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Apel Olsztyńskiego Marszu Równości  
w sprawie nadania tramwajom w Olsztynie  
patronatu zasłużonych dla historii miasta  
kobiet związanych z Warmią i Mazurami 

 
 
Szanowny Panie Prezydencie, 
 
Ósmego marca w Polsce obchodzony jest Dzień Kobiet. Podczas tego święta coraz częściej odchodzi              
się od tradycji wręczania kobietom goździków i rajstop, a skupia się na: 
– wspominaniu kobiet, które przyczyniły się na przykład do tego, że dziś kobiety mogą uczyć się albo                 
pracować; 
– ich teraźniejszej sytuacji w Polsce; 
– nagłaśnianiu przypadków łamania ich podstawowych praw. Przykładem jest październikowe          
ograniczenie możliwości przerywania ciąż osób, których płód ma nieuleczalne wady genetyczne. 
 
Przyglądając się sposobom upamiętniania kobiet w Olsztynie widzimy, że w mieście mało jest ulic,              
które mają patronki (zaledwie 20 z 579!) czy pomników upamiętniających kobiety. 
 
Wychodząc naprzeciw tej sytuacji, składamy na ręce Pana Prezydenta apel, aby – wzorem takich              
miast jak Gdańsk, Elbląg czy Bydgoszcz – wprowadzić w naszym mieście tradycję nadawania             
tramwajom patronek i patronów, i w ten sposób upamiętniać wybitne osoby związane z regionem i               
jego historią, a w związku z celebracją Dnia Kobiet, tę tradycję rozpocząć od nadania imion               
zasłużonych dla regionu kobiet. 
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Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa         
Komunikacyjnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (MPK Olsztyn) miasto posiada 15          
tramwajów TRAMINO S111 o numerach taborowych 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006,             
3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014.  
 
Prezentujemy nasze propozycje patronek dla 11 z nich: 
 
1. Maria Zientara-Malewska (1894-1984) - poetka, działaczka Towarzystwa Kobiet Polskich na           
Warmii,   zbieraczka folkloru warmińskiego. 
 
2. Balbina Świtycz-Widacka (1901-1972) - rzeźbiarka, współzałożycielka Towarzystwa Miłośników         
Olsztyna. 
 
3. Maryna Okęcka-Bromkowa (1922-2003) - dziennikarka, badaczka folkloru Warmii i Mazur,           
członkini Związku Literatów Polskich (pełniła funkcję wiceprezesa olsztyńskiego Oddziału). 
 
4. Emilia Sukertowa-Biedrawina (1887-1970) - działaczka społeczno-oświatowa, honorowa        
prezeska Olsztyńskiego Oddziału Towarzystwa Historycznego. 
 
5. Joanna Pieniężna (1867-1929) - właścicielka "Gazety Olsztyńskiej", współzałożycielka         
Towarzystwa Kobiet Polskich w Olsztynie. 
 
6. Wanda Pieniężna (1897-1987) - posłanka na Sejm w latach 1957-1961, współredaktorka Gazety             
Olsztyńskiej. 
 
7. Anna Szyfer (1931-2018) - etnografka Warmii i Mazur, kierowniczka Pracowni Badań nad             
Współczesnością Warmii i Mazur w Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w            
Olsztynie, autorka publikacji związanych z tradycjami warmińsko-mazurskimi. 
 
8. Barbara Hulanicka (1924-2012) - autorka tkanin artystycznych, prezeska oddziału olsztyńskiego           
Stowarzyszenia Twórców Ludowych, zapoczątkowała Galerię Sztuki Współczesnej Warmii i Mazur. 
 
9. Anastazja Makarowska (1897-1981) - tkaczka ludowa, prowadziła kursy rzemieślnicze dla           
dziewcząt w olsztyńskim Zakładzie Doskonalenia Rzemiosła. 
 
10. Otylia Teszner-Grothowa (1909-1990) - autorka wspomnień i baśni warmińskich, organizowała           
polskie szkolnictwo na Warmii i Mazurach. 
 
11. Władysława Knosała (1908-1997) - działaczka społeczno-oświatowa w Olsztynie, działała          
aktywnie w Lidze Kobiet, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Wojewódzkiej Radzie Narodowej,          
Towarzystwie Rozwoju Ziem Zachodnich oraz Towarzystwie Miłośników Olsztyna, Współredagowała         
„Słowo na Warmii i Mazurach”. 
 
Podajemy przykład zaobserwowanego sposobu realizacji patronatu przez osobę na stanowisku          
Prezydenta Miasta Gdańska oraz Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. 
 
Po akceptacji patronatu przez Prezydenta (przykład aktu prawnego - zarządzenia dotyczącego spraw            
organizacyjnych nadawania patronatu) przypisuje się patronat do danego numeru tramwaju, na nim            
umieszcza imię i nazwisko osoby mu patronującej, a w każdym imiennym tramwaju znajduje się              
również krótka notka biograficzna osoby mu patronującej, organizuje konferencje związane z           
nadaniem patronatu, umieszcza na stronie internetowej Gdańskie Autobusy i Tramwaje w miejscu            
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”Historia - Patroni”: nazwę pojazdu, numer taboru, imię i nazwisko osoby patronującej, jej zdjęcie i               
krótką notkę historyczną: https://www.gait.pl/historia/patroni/. 
 
W przypadku Miasta Olsztyna wskazujemy, że odpowiednikiem strony internetowej Gdańskie          
Autobusy i Tramwaje byłaby strona internetowa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego         
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: https://www.mpkolsztyn.pl/ ”O MPK - Historia - Patroni”. 
 
Prosimy o pomyślne rozpatrzenie naszego apelu i jednocześnie informujemy, że z chęcią weźmiemy             
udział w inauguracji nadania patronki pierwszemu taborowi tramwajowemu w Olsztynie. 
 
 

Z poważaniem, 
 
Olsztyński Marsz Równości 
 
Emilia Bartkowska-Młynek 
Michalina Chraplewska 
Damian Ochramowicz 
Magdalena Rutkowska 
Agata Szerszeniewicz 
Magdalena Zuba-Bobrowicz 

 
 
Do wiadomości: 
Przewodniczący Rady Miasta Olsztyna 
Pełnomocnik Prezydenta Olsztyna ds. Promocji, Kultury i Sportu 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
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