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Gabriela Balicka  

– posłanka1 i naukowiec 
_________________________________________________________________________________ 

Omawiane/Polecane Książki: 

[1] Katarzyna Luksa:   Gabriela Balicka (1867-1962). 

Działalność polityczna, społeczna, naukowa, 

edukacyjna. Wydawnictwo Sejmowe. Warszawa, 2017. 

[2] Mariola Kondracka:   Posłanki  i  senatorki II Rzeczpospolitej. 

Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 2017. 

[3] Olga Wiechnik: Posełki. Osiem pierwszych kobiet. Wydawnictwo 

Poznańskie, Poznań, 2019. 

_________________________________________________________________________________ 

Słowa kluczowe:     doktorat w Genewie, praca naukowa w Monachium, 

Narodowa Demokracja, Kraków 
 

Co  się  zmieniło  od  czasów  Bohaterki  tegoż  odcinka ??? 

Na naszych oczach coraz bardziej zaciera się granica między 

polityką  a  przemysłem  rozrywkowym.  Cały świat staje się 

„globalnym przedszkolem”. Autor: Amos Oz 

 

Profesorki Super-Babki 

Odcinek nr: 52 

Podseria:    parlamentarzystki 
 

 

Gabriela Balicka2 jest Bohaterką kolejnego odcinka jako posiadająca 

doktorat oraz ze względu na pracę naukową. Nauka nie stała się jednak 

głównym nurtem działalności Jej życia. Przez wiele lat była posłanką  

w czasach II Rzeczypospolitej, a także działaczką społeczną. Nie ma 

                                                           
1 https://www.focus.pl/artykul/rzeczpospolita-babska-pierwsze-poslanki-ii-rzeczypospolitej; 
https://prawy.pl/66284-kobiety-obozu-narodowego-gabriela-balicka-poslanka-pionierka/;  
http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/78327/27_Fiktus_P_Poselska_aktywnosc_kobiet_na_mownicy
_sejmowej_w_dobie_II_RP.pdf;  
posłanka  oraz  posełka  - oba słowa są używane obecnie, choć edytor WORD podkreśla słowo „posełka” jako 
nieznane!!! Proponowano także słowo „poślica” lub ‘posełkini’. 
2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Balicka-Iwanowska;  

https://pl.wikiquote.org/wiki/Amos_Oz
https://www.focus.pl/artykul/rzeczpospolita-babska-pierwsze-poslanki-ii-rzeczypospolitej
https://prawy.pl/66284-kobiety-obozu-narodowego-gabriela-balicka-poslanka-pionierka/
http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/78327/27_Fiktus_P_Poselska_aktywnosc_kobiet_na_mownicy_sejmowej_w_dobie_II_RP.pdf
http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/78327/27_Fiktus_P_Poselska_aktywnosc_kobiet_na_mownicy_sejmowej_w_dobie_II_RP.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Balicka-Iwanowska
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wątpliwości, że wysokie wykształcenie oraz doświadczenie między-

narodowe miało wpływ na Jej pracę jako parlamentarzystki. 

 

W niniejszym eseju polecane są trzy książki: [1-3], przy czym prace [2] 

oraz [3] zostały już omówione w poprzednich odcinkach naszej serii (poz. 

na stronie: 51 oraz 52). Ten esej dotyczy w większości książki [1], która 

jest w całości poświęcona naszej Bohaterce.  

 

Gabriela Balicka (z domu Iwanowska3) urodziła się 16 maja 1867 roku 

w Warszawie, a zmarła 19 lutego 1962 roku w Krakowie, gdzie jest 

pochowana. Przeżyła zatem 95 lat – kilka epok!!! Była doktorem botaniki. 

Stopień bakałarza zdobyła w roku 1890 na Uniwersytecie w Genewie4, gdzie 

także studiowała na Wydziale Przyrodniczym. W 1893 ukończyła studia 

uzyskując tytuł doktora nauk biologicznych na podstawie pracy 

„Przyczynek do badań anatomicznych i systemowych kosaćca i pokrewnych 

mu gatunków”. Promotorem był profesor Robert Chodat5. Przypomnijmy,  

że Maria Curie obroniła doktorat w roku 1903 roku – czyli 10 lat później 

od naszej Bohaterki! Zatem Gabriela, była prawdziwą prekursorką pracy 

naukowej kobiet – Polek. Przez długi okres życia zajmowała się polityką,  

a mianowicie była posłanka na Sejm Ustawodawczy (1919) oraz w I, II i III 

kadencji w II RP z ramienia Związku Ludowo-Narodowego  oraz 

Stronnictwa Narodowego. Mandat poselski sprawowała w latach 1919–1935, 

pracowała w Komisjach Konstytucyjnej i Oświatowej.  

 

Wracajmy do sprawy wciągnięcia Jej sylwetki do niniejszej serii.  

Po uzyskaniu doktoratu pracowała krótko naukowo w Monachium, a potem  

w latach 1906–1911 prowadziła na Wydziale Rolniczym TKN (późniejsza 

SGGW) w Warszawie początkowo kursy, później wykłady z fizjologii roślin. 

Podczas I wojny światowej kierowała seminarium dla nauczycielek 

ludowych Towarzystwa Ochrony Kobiet. Zatem na pewno spełnia reguły 

tworzenia niniejszej serii, a dodatkowo mamy okazję poznać Jej 

działalność dla naszej Ojczyzny. 

Dadajmy iż praca [2] zawiera też krótki życiorys Gabrieli Balickiej!!  

W pracy [3] Jej sylwetka nie jest omawiana, ale warto tę książkę 

                                                           
3 Kolejna bohaterka o nazwisku Iwanowska będzie omawiana w jednym z najbliższych odcinków. 

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Genewski; informacja o uniwersytecie. 

5 https://pl.qwe.wiki/wiki/Robert_Hippolyte_Chodat; był też dyrektorem ogrodu botanicznego w Genewie. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Genewski
https://pl.qwe.wiki/wiki/Robert_Hippolyte_Chodat
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przeczytać – tak samo jak dwie pierwsze. Myślę, że mało kto  

z Czytelniczek i Czytelników znał historie tychże kobiet. Książka [2] 

została opublikowana przez Wydawnictwo Sejmowe (tak samo jak 

[1]). Książka [3], z kolei wydana została w Poznaniu.  

Monografia [1] to dzieło historyczne, opatrzone ogromną liczbą odniesień 

do materiałów źródłowych. Na pierwszej stronie okładki wita nas portret 

Heroiny z XIX wieku, w ówczesnej fryzurze oraz w stroju z epoki. Jak 

widzimy powyżej, daty (rok) urodzin i śmierci Bohaterki podano w tytule 

samej książki. Książka ma miękkie okładki, liczy 310 stron oraz dodatek 

na kredowym papierze 30 fotografii – portrety Bohaterki z różnych etapów 

Jej życia, zdjęcia rodziny, znajomych, dokumentów i obrazu. Na tylnej 

stronie okładki jest 9 linijek o Bohaterce oraz 12 linijek o autorce, czyli 

o Pani Katarzynie Luksie6.  

 

Wracając do naszej Bohaterki. Była córką Antoniego Iwanowskiego  

i Sybilli Rosenwerth. Oboje rodzice byli pochodzenia szlacheckiego. 

Ojciec pracował jednak jako urzędnik. Rodzina matki nadal była 

ziemianami – skoligaconymi z znanymi innymi rodzinami np. Ossolińskich, 

Fredrów czy Szczuków. Rodzinne związki okazały się przydatne – 

Włodzimierz Ruszczyc de Rosenwerth wspierał finansowo Jej początkowe 

lata i studia w Genewie. Generalnie rodzina Rosenwerth opiekowała się 

Nią po wczesnej śmierci ojca. Od początku życia miała zmysł 

społecznikowski – brała udział w kwestach w Wielkim Tygodniu przed 

kościołem Wszystkich Świętych na Placu Grzybowskim w Warszawie.   

W Genewie zawarła związek małżeński, w obrządku protestanckim, autorka 

nie wyjaśnia powodów takiego kroku. Zyskała przez to obywatelstwo 

Szwajcarii. W ich domu w Genewie bywało wielu działaczy 

niepodległościowych m.in. Roman Dmowski. Jej mąż był jego bliskim 

współpracownikiem w tym czasie. 

Książka to ponad 300 stron drobnym druczkiem. Jej streszczanie nie jest 

celem eseju.  

Razem z mężem przenieśli się na pewien czas do Monachium, zamieszkali 

tam w roku 1896. Ona była 3 lata po doktoracie. Autorka wymienia całe 

                                                           

6   Dr Katarzyna Marta Luksa. Doktorat. Dziedzina: nauk humanistycznych. Dyscyplina: historia. Data 

uzyskania stopnia: 17/11/2015. Tytuł pracy: Gabriela Balicka (1867-1962): działalność polityczna, społeczna, 

naukowa i edukacyjna. Instytucja: Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk Społecznych. Na 

podstawie bazy OPI. 

 

https://nauka-polska.pl/#/profile/research?id=301424
https://nauka-polska.pl/#/profile/research?id=301424
https://nauka-polska.pl/#/profile/institution?id=8994
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grono ich znajomych, ale najsłynniejszym obecnie jest Eugeniusz Romer.  

W roku 1897 zdobył on tytuł doktora nauk politycznych po studiach  

w Berlinie i Tybindze. Z Monachium współpracowała zdalnie z czasopismem 

Lwowskim „Ster”7 – {??} wysyłało się maszynopis listem, a tam go 

przepisywali – minęło ponad 120 lat, a Ona nie miała skrzynki e-mailowej. 

Ich pobyt w Monachium trwał około 2 lat. Gabriela pracowała naukowo pod 

kierunkiem znanego botanika niemieckiego Karla von Goebla8.  

Wrócili jednak na tereny dawnej Polski. Wybrali zabór austriacki – 

osiedlili się w Krakowie – około 1899. Byli na pewno na premierze „Wesela” 

Wyspiańskiego w Teatrze Miejskim  dnia 16 marca 1901 roku. Rozpoczął się 

wiek XX. Wcześniej 7 czerwca roku 1900, celebrowali ze środowiskiem 

inteligenckim 500-lecie odnowienia UJ9. Stać ich było na dom  

na Dębnikach; w tym momencie zaczęli zapraszać do siebie grono dawnych  

i nowych znajomych – ich pobyt zaczął się stabilizować. Str. 55 [1], 

rozdział zatytułowany jest „Przyjaźnie Balickich”. Baliccy nie mieli 

dzieci, ale na dość długo zaopiekowali się Janeczką Kossobucką. 

Osieroconą córkę dalszej rodziny. Zapewnili jej wykształcenie  

i opiekowali się, aż do jej wyjścia za mąż. Jedną ze znajomych Gabrieli 

była Sofia Casanova10 – hiszpańska poetka żona Wincentego 

Lutosławskiego.  Przyjaźń z Sofią przetrwała kilkadziesiąt lat. 

Niestety po ślubie wychowanicy małżeństwo Balickich się rozpadło. Sofia 

zaprosiła Gabrielę na pół roku do Madrytu, aby zregenerowała się 

psychicznie. W omawianym dziele są snute różne hipotezy ... Zygmunt 

zmarł w 1916, nasza Bohaterka miała 49 lat. Jak wcześniej napisano zmarła 

w wieku 95 lat, ale nie zawierała już drugiego małżeństwa.  

W okresie krakowskim jeździli od czasu do czasu do Zakopanego, gdzie 

odpoczywała cała elita krakowska i ogólnopolska. Gabriela Balicka była 

jedną z organizatorek i uczestniczek trójzaborowego /!!!/ Zjazdu Kobiet 

Polskich w Zakopanem, który odbył się w okresie 15-18 lipca 1899 roku. 

                                                           
7 https://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/590574/index.html; linki do artykułów - różnych czasopism kobiecych. 

8 https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Ritter_von_Goebel;  po angielsku o Jej monachijskim szefie. 
9 https://www.uj.edu.pl/uniwersytet-z-collegium-medicum/historia; „Do odnowienia przyczynił się zapis 

testamentowy zmarłej w 1399 roku Królowej Jadwigi.” [… Uczelnia] „została ponownie ufundowana przez króla 

Władysława Jagiełłę 26 lipca 1400 roku.” 
10 https://pl.wikipedia.org/wiki/Sofia_Perez_Casanova; wiadomości o przyjaciółce naszej Bohaterki. 

https://web.archive.org/web/20170630194013/http://www.galeriadalonxevidade.com/?page_id=798; 

o Sofii Casanovie (1862-1958) - w języku hiszpańskim. Studenci eseisty z Galicji – czyli prowincji w 
północno-zachodniej Hiszpanii, podkreślają zawsze odrębności między wszelkimi prowincjami. Cytat: 
„Entre 1.920 y 1.930 regresa seis veces a España” między rokiem 1920a 1930 wracała 6 razy do 
Hiszpanii, też  rozwiodła się. Co ciekawe po 1945 roku wróciła do Polski, mieszkała w Poznaniu i tam 
zmarła. 

https://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/590574/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Ritter_von_Goebel
https://www.uj.edu.pl/uniwersytet-z-collegium-medicum/historia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sofia_Perez_Casanova
https://web.archive.org/web/20170630194013/http:/www.galeriadalonxevidade.com/?page_id=798
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Efektem podjętej przez Balicką w latach 1899-1906 współpracy 

z botanikiem – profesorem Emilem Godlewskim11 były dwie prace naukowe 

opublikowane przez autorkę w wydawnictwach PAU (o przemianie ciał 

białkowych i roli kwasu fosforowego w odżywianiu roślin). 

Po odzyskaniu przez Polskę została posłanką12.  Ta działalność pochłonęła 

Ją na kilkanaście lat całkowicie, z wszelkiej działalności naukowej 

zrezygnowała. Natomiast dotychczasowe Jej życie było super bazą do Jej 

nowej aktywności życiowej. Posumujmy: • wyższe wykształcenie,  

• doktorat, • pomieszkiwanie /znajomość/ w Rosji, Niemczech, Austrii oraz 

Szwajcarii (której czasowo była obywatelką, ale przyjęła oczywiście 

obywatelstwo polskie po powstaniu Polski), •  znajomość języków obcych - 

rosyjski, niemiecki, francuski - na pewno, można przypuszczać iż  

w  Madrycie uczyła się hiszpańskiego, • umiejętność pracy z zespołach,  

• dziennikarka, • organizatorka zjazdu, • generalnie wysoka inteligencja,  

• była znana w środowisku polityków.  W 1935 roku wycofała się z polityki. 

Miała 68 lat.  

W czasie działalności parlamentarnej Balicka wnioskowała o ustawowe 

uregulowanie sytuacji prawnej i społecznej dziecka. Postulowała, aby 

dzieci pozbawione dostatecznej opieki rodzicielskiej, zaniedbane pod 

względem wychowawczym, miały prawo do opieki i pomocy państwa.  

 

Jej wnioski dotyczące dzieci zostały przyjęte w artykule 103 konstytucji 

uchwalonej w dniu 17 marca 1921 r. - czyli tzw. konstytucji marcowej. 

Dopiero co wygrano wojnę z Bolszewikami pod wodzą Lenina. Czasem 

dzisiaj porównuje się osiągnięcia tamte i obecne. Niedawno była rocznica 

tzw. zaślubin z morzem...  W tamtych dniach to państwo trwało zaledwie 

kilkanaście miesięcy i dzięki takim osobom jak Ona osiągnęło zawrotne 

sukcesy, gdyby, gdyby nie było wojna --- kolejne skutki tamtych działań 

legislacyjnych i gospodarczych byłyby widoczne...  

Angażowała się również w prace nad projektami ustaw o kasach chorych, 

o obronie rodziny, o zwalczaniu chorób wenerycznych, a także w walkę 

z alkoholizmem. Postulowała kształcenie młodzieży w duchu narodowym,  

a zatem zaraziła się czymś od swojego męża. Niżej cytuję pewne pozycje 

literatury - trzeba brać pod uwagę kto je pisze i z jakiej ‘pozycji’. Praca 

[a] ma w tytule ‘nacjonalista’ - to jakiś absurd. Można wyklikać polemikę 

naukową z tą publikacją. 

                                                           
11 https://pl.wikipedia.org/wiki/Emil_Godlewski_(1847%E2%80%931930); o Jej krakowskim szefie. 

12 Balicka Gabriela. W: Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939: słownik biograficzny. T. I, A-

D / opracowanie autorskie Małgorzata Smogorzewska; red. nauk. Andrzej Kunert; Kancelaria Sejmu. Biblioteka 

Sejmowa. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1998, s. 73-74. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Emil_Godlewski_(1847%E2%80%931930)
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Po 1935 r. Balicka wycofała się z życia politycznego. Do wybuchu II wojny 

światowej mieszkała w Warszawie. W 1940 r. przeprowadziła się w okolice 

Krakowa. Była samotna. Krewni przyjęli ja pod swój dach. Z dala od 

wielkich miast była zapewne bezpieczniejsza. Po wojnie mieszkała 

w Krakowie, gdzie zmarła 19 lutego 1962 r. Została pochowana na 

Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Można się dziwić dlaczego Niemcy dali 

Jej spokój ?? W 1939 miała 72 lata. W innych przypadkach nie miało to 

znaczenia. 

 

Polecam książkę o Super-Kobiecie pracującej naukowo, wykładowczyni, 

zasłużonej dla polskiego parlamentaryzmu, która jak większość bohaterek 

serii jest nieznana. Przeczytanie tej książki było dla eseisty impulsem do 

dalszych lektur. 

 

Książka zawiera setki, tysiące faktów, dat, nazwisk - autorka dostała 

różnorodne nagrody, bezdyskusyjnie na nie zasłużyła.  
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O Jej mężu 
Zygmunt Balicki13 żył w latach 1858-1916, a zatem nie doczekał 

niepodległej Polski. Studiował nauki społeczne na Uniwersytecie  

w Petersburgu, Zurychu i Genewie, uzyskując stopień doktora praw. Znał 

zatem rosyjski i niemiecki. 

 

 

 

 

a. Aneta Dawidowicz: "Zygmunt Balicki (1858-1916): działacz i 

teoretyk polskiego nacjonalizmu", Zakład Wydawniczy 

NOMOS, Kraków 2006, ss. 302. 

b. DAWIDOWICZ, Aneta, et al. Problematyka narodowa w myśli 

politycznej Zygmunta Balickiego. Polityka i Społeczeństwo, 

2004, 01: 132-152. 

c. ŚLĘCZKA, Ryszard, et al. Wychowanie młodzieży w 

krakowskich szkołach zawodowych w duchu patriotycznym i 

obywatelskim (1918–1939). Kwartalnik Pedagogiczny, 2018, 

250.4: 72-85. 

d. FALKOWSKA, Joanna. Pierwiastek religijny w wychowaniu 

narodowym. Postulaty okresu autonomii galicyjskiej. 

Paedagogia Christiana, 2012, 30.2: 29-46. 

 

 

 

 

 

LINKI 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=966B6BE1066

A3039C12583B60043A668; 100 lat kobiet w Sejmie. 

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=F8633BE85B69

9826C1257D8700535A0B; o IIRP. 

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=50C847337435

90B8C1257C8600499D9C; sala im. Zofii Moraczewskiej. 

                                                           
13 https://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Balicki; z Wikipedii.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zurych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Genewa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Doktor_(stopie%C5%84_naukowy)
https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=966B6BE1066A3039C12583B60043A668
https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=966B6BE1066A3039C12583B60043A668
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=F8633BE85B699826C1257D8700535A0B
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=F8633BE85B699826C1257D8700535A0B
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=50C84733743590B8C1257C8600499D9C
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=50C84733743590B8C1257C8600499D9C
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Balicki
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gabriela_Balicka.jpg;  

Zdjęcie z domeny publicznej. 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gabriela_Balicka.jpg
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ZDJĘCIA PRZY OKAZJI 
 

Berlin – Parlament  
(nasza Bohaterka pracowała naukowo w Berlinie) 

 
Eseista z bratem przed Parlamentem Niemiec w Berlinie 
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Nowoczesne budynki rządowe Niemiec w pobliżu Parlamentu 
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Zakopane  

Tu często wypoczywała, mieszkając w Krakowie. 

Tu współorganizowała Trójzaborowy Zjazd Kobiet Polskich w 1899 roku. 

 

 

 

Budynek Muzeum Tatrzańskiego 

w Zakopanym 
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Kościół w Zakopanem 
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Sanatorium Bronisławy i Kazimierza Dłuskich 
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SStare drewniane wille są coraz rzadsze.  

 

 

 

 

 

Pomnik dr Andrzeja Chramca 

Był m.in. wójtem Zakopanego 
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Przedwojenne sanatorium 

 

Nowoczesny hotel w pobliżu, pod nim - garaże 

 
 

Madryt 

miasto w którym mieszkała przez pół roku 
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Muzeum Prado w Madrycie 
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Plac w Madrycie 

 

Pałac Królewski w Madrycie 
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Muzeum Sztuki w Madrycie  

„Thyssen-Bornemisza” 
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Ministerstwo Zdrowia Królestwa Hiszpanii - proszę powiększyć… 

 

Budynek nieczynnego kina 
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Stacja Principe Pio - unowoczśnienie 
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Metro w Madrycie święciło 100 lat (1919 - 2019) wystawiając stare wagony … 

 

 

 

 

 

Pomnik w Vigo w Hiszpanii 
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Figura damy w mieście Alba Iulia w Rumunii 

 

Zdjęcia wykonał autor eseju Stan Zawiślak (Prof. ATH) 


