
 

Dz09.0021.46.2022 

 
 

  Uchwała Nr XLVI / 239 /2022 

Rady Dzielnicy IX 

Łagiewniki – Borek Fałęcki 

z dnia 13.07.2022r. 
 

w sprawie: nazwania łącznika ulicy Totus Tuus z ulicą Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 

imieniem Siostry Magdaleny Marii Epstein. 
 

Na podstawie §3 pkt. 4 lit. l  uchwały nr XCIX/1503/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 

2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki w 

Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021r. poz. 6703) w odpowiedzi na pismo UMK Wydział 

Geodezji znak: GD-08.6625.37.2022 z dnia 13.06.2022r. uchwala się , co następuje:    
         

§1. Opiniuje się pozytywnie nazwanie łącznika ulicy Totus Tuus z ulicą Do Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia imieniem Siostry Magdaleny Marii Epstein. 

 

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Przewodniczący  

Rady i Zarządu Dzielnicy IX  

Łagiewniki – Borek Fałęcki 

 

Bogusław Gołas 

 

UZASADNIENIE: 
Maria Epstein (ur. 02.08.1875 r. w Pilicy - zm. 06.09.1947 r. w Krakowie) urodziła się w zamożnej 

rodzinie bankierów. Jej ojciec był pochodzenia żydowskiego, a matka polską arystokratką. Maria od 

naj młodszych lat wzrastała w dobrobycie, otoczona miłością i troskliwą opieką rodziców, którzy byli 

głęboko wierzącymi katolikami. Otrzymała bardzo staranne wykształcenie, zwiedziła niemal całą 

Europę, władała kilkoma językami.  W pałacyku Epsteinów, u zbiegu ulic Sławkowskiej i Pijarskiej 

w Krakowie, bywali przedstawiciele elity arystokratycznej, ziemiańskiej i inteligenckiej. Wychowana 

w światowej atmosferze wytwornego domu Maria potrafiła jednak dostrzec ogromną nędzę panującą 

wówczas wśród niższych warstw społeczeństwa. Jej życie stało się świadectwem heroicznej miłości 

bliźniego, która ma swe źródło w miłości Chrystusa. Maria Epstein od wczesnej młodości 

zaangażowała się w działalność charytatywną. Przez wiele lat - jako prezes Stowarzyszenia Panien 

Ekonomek (organizacji działającej w ramach Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia św. Wincentego a 

Paulo) - zajmowała się gromadzeniem pieniędzy dla najuboższych. Była jedną z pierwszych członkiń 

Polskiego Związku Niewiast Katolickich (zwanego później Katolickim Związkiem Polek). Wraz z 

innymi działaczkami szyła ubrania dla biednych, pracowała przy organizowaniu schronisk dla 

młodzieży pracującej, tanich kuchni dla robotników, czytelni dla ubogich studentów. Szczególną 

troską otoczyła ubogich chorych, którym ofiarowała serce, czas, siły, umiejętności i posiadane dobra 

materialne. W 1911 r. Maria Epstein założyła pierwszą na ziemiach polskich zawodową szkołę 

pielęgniarską. Większość funduszy na powstanie i funkcjonowanie placówki wyłożyła z własnego 

majątku. W 1925 r., w efekcie długotrwałych starań, udało jej się pozyskać środki na utworzenie 

nowoczesnej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek, działającej przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Została 

pierwszym dyrektorem tej placówki. Po pięciu latach pracy - mimo protestów profesorów UJ - 

przekazała kierownictwo szkoły w godne ręce i podjęła decyzję wstąpienia do klasztoru sióstr 

dominikanek "Na Gródku". Tam spędziła ostatnich 16 lat życia jako siostra Magdalena Maria.  

Zmarła w 1947 r. w opinii świętości. W roku 2004 w kościele sióstr dominikanek "Na Gródku" został 

otwarty jej proces beatyfikacyjny.  


