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Na przełomie xix i xx wieku atmosfera wychowa-

nia i wykształcenia, determinowana przez „czarną 

pedagogikę”2, która określała panujące zwyczaje, 

najczęściej również przekreślała możliwości i dostęp 

kobiet do rozwoju i studiowania. W głównej mierze 

to  sytuacja ekonomiczna przesądzała o możliwo-

ściach podjęcia kształcenia, szczególnie w innych 

krajach. Miało to wpływ na sprawczość rozwoju kobiet 

zarówno w zakresie dostępu do kultury, jak i zapisu 

ich dorobku intelektualnego w zbiorowej świadomo-

ści społeczeństwa. 

Poniższy tekst pokazuje drogę, jaką musiały 

przejść kobiety, aby zaistnieć na uczelniach wyż-

szych. Zachęcam do dialogu na ten temat, pragnę 

zwrócić uwagę na niejednakowe szanse kobiet w sto-

sunku do mężczyzn.

Historia

Hanna Rudzka-Cybis (1897–1988) została 

zatrudniona na krakowskiej asp 1 lutego 1945 roku 

w charakterze profesora nadzwyczajnego. W proto-

kole komisji z 13 kwietnia 1945 roku w sprawie jej 

mianowania zapisano, że została powołana na to sta-

nowisko „jako pierwsza w Polsce kobieta malarka”3. 

Artystka kontynuowała działalność dydaktyczną 

na krakowskiej asp, 24 grudnia 1945 roku została 

pierwszą w  dziejach uczelni kobietą kierującą 

pracownią, w roku 1956 profesorem zwyczajnym, 

a w 1960 roku pierwszą kobietą dziekanem, pełniła 

tę funkcję do 1967 roku na Wydziale Malarstwa. 

Janina Kraupe-Świderska (1921–2016).  Trzy 

lata później, 1 września 1948 roku, zaraz po uzyska-

niu absolutorium w asp, rozpoczęła ona pracę dydak-

tyczno-wychowawczą jako pracownik asp: kontrak-

towy wykładowca na umowie o pracę na trzy godziny 

zlecone tygodniowo, pod kierunkiem prof. Wacława 

Taranczewskiego w Pracowni Malarstwa Monumen-

talnego. W autoreferacie Janina Kraupe-Świderska 

pisała: „[pracownia ta] funkcjonowała wtedy jako 

specjalizacja i była w stadium organizacji, jeśli cho-

dzi o wyposażenie, ponieważ w okresie ostatnich 

lat przed wojną malarstwo tzw. dekoracyjne prowa-

dzone było na innych zasadach. W ciągu kilku lat 

wiele czasu poświęciłam gromadzeniu odpowiednich 

podkładów architektonicznych do ćwiczeń, zdoby-

waniu materiału do wykonania ścian przenośnych, 

sprzętu koniecznego do wyposażenia pracowni itp. 

Korzystając jednocześnie wiele przy słuchaniu korekt 

prof. Taranczewskiego, który sam, będąc uczniem 

Felicjana Kowarskiego, kontynuował pewne ogólne 

Tekst przedstawia aspekty rozwoju naukowego 
pierwszych kobiet na uczelniach wyższych w Polsce 
oraz za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem 
zatrudniania na uczelniach wyższych kobiet arty-
stek. Stulecie obecności obu płci w gronie studentów 
to okazja, by przybliżyć okoliczności dostępu kobiet 
do obejmowania stanowisk naukowych. Na przełomie 
następujących po sobie Rzeczpospolitych, w ramach 
zmieniających się granic terytorialnych i kolejno for-
mowanych ustrojów, kształtowanie się tożsamości 
narodowej oraz perspektywy rozwoju intelektualnego 
kobiet były ustanawiane przez regulacje legislacyjne. 
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zasady, które znane były jako charakterystyczne 

cechy polskiej sztuki malarstwa monumentalnego”4.

Od 1 września 1949 roku artystka była zatrud-

niona na pięć godzin zleconych tygodniowo, a 1 wrze-

śnia 1950 roku została powołana na kontraktowego 

adiunkta. Prof. Janina Kraupe-Świderska pracowała 

na krakowskiej Akademii ponad 40 lat, odeszła na 

emeryturę w 1991 roku.

Ósmego września 1945 roku Wanda Ślędzińska 

(1906–1999), rzeźbiarka, złożyła podanie o zatrud-

nienie na stanowisku asystentki rzeźby na kursie 

prof. Xawerego Dunikowskiego5. Według dostępnych 

materiałów w 1946 roku prowadziła przedmiot samo-

dzielnie. „W sprawozdaniu z 1946 roku […] wśród 

przedmiotów pomocniczych były […] odlewy gipsowe 

Wandy Ślędzińskiej”6. 

Dostępne materiały źródłowe wskazują, że 

w  początkach kształtowania się krakowskiej asp 

grono pedagogiczne było nieliczne. „Liczba pedago-

gów w latach 1818–32/33 wynosiła od 2 do 5; w latach 

1833/34–1872/73 od  4 do  7; w  latach 1873/74–

1894/95 od 7 do 10”7. Pod koniec xix wieku w zaborze 

austriackim zezwolono na studia kobiet8, co podnio-

sło kwestie ich zatrudnienia na stanowiskach nauko-

wych na uczelniach9 i dopuszczania do doktoryzowa-

nia oraz habilitacji (venia legendi). Ustawa z dnia 13 

lipca 1920 roku o szkołach akademickich (I. Art. 2) 

stanowiła, że w szkołach akademickich wykładać 

mogą w charakterze profesorów i docentów uczeni 

mężczyźni i kobiety bez różnicy płci10.

W Warszawie sprawa dostępu kobiet do stanowisk 

uczelnianych wyglądała inaczej. Helena Teodora 

Bukowska-Szlekys (1899–1954) już w 1933 roku 

objęła stanowisko kierownika Zakładu Tkactwa Aka-

demii Sztuk Pięknych w Warszawie, prowadziła tam 

pracownię kilimów. 

Zofia Trzcińska-Kamińska (1890–1977) 

w 1937 roku została powołana na kierownika kursu 

rzeźby w trwałych materiałach w Miejskiej Szkole 

Sztuk Zdobniczych w  Warszawie. Pracę dydak-

tyczną w tej szkole prowadziła do wybuchu ii wojny 

światowej.

Dzieje studiów kobiet na uczelniach wyższych 

w Krakowie otwiera historia Nawojki w xv wieku, 

natomiast pierwsze mianowanie kobiety asy-

stentki miało miejsce w xx wieku. Była nią Wanda 

Herzog-Radwańska, której podanie w  tej sprawie 

poparł profesor fizjologii Napoleon Cybulski. W rezul-

tacie: „Austriackie Ministerstwo Oświaty pismem 

z 23 grudnia 1904 roku wyraziło zgodę na mianowa-

nie kobiet, ale tylko na stanowiska demonstratorek 

i elewów. Pierwszą demonstratorką, a później asy-

stentką Uniwersytetu Jagiellońskiego została Wanda 

Herzog-Radwańska”11.

Nie było to pierwsze podanie w podobnej sprawie. 

Już w 1894 roku Maria Skłodowska-Curie bezskutecz-

nie ubiegała się o stanowisko asystentki w Zakładzie 

Fizycznym prof. Augusta Witkowskiego12.

Z różnych względów Polki zaczęły się kształcić 

na uniwersytetach zagranicznych kilka dekad wcze-

śniej niż w kraju. Poniżej przedstawiam kobiety, które 

podjęły z powodzeniem naukę w ośrodkach nauko-

wych w Europie13. 

Wobec braku możliwości studiowania w Krako-

wie14, jak i odmownej odpowiedzi ze strony ówcze-

snego dyrektora Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie, 
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Maria  D ulębianka (1861–1919) studiowała 

w Paryżu. Jan Matejko miał następująco odpowie-

dzieć na jej starania: „Ja już i sił i czasu ku temu mam 

za mało”15, mając zapewne na myśli, jak skomento-

wał Michał Pilikowski, „tak istotną zmianę w funk-

cjonowaniu podlegającej mu instytucji”16. 

W 1875 roku Stefania Wolicka-Arnd (1851– 

po 1895) jako pierwsza Polka uzyskała dyplom dok-

tora filozofii z zakresu historii starożytnej na Uni-

wersytecie w Zurychu. Jej rozprawa doktorska nosiła 

tytuł Griechische Frauengestalten, 1 Theil (pol. Greckie 

postacie kobiet, część 1). (Uniwersytet w Zurychu 

dopuścił kobiety do studiów w 1840 roku17, później 

decyzję wstrzymał, potwierdzając ją ostatecznie 

w 1864 roku). W 1867 roku Nadieżda Prokofjewna 

Susłowa z Rosji, jako pierwsza kobieta w Europie, 

uzyskała tam tytuł doktora medycyny. Wcześniej, 

w 1862 roku, zaczęła uczęszczać na wykłady w Aka-

demii Medyczno-Chirurgicznej w Petersburgu, ale 

ponieważ władze ograniczyły dostęp do uczelni dla 

kobiet, przeniosła się do Zurychu. 

Anna Tomaszewicz-Dobrska (1854–1918) 

to najprawdopodobniej pierwsza Polka na Uniwer-

sytecie w Zurychu (materiały źródłowe podają, iż 

jesienią 1871 roku w wieku 17 lat rozpoczęła tam 

studia medyczne) oraz pierwsza w Polsce kobieta 

z  dyplomem lekarskim. Na  piątym roku studiów 

otrzymała asystenturę u  neurologa i  psychiatry 

Eduarda Hitziga w  Klinice Psychiatrii Uniwersy-

tetu Zuryskiego18. Pracę doktorską napisała w 1877 

roku pod kierunkiem Ludimara Hermanna. Jadwiga 

Suchmiel19 podaje, że rozprawa doktorska Toma-

szewicz-Dobrskiej, Beiträge zur Physiologie des 
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Ohrlabyrinths (pol. Przyczynek do fizjologii błędnika 

słuchowego)20, ukazała się drukiem w tym samym 

roku w Zurychu. Tomaszewicz-Dobrska publikowała 

swoje prace jeszcze przed doktoratem. Studia uzupeł-

niała w Wiedniu i w Berlinie, a następnie powróciła 

do Warszawy, lecz nie mogła nostryfikować dyplomu 

ze względu na płeć. W tym celu wyjechała do Peters-

burga. Tam dopuszczono ją do egzaminów końcowych 

na Akademii Medyczno-Chirurgicznej ze względu 

na podjętą pracę opiekunki haremu sułtana, który 

chwilo rezydował w mieście. Dyplom został uznany. 

W 1880 roku powróciła do Warszawy i rozpoczęła 

prywatną praktykę lekarską, specjalizując się w cho-

robach kobiecych i pediatrii. Od 1882 roku przez 30 

lat pracowała jako lekarz w szpitalu położniczym. 

Michalina Stefanowska (1855–1942), polska 

neurofizjolog i biolog, w 1889 roku uzyskała doktorat 

z nauk przyrodniczych na Uniwersytecie w Genewie, 

a następnie habilitację z fizjologii ogólnej w 1903 roku 

i została pierwszą kobietą docentem na Wydziale Mate-

matyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu w Genewie. 

(Uniwersytet w Genewie dopuścił kobiety do studio-

wania w 1872 roku). W latach 1908–1912 prowadziła 

wykłady z fizjologii układu nerwowego i  zmysłów 

na  Wydziale Humanistycznym Wyższych Kursów 

Naukowych w Warszawie. W 1922 roku habilitowała 

się na  Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznań-

skiego, gdzie była profesorem nadzwyczajnym do 1939 

roku. Jako druga kobieta, po Marii Skłodowskiej-Curie, 

została członkiem Polskiej Akademii Umiejętności.

Zofia Daszyńska-Golińska (1860 lub 1866–

1934) studiowała ekonomię na Uniwersytecie w Zury-

chu, gdzie obroniła doktorat w 1891 roku; później 

wykładała na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, 

gdzie w 1896 roku uzyskała tytuł docenta.

W kwestii pierwszeństwa w obronie doktoratu, 

habilitacji, objęcia stanowiska naukowego przez 

kobiety na uczelniach wyższych w Europie, w mate-

riałach źródłowych podawane są różne nazwiska, 

a w przypadku miejsca na przemian pojawiają się 

Zurych i Genewa. Skandynawia przodowała w koedu-

kacji – prawdopodobnie to Szwecja była krajem, który 

umożliwił kobietom podjęcie studiów wyższych wcze-

śniej niż inne kraje Europy, tj., jak podaje Jolanta Kol-

buszewska, w 1853 roku – początkowo na uczelniach 

artystycznych21. Ważne, że te świadectwa istnieją i że 

wiemy, iż większe szanse dawały kobietom zachod-

nioeuropejskie ośrodki naukowe. Postawa, dążenia, 

determinacja pierwszych kobiet naukowczyń, w tym 

Polek, wpisały się w przemiany oświaty, które wcze-

śniej niż w Polsce zaszły w Europie Zachodniej. Języki 

nie stanowiły bariery…

W materiałach źródłowych pojawia się informa-

cja, iż Uniwersytet w Bolonii, pierwszy europejski 

uniwersytet, pozwalał kobietom studiować, zdobywać 

stopnie naukowe i nauczać od czasu założenia w 1088 

roku. Ale trwało to krótko – pozwolenie cofnięto, 

ponieważ mężczyźni nie chcieli chodzić do  szkół 

razem z kobietami...

Postawa, dążenia, determinacja 

pierwszych kobiet naukowczyń, 

w tym Polek, wpisały się 

w przemiany oświaty, które 

wcześniej niż w Polsce zaszły 

w Europie Zachodniej.
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