
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gdańskie Miniatury - Kobiety z charakterem 

 

Podczas majowej wędrówki śladami kobiet z charakterem poznamy pięć niezwykłych 

osobowości: Mariannę Selonkę, Irenę Nadolną-Szatyłowską, Leonię Papee, Elżbietę 

Koopman i świętą Brygidę. Każda z tych kobiet żyła w innym okresie i w całkowicie 

odmiennych warunkach społecznych. Mimo to ich pozycja w stosunku do rodziny i 

społeczeństwa była podobna. Działania o równouprawnienie kobiet rozpoczęły się w USA i 

Wielkiej Brytanii dopiero na początku XX wieku.  

Wszystkie bohaterki naszego spaceru miały swoje własne marzenia, za którymi chciały 

podążać. Na ich drodze stawały interesy rodzinne, które nie pozwalały na całkowite 

poświęcenie się zainteresowaniom. Jednak nie poddawały się i dążyły do samorealizacji, 

prawie zawsze w cieniu mężczyzn. Dokonywały tego dzięki swojemu uporowi i wierze we 

własne siły. 

Spacer rozpoczniemy od zapoznania się z życiem Marianny Selonke – słynnej listonoszki z 

Sopotu, która codziennie, bez znaczenia na pogodę pokonywała pieszo drogę z Sopotu do 

Gdańska i z powrotem. Irena Nadolna-Szatyłowska z kolei realizowała swoje marzenia w 

pogoni za przygodą, jeździła na motocyklu, pilotowała szybowiec i podróżowała. Nasza 

bohaterka Leonia Papee była kobietą, która korzystała z protekcji męża, gdyż tylko w ten 

sposób mogła pomóc gdańskiej Polonii. Samodzielnie rozwijała działalność pomocową, 

organizując liczne ochronki i świetlice. Żyjąca w XVII wieku Elżbieta Koopman nie mogła 

zaistnieć w nauce ze względu na to, że była kobietą. Rozwijała swoje zainteresowanie 

pomagając mężowi w obserwacjach nieba i pisaniu rozpraw. Natomiast święta Brygida stała 

się sławna dopiero wówczas, gdy została wdową i spełniła obowiązki związane z 

małżeństwem. Poświęciła swoje życie szerzeniu pokoju w skonfliktowanej Europie i była 

jedną z pierwszych kobiet powszechnie znanych za życia na całym kontynencie. 

 

1. Marianna Selonke, dawny budynek Urzędu 

Pocztowego nr 2, ul. Podwale Grodzkie 2 

Wyobrażacie sobie pracę, w której musielibyście przez całe lato 

pokonywać codziennie i bez względu na warunki atmosferyczne, 

na piechotę drogę z Sopotu do Gdańska i z powrotem 

(przynajmniej 30 kilometrów)? Jeszcze jedno – pracę taką musielibyście wykonywać przez 42 

lata! Poznajcie Mariannę Selonkę – nieugiętą listonoszkę, która nosiła listy i przesyłki na tej 

trasie do 84 roku życia.  



Pierwsza z naszych bohaterek była Kaszubką i Sopocianką. Z racji swojego zawodu 

codziennie odwiedzała pocztę w Gdańsku na ul. Długiej. Marianna Selonke urodziła się pod 

koniec XVII w. Wówczas Sopot był jeszcze wsią. Dodatkowo droga łącząca go z Gdańskiem 

nie była jeszcze zbudowana – przejażdżka dyliżansem nie należała zatem do 

najwygodniejszych (podróż taka mogła trwać nawet kilka godzin). Dlatego też wszyscy 

chętnie korzystali z usług pani Marianny. Nosiła więc nie tylko korespondencję, ale i różne 

kupione w Gdańsku produkty, które zamawiali u niej kuracjusze i kuracjuszki. Listonoszka 

załatwiała też w imieniu odpoczywających w Sopocie gości różne sprawy w grodzie nad 

Motławą. Ze względu na szybkość i niezawodność Mariannę Selonkę nazywano „Sopocką 

Pocztą Ekspresową”. By zmieścić jak najwięcej listów i towarów nosiła na plecach wielki 

kosz. Codziennie dźwigała w nim różne niedostępne w Sopocie towary: gazety, cygara, 

lekarstwa, tytoń, a nawet bieliznę.  

Marianna Selonke zdobyła z czasem lokalną sławę. Jej podobizna znalazła się na widokówce, 

powstał nawet wiersz o niej. Pracowała do końca życia. W osiąganiu celu nigdy nie 

przeszkodził jej silny wiatr, palące słońce, czy rzęsisty deszcz. Zagrożeniem okazali się 

niedobrzy ludzie, którzy pewnego letniego dnia w 1865 r. zaczaili się na panią Mariannę w 

lesie. Zginęła z ręki bandytów, którzy liczyli na wartościowy łup.  

 

2. Irena Nadolna-Szatyłowska, Galeria Handlowa 

Madison 

Słynna dewiza Ireny Nadolnej-Szatyłowskiej brzmiała: „Nie 

prześpij czasu, on tak szybko ucieka”. Jak mówiła – tak 

czyniła. Sędziowała mecze żużlowe, latała szybowcami, 

pływała i podróżowała! Swoim zachowaniem przełamywała stereotypy płci. Stereotypy to 

uproszczone przekonania na temat cech pewnej grupy społecznej np. wszystkich kobiet, 

mężczyzn, Polaków, nauczycieli i innych. Charakteryzują się tym, że są sztywne i niepodatne 

na zmiany. Kierując się nimi nie widzimy różnic pomiędzy poszczególnymi osobami. 

Wielkim marzeniem Ireny było latanie. W młodości chciała wstąpić do szkoły lotniczej, ale z 

powodu braku zgody rodziców nic z tego nie wyszło. Została nauczycielką i wykonywała 

swój zawód z poświęceniem. Goniła jednak marzenia i pragnęła przygód. Zaczęła od kursu na 

prawo jazdy na samochód i motocykl. Na motorze radziła sobie świetnie, została 

zrekrutowana do żeńskiej drużyny motocyklowej. Z powodzeniem konkurowała w 

ogólnopolskich rajdach kobiet. Pod koniec lat 50. ubiegłego stulecia takie zawody skończyły 

się z powodu małej popularności tej dyscypliny w Polsce.  



Irena Nadolska-Szatyłowska nie mogła jednak żyć bez motoru. Postanowiła, że zostanie 

sędziną zawodów sportowych. W 1964 r. dokonała historycznego wyczynu – zdobyła 

licencję sędziego żużlowego. Gazety zapewniały wówczas, że jest jedyną kobietą w tym 

fachu na świecie! 

W meczu na szczycie klub Stal Toruń podejmował Tramwajarza Łódź. Sędzią spotkania była 

Irena Nadolna-Szatyłowska. Nikt jej nie obrażał z powodu płci. Wręcz przeciwnie – ceniono 

ją za precyzyjne i zdecydowane werdykty. Mówiono o niej „nasz rodzynek, nasza 

jedynaczka”. Za granicą jednak nie sędziowała żadnych zawodów, choć ukończyła 

seminarium dla sędziów międzynarodowych. Przyczyny należy doszukiwać się w tym, że 

była kobietą. W swojej karierze sędziowała aż 224 mecze żużlowe, 34 zawody 

międzynarodowe o charakterze towarzyskim i 10 krajowych zawodów finałowych.  

Drugą miłością Ireny Nadolskiej-Szatyłowskiej było latanie. W 1956 r. odbyła swój pierwszy 

lot szybowcowy, zakończony małym wypadkiem – adeptka lotnictwa wylądowała na 

koronach drzew… Chociaż za spowodowanie kolizji została na jakiś czas odsunięta od lotów, 

nie złożyła broni. Skakała na spadochronie i jeździła na pokazy lotnicze.  

Irena Nadolska-Szatyłowska podczas uroczystości pierwszomajowych w 1958 r. miała 

przelecieć szybowcem nad tłumem zebranym w okolicy Błędnika w Gdańsku. Za sterami 

szybowca siedział jej kolega Kazimierz Domrazek. W momencie holowania maszyny pękła 

lina (szybowiec nie posiada silnika, by wznieść go do lotu, holuje się go najpierw 

samolotem). Szybowiec zaczął pikować w dół. Ludzie patrzyli z przerażeniem na szybko 

spadający biały punkt. Para pilotów żegnała się już z życiem. Zahaczenie o przewody 

napięcia elektrycznego spowodowało zamortyzowanie upadku i uratowało załogę. W końcu 

szybowiec szczęśliwie wylądował na placu budowy pomiędzy ul. Rajską a Hotelem 

Monopol (dzisiaj Hotel Scandic).  

 

3. Leonia Papee, dawny Hotel Continental, zbieg ulic Podwale 

Grodzkie i Elżbietańskiej 

Leonię Papee nazywano powszechnie panią ministrową. Taki 

przydomek nadawano kobietom, których mężowie zajmowali wysokie 

urzędy państwowe. Mężem pani Leonii był komisarz generalny 

Rzeczpospolitej Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku Kazimierz 

Jan Papee (od 1932 r.). Ta funkcja była porównywana z ministerialną. 

Pan Kazimierz był przedstawicielem rządu polskiego                              



w Wolnym Mieście Gdańsku. 

Wolne Miasto Gdańsk powstało po I wojnie światowej. Opiekę nad nim sprawowała Liga 

Narodów – organizacja, która miała strzec pokoju na świecie. W momencie powstania 

Wolnego Miasta Gdańska od razu ujawniły się animozje (niechęć) pomiędzy mniejszością 

polską a Niemcami, którzy stanowili większość obywateli miasta. Polacy i Polki skupiali się 

w różnych związkach i stowarzyszeniach. Organizowali wiece i manifestacje w obronie 

swoich praw, które były często sabotowane (utrudniane) przez władze Wolnego Miasta 

Gdańska. Niemcy m.in. sprzeciwiali się osiedlaniu naszych rodaków i rodaczek i utrudniali 

powstawanie polskich firm i przedsiębiorstw na terenie miasta.  

Państwo Papee z racji pełnionych funkcji często bywali na balach w słynnym Hotelu 

Continental (nieistniejący już budynek Hotelu Continental znajdował się naprzeciwko 

Dworca Głównego, u zbiegu ulic Podwale Grodzkie i Elżbietańskiej). Ten pierwszorzędny 

hotel w Gdańsku, będący w polskich rękach, był ważnym miejscem spotkań gdańskiej 

Polonii. Podczas balów pani Marianna skupiała wokół siebie grono pań, które były chętne do 

współpracy w działalności dobroczynnej. Miała dar zjednywania sobie ludzi. Zawdzięczała to 

świetnej komunikatywności i pomysłowości.  

Pracę społeczną rozpoczęła niemalże od początku pobytu w Gdańsku. Utworzyła Naczelny 

Komitet Ochronkowy – organizację nadzorującą pracę ochronek (przedszkoli) na terenie 

Wolnego Miasta Gdańska. Przewodniczyła również Radzie Pracy Kobiet oraz skupiła się na 

organizacji świetlic – miejsc, gdzie uczono języka polskiego, ojczystej tradycji i  historii. 

Dzieci mogły tam poznawać polską literaturę, słuchać muzyki oraz uczestniczyć w ważnych 

uroczystościach. Każda ze świetlic (starano się je zakładać w każdej dzielnicy) miała swój 

indywidualny charakter związany z jakimś regionem Polski. Marianna Papee opiekowała się 

świetlicą na Długim Targu, która była przystrojona w stylu kaszubskim.  

Pod koniec lat 30. XX wieku w Gdańsku język polski niemalże zniknął z ulic, gdyż nasi 

rodacy i rodaczki obawiali się prześladowań. Było to związane z postępującym wpływem 

faszystów na życie miasta. Głosili oni wyższość narodu niemieckiego nad pozostałymi 

nacjami i odnosili się wrogo do Polaków i Żydów. Świetlica pani Papee stanowiła więc wyspę 

polskości na morzu wszechobecnej kultury niemieckiej. 

Życie dyplomatów polega na ciągłym przenoszeniu się z miejsca na miejsce. W 1936 r. 

Kazimierz Jan Papee został zaproszony do placówki dyplomatycznej w Pradze (Czechy). 

Marianna Papee wyjechała wraz z mężem, ale nigdy nie zapomniała o koleżankach z 

Gdańska, które starała się w listach podtrzymywać na duchu. 

 



4. Elżbieta Koopman, pomnik Jana Heweliusza przy ul. 

Korzennej 

Elżbieta Koopman była drugą żoną słynnego gdańskiego 

astronoma Jana Heweliusza. Jednak zapisała się na kartach 

historii z zupełnie innego powodu. Elżbieta Koopman jako jedna 

z pierwszych kobiet w dziejach zajęła się astronomią, jest też uważana za pierwszą polską 

naukowczynię w tej dziedzinie. W czasach, w których żyła (XVII w.) kobietom zabraniano 

podejmowania studiów i pracy na wyższych uczelniach. Mogły jedynie zajmować się nauką 

w domowym zaciszu. Podobnie było z naszą bohaterką. 

Ojcem Elżbiety był pochodzący z Holandii kupiec. Zapewnił on córce bardzo dobre 

wykształcenie, dzięki czemu Elżbieta świetnie znała kilka języków oraz miała szerokie 

zainteresowania naukowe.  Ślub wzięła w wieku 16 lat. Jej mąż – słynny już wówczas badacz 

nieba – był starszy od swojej wybranki aż o 36 lat! Dawniej kobiety rzadko kiedy same 

dokonywały wyboru za kogo chciały wyjść za mąż. O takich sprawach decydowały rodziny 

przyszłych małżonków, które kierowały się interesem, a nie szczęściem młodej pary. Mimo 

to, związek Jana i Elżbiety okazał się nadzwyczaj trwały i bardzo szczęśliwy. Małżeństwo 

doczekało się aż czwórki potomstwa.  

Elżbieta była nieocenioną towarzyszką życia wielkiego astronoma. Pomagała mu w 

codziennej pracy. W jego imieniu prowadziła korespondencję z największymi autorytetami 

naukowymi w ówczesnej Europie. W ten sposób zaraziła się pasją do astronomii. Wspólnie z 

małżonkiem zaprojektowała nowoczesne obserwatorium astronomiczne. Pomagała Janowi w 

conocnych obserwacjach nieba i w badaniach astronomicznych. A nawet współpracowała z 

nim w opracowaniu katalogu gwiazd pt. „Prodromus astronomiae”. To ważne dla 

astronomii dzieło zawierało atlas nieba. Małżonkowie opracowali katalog podający pozycje 

1564 gwiazd oraz odkryli siedem nowych gwiazdozbiorów. 

Rodzinę Heweliusza dotknęło kilka nieszczęść. Elżbieta wspierała męża po pożarze, który 

zniszczył narzędzia badawcze oraz część dorobku naukowego. W ostatnich latach życia 

otoczyła małżonka troskliwą opieką. Po śmierci Jana zajęła się jego naukową spuścizną. 

Dokończyła część dzieł oraz uporządkowała pozostałe.  

Elżbieta przeżyła swojego męża zaledwie o sześć lat. Została pochowana wraz z nim w 

krypcie w kościele św. Katarzyny w Gdańsku.  

W 2010 r. postać Elżbiety przypomniała pisarka Kornelia Stepan w powieści „Żona 

astronoma”. Międzynarodowa Unia Astronomiczna nazwała na jej cześć jeden z kraterów na 

Wenus – Corpman (angielski odpowiednik nazwiska Elżbiety Koopman). 



 

5. Święta Brygida i mniszki, kościół św. Brygidy, ul. 

Profesorska 17 

Święta Brygida pochodziła ze znakomitej rodziny królewskiej ze 

Szwecji, była spokrewniona ze świętym Erykiem (patronem Szwecji) 

i błogosławioną Ingrid ze Skennige.  

Za życia nigdy nie odwiedziła Gdańska, jednak jej dzieło bardzo 

mocno zaznaczyło się w historii naszego miasta. 

Przyszła święta Kościoła katolickiego w wieku 14 lat została wydana 

za mąż, co było w średniowieczu rzeczą powszechnie akceptowaną. 

Dziewczęta w tej epoce uznawano za dorosłe już w 12 roku życia. Chciała poświęcić swoje 

życie Bogu, ale zmuszono ją do małżeństwa. Mało kto liczył się wtedy ze zdaniem młodych 

ludzi. Małżeństwa były aranżowane (zaplanowane) na wiele lat przed samymi zaślubinami. 

Miały one charakter polityczny, ekonomiczny i nierzadko stanowiły gwarancję sojuszu 

militarnego. Należy mieć również na uwadze, że średnia długość życia w tej epoce była 

bardzo niska, wynosiła od 20 do 30 lat. 

Święta Brygida po ślubie zaczęła pełnić swoje obowiązki, do których należało troszczenie się 

o dwór. Urodziła aż osiem dzieci! Znana była również z wielkiej dobroci okazywanej osobom 

ubogim.  

Po 28 latach szczęśliwego małżeństwa została wdową. Postanowiła poświęcić się życiu 

pokutnemu i zająć się dobroczynnością. Była wielką orędowniczką pokoju. Wzywała 

władców europejskich do opamiętania się i budowania swoich państw na chrześcijańskich 

zasadach. Zgodnie z tym uważała, że władcy nie powinni krzywdzić swoich poddanych bez 

względu na wyznawaną wiarę, pochodzenie i status społeczny. Wiele listów kierowała do 

papieży. Bardzo nie podobały się jej podziały w Kościele katolickim.  

Niedługo potem święta Brygida założyła w Szwecji Zakon Najświętszego Zbawiciela, 

zwany potocznie brygidkami. Pierwszą opatką (przełożoną) zgromadzenia została jej córka 

Katarzyna – również wyniesiona później na ołtarze. Święta Brygida pod koniec swojego 

życia podróżowała po Europie i zabiegała o zjednoczenie zachodniego chrześcijaństwa.  

W Gdańsku siostry brygidki pojawiły się pod koniec XIV w. W grodzie nad Motławą założyły 

trzeci z kolei klasztor, który został wybudowany obok kościoła  Brygidy, nieopodal Kanału 

Raduni. Istnieje legenda opisująca założenie gdańskiego zakonu. Sarkofag z relikwiami 

(części ciała świętych bądź rzeczy należące do nich) świętej Brygidy w drodze do Szwecji 

został przywieziony do naszego miasta i złożony w kaplicy stowarzyszenia kobiet 



pokutujących – tzw. pokutnic. W tym czasie gdańszczanie i gdańszczanki byli świadkami 

wielu cudów dokonywanych za wstawiennictwem świętej Brygidy. Między innymi z palca 

świętej zsunęła się obrączka (siostry zakonne zakładają obrączki, jako symbol zaślubin z 

Chrystusem). Pierścień jednak nie upadł na ziemię, a zawisł w powietrzu. Uznano to za cud i 

znak, że w tym miejscu powinien powstać nowy klasztor brygidek. 

Do zakonu rekrutowało się wiele gdańskich mieszczanek. Brygidki zajmowały się 

prowadzeniem szkoły dla dziewcząt z patrycjatu (bogatego mieszczaństwa). Były znane 

również z szycia przepięknych ornatów (szat liturgicznych).  
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