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1. Przeczytaj biogramy trzech kobiet, które zaangażowały się 
w Powstanie Styczniowe, a następnie podpisz portrety. 

MARIA ILNICKA (1825-1897), poetka i tłumaczka, autorka powstańczego 
manifestu przyjętego przez Komitet Centralny Narodowy 17 stycznia 1863 r. 
W czasie Powstania Styczniowego archiwariuszka Rządu Narodowego, 
po jego upadku więziona. 

HENRYKA PUSTOWÓJTÓWNA (1838-1881) córka Polki i rosyjskiego 
generała, po wybuchu Powstania przyjęła pseudonim Michał Smok 
i w męskim stroju została adiutantką gen. Mariana Langiewicza.

EMILIA SCZANIECKA (1804-1896), ziemianka, działaczka Wielkopolskiego 
Komitetu Niewiast. Podczas Powstania Styczniowego mimo podeszłego 
wieku zajmowała się organizacją i zaopatrzeniem powstańczych szpitali, 
a także udzielała wsparcia więźniom, sierotom i wdowom. 
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2. Przeczytaj opisy powstańczej działalności kilku kobiet i uzupełnij tabelkę.

TEOFILA PIOTROWSKA, żona Seweryna, kapitana w Powstaniu, pracowała od 22 stycznia 1863 r do kwietnia 
1864 w organizacji, dowożąc żywność, bieliznę i wiadomości o ruchach nieprzyjacielskich. Służbę kurierki pełniła 
w przebraniu włościanki. Uwięziona w Lubartowie.

ANIELA PAPARA, pracowała w organizacji lwowskiej, a dom jej był kwaterą dla głównych przywódców ruchu, zarazem 
lokalem fabrycznym dla nabojów. Gorliwość swoją i poświęceniem odpokutowała kilkumiesięcznym więzieniem.

ZOFIA ROMANOWICZÓWNA oddawała się z całym poświęceniem organizacji lwowskiej przy produkcji nabojów, 
szyciu bielizny, przygotowywaniu opatrunków chirurgicznych, przemycaniu korespondencji do więźniów i pomaganiu 
im w ucieczce.

APOLONIA FIAŁKOWSKA, służyła jako szeregowiec w oddziale Czachowskiego w piątej kompanii, drugim batalionie 
pod majorem Dąbczańskim. Brała udział w bitwach pod Potokiem, nad Tanwią i pod Hutą Krzeszowską. 

HELENA KIRKOROWA, artystka dramatyczna, pracowała w organizacji jako ajentka i kurierka, używana do 
przewożenia za granicę depesz i ustnych poleceń. Stale mieszkała w Warszawie przy ulicy Smolnej i tam też 
mieszkał naczelnik Rządu Narodowego Romuald Traugutt. W trzy dni po uwięzieniu Traugutta, została wraz z matką 
uwięziona. 

ZOFIA ORZECHOWICZOWA, żona znanego we Lwowie doktorowa medycyny, pracowała w organizacji jako 
kierowniczka przy pielęgnowaniu rannych w lazaretach. W tym celu wyjeżdżała ze Lwowa do zakładów szpitalnych.

Polki w czasie powstania r. 1863/1864, [w:] Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego  
w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904 r. 
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działalność w Powstaniu  nazwisko, -a 

Zaangażowała się w Powstanie od pierwszego dnia.

Walczyła zbrojnie.

Pełniła służbę medyczną.

Użyczyła swojego domu na potrzeby Powstania.

Współpracowała z dyktatorem Powstania.

Została uwięziona.

Była kurierką.

Pomagała więźniom.


