoczęła tutaj dzia-
łalność w1918 r. Należała do niej Dorota Kłuszyńska (1.3) 1874–1952, 
która życie poświęciła walce o prawa kobiet. Redagowała pisma kobiece 
i organizowała kobiety do walki o swoje prawa. Inicjowała już w 1911 r. 
obchody dnia kobiet na Śląsku Cieszyńskim. Manifestujące kobiety do-
magały się równego traktowania i praw politycznych. Jako członkini 
PPSD Galicji i Śląska Cieszyńskiego walczyła o powrót Śląska do Macie-
rzy. W okresie międzywojennym z ramienia PPS zasiadała ponad 10. lat 
w senacie II RP. Aktywna działaczka Robotniczego Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci, inicjatorka tworzenia poradni lekarskich dla kobiet.

02. Uliczka Kiedronia (2.1) - tablica poświęcona Józefowi Kiedro-
niowi i Zofi i Kirkor-Kiedroniowej (2.2) 1872–1952, aktywnej 

działaczce, budzicielce polskości na Śląsku, członkini Rady Narodowej 
Śląska Cieszyńskiego. Zo� a Grabska za udział w konspiracji znalazła się 
w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej, a później na Syberii. Kiedy z mę-
żem J. Kiedroniem zamieszkała na Śląsku, razem z nim walczyła tu o po-
wstanie polskich szkół i organizacji. Prowadziła badania historyczne, pi-
sała książki, artykuły do gazet i pamiętniki. Napisane przez nią trzy tomy 
wspomnień są ważnym źródłem historycznym. Inicjowała i aktywnie 
uczestniczyła w zbieraniu funduszy na cele społeczne i charytatywne 
na Śląsku. Aresztowana przez władze czeskie w 1919 r., do końca dąży-
ła do połączenie Śląska Cieszyńskiego z Macierzą.

03. Ulica Stary Targ (3.1) - Tutaj w czasie okupacji była zameldo-
wana Anna Szabot „Rachela” (3.2) 1906–1942 - działaczka 

harcerska, bohaterska siostra - diakonisa Ewangelickiego Diakonatu Żeń-
skiego Eben-Ezer w Dzięgielowie. Już przed wojną, wysłana jako siostra 
pierwszej pomocy na tereny pogranicza, pełniła tam również funkcje 
repolonizacyjne. W czasie wojny działała w grupie przyobozowej Bata-
lionów Chłopskich, a w Komendzie Głównej BCH została łączniczką. Po-
magała więźniom Auschwitz, przenosiła listy, paczki, robiła zastrzyki pra-
cującym poza obozem. Zginęła, ratując życie swojemu dowódcy, a ciało 
spalili Niemcy w obozowym krematorium. W budynku pod nr 2. znajduje 
się Izba Tradycji Cieszyńskich Mistrzów. Można w niej zobaczyć koron-
kowe modele przestrzenne i inne wzory, które tworzyła Teresa Wałga 
1949-2007. Wykonała szydełkiem min. makiety cieszyńskich zabytków, 
a jej serwetki eksponowano na zagranicznych wystawach.

04. Budynek Teatru im. A. Mickiewicza (4.1), to miejsce, gdzie 
spędziła sporo swojego zawodowego życia Janina Marcin-

kowa (4.2) 1920–1999. Etnograf, choreograf, pedagog, wykładowca uni-
wersytecki, prekursorka edukacji regionalnej w środowisku cieszyńskim. 
Zebrała, udokumentowała i opublikowała melodie i układy tańców lu-
dowych, głównie z terenu Beskidu i Pogórza Cieszyńskiego, ale także 
z Górnego Śląska. Współzałożycielka i długoletnia choreogra� a Zespołu 
Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, który dzisiaj nosi jej imię. Autorka wie-
lu układów tanecznych i widowisk telewizyjnych opartych na folklorze. 
Była współtwórcą czterech wideokaset z cyklu „Tańce polskie�-�śladami 
Oskara Kolberga”. Współpracowała z licznymi zespołami amatorskimi: 
a także zawodowymi w Polsce i za granicą. Pisała artykuły i i redago-
wała „Leksykon tradycyjnych tańców polskich”.

05. Wśród zbiorów Książnicy Cieszyńskiej (5.1) znajdują się cie-
szynalia i starodruki przekazane przez kolekcjonerkę i biblio� la 

Marię Skalicką 1923–2002. Swój dom rodzinny w Ustroniu, zamieniony 
na muzeum, podarowała miastu Ustroń. Działaczka wielu stowarzyszeń, 
zbierała monety, exlibrisy, a przede wszystkim książki – starodruki i do-
kumenty. Archiwum Państwowym, które swoją siedzibę ma w tymże bu-
dynku, kierowała wiele lat etnograf, dr Barbara Poloczkowa 1921–1994. 
Napisała ponad 130 artykułów z głównie z etnogra� i historycznej oraz 
historii. Przeszłość popularyzowała również na łamach lokalnej prasy.

06. Wzgórze Zamkowe - w letnim zamku „myśliwskim” Habsbur-
gów znajduje się obecnie szkoła muzyczna, w której Wanda 

Swaczyna 1905–1995, uczyła gry na fortepianie, świetna pianistka i bar-
dzo dobry pedagog. W grudniu 1939 r. opuściła okupowany kraj i przez 
Bałkany przedostała się do armii gen. Andersa. Do Iraku przypłynęła z Pa-
lestyny i przeszła, jako pielęgniarka, szlak bojowy przez Tobruk, Monte 
Cassino do Anglii. Z wojennej tułaczki pozostawiła bardzo interesujące 
wspomnienia. Za odbudowaną Oranżerią, która obecnie należy do Zamku 
Cieszyn, wzdłuż muru obronnego na Uliczce cieszyńskich kobiet (6.1) 
została upamiętniona część 
bohaterek szlaku. Są tam lam-
py z ich nazwiskami. Przy-
brały one najprostsze for-
my sześcianów. Na murze, 
na tablicach, umieszczono 
krótkie życiorysy szesnastu 
bohaterek. Dla Anny Ruc-
kiej, Niny Górniak, Stefanii 
Michejdowej, Agnieszki Pil-
chowej, Anny Szalbot „Ra-
cheli” jest to jedyne miejsce 
pamięci, mają tylko symbo-
liczne groby, ponieważ zginę-
ły z rąk hitlerowców w obo-
zach koncentracyjnych. Ma 
tu swoją lampę Anna Ruc-
ka (6.2) 1903–1944, której 
symboliczny grób znajduje 
się na cmentarzu ewange-
lickim w Nydku. Aktywnie 
działała w organizacjach ko-
biecych na Zaolziu w okresie 
międzywojennym. Do histo-

rii przeszła jej prekursorska działalność w zakresie poradnictwa dla ko-
biet i kształcenia na kursach. W czasie wojny ukrywała w domu ucieki-
nierów i pomagała im w dalszej drodze. Zamordowana w Oświęcimiu. 
Pozostały napisane przez nią grypsy z hitlerowskich więzień. Symbo-
liczny grób Niny Górniak (6.3) 1915–1939 znajduje się na cmentarzu 
ewangelickim w Cieszynie. Ta utalentowana projektantka tkanin i odzie-
ży pozostawiła rysunki modeli, do których dołączała próbki własnych 
tkanin i dobierała dodatki. Była nowoczesną stylistką, a jednocześnie 
wprowadziła wyprzedzające epokę formy reklamy swoich unikalnych 
wyrobów tkanych we własnej pracowni. Dzięki wystawie w Paryżu zy-
skała popularność w Europie i projektowała dla zagranicznych � rm. Rok 
przed wybuchem II wojny światowej przeniosła swoją pracownię do ro-
dzinnej Sibicy - Czeski Cieszyn, gdzie planowała otworzyć szkołę tkac-
twa artystycznego i uczyć zawodu ubogie dziewczęta. Zginęła podczas 
bombardowania w 1939 r. Agnieszka Pilchowa (6.4) 1888–1945, „jasno-
widząca” z Wisły i tam upamiętniona na cmentarzu na Groniczku, zgi-
nała w obozie w Ravensbruk, gdzie uwięziono ją za pomoc partyzan-
tom. W młodości odrzuciła propozycję pracy w Pradze u prezydenta 
T. G. Masaryka. Kobieta o wielkim sercu, leczyła niekonwencjonalnymi 
metodami, pomagała ludziom, wzywano ją nawet do ciężkich przypad-
ków w cieszyńskim szpitalu. Pisała artykuły i powieści o swoich wizjach 
przyszłości, otrzymywała nagrody od prezydentów Polski i Czechosło-
wacji, współpracowała z J. Piłsudskim. Przez most Przyjaźni przechodziła 
do Czechosłowacji Helena Molak (6.5) 1921–2012, kurierka W. Witosa, 
który po procesie brzeskim znalazł się w Czechosłowacji. W czasie woj-
ny została łączniczką o pseudonimie „Stokrotka” i znalazła się w kierow-
nictwie konspiracyjnego Stronnictwa Ludowego „Roch” (Roch - Ruch 

Oporu Chłopów). Aktywna także w Ludowym Związku Kobiet. Po woj-
nie zaangażowała się w odbudowę struktur Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego i Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”. W okresie przemian, po roku 
1989 działała na rzecz jedności ruchu ludowego i uczestniczyła aktywnie 
w budowie odrodzonego PSL. Odznaczona Krzyżem Walecznych i Or-
derem Polonia Restituta. Była wielkim przyjacielem dzieci – otrzymała 
Odznakę Przyjaciela Dziecka.

07. Za mostem Przyjaźni na chodniku, przed kawiarnią Avion 
(7.1), w 2012 r. położono Kamień Pamięci, który upamiętnia 

zamordowaną w Oświęcimiu cieszyńską Żydówkę, właścicielkę kawiar-
ni, Rozálię Wiesner 1858–1942. Miała ona ogromny wpływ na życie 
w mieście. Dzięki niej, w 1933 roku, nad brzegiem Olzy powstała ka-
wiarnia, która stała się centrum życia społecznego Cieszyna i Czeskie-
go Cieszyna. Tam na kawie spotykały się pewnie: Wanda Wójcik (7.2) 
1910–1988, nauczycielka, aktywna działaczka organizacji polskich w Re-
publice Czeskiej czy Ewa Szurman 1907–1990, pod której kierownictwem 
prężnie rozwijał się Bank Spółdzielczy. Jako spadkobierca Towarzystwa 
Oszczędności i Zaliczek działa w Cieszynie, wspierając poczynania na-
rodowe i kulturalne już 140 lat. Do kawiarni przychodziła Milada Myr-
dacz - Ożana 1914–2002, przebywająca, za działalność w ruchu oporu, 
ponad dwa lata w wiedeńskich więzieniach. Dziesięć tygodni spędziła 
w celi śmierci. Bywała tam Stefania Juzwa 1905–1987, nauczycielka w Li-
ceum Pedagogicznym, ale przede wszystkim propagatorka i nauczyciel-
ka języka esperanto, którego znajomość otwierała możliwość wyjazdu 
na Zachód. Władysława Sikora (7.3) 1917–2010 harcerka, nauczyciel-
ka w cieszyńskich szkołach, za prowadzenie tajnego nauczania więzio-
na była od 1940 do 1945 r. w Ravensbruck jako nr 3643. Ciężka praca 
w kuchni pozwalała jej, z narażeniem życia, na pomoc wygłodniałym 
koleżankom. Od 1941 r. należała do zastępu ”Cegieł” w jedynej obozo-
wej drużynie harcerskiej „Mury”. Pomagała więźniarkom, przekazywała 
informacje poza obóz. Do końca angażowała się w pracę w ZHP, prze-
kazując młodym obozowe wspomnienia. Harcerką była 78 lat. Bywała 
tam również Maria Wardasówna 1907–1986, pierwsza kobieta na Ślą-
sku, która jeździła motorem, a druga w Polsce kobieta - lotnik. Jej za-
interesowania były bardzo szerokie: narciarstwo, taternictwo, a przede 
wszystkim - pisarstwo. Jest autorką powieści dla młodzieży, głównie 
o tematyce lotniczej, a także wielotomowej powieści „Wyłom”, sagi 
rodu Rajwasów z Roztropic. Bohaterowie „Wyłomu” mówią gwarą i wę-
drują po całym Śląsku, po obu stronach Olzy. Przychodziły tu również 

właścicielki znanej � rmy modniarskiej: Zofi a Leitner (7.4) 1868–1955 
i Józe� na Białkowa (7.4) 1901–1987. Zo� a edukację zawodową ukoń-
czyła we Wiedniu. Była jedną z pierwszych w Cieszynie, która w 1888 
r. założyła salon modniarski, a który do czasów współczesnych prowa-
dzony jest tylko przez kobiety. Jej modele cieszyły się popularnością 
nie tylko w Cieszynie, uzyskała tytuł cesarsko-królewskiego dworu we 
Wiedniu. Zakład przetrwał dwie wojny światowe, istnieje do dziś. Za-
służona dla rzemiosła artystycznego w Cieszynie, wyuczyła wiele cze-
ladniczek i mistrzyń modniarskich. W zakupionym lokalu uruchomiła 
w latach dwudziestych pierwsze w Cieszynie kino. Córka Józe� na kon-
tynuowała jej dzieło. Była znana z elegancji i umiejętności upiększania 
kobiet, dzięki tworzonym w salonie nakryciom głowy zgodnych z naj-
nowszą modą. Prowadziła sklep przeszło pół wieku (1933–1986). Odzna-
czona złotą oznaką Izby Rzemieślniczej za usługi dla ludności. Zasłynęła 
poza Cieszynem, szczególnie wśród artystów. Człowiek wielkiego serca, 
pomocna potrzebującym. 

08. Na domu, na ul. Praskiej 19, umieszczono tablicę (8.1) upa-
miętniającą malarkę Idę Munzberg 1876–1955. Pozostawi-

ła piękne obrazy kwiatów, portrety, a także pejzaże Cieszyna i okolic.

09. Siedziba Polskiego Związku Kulturalno Oświatowego mieści 
się obecnie na ul. Strzelniczej (9.1), w budynku nr 28. Kiedyś, 

w mieszczącej się tutaj redakcji „Głosu Ludu”, pracowała Łada Krumni-
klowa (9.2) 1929–2007, pomysłodawczyni utworzenia Sekcji Kobiet przy 
ZG PZKO. W 1968 roku wykazała wyjątkową odwagę i podjęła próbę wy-
jaśnienia sytuacji na Zaolziu polskim żołnierzom, którzy w ramach akcji 
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na Górniak-Cienciałowa (1.2) 1856-1905. Po śmierci męża, już sama, 
wspomagała polskie organizacje i inicjatywy mające budzić polskiego 
ducha na Śląsku Cieszyńskim. Opiekowała się ubogą polską młodzieżą, 
studentami i sierotami. Na budynku umieszczono tablicę upamiętnia-
jącą Radę Narodową Śląska Cieszyńskiego, która rozpoczęła tutaj dzia-
łalność w1918 r. Należała do niej Dorota Kłuszyńska (1.3) 1874–1952, 
która życie poświęciła walce o prawa kobiet. Redagowała pisma kobiece 
i organizowała kobiety do walki o swoje prawa. Inicjowała już w 1911 r. 
obchody dnia kobiet na Śląsku Cieszyńskim. Manifestujące kobiety do-
magały się równego traktowania i praw politycznych. Jako członkini 
PPSD Galicji i Śląska Cieszyńskiego walczyła o powrót Śląska do Macie-
rzy. W okresie międzywojennym z ramienia PPS zasiadała ponad 10. lat 
w senacie II RP. Aktywna działaczka Robotniczego Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci, inicjatorka tworzenia poradni lekarskich dla kobiet.

02. Uliczka Kiedronia (2.1) - tablica poświęcona Józefowi Kiedro-
niowi i Zofi i Kirkor-Kiedroniowej (2.2) 1872–1952, aktywnej 

działaczce, budzicielce polskości na Śląsku, członkini Rady Narodowej 
Śląska Cieszyńskiego. Zo� a Grabska za udział w konspiracji znalazła się 
w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej, a później na Syberii. Kiedy z mę-
żem J. Kiedroniem zamieszkała na Śląsku, razem z nim walczyła tu o po-
wstanie polskich szkół i organizacji. Prowadziła badania historyczne, pi-
sała książki, artykuły do gazet i pamiętniki. Napisane przez nią trzy tomy 
wspomnień są ważnym źródłem historycznym. Inicjowała i aktywnie 
uczestniczyła w zbieraniu funduszy na cele społeczne i charytatywne 
na Śląsku. Aresztowana przez władze czeskie w 1919 r., do końca dąży-
ła do połączenie Śląska Cieszyńskiego z Macierzą.

03. Ulica Stary Targ (3.1) - Tutaj w czasie okupacji była zameldo-
wana Anna Szabot „Rachela” (3.2) 1906–1942 - działaczka 

harcerska, bohaterska siostra - diakonisa Ewangelickiego Diakonatu Żeń-
skiego Eben-Ezer w Dzięgielowie. Już przed wojną, wysłana jako siostra 
pierwszej pomocy na tereny pogranicza, pełniła tam również funkcje 
repolonizacyjne. W czasie wojny działała w grupie przyobozowej Bata-
lionów Chłopskich, a w Komendzie Głównej BCH została łączniczką. Po-
magała więźniom Auschwitz, przenosiła listy, paczki, robiła zastrzyki pra-
cującym poza obozem. Zginęła, ratując życie swojemu dowódcy, a ciało 
spalili Niemcy w obozowym krematorium. W budynku pod nr 2. znajduje 
się Izba Tradycji Cieszyńskich Mistrzów. Można w niej zobaczyć koron-
kowe modele przestrzenne i inne wzory, które tworzyła Teresa Wałga 
1949-2007. Wykonała szydełkiem min. makiety cieszyńskich zabytków, 
a jej serwetki eksponowano na zagranicznych wystawach.

04. Budynek Teatru im. A. Mickiewicza (4.1), to miejsce, gdzie 
spędziła sporo swojego zawodowego życia Janina Marcin-

kowa (4.2) 1920–1999. Etnograf, choreograf, pedagog, wykładowca uni-
wersytecki, prekursorka edukacji regionalnej w środowisku cieszyńskim. 
Zebrała, udokumentowała i opublikowała melodie i układy tańców lu-
dowych, głównie z terenu Beskidu i Pogórza Cieszyńskiego, ale także 
z Górnego Śląska. Współzałożycielka i długoletnia choreogra� a Zespołu 
Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, który dzisiaj nosi jej imię. Autorka wie-
lu układów tanecznych i widowisk telewizyjnych opartych na folklorze. 
Była współtwórcą czterech wideokaset z cyklu „Tańce polskie�-�śladami 
Oskara Kolberga”. Współpracowała z licznymi zespołami amatorskimi: 
a także zawodowymi w Polsce i za granicą. Pisała artykuły i i redago-
wała „Leksykon tradycyjnych tańców polskich”.

05. Wśród zbiorów Książnicy Cieszyńskiej (5.1) znajdują się cie-
szynalia i starodruki przekazane przez kolekcjonerkę i biblio� la 

Marię Skalicką 1923–2002. Swój dom rodzinny w Ustroniu, zamieniony 
na muzeum, podarowała miastu Ustroń. Działaczka wielu stowarzyszeń, 
zbierała monety, exlibrisy, a przede wszystkim książki – starodruki i do-
kumenty. Archiwum Państwowym, które swoją siedzibę ma w tymże bu-
dynku, kierowała wiele lat etnograf, dr Barbara Poloczkowa 1921–1994. 
Napisała ponad 130 artykułów z głównie z etnogra� i historycznej oraz 
historii. Przeszłość popularyzowała również na łamach lokalnej prasy.

06. Wzgórze Zamkowe - w letnim zamku „myśliwskim” Habsbur-
gów znajduje się obecnie szkoła muzyczna, w której Wanda 

Swaczyna 1905–1995, uczyła gry na fortepianie, świetna pianistka i bar-
dzo dobry pedagog. W grudniu 1939 r. opuściła okupowany kraj i przez 
Bałkany przedostała się do armii gen. Andersa. Do Iraku przypłynęła z Pa-
lestyny i przeszła, jako pielęgniarka, szlak bojowy przez Tobruk, Monte 
Cassino do Anglii. Z wojennej tułaczki pozostawiła bardzo interesujące 
wspomnienia. Za odbudowaną Oranżerią, która obecnie należy do Zamku 
Cieszyn, wzdłuż muru obronnego na Uliczce cieszyńskich kobiet (6.1) 
została upamiętniona część 
bohaterek szlaku. Są tam lam-
py z ich nazwiskami. Przy-
brały one najprostsze for-
my sześcianów. Na murze, 
na tablicach, umieszczono 
krótkie życiorysy szesnastu 
bohaterek. Dla Anny Ruc-
kiej, Niny Górniak, Stefanii 
Michejdowej, Agnieszki Pil-
chowej, Anny Szalbot „Ra-
cheli” jest to jedyne miejsce 
pamięci, mają tylko symbo-
liczne groby, ponieważ zginę-
ły z rąk hitlerowców w obo-
zach koncentracyjnych. Ma 
tu swoją lampę Anna Ruc-
ka (6.2) 1903–1944, której 
symboliczny grób znajduje 
się na cmentarzu ewange-
lickim w Nydku. Aktywnie 
działała w organizacjach ko-
biecych na Zaolziu w okresie 
międzywojennym. Do histo-

rii przeszła jej prekursorska działalność w zakresie poradnictwa dla ko-
biet i kształcenia na kursach. W czasie wojny ukrywała w domu ucieki-
nierów i pomagała im w dalszej drodze. Zamordowana w Oświęcimiu. 
Pozostały napisane przez nią grypsy z hitlerowskich więzień. Symbo-
liczny grób Niny Górniak (6.3) 1915–1939 znajduje się na cmentarzu 
ewangelickim w Cieszynie. Ta utalentowana projektantka tkanin i odzie-
ży pozostawiła rysunki modeli, do których dołączała próbki własnych 
tkanin i dobierała dodatki. Była nowoczesną stylistką, a jednocześnie 
wprowadziła wyprzedzające epokę formy reklamy swoich unikalnych 
wyrobów tkanych we własnej pracowni. Dzięki wystawie w Paryżu zy-
skała popularność w Europie i projektowała dla zagranicznych � rm. Rok 
przed wybuchem II wojny światowej przeniosła swoją pracownię do ro-
dzinnej Sibicy - Czeski Cieszyn, gdzie planowała otworzyć szkołę tkac-
twa artystycznego i uczyć zawodu ubogie dziewczęta. Zginęła podczas 
bombardowania w 1939 r. Agnieszka Pilchowa (6.4) 1888–1945, „jasno-
widząca” z Wisły i tam upamiętniona na cmentarzu na Groniczku, zgi-
nała w obozie w Ravensbruk, gdzie uwięziono ją za pomoc partyzan-
tom. W młodości odrzuciła propozycję pracy w Pradze u prezydenta 
T. G. Masaryka. Kobieta o wielkim sercu, leczyła niekonwencjonalnymi 
metodami, pomagała ludziom, wzywano ją nawet do ciężkich przypad-
ków w cieszyńskim szpitalu. Pisała artykuły i powieści o swoich wizjach 
przyszłości, otrzymywała nagrody od prezydentów Polski i Czechosło-
wacji, współpracowała z J. Piłsudskim. Przez most Przyjaźni przechodziła 
do Czechosłowacji Helena Molak (6.5) 1921–2012, kurierka W. Witosa, 
który po procesie brzeskim znalazł się w Czechosłowacji. W czasie woj-
ny została łączniczką o pseudonimie „Stokrotka” i znalazła się w kierow-
nictwie konspiracyjnego Stronnictwa Ludowego „Roch” (Roch - Ruch 

Oporu Chłopów). Aktywna także w Ludowym Związku Kobiet. Po woj-
nie zaangażowała się w odbudowę struktur Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego i Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”. W okresie przemian, po roku 
1989 działała na rzecz jedności ruchu ludowego i uczestniczyła aktywnie 
w budowie odrodzonego PSL. Odznaczona Krzyżem Walecznych i Or-
derem Polonia Restituta. Była wielkim przyjacielem dzieci – otrzymała 
Odznakę Przyjaciela Dziecka.

07. Za mostem Przyjaźni na chodniku, przed kawiarnią Avion 
(7.1), w 2012 r. położono Kamień Pamięci, który upamiętnia 

zamordowaną w Oświęcimiu cieszyńską Żydówkę, właścicielkę kawiar-
ni, Rozálię Wiesner 1858–1942. Miała ona ogromny wpływ na życie 
w mieście. Dzięki niej, w 1933 roku, nad brzegiem Olzy powstała ka-
wiarnia, która stała się centrum życia społecznego Cieszyna i Czeskie-
go Cieszyna. Tam na kawie spotykały się pewnie: Wanda Wójcik (7.2) 
1910–1988, nauczycielka, aktywna działaczka organizacji polskich w Re-
publice Czeskiej czy Ewa Szurman 1907–1990, pod której kierownictwem 
prężnie rozwijał się Bank Spółdzielczy. Jako spadkobierca Towarzystwa 
Oszczędności i Zaliczek działa w Cieszynie, wspierając poczynania na-
rodowe i kulturalne już 140 lat. Do kawiarni przychodziła Milada Myr-
dacz - Ożana 1914–2002, przebywająca, za działalność w ruchu oporu, 
ponad dwa lata w wiedeńskich więzieniach. Dziesięć tygodni spędziła 
w celi śmierci. Bywała tam Stefania Juzwa 1905–1987, nauczycielka w Li-
ceum Pedagogicznym, ale przede wszystkim propagatorka i nauczyciel-
ka języka esperanto, którego znajomość otwierała możliwość wyjazdu 
na Zachód. Władysława Sikora (7.3) 1917–2010 harcerka, nauczyciel-
ka w cieszyńskich szkołach, za prowadzenie tajnego nauczania więzio-
na była od 1940 do 1945 r. w Ravensbruck jako nr 3643. Ciężka praca 
w kuchni pozwalała jej, z narażeniem życia, na pomoc wygłodniałym 
koleżankom. Od 1941 r. należała do zastępu ”Cegieł” w jedynej obozo-
wej drużynie harcerskiej „Mury”. Pomagała więźniarkom, przekazywała 
informacje poza obóz. Do końca angażowała się w pracę w ZHP, prze-
kazując młodym obozowe wspomnienia. Harcerką była 78 lat. Bywała 
tam również Maria Wardasówna 1907–1986, pierwsza kobieta na Ślą-
sku, która jeździła motorem, a druga w Polsce kobieta - lotnik. Jej za-
interesowania były bardzo szerokie: narciarstwo, taternictwo, a przede 
wszystkim - pisarstwo. Jest autorką powieści dla młodzieży, głównie 
o tematyce lotniczej, a także wielotomowej powieści „Wyłom”, sagi 
rodu Rajwasów z Roztropic. Bohaterowie „Wyłomu” mówią gwarą i wę-
drują po całym Śląsku, po obu stronach Olzy. Przychodziły tu również 

właścicielki znanej � rmy modniarskiej: Zofi a Leitner (7.4) 1868–1955 
i Józe� na Białkowa (7.4) 1901–1987. Zo� a edukację zawodową ukoń-
czyła we Wiedniu. Była jedną z pierwszych w Cieszynie, która w 1888 
r. założyła salon modniarski, a który do czasów współczesnych prowa-
dzony jest tylko przez kobiety. Jej modele cieszyły się popularnością 
nie tylko w Cieszynie, uzyskała tytuł cesarsko-królewskiego dworu we 
Wiedniu. Zakład przetrwał dwie wojny światowe, istnieje do dziś. Za-
służona dla rzemiosła artystycznego w Cieszynie, wyuczyła wiele cze-
ladniczek i mistrzyń modniarskich. W zakupionym lokalu uruchomiła 
w latach dwudziestych pierwsze w Cieszynie kino. Córka Józe� na kon-
tynuowała jej dzieło. Była znana z elegancji i umiejętności upiększania 
kobiet, dzięki tworzonym w salonie nakryciom głowy zgodnych z naj-
nowszą modą. Prowadziła sklep przeszło pół wieku (1933–1986). Odzna-
czona złotą oznaką Izby Rzemieślniczej za usługi dla ludności. Zasłynęła 
poza Cieszynem, szczególnie wśród artystów. Człowiek wielkiego serca, 
pomocna potrzebującym. 

08. Na domu, na ul. Praskiej 19, umieszczono tablicę (8.1) upa-
miętniającą malarkę Idę Munzberg 1876–1955. Pozostawi-

ła piękne obrazy kwiatów, portrety, a także pejzaże Cieszyna i okolic.

09. Siedziba Polskiego Związku Kulturalno Oświatowego mieści 
się obecnie na ul. Strzelniczej (9.1), w budynku nr 28. Kiedyś, 

w mieszczącej się tutaj redakcji „Głosu Ludu”, pracowała Łada Krumni-
klowa (9.2) 1929–2007, pomysłodawczyni utworzenia Sekcji Kobiet przy 
ZG PZKO. W 1968 roku wykazała wyjątkową odwagę i podjęła próbę wy-
jaśnienia sytuacji na Zaolziu polskim żołnierzom, którzy w ramach akcji 
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wojsk Układu Warszawskiego wkroczyli do Czechosłowacji. Jej artykuł 
był też drukowany w paryskiej „Kulturze”. Została uwięziona i pozba-
wiona z rodziną środków do życia. Długo, w ramach represji, nie mogła 
podjąć żadnej pracy. Aktywną działaczką PZKO była również Ewa Miler-
ska (9.3) 1915-1985, mieszkanka Nydku, przewodnicząca Klubu Kobiet 
w Bystrzycy, organizatorka polskiego życia kulturalnego na Zaolziu. Pi-
sała gwarą piękne wiersze, dlatego, że ona jednak znika i trzeba ją chro-
nić. To nasza ojcowizna(...) Zebrała i wydała wzory ha� ów, które spoty-
kamy na cieszyńskim stroju ludowym ( na żywotkach). W miesięczniku 

„Zwrot”, wydawanym przez ZG PZKO, publikowała swoje pierwsze opo-
wiadania Karolina Rusz (9.4) 1925–1976. Religijne wiersze i pouczające 
opowiadania dla dzieci są ciągle wznawiane i tłumaczone min. na język 
czeski. Kierownikiem literackim Sceny Polskiej w Tesinskem Divadle była 
Wanda Cejnar 1931–2011, pisała również piękną polszczyzną artyku-
ły do prasy i działała w polskich organizacjach. W tym budynku, o wy-
danie Kuchni śląskiej, walczyła Emilia Kołder (9.5) 1900–1974. Autor-
ka bestseleru, wyjątkowa kucharka, znana i ceniona na całym Zaolziu. 
Starania o wydanie książki, zawierającej ponad 1000 przepisów regio-
nalnych i nie tylko, trwały ponad 7 lat. Odbijała się o „szklany su� t”, ale 
dążenie, by Polacy coś po sobie pozostawili, siła charakteru oraz odwa-
ga autorki doprowadziły do tego, że „biblia kucharstwa” ujrzała światło 
dzienne. Książka jest prawie w każdym polskim domu za Olzą. Całe ży-
cie aktywnie działała w polskich organizacjach i walczyła o przetrwa-
nie języka polskiego.

10. W budynku Strzelnicy (10.1), który wystawiło Cieszyńskie To-
warzystwo Strzeleckie, mieściła się kiedyś, a obecnie jest rów-

nież, restauracja. Z pewnością zatrzymywała się tam Blandina Čížko-
vá 1859-1925, Czeszka, pełniącą funkcję wydawcy i dziennikarki Novin 
Těšínských, aktywnie działająca na rzecz budzenia czeskiej tożsamości 
narodowej na Śląsku Cieszyńskim. Mury Strzelnicy pamiętają również 
Alice Reichert 1870–1942, Żydówkę, żonę lekarza, która w 1942 r. zginę-
ła w obozie w Oświęcimiu. Aktywnie działała w Czerwonym Krzyżu, pi-
sała wiersze i pamiętniki. Bywała tam Helena Tesarczykowa 1894–1979, 
która cały swój majątek, dużą działkę w Cieszynie, przekazała Macie-
rzy Ziemi Cieszyńskiej. Sprzedaż działki pomogła przetrwać organiza-
cji najgorszy czas.

11. Wybudowany w latach 1709–1752, ewangelicki Kościół Jezusowy 
(11.1) w swoich murach mieści również zabytkową Bibliotekę im. 

Bogumiła Tschammera oraz Muzeum Protestantyzmu. Z tym Kościołem 
było związanych wiele kobiet: Anna Kotulowa 1887–1968, żona biskupa 
Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego, która całe życie poświęciła mę-
żowi i rodzinie czy Olga Stonawska (11.2) 1874–1964, administrator-
ka gazet, opiekunka alumneum dla dziewcząt, która wszystko robiła za 

„Bóg zapłać”. Aktywna w para� i była też Maria Geysztowt–Bernatowi-
czówna 1844–1938 - tłumaczka i działaczka charytatywna, z angielskie-
go przetłumaczyła Historię reformacji W. Kasińskiego, a z � ancuskiego 

modlitewniki. Stworzyła fundacje wspierające ubogich studentów i or-
ganizacje kobiece. W budynkach para� alnych mieszkała też pierwsza 
siostra przełożona Diakonatu Ewangelickiego „Eben-Ezer” w Dzięgielo-
wie Anna Klimsza 1886–1972. Jej rola - gospodyni, pielęgniarki i mat-
ki, wychowującej przyszłe siostry, w trudnych warunkach po pierwszej 
wojnie, była ogromna. W kościele brała ślub Marta Kubisz–Świstun 
(11.3) 1922–2006. Po ojcu, Tadeuszu Kubiszu, przejęła zakład fotogra-
� czny. Mistrzyni w zawodzie, artystka, swoją wiedzę przekazała wielu 
uczniom. Jej czarno-białe zdjęcia miały duszę, nie były tylko odbiciem, 
one mówiły, a portretowani nie byli anonimowymi ludźmi.

12. Neobarokowy Klasztor Sióstr Boromeuszek (12.1) na Górnym 
Rynku to trzecia już siedziba Zgromadzenia, którym opiekowała 

się Matka Helena Tichy (12.2) 1822-1886. Urodzona w Pradze, pierwsza 
przełożona generalna śląskiej gałęzi Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia 
św. Karola Boromeusza wywodzącego się z Nancy we Francji. W okre-
sie Kulturkampfu przeniosła Dom Generalny z Nowicjatem z Trzebnicy 
do Cieszyna, gdzie siostry poświęciły się głównie działalności szkolno

-wychowawczej. W powstałych Szkołach kształciły się dziewczęta wy-
znania katolickiego, ewangelickiego i mojżeszowego. W 1880 roku Szko-
łę odwiedził cesarz Franciszek Józef. Rozpoczęła również misję na Bliskim 
Wschodzie i w Ameryce. Do budynku przy ulicy Stalmacha 14, w któ-
rym mieści się siedziba Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, na spotkania Klubu 
Literackiego „Nadolzie” przychodziła poetka Anna Więzik 1930–2011. 
Jej poezja była nagradzana na konkursach, a wiersze można traktować 
jako celny komentarz do rzeczywistości. Jego członkinią była też na-
uczycielka i poetka Barbara Biłko 1926–2000, która pozostawiła po so-
bie piękne, manifestujące chrześcijańską perspektywę, liryczne wiersze. 

13. Przy placu Wolności, w Li-
ceum Ogólnokształcącym 

im. M. Kopernika (13.1) uczyła Łu-
cja Maria Monne (13.2) 1908–1991. 
Wychowała wiele pokoleń Cieszy-
niaków jako działaczka sportowa 
i nauczycielka wychowania � zycz-
nego, pedagog z powołania. Współ-
założycielka cieszyńskiego oddzia-
łu Towarzystwa Ochrony Zwierząt. 
Wielka propagatorka akcji pomocy 
zwierzętom i właściwego ich trakto-
wania. W testamencie zapisała swój 
majątek na schronisko dla bezdom-
nych zwierząt, a cenne obrazy Julia-
na Fałata podarowała Muzeum Ślą-
ska Cieszyńskiego.

14. Placem Wolności, przez Górny Rynek i ulicę Regera wraca-
my na Rynek. Tu w kawiarni w hotelu „Pod brunatnym jele-

niem” (14.1) spotykały się żona burmistrza Cieszyna, Stefania Michej-
dowa i Gabriela von Thun und Hohenstein - wspólnie prowadziły akcje 
charytatywne. Stefania Michejdowa (14.2) 1884–1942. Zawsze odda-
na sprawom ludzi „mniejszych szans“, rozwijała ich talenty oraz inicjo-
wała wiele lokalnych akcji pomocowych. Do jej zasług należało m. in.: 
utrzymywanie żłobka i sierocińca. Pomagała gimnazjalistom, zainicjowa-
ła opiekę nad grobami żołnierzy, niezależnie od narodowości, na cmen-
tarzu komunalnym. Działała w Polskim Czerwonym Krzyżu i Kole Polek, 
uczestniczyła w kwestach na polskie gazety i szkoły. Mimo spektaku-
larnej walki o jej uwolnienie przez czołowe postaci Cieszyna, zginęła 
w Oświęcimiu, skazana za pomoc polskiemu podziemiu. Gabriela von 
Thun und Hohenstein (14.3) 1872–1957, austriacka arystokratka, któ-
ra czynem udowadniała przywiązanie do Śląska Cieszyńskiego. Hrabina 
była przewodniczącą wielu stowarzyszeń charytatywnych i kobiecych 
m. in. kobiecego oddziału Czerwonego Krzyża w Cieszynie. Po II wojnie 
światowej "Dobra Pani z Kończyc Wielkich" została pozbawiona całego 
majątku i zamieszkała czasowo w Szpitalu Śląskim przy ul. Bielskiej. Przy-
czyniła się do ufundowania jednego z pawilonów, na którym obecnie jest 
tablica upamiętniająca o� arodawczynię. Zmarła w Cieszynie w 1957 r.
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Cieszyński
Szlak
Kobiet

Na Wzgórzu Zamkowym istnieje "Uliczka cieszyń-
skich kobiet" - 16 lamp upamiętnia zasłużone kobie-
ty Ślaska Cieszyńskiego. Pełne biogramy działaczek 
społecznych i narodowych zamieszczone są w książ-
kach autorstwa Władysławy Magiery „Cieszyński 
szlak kobiet” t. I, II, III. Odwiedzającym Cieszyn 
i jego mieszkańcom proponujemy zwiedzać urokli-
we miasto Cieszyn przemieszczając się śladami ko-
biet. Więcej informacji o szlaku kobiet na portalu 
internetowym www.cieszyn.pl
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Cieszyn

01. Wycieczkę po mieście zaczynamy i kończymy na Rynku. Dom 
Narodowy (1.1) został wybudowany jako „Dom Polski” i sie-

dziba polskich organizacji, biblioteki, Czytelni Ludowej, drukarni. Głów-
nymi fundatorami obiektu byli Franciszek Górniak i jego żona Marian-
na Górniak-Cienciałowa (1.2) 1856-1905. Po śmierci męża, już sama, 
wspomagała polskie organizacje i inicjatywy mające budzić polskiego 
ducha na Śląsku Cieszyńskim. Opiekowała się ubogą polską młodzieżą, 
studentami i sierotami. Na budynku umieszczono tablicę upamiętnia-
jącą Radę Narodową Śląska Cieszyńskiego, która rozpoczęła tutaj dzia-
łalność w1918 r. Należała do niej Dorota Kłuszyńska (1.3) 1874–1952, 
która życie poświęciła walce o prawa kobiet. Redagowała pisma kobiece 
i organizowała kobiety do walki o swoje prawa. Inicjowała już w 1911 r. 
obchody dnia kobiet na Śląsku Cieszyńskim. Manifestujące kobiety do-
magały się równego traktowania i praw politycznych. Jako członkini 
PPSD Galicji i Śląska Cieszyńskiego walczyła o powrót Śląska do Macie-
rzy. W okresie międzywojennym z ramienia PPS zasiadała ponad 10. lat 
w senacie II RP. Aktywna działaczka Robotniczego Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci, inicjatorka tworzenia poradni lekarskich dla kobiet.

02. Uliczka Kiedronia (2.1) - tablica poświęcona Józefowi Kiedro-
niowi i Zofi i Kirkor-Kiedroniowej (2.2) 1872–1952, aktywnej 

działaczce, budzicielce polskości na Śląsku, członkini Rady Narodowej 
Śląska Cieszyńskiego. Zo� a Grabska za udział w konspiracji znalazła się 
w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej, a później na Syberii. Kiedy z mę-
żem J. Kiedroniem zamieszkała na Śląsku, razem z nim walczyła tu o po-
wstanie polskich szkół i organizacji. Prowadziła badania historyczne, pi-
sała książki, artykuły do gazet i pamiętniki. Napisane przez nią trzy tomy 
wspomnień są ważnym źródłem historycznym. Inicjowała i aktywnie 
uczestniczyła w zbieraniu funduszy na cele społeczne i charytatywne 
na Śląsku. Aresztowana przez władze czeskie w 1919 r., do końca dąży-
ła do połączenie Śląska Cieszyńskiego z Macierzą.

03. Ulica Stary Targ (3.1) - Tutaj w czasie okupacji była zameldo-
wana Anna Szabot „Rachela” (3.2) 1906–1942 - działaczka 

harcerska, bohaterska siostra - diakonisa Ewangelickiego Diakonatu Żeń-
skiego Eben-Ezer w Dzięgielowie. Już przed wojną, wysłana jako siostra 
pierwszej pomocy na tereny pogranicza, pełniła tam również funkcje 
repolonizacyjne. W czasie wojny działała w grupie przyobozowej Bata-
lionów Chłopskich, a w Komendzie Głównej BCH została łączniczką. Po-
magała więźniom Auschwitz, przenosiła listy, paczki, robiła zastrzyki pra-
cującym poza obozem. Zginęła, ratując życie swojemu dowódcy, a ciało 
spalili Niemcy w obozowym krematorium. W budynku pod nr 2. znajduje 
się Izba Tradycji Cieszyńskich Mistrzów. Można w niej zobaczyć koron-
kowe modele przestrzenne i inne wzory, które tworzyła Teresa Wałga 
1949-2007. Wykonała szydełkiem min. makiety cieszyńskich zabytków, 
a jej serwetki eksponowano na zagranicznych wystawach.

04. Budynek Teatru im. A. Mickiewicza (4.1), to miejsce, gdzie 
spędziła sporo swojego zawodowego życia Janina Marcin-

kowa (4.2) 1920–1999. Etnograf, choreograf, pedagog, wykładowca uni-
wersytecki, prekursorka edukacji regionalnej w środowisku cieszyńskim. 
Zebrała, udokumentowała i opublikowała melodie i układy tańców lu-
dowych, głównie z terenu Beskidu i Pogórza Cieszyńskiego, ale także 
z Górnego Śląska. Współzałożycielka i długoletnia choreogra� a Zespołu 
Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, który dzisiaj nosi jej imię. Autorka wie-
lu układów tanecznych i widowisk telewizyjnych opartych na folklorze. 
Była współtwórcą czterech wideokaset z cyklu „Tańce polskie�-�śladami 
Oskara Kolberga”. Współpracowała z licznymi zespołami amatorskimi: 
a także zawodowymi w Polsce i za granicą. Pisała artykuły i i redago-
wała „Leksykon tradycyjnych tańców polskich”.

05. Wśród zbiorów Książnicy Cieszyńskiej (5.1) znajdują się cie-
szynalia i starodruki przekazane przez kolekcjonerkę i biblio� la 

Marię Skalicką 1923–2002. Swój dom rodzinny w Ustroniu, zamieniony 
na muzeum, podarowała miastu Ustroń. Działaczka wielu stowarzyszeń, 
zbierała monety, exlibrisy, a przede wszystkim książki – starodruki i do-
kumenty. Archiwum Państwowym, które swoją siedzibę ma w tymże bu-
dynku, kierowała wiele lat etnograf, dr Barbara Poloczkowa 1921–1994. 
Napisała ponad 130 artykułów z głównie z etnogra� i historycznej oraz 
historii. Przeszłość popularyzowała również na łamach lokalnej prasy.

06. Wzgórze Zamkowe - w letnim zamku „myśliwskim” Habsbur-
gów znajduje się obecnie szkoła muzyczna, w której Wanda 

Swaczyna 1905–1995, uczyła gry na fortepianie, świetna pianistka i bar-
dzo dobry pedagog. W grudniu 1939 r. opuściła okupowany kraj i przez 
Bałkany przedostała się do armii gen. Andersa. Do Iraku przypłynęła z Pa-
lestyny i przeszła, jako pielęgniarka, szlak bojowy przez Tobruk, Monte 
Cassino do Anglii. Z wojennej tułaczki pozostawiła bardzo interesujące 
wspomnienia. Za odbudowaną Oranżerią, która obecnie należy do Zamku 
Cieszyn, wzdłuż muru obronnego na Uliczce cieszyńskich kobiet (6.1) 
została upamiętniona część 
bohaterek szlaku. Są tam lam-
py z ich nazwiskami. Przy-
brały one najprostsze for-
my sześcianów. Na murze, 
na tablicach, umieszczono 
krótkie życiorysy szesnastu 
bohaterek. Dla Anny Ruc-
kiej, Niny Górniak, Stefanii 
Michejdowej, Agnieszki Pil-
chowej, Anny Szalbot „Ra-
cheli” jest to jedyne miejsce 
pamięci, mają tylko symbo-
liczne groby, ponieważ zginę-
ły z rąk hitlerowców w obo-
zach koncentracyjnych. Ma 
tu swoją lampę Anna Ruc-
ka (6.2) 1903–1944, której 
symboliczny grób znajduje 
się na cmentarzu ewange-
lickim w Nydku. Aktywnie 
działała w organizacjach ko-
biecych na Zaolziu w okresie 
międzywojennym. Do histo-

rii przeszła jej prekursorska działalność w zakresie poradnictwa dla ko-
biet i kształcenia na kursach. W czasie wojny ukrywała w domu ucieki-
nierów i pomagała im w dalszej drodze. Zamordowana w Oświęcimiu. 
Pozostały napisane przez nią grypsy z hitlerowskich więzień. Symbo-
liczny grób Niny Górniak (6.3) 1915–1939 znajduje się na cmentarzu 
ewangelickim w Cieszynie. Ta utalentowana projektantka tkanin i odzie-
ży pozostawiła rysunki modeli, do których dołączała próbki własnych 
tkanin i dobierała dodatki. Była nowoczesną stylistką, a jednocześnie 
wprowadziła wyprzedzające epokę formy reklamy swoich unikalnych 
wyrobów tkanych we własnej pracowni. Dzięki wystawie w Paryżu zy-
skała popularność w Europie i projektowała dla zagranicznych � rm. Rok 
przed wybuchem II wojny światowej przeniosła swoją pracownię do ro-
dzinnej Sibicy - Czeski Cieszyn, gdzie planowała otworzyć szkołę tkac-
twa artystycznego i uczyć zawodu ubogie dziewczęta. Zginęła podczas 
bombardowania w 1939 r. Agnieszka Pilchowa (6.4) 1888–1945, „jasno-
widząca” z Wisły i tam upamiętniona na cmentarzu na Groniczku, zgi-
nała w obozie w Ravensbruk, gdzie uwięziono ją za pomoc partyzan-
tom. W młodości odrzuciła propozycję pracy w Pradze u prezydenta 
T. G. Masaryka. Kobieta o wielkim sercu, leczyła niekonwencjonalnymi 
metodami, pomagała ludziom, wzywano ją nawet do ciężkich przypad-
ków w cieszyńskim szpitalu. Pisała artykuły i powieści o swoich wizjach 
przyszłości, otrzymywała nagrody od prezydentów Polski i Czechosło-
wacji, współpracowała z J. Piłsudskim. Przez most Przyjaźni przechodziła 
do Czechosłowacji Helena Molak (6.5) 1921–2012, kurierka W. Witosa, 
który po procesie brzeskim znalazł się w Czechosłowacji. W czasie woj-
ny została łączniczką o pseudonimie „Stokrotka” i znalazła się w kierow-
nictwie konspiracyjnego Stronnictwa Ludowego „Roch” (Roch - Ruch 

Oporu Chłopów). Aktywna także w Ludowym Związku Kobiet. Po woj-
nie zaangażowała się w odbudowę struktur Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego i Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”. W okresie przemian, po roku 
1989 działała na rzecz jedności ruchu ludowego i uczestniczyła aktywnie 
w budowie odrodzonego PSL. Odznaczona Krzyżem Walecznych i Or-
derem Polonia Restituta. Była wielkim przyjacielem dzieci – otrzymała 
Odznakę Przyjaciela Dziecka.

07. Za mostem Przyjaźni na chodniku, przed kawiarnią Avion 
(7.1), w 2012 r. położono Kamień Pamięci, który upamiętnia 

zamordowaną w Oświęcimiu cieszyńską Żydówkę, właścicielkę kawiar-
ni, Rozálię Wiesner 1858–1942. Miała ona ogromny wpływ na życie 
w mieście. Dzięki niej, w 1933 roku, nad brzegiem Olzy powstała ka-
wiarnia, która stała się centrum życia społecznego Cieszyna i Czeskie-
go Cieszyna. Tam na kawie spotykały się pewnie: Wanda Wójcik (7.2) 
1910–1988, nauczycielka, aktywna działaczka organizacji polskich w Re-
publice Czeskiej czy Ewa Szurman 1907–1990, pod której kierownictwem 
prężnie rozwijał się Bank Spółdzielczy. Jako spadkobierca Towarzystwa 
Oszczędności i Zaliczek działa w Cieszynie, wspierając poczynania na-
rodowe i kulturalne już 140 lat. Do kawiarni przychodziła Milada Myr-
dacz - Ożana 1914–2002, przebywająca, za działalność w ruchu oporu, 
ponad dwa lata w wiedeńskich więzieniach. Dziesięć tygodni spędziła 
w celi śmierci. Bywała tam Stefania Juzwa 1905–1987, nauczycielka w Li-
ceum Pedagogicznym, ale przede wszystkim propagatorka i nauczyciel-
ka języka esperanto, którego znajomość otwierała możliwość wyjazdu 
na Zachód. Władysława Sikora (7.3) 1917–2010 harcerka, nauczyciel-
ka w cieszyńskich szkołach, za prowadzenie tajnego nauczania więzio-
na była od 1940 do 1945 r. w Ravensbruck jako nr 3643. Ciężka praca 
w kuchni pozwalała jej, z narażeniem życia, na pomoc wygłodniałym 
koleżankom. Od 1941 r. należała do zastępu ”Cegieł” w jedynej obozo-
wej drużynie harcerskiej „Mury”. Pomagała więźniarkom, przekazywała 
informacje poza obóz. Do końca angażowała się w pracę w ZHP, prze-
kazując młodym obozowe wspomnienia. Harcerką była 78 lat. Bywała 
tam również Maria Wardasówna 1907–1986, pierwsza kobieta na Ślą-
sku, która jeździła motorem, a druga w Polsce kobieta - lotnik. Jej za-
interesowania były bardzo szerokie: narciarstwo, taternictwo, a przede 
wszystkim - pisarstwo. Jest autorką powieści dla młodzieży, głównie 
o tematyce lotniczej, a także wielotomowej powieści „Wyłom”, sagi 
rodu Rajwasów z Roztropic. Bohaterowie „Wyłomu” mówią gwarą i wę-
drują po całym Śląsku, po obu stronach Olzy. Przychodziły tu również 

właścicielki znanej � rmy modniarskiej: Zofi a Leitner (7.4) 1868–1955 
i Józe� na Białkowa (7.4) 1901–1987. Zo� a edukację zawodową ukoń-
czyła we Wiedniu. Była jedną z pierwszych w Cieszynie, która w 1888 
r. założyła salon modniarski, a który do czasów współczesnych prowa-
dzony jest tylko przez kobiety. Jej modele cieszyły się popularnością 
nie tylko w Cieszynie, uzyskała tytuł cesarsko-królewskiego dworu we 
Wiedniu. Zakład przetrwał dwie wojny światowe, istnieje do dziś. Za-
służona dla rzemiosła artystycznego w Cieszynie, wyuczyła wiele cze-
ladniczek i mistrzyń modniarskich. W zakupionym lokalu uruchomiła 
w latach dwudziestych pierwsze w Cieszynie kino. Córka Józe� na kon-
tynuowała jej dzieło. Była znana z elegancji i umiejętności upiększania 
kobiet, dzięki tworzonym w salonie nakryciom głowy zgodnych z naj-
nowszą modą. Prowadziła sklep przeszło pół wieku (1933–1986). Odzna-
czona złotą oznaką Izby Rzemieślniczej za usługi dla ludności. Zasłynęła 
poza Cieszynem, szczególnie wśród artystów. Człowiek wielkiego serca, 
pomocna potrzebującym. 

08. Na domu, na ul. Praskiej 19, umieszczono tablicę (8.1) upa-
miętniającą malarkę Idę Munzberg 1876–1955. Pozostawi-

ła piękne obrazy kwiatów, portrety, a także pejzaże Cieszyna i okolic.

09. Siedziba Polskiego Związku Kulturalno Oświatowego mieści 
się obecnie na ul. Strzelniczej (9.1), w budynku nr 28. Kiedyś, 

w mieszczącej się tutaj redakcji „Głosu Ludu”, pracowała Łada Krumni-
klowa (9.2) 1929–2007, pomysłodawczyni utworzenia Sekcji Kobiet przy 
ZG PZKO. W 1968 roku wykazała wyjątkową odwagę i podjęła próbę wy-
jaśnienia sytuacji na Zaolziu polskim żołnierzom, którzy w ramach akcji 
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wojsk Układu Warszawskiego wkroczyli do Czechosłowacji. Jej artykuł 
był też drukowany w paryskiej „Kulturze”. Została uwięziona i pozba-
wiona z rodziną środków do życia. Długo, w ramach represji, nie mogła 
podjąć żadnej pracy. Aktywną działaczką PZKO była również Ewa Miler-
ska (9.3) 1915-1985, mieszkanka Nydku, przewodnicząca Klubu Kobiet 
w Bystrzycy, organizatorka polskiego życia kulturalnego na Zaolziu. Pi-
sała gwarą piękne wiersze, dlatego, że ona jednak znika i trzeba ją chro-
nić. To nasza ojcowizna(...) Zebrała i wydała wzory ha� ów, które spoty-
kamy na cieszyńskim stroju ludowym ( na żywotkach). W miesięczniku 

„Zwrot”, wydawanym przez ZG PZKO, publikowała swoje pierwsze opo-
wiadania Karolina Rusz (9.4) 1925–1976. Religijne wiersze i pouczające 
opowiadania dla dzieci są ciągle wznawiane i tłumaczone min. na język 
czeski. Kierownikiem literackim Sceny Polskiej w Tesinskem Divadle była 
Wanda Cejnar 1931–2011, pisała również piękną polszczyzną artyku-
ły do prasy i działała w polskich organizacjach. W tym budynku, o wy-
danie Kuchni śląskiej, walczyła Emilia Kołder (9.5) 1900–1974. Autor-
ka bestseleru, wyjątkowa kucharka, znana i ceniona na całym Zaolziu. 
Starania o wydanie książki, zawierającej ponad 1000 przepisów regio-
nalnych i nie tylko, trwały ponad 7 lat. Odbijała się o „szklany su� t”, ale 
dążenie, by Polacy coś po sobie pozostawili, siła charakteru oraz odwa-
ga autorki doprowadziły do tego, że „biblia kucharstwa” ujrzała światło 
dzienne. Książka jest prawie w każdym polskim domu za Olzą. Całe ży-
cie aktywnie działała w polskich organizacjach i walczyła o przetrwa-
nie języka polskiego.

10. W budynku Strzelnicy (10.1), który wystawiło Cieszyńskie To-
warzystwo Strzeleckie, mieściła się kiedyś, a obecnie jest rów-

nież, restauracja. Z pewnością zatrzymywała się tam Blandina Čížko-
vá 1859-1925, Czeszka, pełniącą funkcję wydawcy i dziennikarki Novin 
Těšínských, aktywnie działająca na rzecz budzenia czeskiej tożsamości 
narodowej na Śląsku Cieszyńskim. Mury Strzelnicy pamiętają również 
Alice Reichert 1870–1942, Żydówkę, żonę lekarza, która w 1942 r. zginę-
ła w obozie w Oświęcimiu. Aktywnie działała w Czerwonym Krzyżu, pi-
sała wiersze i pamiętniki. Bywała tam Helena Tesarczykowa 1894–1979, 
która cały swój majątek, dużą działkę w Cieszynie, przekazała Macie-
rzy Ziemi Cieszyńskiej. Sprzedaż działki pomogła przetrwać organiza-
cji najgorszy czas.

11. Wybudowany w latach 1709–1752, ewangelicki Kościół Jezusowy 
(11.1) w swoich murach mieści również zabytkową Bibliotekę im. 

Bogumiła Tschammera oraz Muzeum Protestantyzmu. Z tym Kościołem 
było związanych wiele kobiet: Anna Kotulowa 1887–1968, żona biskupa 
Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego, która całe życie poświęciła mę-
żowi i rodzinie czy Olga Stonawska (11.2) 1874–1964, administrator-
ka gazet, opiekunka alumneum dla dziewcząt, która wszystko robiła za 

„Bóg zapłać”. Aktywna w para� i była też Maria Geysztowt–Bernatowi-
czówna 1844–1938 - tłumaczka i działaczka charytatywna, z angielskie-
go przetłumaczyła Historię reformacji W. Kasińskiego, a z � ancuskiego 

modlitewniki. Stworzyła fundacje wspierające ubogich studentów i or-
ganizacje kobiece. W budynkach para� alnych mieszkała też pierwsza 
siostra przełożona Diakonatu Ewangelickiego „Eben-Ezer” w Dzięgielo-
wie Anna Klimsza 1886–1972. Jej rola - gospodyni, pielęgniarki i mat-
ki, wychowującej przyszłe siostry, w trudnych warunkach po pierwszej 
wojnie, była ogromna. W kościele brała ślub Marta Kubisz–Świstun 
(11.3) 1922–2006. Po ojcu, Tadeuszu Kubiszu, przejęła zakład fotogra-
� czny. Mistrzyni w zawodzie, artystka, swoją wiedzę przekazała wielu 
uczniom. Jej czarno-białe zdjęcia miały duszę, nie były tylko odbiciem, 
one mówiły, a portretowani nie byli anonimowymi ludźmi.

12. Neobarokowy Klasztor Sióstr Boromeuszek (12.1) na Górnym 
Rynku to trzecia już siedziba Zgromadzenia, którym opiekowała 

się Matka Helena Tichy (12.2) 1822-1886. Urodzona w Pradze, pierwsza 
przełożona generalna śląskiej gałęzi Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia 
św. Karola Boromeusza wywodzącego się z Nancy we Francji. W okre-
sie Kulturkampfu przeniosła Dom Generalny z Nowicjatem z Trzebnicy 
do Cieszyna, gdzie siostry poświęciły się głównie działalności szkolno

-wychowawczej. W powstałych Szkołach kształciły się dziewczęta wy-
znania katolickiego, ewangelickiego i mojżeszowego. W 1880 roku Szko-
łę odwiedził cesarz Franciszek Józef. Rozpoczęła również misję na Bliskim 
Wschodzie i w Ameryce. Do budynku przy ulicy Stalmacha 14, w któ-
rym mieści się siedziba Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, na spotkania Klubu 
Literackiego „Nadolzie” przychodziła poetka Anna Więzik 1930–2011. 
Jej poezja była nagradzana na konkursach, a wiersze można traktować 
jako celny komentarz do rzeczywistości. Jego członkinią była też na-
uczycielka i poetka Barbara Biłko 1926–2000, która pozostawiła po so-
bie piękne, manifestujące chrześcijańską perspektywę, liryczne wiersze. 

13. Przy placu Wolności, w Li-
ceum Ogólnokształcącym 

im. M. Kopernika (13.1) uczyła Łu-
cja Maria Monne (13.2) 1908–1991. 
Wychowała wiele pokoleń Cieszy-
niaków jako działaczka sportowa 
i nauczycielka wychowania � zycz-
nego, pedagog z powołania. Współ-
założycielka cieszyńskiego oddzia-
łu Towarzystwa Ochrony Zwierząt. 
Wielka propagatorka akcji pomocy 
zwierzętom i właściwego ich trakto-
wania. W testamencie zapisała swój 
majątek na schronisko dla bezdom-
nych zwierząt, a cenne obrazy Julia-
na Fałata podarowała Muzeum Ślą-
ska Cieszyńskiego.

14. Placem Wolności, przez Górny Rynek i ulicę Regera wraca-
my na Rynek. Tu w kawiarni w hotelu „Pod brunatnym jele-

niem” (14.1) spotykały się żona burmistrza Cieszyna, Stefania Michej-
dowa i Gabriela von Thun und Hohenstein - wspólnie prowadziły akcje 
charytatywne. Stefania Michejdowa (14.2) 1884–1942. Zawsze odda-
na sprawom ludzi „mniejszych szans“, rozwijała ich talenty oraz inicjo-
wała wiele lokalnych akcji pomocowych. Do jej zasług należało m. in.: 
utrzymywanie żłobka i sierocińca. Pomagała gimnazjalistom, zainicjowa-
ła opiekę nad grobami żołnierzy, niezależnie od narodowości, na cmen-
tarzu komunalnym. Działała w Polskim Czerwonym Krzyżu i Kole Polek, 
uczestniczyła w kwestach na polskie gazety i szkoły. Mimo spektaku-
larnej walki o jej uwolnienie przez czołowe postaci Cieszyna, zginęła 
w Oświęcimiu, skazana za pomoc polskiemu podziemiu. Gabriela von 
Thun und Hohenstein (14.3) 1872–1957, austriacka arystokratka, któ-
ra czynem udowadniała przywiązanie do Śląska Cieszyńskiego. Hrabina 
była przewodniczącą wielu stowarzyszeń charytatywnych i kobiecych 
m. in. kobiecego oddziału Czerwonego Krzyża w Cieszynie. Po II wojnie 
światowej "Dobra Pani z Kończyc Wielkich" została pozbawiona całego 
majątku i zamieszkała czasowo w Szpitalu Śląskim przy ul. Bielskiej. Przy-
czyniła się do ufundowania jednego z pawilonów, na którym obecnie jest 
tablica upamiętniająca o� arodawczynię. Zmarła w Cieszynie w 1957 r.
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Cieszyński
Szlak
Kobiet

Na Wzgórzu Zamkowym istnieje "Uliczka cieszyń-
skich kobiet" - 16 lamp upamiętnia zasłużone kobie-
ty Ślaska Cieszyńskiego. Pełne biogramy działaczek 
społecznych i narodowych zamieszczone są w książ-
kach autorstwa Władysławy Magiery „Cieszyński 
szlak kobiet” t. I, II, III. Odwiedzającym Cieszyn 
i jego mieszkańcom proponujemy zwiedzać urokli-
we miasto Cieszyn przemieszczając się śladami ko-
biet. Więcej informacji o szlaku kobiet na portalu 
internetowym www.cieszyn.pl
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wojsk Układu Warszawskiego wkroczyli do Czechosłowacji. Jej artykuł 
był też drukowany w paryskiej „Kulturze”. Została uwięziona i pozba-
wiona z rodziną środków do życia. Długo, w ramach represji, nie mogła 
podjąć żadnej pracy. Aktywną działaczką PZKO była również Ewa Miler-
ska (9.3) 1915-1985, mieszkanka Nydku, przewodnicząca Klubu Kobiet 
w Bystrzycy, organizatorka polskiego życia kulturalnego na Zaolziu. Pi-
sała gwarą piękne wiersze, dlatego, że ona jednak znika i trzeba ją chro-
nić. To nasza ojcowizna(...) Zebrała i wydała wzory ha� ów, które spoty-
kamy na cieszyńskim stroju ludowym ( na żywotkach). W miesięczniku 

„Zwrot”, wydawanym przez ZG PZKO, publikowała swoje pierwsze opo-
wiadania Karolina Rusz (9.4) 1925–1976. Religijne wiersze i pouczające 
opowiadania dla dzieci są ciągle wznawiane i tłumaczone min. na język 
czeski. Kierownikiem literackim Sceny Polskiej w Tesinskem Divadle była 
Wanda Cejnar 1931–2011, pisała również piękną polszczyzną artyku-
ły do prasy i działała w polskich organizacjach. W tym budynku, o wy-
danie Kuchni śląskiej, walczyła Emilia Kołder (9.5) 1900–1974. Autor-
ka bestseleru, wyjątkowa kucharka, znana i ceniona na całym Zaolziu. 
Starania o wydanie książki, zawierającej ponad 1000 przepisów regio-
nalnych i nie tylko, trwały ponad 7 lat. Odbijała się o „szklany su� t”, ale 
dążenie, by Polacy coś po sobie pozostawili, siła charakteru oraz odwa-
ga autorki doprowadziły do tego, że „biblia kucharstwa” ujrzała światło 
dzienne. Książka jest prawie w każdym polskim domu za Olzą. Całe ży-
cie aktywnie działała w polskich organizacjach i walczyła o przetrwa-
nie języka polskiego.

10. W budynku Strzelnicy (10.1), który wystawiło Cieszyńskie To-
warzystwo Strzeleckie, mieściła się kiedyś, a obecnie jest rów-

nież, restauracja. Z pewnością zatrzymywała się tam Blandina Čížko-
vá 1859-1925, Czeszka, pełniącą funkcję wydawcy i dziennikarki Novin 
Těšínských, aktywnie działająca na rzecz budzenia czeskiej tożsamości 
narodowej na Śląsku Cieszyńskim. Mury Strzelnicy pamiętają również 
Alice Reichert 1870–1942, Żydówkę, żonę lekarza, która w 1942 r. zginę-
ła w obozie w Oświęcimiu. Aktywnie działała w Czerwonym Krzyżu, pi-
sała wiersze i pamiętniki. Bywała tam Helena Tesarczykowa 1894–1979, 
która cały swój majątek, dużą działkę w Cieszynie, przekazała Macie-
rzy Ziemi Cieszyńskiej. Sprzedaż działki pomogła przetrwać organiza-
cji najgorszy czas.

11. Wybudowany w latach 1709–1752, ewangelicki Kościół Jezusowy 
(11.1) w swoich murach mieści również zabytkową Bibliotekę im. 

Bogumiła Tschammera oraz Muzeum Protestantyzmu. Z tym Kościołem 
było związanych wiele kobiet: Anna Kotulowa 1887–1968, żona biskupa 
Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego, która całe życie poświęciła mę-
żowi i rodzinie czy Olga Stonawska (11.2) 1874–1964, administrator-
ka gazet, opiekunka alumneum dla dziewcząt, która wszystko robiła za 

„Bóg zapłać”. Aktywna w para� i była też Maria Geysztowt–Bernatowi-
czówna 1844–1938 - tłumaczka i działaczka charytatywna, z angielskie-
go przetłumaczyła Historię reformacji W. Kasińskiego, a z � ancuskiego 

modlitewniki. Stworzyła fundacje wspierające ubogich studentów i or-
ganizacje kobiece. W budynkach para� alnych mieszkała też pierwsza 
siostra przełożona Diakonatu Ewangelickiego „Eben-Ezer” w Dzięgielo-
wie Anna Klimsza 1886–1972. Jej rola - gospodyni, pielęgniarki i mat-
ki, wychowującej przyszłe siostry, w trudnych warunkach po pierwszej 
wojnie, była ogromna. W kościele brała ślub Marta Kubisz–Świstun 
(11.3) 1922–2006. Po ojcu, Tadeuszu Kubiszu, przejęła zakład fotogra-
� czny. Mistrzyni w zawodzie, artystka, swoją wiedzę przekazała wielu 
uczniom. Jej czarno-białe zdjęcia miały duszę, nie były tylko odbiciem, 
one mówiły, a portretowani nie byli anonimowymi ludźmi.

12. Neobarokowy Klasztor Sióstr Boromeuszek (12.1) na Górnym 
Rynku to trzecia już siedziba Zgromadzenia, którym opiekowała 

się Matka Helena Tichy (12.2) 1822-1886. Urodzona w Pradze, pierwsza 
przełożona generalna śląskiej gałęzi Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia 
św. Karola Boromeusza wywodzącego się z Nancy we Francji. W okre-
sie Kulturkampfu przeniosła Dom Generalny z Nowicjatem z Trzebnicy 
do Cieszyna, gdzie siostry poświęciły się głównie działalności szkolno

-wychowawczej. W powstałych Szkołach kształciły się dziewczęta wy-
znania katolickiego, ewangelickiego i mojżeszowego. W 1880 roku Szko-
łę odwiedził cesarz Franciszek Józef. Rozpoczęła również misję na Bliskim 
Wschodzie i w Ameryce. Do budynku przy ulicy Stalmacha 14, w któ-
rym mieści się siedziba Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, na spotkania Klubu 
Literackiego „Nadolzie” przychodziła poetka Anna Więzik 1930–2011. 
Jej poezja była nagradzana na konkursach, a wiersze można traktować 
jako celny komentarz do rzeczywistości. Jego członkinią była też na-
uczycielka i poetka Barbara Biłko 1926–2000, która pozostawiła po so-
bie piękne, manifestujące chrześcijańską perspektywę, liryczne wiersze. 

13. Przy placu Wolności, w Li-
ceum Ogólnokształcącym 

im. M. Kopernika (13.1) uczyła Łu-
cja Maria Monne (13.2) 1908–1991. 
Wychowała wiele pokoleń Cieszy-
niaków jako działaczka sportowa 
i nauczycielka wychowania � zycz-
nego, pedagog z powołania. Współ-
założycielka cieszyńskiego oddzia-
łu Towarzystwa Ochrony Zwierząt. 
Wielka propagatorka akcji pomocy 
zwierzętom i właściwego ich trakto-
wania. W testamencie zapisała swój 
majątek na schronisko dla bezdom-
nych zwierząt, a cenne obrazy Julia-
na Fałata podarowała Muzeum Ślą-
ska Cieszyńskiego.

14. Placem Wolności, przez Górny Rynek i ulicę Regera wraca-
my na Rynek. Tu w kawiarni w hotelu „Pod brunatnym jele-

niem” (14.1) spotykały się żona burmistrza Cieszyna, Stefania Michej-
dowa i Gabriela von Thun und Hohenstein - wspólnie prowadziły akcje 
charytatywne. Stefania Michejdowa (14.2) 1884–1942. Zawsze odda-
na sprawom ludzi „mniejszych szans“, rozwijała ich talenty oraz inicjo-
wała wiele lokalnych akcji pomocowych. Do jej zasług należało m. in.: 
utrzymywanie żłobka i sierocińca. Pomagała gimnazjalistom, zainicjowa-
ła opiekę nad grobami żołnierzy, niezależnie od narodowości, na cmen-
tarzu komunalnym. Działała w Polskim Czerwonym Krzyżu i Kole Polek, 
uczestniczyła w kwestach na polskie gazety i szkoły. Mimo spektaku-
larnej walki o jej uwolnienie przez czołowe postaci Cieszyna, zginęła 
w Oświęcimiu, skazana za pomoc polskiemu podziemiu. Gabriela von 
Thun und Hohenstein (14.3) 1872–1957, austriacka arystokratka, któ-
ra czynem udowadniała przywiązanie do Śląska Cieszyńskiego. Hrabina 
była przewodniczącą wielu stowarzyszeń charytatywnych i kobiecych 
m. in. kobiecego oddziału Czerwonego Krzyża w Cieszynie. Po II wojnie 
światowej "Dobra Pani z Kończyc Wielkich" została pozbawiona całego 
majątku i zamieszkała czasowo w Szpitalu Śląskim przy ul. Bielskiej. Przy-
czyniła się do ufundowania jednego z pawilonów, na którym obecnie jest 
tablica upamiętniająca o� arodawczynię. Zmarła w Cieszynie w 1957 r.
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Na Wzgórzu Zamkowym istnieje "Uliczka cieszyń-
skich kobiet" - 16 lamp upamiętnia zasłużone kobie-
ty Ślaska Cieszyńskiego. Pełne biogramy działaczek 
społecznych i narodowych zamieszczone są w książ-
kach autorstwa Władysławy Magiery „Cieszyński 
szlak kobiet” t. I, II, III. Odwiedzającym Cieszyn 
i jego mieszkańcom proponujemy zwiedzać urokli-
we miasto Cieszyn przemieszczając się śladami ko-
biet. Więcej informacji o szlaku kobiet na portalu 
internetowym www.cieszyn.pl
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wojsk Układu Warszawskiego wkroczyli do Czechosłowacji. Jej artykuł 
był też drukowany w paryskiej „Kulturze”. Została uwięziona i pozba-
wiona z rodziną środków do życia. Długo, w ramach represji, nie mogła 
podjąć żadnej pracy. Aktywną działaczką PZKO była również Ewa Miler-
ska (9.3) 1915-1985, mieszkanka Nydku, przewodnicząca Klubu Kobiet 
w Bystrzycy, organizatorka polskiego życia kulturalnego na Zaolziu. Pi-
sała gwarą piękne wiersze, dlatego, że ona jednak znika i trzeba ją chro-
nić. To nasza ojcowizna(...) Zebrała i wydała wzory ha� ów, które spoty-
kamy na cieszyńskim stroju ludowym ( na żywotkach). W miesięczniku 

„Zwrot”, wydawanym przez ZG PZKO, publikowała swoje pierwsze opo-
wiadania Karolina Rusz (9.4) 1925–1976. Religijne wiersze i pouczające 
opowiadania dla dzieci są ciągle wznawiane i tłumaczone min. na język 
czeski. Kierownikiem literackim Sceny Polskiej w Tesinskem Divadle była 
Wanda Cejnar 1931–2011, pisała również piękną polszczyzną artyku-
ły do prasy i działała w polskich organizacjach. W tym budynku, o wy-
danie Kuchni śląskiej, walczyła Emilia Kołder (9.5) 1900–1974. Autor-
ka bestseleru, wyjątkowa kucharka, znana i ceniona na całym Zaolziu. 
Starania o wydanie książki, zawierającej ponad 1000 przepisów regio-
nalnych i nie tylko, trwały ponad 7 lat. Odbijała się o „szklany su� t”, ale 
dążenie, by Polacy coś po sobie pozostawili, siła charakteru oraz odwa-
ga autorki doprowadziły do tego, że „biblia kucharstwa” ujrzała światło 
dzienne. Książka jest prawie w każdym polskim domu za Olzą. Całe ży-
cie aktywnie działała w polskich organizacjach i walczyła o przetrwa-
nie języka polskiego.

10. W budynku Strzelnicy (10.1), który wystawiło Cieszyńskie To-
warzystwo Strzeleckie, mieściła się kiedyś, a obecnie jest rów-

nież, restauracja. Z pewnością zatrzymywała się tam Blandina Čížko-
vá 1859-1925, Czeszka, pełniącą funkcję wydawcy i dziennikarki Novin 
Těšínských, aktywnie działająca na rzecz budzenia czeskiej tożsamości 
narodowej na Śląsku Cieszyńskim. Mury Strzelnicy pamiętają również 
Alice Reichert 1870–1942, Żydówkę, żonę lekarza, która w 1942 r. zginę-
ła w obozie w Oświęcimiu. Aktywnie działała w Czerwonym Krzyżu, pi-
sała wiersze i pamiętniki. Bywała tam Helena Tesarczykowa 1894–1979, 
która cały swój majątek, dużą działkę w Cieszynie, przekazała Macie-
rzy Ziemi Cieszyńskiej. Sprzedaż działki pomogła przetrwać organiza-
cji najgorszy czas.

11. Wybudowany w latach 1709–1752, ewangelicki Kościół Jezusowy 
(11.1) w swoich murach mieści również zabytkową Bibliotekę im. 

Bogumiła Tschammera oraz Muzeum Protestantyzmu. Z tym Kościołem 
było związanych wiele kobiet: Anna Kotulowa 1887–1968, żona biskupa 
Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego, która całe życie poświęciła mę-
żowi i rodzinie czy Olga Stonawska (11.2) 1874–1964, administrator-
ka gazet, opiekunka alumneum dla dziewcząt, która wszystko robiła za 

„Bóg zapłać”. Aktywna w para� i była też Maria Geysztowt–Bernatowi-
czówna 1844–1938 - tłumaczka i działaczka charytatywna, z angielskie-
go przetłumaczyła Historię reformacji W. Kasińskiego, a z � ancuskiego 

modlitewniki. Stworzyła fundacje wspierające ubogich studentów i or-
ganizacje kobiece. W budynkach para� alnych mieszkała też pierwsza 
siostra przełożona Diakonatu Ewangelickiego „Eben-Ezer” w Dzięgielo-
wie Anna Klimsza 1886–1972. Jej rola - gospodyni, pielęgniarki i mat-
ki, wychowującej przyszłe siostry, w trudnych warunkach po pierwszej 
wojnie, była ogromna. W kościele brała ślub Marta Kubisz–Świstun 
(11.3) 1922–2006. Po ojcu, Tadeuszu Kubiszu, przejęła zakład fotogra-
� czny. Mistrzyni w zawodzie, artystka, swoją wiedzę przekazała wielu 
uczniom. Jej czarno-białe zdjęcia miały duszę, nie były tylko odbiciem, 
one mówiły, a portretowani nie byli anonimowymi ludźmi.

12. Neobarokowy Klasztor Sióstr Boromeuszek (12.1) na Górnym 
Rynku to trzecia już siedziba Zgromadzenia, którym opiekowała 

się Matka Helena Tichy (12.2) 1822-1886. Urodzona w Pradze, pierwsza 
przełożona generalna śląskiej gałęzi Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia 
św. Karola Boromeusza wywodzącego się z Nancy we Francji. W okre-
sie Kulturkampfu przeniosła Dom Generalny z Nowicjatem z Trzebnicy 
do Cieszyna, gdzie siostry poświęciły się głównie działalności szkolno

-wychowawczej. W powstałych Szkołach kształciły się dziewczęta wy-
znania katolickiego, ewangelickiego i mojżeszowego. W 1880 roku Szko-
łę odwiedził cesarz Franciszek Józef. Rozpoczęła również misję na Bliskim 
Wschodzie i w Ameryce. Do budynku przy ulicy Stalmacha 14, w któ-
rym mieści się siedziba Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, na spotkania Klubu 
Literackiego „Nadolzie” przychodziła poetka Anna Więzik 1930–2011. 
Jej poezja była nagradzana na konkursach, a wiersze można traktować 
jako celny komentarz do rzeczywistości. Jego członkinią była też na-
uczycielka i poetka Barbara Biłko 1926–2000, która pozostawiła po so-
bie piękne, manifestujące chrześcijańską perspektywę, liryczne wiersze. 

13. Przy placu Wolności, w Li-
ceum Ogólnokształcącym 

im. M. Kopernika (13.1) uczyła Łu-
cja Maria Monne (13.2) 1908–1991. 
Wychowała wiele pokoleń Cieszy-
niaków jako działaczka sportowa 
i nauczycielka wychowania � zycz-
nego, pedagog z powołania. Współ-
założycielka cieszyńskiego oddzia-
łu Towarzystwa Ochrony Zwierząt. 
Wielka propagatorka akcji pomocy 
zwierzętom i właściwego ich trakto-
wania. W testamencie zapisała swój 
majątek na schronisko dla bezdom-
nych zwierząt, a cenne obrazy Julia-
na Fałata podarowała Muzeum Ślą-
ska Cieszyńskiego.

14. Placem Wolności, przez Górny Rynek i ulicę Regera wraca-
my na Rynek. Tu w kawiarni w hotelu „Pod brunatnym jele-

niem” (14.1) spotykały się żona burmistrza Cieszyna, Stefania Michej-
dowa i Gabriela von Thun und Hohenstein - wspólnie prowadziły akcje 
charytatywne. Stefania Michejdowa (14.2) 1884–1942. Zawsze odda-
na sprawom ludzi „mniejszych szans“, rozwijała ich talenty oraz inicjo-
wała wiele lokalnych akcji pomocowych. Do jej zasług należało m. in.: 
utrzymywanie żłobka i sierocińca. Pomagała gimnazjalistom, zainicjowa-
ła opiekę nad grobami żołnierzy, niezależnie od narodowości, na cmen-
tarzu komunalnym. Działała w Polskim Czerwonym Krzyżu i Kole Polek, 
uczestniczyła w kwestach na polskie gazety i szkoły. Mimo spektaku-
larnej walki o jej uwolnienie przez czołowe postaci Cieszyna, zginęła 
w Oświęcimiu, skazana za pomoc polskiemu podziemiu. Gabriela von 
Thun und Hohenstein (14.3) 1872–1957, austriacka arystokratka, któ-
ra czynem udowadniała przywiązanie do Śląska Cieszyńskiego. Hrabina 
była przewodniczącą wielu stowarzyszeń charytatywnych i kobiecych 
m. in. kobiecego oddziału Czerwonego Krzyża w Cieszynie. Po II wojnie 
światowej "Dobra Pani z Kończyc Wielkich" została pozbawiona całego 
majątku i zamieszkała czasowo w Szpitalu Śląskim przy ul. Bielskiej. Przy-
czyniła się do ufundowania jednego z pawilonów, na którym obecnie jest 
tablica upamiętniająca o� arodawczynię. Zmarła w Cieszynie w 1957 r.
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