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Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś
Professor Mirosław Wielgoś, MD

rektor
warszawskiego uniwersytetu

medycznego

rector 
of the medical university 

of warsaw

Szanowni Państwo, 
Medycyna jest kobietą, wszystkie specjalności lekarskie są rodzaju żeńskiego, kobietą jest też 
Warszawa. Tytułowa postać Wystawy Hygiea w starożytnej Grecji uchodziła za boginię i uoso-
bienie zdrowia i była czczona wraz z ojcem Asklepiosem – bogiem sztuki lekarskiej. Hipokrates 
wprowadził imiona Hygiei i jej siostry Panakei – bogini lecznictwa, do pierwotnego tekstu przy-
sięgi lekarskiej. Od imienia Hygiei pochodzi również higiena, a jej wizerunek wraz z atrybutami 
– misą i wężem – stanowi symbol farmacji i aptek.

Twórcy wystawy „Femina et Medicina. Portret Hygiei w tradycji akademickiej Warszawy” po-
stawili przed sobą niezwykle wymagające wyzwanie zaprezentowania dorobku kobiet, które przez 
wieki z powodzeniem uprawiały, rozwijały i przekazywały nowym pokoleniom sztukę lekarską.

Nie sposób wymienić wszystkich wspaniałych kobiet, bez których mądrości, wiedzy i zaan-
gażowania dorobek współczesnej medycyny byłby znacznie uboższy, a sztuka lekarska byłaby na 
innym, niższym poziomie rozwoju. I choć początki działalności kobiet były bardzo trudne, a dro-
ga do uzyskania respektu w męskim środowisku medycznym – pomimo tożsamych umiejętności 
– bardzo wymagająca, to historia spisana w publikacji towarzyszącej Wystawie pokazuje, że żadne 
przeciwności nie były w stanie ich zatrzymać. 

Przez stulecia kobiety udowodniły, że są mądre, silne, skuteczne, nieprzeciętne, pełne empa-
tii i zaangażowania, a ich dokonania budzą szacunek i podziw na świecie. Współczesne kobiety 
studiują, pracują i tworzą społeczność akademicką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
pełniąc wiele prestiżowych funkcji i piastując eksponowane stanowiska, zarówno w katedrach, 
klinikach, jak i strukturach władz Uczelni.

Serdecznie dziękuję i gratuluję Muzeum Historii Medycyny WUM, którym kieruje Dyrektor 
dr Adam Tyszkiewicz, idei zorganizowania Wystawy, która oprócz okazji do lepszego poznania 
dziejów kobiet w medycynie, będzie inspiracją dla środowiska akademickiego Warszawy. 

Ladies and gentlemen,
In the Polish language, the noun ‘medicine’ is of the female gender; all medical specialties are fem-
inine nouns, and Warsaw is also of the female gender. In ancient Greece the titular character of the 
Hygieia Exhibition was considered to be a goddess and the personification of health, and she was 
venerated together with her father, Asclepius—god of the medical arts. Hippocrates introduced 
the names of Hygieia and her sister Panacea, the goddess of universal remedies, into the original 
text of the medical oath. The word ‘hygiene’ is also derived from Hygieia, and her likeness, shown 
with her attributes—a goblet and a serpent—is the symbol of pharmacology and apothecaries.

The organizers of the exhibition ‘Femina et Medicina. Portrait of Hygieia in Warsaw’s academ-
ic tradition’  set themselves the very challenging task of presenting the achievements of women 
who, for centuries, have successfully cultivated, developed and passed on their knowledge of the 
medical arts to new generations.

It is impossible to name all the fine women, without whose wisdom, knowledge and commit-
ment, the achievements of modern medicine would have been far more modest, and the medical 
arts far less developed. And yet, although the beginnings of women’s activities in this field were 
very difficult, and their path to gaining respect in the male-dominated medical circles—despite 
having the very same skills—was extremely demanding, their story, told in the publication accom-
panying the exhibition, shows that they did not let any obstacles stand in their way.

For centuries, women have proven that they are wise, strong, effective, outstanding, full of 
empathy and commitment, and their achievements evoke respect and admiration throughout the 
world. Today, women are studying, working and creating the academic community of the Medical 
University of Warsaw; they hold many prestigious jobs and fill many prominent positions, both in 
faculties, clinics and the higher echelons of the University’s governing bodies.

I would sincerely like to thank and congratulate the Museum of Medical History of the Medical 
University of Warsaw, headed by Dr. Adam Tyszkiewicz, for their idea to organize this exhibition 
which, as well as giving us an opportunity to learn more about the history of women in medicine, 
will also be an inspiration for Warsaw’s academic environment.
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Pielęgniarki z Kliniki Położniczo-Ginekologicznej Szpitala 
Dzieciątka Jezus, 1925. Fot. Muzeum Historii Medycyny 
WUM

Nurses from the Obstetrics and Gynaecology Clinic at the 
Child Jesus Hospital, 1925. Photo: Museum of the History 
of Medicine, Medical University of Warsaw
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Na początku drugiej dekady XVII w. słynny flamandz-
ki artysta Peter Paul Rubens stworzył jeden z najbardziej 
spektakularnych wizerunków Hygiei, jaki kiedykolwiek 
powstał w sztuce nowożytnej. Ukazana przez niego bogini 
zdrowia jest nie tylko wspaniałym uosobieniem kobiecego 
piękna i zmysłowości, co podkreślają wymownie jej od-
kryta lewa pierś oraz czerwień jej szaty wierzchniej, lecz 
także krzepkości, siły i zdrowia, uchwyconych w jej nie-
zwykle umięśnionym ramieniu, przypominającym sylwetki 
słynnych Sybilli z kaplicy Sykstyńskiej autorstwa Michała 
Anioła. 

Za życia Rubensa główną dziedziną medycyny, która 
pozostawała domeną kobiet, było położnictwo. Za najsłyn-
niejszą z akuszerek uznawano wówczas Louise Boursier 
świadczącą usługi na dworze królowej Francji Marii Me-
dycejskiej. O wiele trudniej było kobietom zaistnieć na 
uniwersytetach, albowiem w tym czasie tylko włoskie 
uczelnie przyjmowały je na studia medyczne. W Italii, 
na fakultetach medycznych, pojawiły się też pierwsze 
wykładowczynie. Spadkobierczynią tradycji Hygiei już 
w XI w. w Salerno była legendarna ginekolożka Trotula 
Rugierro, w kolejnych zaś stuleciach na kartach europej-
skiej, akademickiej medycyny zapisały się m.in. anatom 
Anna Manzolini oraz patolog Giusepinna Cattani. Pomi-
mo licznych projektów w epoce oświecenia, dążących do 
wprowadzenia w całej Europie równouprawnienia kobiet 
w środowisku akademickim, sytuacja nie uległa zmianie. 
Przełom nastąpił dopiero w drugiej połowie XIX w. Przy-
czyniły się do niego przemiany gospodarczo-społeczne 
oraz rozwój ruchów feministycznych. Najwcześniej kobie-
ty zaczęto przyjmować regularnie na studia medyczne na 
Uniwersytecie w Zurychu. Zaraz potem podobne regula-
cje wprowadzono we francuskim szkolnictwie wyższym. 
Zmagania z maskulinizowanym systemem akademickim 
prowadzono także za oceanem. Zakończyły się one sukce-
sem w 1849 r., kiedy tytuł lekarski otrzymała znana z walki 
o prawa kobiet Elisabeth Blackwell.

Pierwszą polską uczelnią przyznającą dyplomy aka-
demickie studentkom stał się Uniwersytet Jagielloński. 
Najpierw, w 1824 r. nagrodzono eksternistycznie tytuła-
mi w zakresie farmacji dwie zakonnice szarytki, dopiero 

In the second decade of the seventeenth century, the fa-
mous Flemish artist, Peter Paul Rubens, painted one of 
the most striking images of Hygieia ever produced in early 
modern art. His goddess of health is not only an excellent 
personification of female beauty and sensuality—which is 
clearly accentuated by her exposed left breast and the red 
tones of her overgarment—but also of vigour, strength and 
health which are portrayed in her unusually muscular arms, 
reminiscent of the figures of the famous Sybils painted by 
Michelangelo in the Sistine Chapel. 

In Rubens’ lifetime, midwifery was the principle field 
of medicine that remained the domain of women. Louise 
Boursier, who was midwife to Queen Marie de Medici, 
wife of King Henry IV of France, was considered the most 
famous one at that time. It was much more difficult for 
women to become university students; at that time, only 
Italian universities admitted them for medical studies. The 
first women lecturers were also to be found in medical fac-
ulties in Italy. In the eleventh century the legendary female 
gynaecologist Trotula de Ruggiero, also known as Trota of 
Salerno, continued the tradition of Hygieia’s legacy, and in 
later centuries, the anatomist Anna Manzolini and pathol-
ogist Giuseppina Cattani, and others, were recorded in the 
annals of European academic medicine. Despite the many 
projects which attempted to introduce equality of women 
in academic life in the age of the Enlightenment, the sit-
uation did not change. The breakthrough did not come 
until the second half of the nineteenth century. Economic 
and social changes, as well as the development of feminist 
movements, greatly contributed to this. The University of 
Zurich was the first to admit women to study medicine on 
a regular basis. Soon afterwards, similar regulations were 
introduced in French higher education. Across the Atlan-
tic Ocean women also grappled with the male-dominated 
academic system. However, they met with success in 1849 
when Elizabeth Blackwell—known for fighting for wom-
en’s rights—became the first woman to receive a medical 
degree in the USA.

The Jagiellonian University in Kraków was the first 
Polish university to award academic degrees to women. In 
1824, two nuns from the Sisters of Charity of St. Vincent 
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jednak na wiosnę 1894 r. przyjęto na studia trzy pierwsze 
niewiasty. Były to Stanisława Dowgiałło, Janina Kosmow-
ska i Jadwiga Sikorska. W Warszawie tradycje uczestnictwa 
kobiet w życiu akademickim sięgają czasów Królewskiego 
Uniwersytetu Warszawskiego (1816-1831). Ograniczały się 
one wówczas jednak do korzystania przez kobiety z moż-
liwości pobierania nauki w funkcjonującej przy Wydziale 
Lekarskim Szkole Akuszerek. Przez kolejne dekady, biorąc 
pod uwagę perturbacje z akademickim nauczaniem w War-
szawie, bramy stołecznego Uniwersytetu były dla kobiet 
zamknięte. Zmiany zaczęły być dostrzegalne dopiero na 
początku drugiej dekady XX w. Absolwentki warszawskich 
Wyższych Kursów Żeńskich dopuszczono wówczas do 
zajęć na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim. Pełno-
prawnymi członkiniami społeczności akademickiej kobiety 
stały się jednak w momencie otwarcia polskojęzycznego 
Uniwersytetu w 1915 r. Początki nie były łatwe, uczelniane 
tabu zostało jednak raz na zawsze przełamane. Do naj-
bardziej sfeminizowanych należał od samego początku 
Wydział Lekarski. Odsetek kobiet w zależności od roku 
ustabilizował się na granicy 20-30%. Jeszcze bardziej stu-
dentki widoczne były na utworzonym w 1926 r. Wydziale 
Farmaceutycznym. Nadal jednak mało przedstawicielek 
płci pięknej uzyskiwało tytuły naukowe, a jeszcze mniej 
stanowiska kierowników oddziałów szpitalnych, katedr 
i zakładów. Wyjątkami od reguły były prof. pediatrii Marta 
Erlich oraz znana reumatolożka Eleonora Reicher. Taki stan 
rzeczy nikogo nie zaskakiwał, skoro jeszcze dziesięć lat 
po wskrzeszeniu Uniwersytetu, podczas inauguracji roku 
akademickiego, rektor UW i wybitny dermatolog Franci-
szek Krzyształowicz mówił: „Pragnę się chwilkę zatrzymać 
na fakcie wzmagającej się frekwencji kobiet na uniwersytecie, 
co można rozpatrywać z rozmaitych stron. W każdym razie 
objaw ten nie zdaje się być zdrowym, bo jest to dążność kobiet 
do pracy najczęściej nieproduktywnej z dużym nakładem pracy 
i wysiłków w kierunku umysłowym i ekonomicznym”. Dążność 
ta była jednak nie do powstrzymania. Pomimo wielu po-
dobnych głosów powątpiewania i rezerwy w stosunku do 
starań kobiet uzyskania wyższego wykształcenia, coraz 
więcej pojawiało się też opinii, że w akademickiej medy-
cynie warszawskiej „Hygieja dorówna wkrótce swojemu ojcu  
Asklepiosowi”. 

Pokazał to szczególnie okres II wojny światowej, kiedy 
wiele kobiet brało udział w tajnym nauczaniu, a w czasie 
Powstania Warszawskiego pełniło rolę sanitariuszek. Po 
ponownym wskrzeszeniu Uniwersytetu Warszawskiego 
w 1945 r. kobietom było już zdecydowanie łatwiej. Wypeł-

de Paul were awarded extramural titles in Pharmacy, but it 
was not until the spring of 1894 that the first three wom-
en were officially admitted to study: Stanisława Dowgiałło, 
Janina Kosmowska and Jadwiga Sikorska. In Warsaw, the 
tradition of women participating in academic life dates 
back to the time of the Royal University of Warsaw (1816–
1831). However, there were restrictions and women were 
only permitted to attend courses at the School of Midwife-
ry which functioned alongside the Faculty of Medicine. In 
the following decades, given the disruption to academic 
teaching in Warsaw, the gates of the capital city’s univer-
sity were closed to women. Perceivable changes were not 
made until the early 1920s. Graduates of Warsaw’s Higher 
Studies for Women (Pol: Wyższe Kursy Żeńskie) were then 
admitted to classes at the Imperial University of Warsaw 
(Pol: Cesarski Uniwersytet Warszawski). However, wom-
en only became full members of the academic community 
when a Polish-language university was opened in 1915. 
The beginning was difficult, but the university taboo had 
been broken once and for all. The Faculty of Medicine 
was one of the most feminized faculties from the outset. 
Depending on the year, around 20–30% of the entrants 
were women. Even more women students could be seen 
at the Faculty of Pharmacy which opened in 1926. Nev-
ertheless, very few representatives of the female gender 
actually had academic titles conferred upon them, and 
even fewer held positions as heads of hospital wards, de-
partments and faculties. There were a few exceptions to 
the rule: Marta Erlich, professor of paediatrics, and the 
renowned rheumatologist, Eleonora Reicher. This state of 
affairs was of no surprise to anyone, since even ten years 
after the revival of the University, during the inauguration 
of the academic year, the rector of the University and out-
standing dermatologist, Franciszek Krzyształowicz said: 
‘I would like to take time to consider that there are more and 
more women studying at the university, and you can look at this 
from many angles. In any case, I think this is a rather unhealthy 
affair because the women aspire to undertake a task which for 
them is usually unproductive, but which requires the manage-
ment of a heavy workload, and a huge effort to be expended, 
both intellectually and economically’. However, this trend 
was unstoppable. Despite many similar reservations and 
doubts expressed with regard to the efforts of women to 
obtain a higher education, it was widely believed that in 
the field of academic medicine at the medical academy 
in Warsaw ‘Hygieia would soon prove herself a match for her  
father, Asclepius’.
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niły swoim wdziękiem i wiedzą niejeden szpital kliniczny 
oraz zakład i katedrę na Wydziałach Lekarskim i Farmaceu-
tycznym UW, a od 1950 r. Akademii Medycznej. Zaczęto 
także doceniać ich osiągnięcia naukowe, czego dowodem 
było przyznanie prof. ginekologii Ewie Radwańskiej (2002) 
i prof. radiologii Ewie Kuligowskiej (2018) najwyższe-
go wyróżnienia w świecie akademickim, czyli doktoratu  
honoris causa.

Obecnie w murach Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego studiuje ponad 7 tys. kobiet, co stanowi ok. 74% 
całej liczby studentów (stan na grudzień 2018 r.). Wie-
le z kobiet, co demonstruje ukazane na stronach 38, 39 
zdjęcie, pełni także najważniejsze funkcje w administracji 
uczelnianej. Parafrazując pewne powiedzenie, można bez 
wątpienia stwierdzić, że Uniwersytet bez kobiet byłby jak 
ogród bez kwiatów.

This was particularly evident during the Second World 
War when many women took part in underground teach-
ing and functioned as nurses during the Warsaw Uprising. 
When the University of Warsaw was once again revived 
in 1945, life for women was a lot easier. They filled many 
a clinical hospital, as well as faculties and departments at 
the Faculty of Medicine and Pharmacy at the University of 
Warsaw, with their fine qualities, competence and knowl-
edge, and from 1950 the Academy of Medicine also. Their 
academic achievements also began to gain appreciation; 
testimony of this was the awarding of honorary degrees, 
the highest accolade in the academic world, to Ewa Rad-
wańska, Professor of Gynaecology (in 2002) and to Ewa 
Kuligowska, Professor of Radiology (in 2018).

Currently there are more than 7,000 women at the War-
saw University of Medicine, which is around 74% of all 
students (as at December 2018). Many of women, as can be 
seen in the photograph on the pages number 38-39, also 
hold some of the most important posts in the university’s 
administration. To paraphrase a certain saying, there is no 
doubt that ‘a university without women is like a garden 
without flowers’.
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Janina Kosmowska (1864–1952),
pierwsza studentka na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Fot. [w:] „Kurier Warszawski”,  
luty 2017

Janina Kosmowska (1864–1952),
the first student at the Jagiellonian University.
Photo: [in:] Kurier Warszawski, February 2017



Uosobieniem zdrowia w mitologii starożytnej Grecji była 
córka Asklepiosa Hygieja. Czczono ją wraz z jej ojcem na 
terenie całej Grecji. Kult Hygiei narodził się w IV w. p.n.e. 
w świątyni Asklepiosa w Epidauros, skąd rozpowszechnił 
się na cały obszar wpływów kultury greckiej. Największymi 
ośrodkami kultu bogini były Ateny, Argos i Korynt. W sztu-
ce plastycznej ukazywano ją najczęściej w towarzystwie 
Asklepiosa, jako młodą kobietę, trzymająca w lewej ręce 
czarę, z której wąż − symbolizujący współistnienie życia 
i śmierci oraz naprzemienność zdrowia i choroby − pije 
mleko. W późniejszych wizerunkach Hygiei towarzyszył 
dzban z wodą symbolizującą przemijanie życia. Hipokrates 
wprowadził imiona Hygiei i jej siostry – bogini lecznictwa 
Panakei − do pierwotnego tekstu przysięgi lekarskiej, która 
do dnia dzisiejszego pozostaje fundamentem etyki zawo-
dów medycznych: „Przysięgam i wzywam Apollona lekarza 

i Asklepiosa, i Hygieję, i Panakeję, i wszystkich bogów i boginie 
na świadków, że tę przysięgę i tę umowę będę wypełniać według 
mych zdolności i mego rozumu …”. Pod koniec XVI w. do an-
tycznych wizerunków Hygiei nawiązał też autor słynnej 
Ikonologii Cesare Ripa, obrazując przedstawienia personifi-
kacji Zdrowia i Zdrowotności.

W greckiej mitologii bliską krewną Hygiei była córka 
Zeusa, uosobienie mądrości i rozumu − Atena. Boginię 
przedstawiano zazwyczaj z włócznią, hełmem i egidą, na 
której widniała głowa gorgony. Ulubionym jej drzewem 
było drzewo oliwne symbolizujące pokój, a zwierzęciem 
− sowa. Atena opiekowała się dwoma najsłynniejszymi 
miastami greckimi, tj. Atenami i Spartą. Ustawiona w niszy 
bramy Uniwersytetu Warszawskiego statua Ateny symbo-
lizuje pokój, mądrość i wiedzę. Dzięki swej symbolicznej 
wymowie tworzy atmosferę „przedsionka wiedzy” uczelni.
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Kobieta jako symbol zdrowia 
w mitologii i ikonografii

Piotr Stachiewicz, Hygiea, rysunek węglem.  
Fot. Muzeum Farmacji UJ

Piotr Stachiewicz, Hygieia, charcoal 
drawing. Photo: Museum of Pharmacy of 
the Jagiellonian University
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In Greek mythology, Hygieia, Asclepius’ daughter, symbol-
ized the epitome of health. She was worshipped, together 
with her father, throughout the whole of Greece. The cult 
of Hygieia began in the 4th century BCE at the Temple of 
Asclepius in Epidaurus, from where it spread to the whole 
of the region which was under the influence of Greek cul-
ture. The largest centres of worship of the goddess were in 
Athens, Argos and Corinth. In the visual arts she is often 
shown in the company of Asclepius, as a young woman 
holding a goblet in her left hand from which a serpent—
symbolizing the co-existence of life and death and how 
health and illness alternate—drinks milk. Later images 
of Hygieia show her with a pitcher of water symbolizing 
the transience of life. Hippocrates introduced the names 
of Hygieia and her sister, Panacea—the goddess of uni-
versal remedies—in the original text of the medical oath 
which to this day remains the fundamental expression 
of the ethics of the medical profession: ‘I swear by Apollo 
Physician, by Asclepius, by Hygieia, by Panacea, and by all the 
gods and goddesses, making them my witnesses, that I shall carry 
out, according to my ability and judgement, this oath and this  
indenture …’. At the end of the sixteenth century, Cesare 
Ripa, author of the famous Iconologia, also alluded to the 
ancient likenesses of Hygieia when depicting personifica-
tions of Health and Vitality.

In Greek mythology, Hygieia’s closest relative was the 
daughter of Zeus, Athena—the personification of wisdom 
and intelligence. She was usually depicted with a spear,  
a helmet and an aegis (a shield of goatskin) bearing the 
head of the Gorgon Medusa. Her favourite tree was the ol-
ive tree symbolizing peace, and her favourite animal was 
the owl. Athena looked after two of Greece’s most famous 
cities: Athens and Sparta. The statue of Athena placed in 
the niche of the gate of the University of Warsaw represents 
peace, wisdom and knowledge, thus symbolizing the uni-
versity’s role as a ‘fount of knowledge’.

Woman as a symbol of health 
in mythology and iconography

Atena, brama Uniwersytetu Warszawskiego, kopia 
oryginału autorstwa Zygmunta Langmana z 1911 
roku, Edward Jeliński 1981. Fot. Muzeum UW

Athena, gate of the University of Warsaw, copy 
of original by Zygmunt Langman dating from 
1911, Edward Jeliński 1981. Photo: Museum of the 
University of Warsaw

grażyna.jermakowicz
Notatka
kursywa
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Maria Skłodowska-Curie (1867–1934)
Uczona w 1898 roku odkryła promieniotwórczy pierwiastek 
rad, co pozwoliło na przełomowe działania w medycynie 
− zastosowanie radioterapii onkologicznej oraz powstanie 
w późniejszych latach medycyny nuklearnej. Podczas I wojny 
światowej organizowała przyfrontową sieć ambulansów, zwanych 
„małymi curie”. Dzięki niej stworzono Instytuty Radowe, 
między innymi w Warszawie w 1932 roku. Fot. Muzeum Marii 
Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Marie Curie-Skłodowska (1867–1934) 
In 1898 the scientist discovered the existence of an element 
called radium, which led to groundbreaking developments in 
medicine—the use of radiotherapy in oncology and, in later 
years, the advent of nuclear medicine. During the First World 
War she organized a network of mobile x-ray units which were 
popularly known as ‘Les petites Curies’ (Little Curies). Thanks to 
her, Radium Institutes were opened, including one in Warsaw in 
1932. Photo: Marie Skłodowska-Curie Museum in Warsaw

Pierwsze kobiety zaczęto przyjmować na uniwersytety 
we Francji w latach 60. XIX w. To nad Sekwaną narodziła 
się legenda Marii Skłodowskiej-Curie uznawanej za uczo-
ną wszechczasów, pozostającą do dziś pierwszą i jedyną 
kobietą, która dwukrotnie otrzymała Nagrodę Nobla. Za 
przykładem francuskim szybko poszły inne europejskie 
uczelnie. W Szwajcarii pierwsze studentki pojawiły się 
w Zurychu i Genewie, w Szkocji w Edynburgu, natomiast 
w Anglii na Uniwersytecie Londyńskim. Opór przed 
uczestnictwem kobiet w zajęciach na uczelniach przedsta-
wiono w Królestwie Brytyjskim w licznych karykaturach, 
które publikowano w prasie codziennej. Dosyć późno,  
tj. dopiero na początku XX w., otwarto dla studentek uni-
wersytety niemieckie i austriackie. 

Według jednej z polskich legend pierwszą 
kobietą uczęszczającą na studia w Krakowie była pocho-
dząca z zamożnego wielkopolskiego rodu Nawojka. By 
móc studiować, musiała przebrać się jednak za mężczy-
znę. Zdemaskowana i postawiona przed sądem resztę życia 
spędziła w klasztorze. Uniwersytet Jagielloński otworzył 
swoje bramy dla studentek dopiero w 1894 roku. W War-
szawie stało się to po ewakuacji do Rostowa nad Donem 
Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego i otwarciu pol-
skojęzycznego Uniwersytetu w 1915 roku. O ile w okresie 
międzywojennym płeć piękna zaczęła z czasem wypełniać 
nadwiślańskie sale wykładowe, to nadal niewiele kobiet 
uzyskiwało na uczelniach nominacje profesorskie i sta-
nowiska kierownicze. Udało się to jednak na przykład 
etnografce, prof. Uniwersytetu Stefana Batorego w Wil-
nie i Uniwersytetu Warszawskiego, Cezarii Baudouin  
de Courtenay-Ehrenkreutzowej (Jędrzejewiczowej).

Sytuacja kobiet na scenie akademickiej jest obec-
nie diametralnie inna niż w okresie międzywojennym. 
Zajmują one najważniejsze stanowiska akademickie, 
niejednokrotnie decydują o kursie naukowym i dydak-
tycznym obranym przez uczelnie. W polskim szkolnictwie 
wyższym symbolem tych przemian było wybranie prof. Ka-
tarzyny Chałasińskiej-Macukow na rektora Uniwersytetu 
Warszawskiego w 2005 roku. Dla porównania, w Oksfor-
dzie – uczelni o blisko osiemsetletniej tradycji − kobieta,  
prof. Louise Richardson została wybrana wicekanclerzem 
dopiero niedawno, tj. w 2016 roku.

Kobiety na uniwersytetach − 
niełatwe początki

grażyna.jermakowicz
Notatka
 odwrócić nazwiska i napisz jednak po polsku Maria Skłodowska-Curie



Universities in France began admitting women for the 
first time in the 1860s. In Paris arose the legend that was 
Marie Skłodowska-Curie, recognized as ‘scientist ahead of 
her time’ and the first and only woman to date to become 
a recipient of the Nobel Prize on two occasions. Other Eu-
ropean universities soon followed the French example. In 
Switzerland, the first female students were admitted to uni-
versities in Zurich and Geneva, and in Scotland it was in 
Edinburgh, whereas in England, the first women students 
attended the University of London. The strong resistance to 
women’s participation in university life was demonstrated 
by the many caricatures published in the daily newspapers 
in Great Britain. German and Austrian universities opened 
their doors to female students relatively late—in the early 
twentieth century. 

According to one Polish tale, the first female student at 
Kraków University came from the wealthy Nawojak fami-
ly, from the Greater Poland (Pol: Wielkopolska) region. But 
she had to disguise herself as a man in order to study. Her 

deceit was uncovered, she was brought before a court and 
thereafter spent the rest of her life in a convent. The Uni-
versity of Kraków did not open its doors to female students 
until 1894. In Warsaw this took place after the Imperial 
University of Warsaw was evacuated to Rostov-on-Don 
(in southern Russia) and when a Polish-speaking univer-
sity was opened in 1915. Although many women attended 
lectures in Warsaw and Kraków in the interwar period, few 
were appointed to professorial and directorial positions. 
Although, it was possible, as shown by the example of 
Cezaria Baudouin de Courtenay-Ehrenkreut-Jędrzejewicz, 
an ethnographer and Professor at the Stefan Batory Uni-
versity in Vilnius and the University of Warsaw.

Nowadays, the situation of women in academic life 
is diametrically opposed to that in the interwar period. 
They are appointed to the most prestigious academic po-
sitions, and often decide which academic courses and 
teaching programmes will be offered by the universities. In 
Polish higher education, a sign of these changes was the 
appointment of Professor Katarzyna Chałasińska-Macu-
kow as rector of the University of Warsaw in 2005. As 
a comparison, the University of Oxford, with its almost 
eight-hundred year tradition, only recently appointed Pro-
fessor Louise Richardson as its vice-chancellor—in 2016.

Women at universities – 
difficult beginnings

13

Kobiety kończące studia w 1882 r. na Uniwersytecie 
Londyńskim, [w:] N. Harte, The University of London 1836-
1936, an illustrated history, London 1986

Rysunek satyryczny ukazujący panujące w XIX w. problemy 
kobiet z podjęciem studiów w Anglii, [w:] M.G. Brock, 
M.C. Curthoys, The History of the University in Oxford, vol. VII, 
Oksford 1997

Women completing their studies in 1882 at the University 
of London, [in:] N. Harte, The University of London 1836–
1936, an illustrated history, London 1986

Satirical drawing showing the difficulties faced by women 
applying for entry into higher education in England in the 
nineteenth century, [in:] M.G. Brock, M.C. Curthoys, The 
History of the University in Oxford, vol. 7, Oxford 1997
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W najstarszym ośrodku o charakterze uniwersyteckim, 
w Salerno, kobiety studiowały bez przeszkód, a nawet wy-
kładały, jak np. Trotula Rugierro (XI w.), autorka słynnej 
rozprawy De passionibus mulierum. Inne znane lekarki tej 
placówki naukowej to: Abella − autorka rozprawy o czar-
nej żółci, Merkurjada − biegła w chirurgii oraz Rebeca 
Guarna − badaczka przyczyn morowego powietrza. Me-
dycyną zajmowała się też kobieta wykraczająca poza ramy 
swej epoki św. Hildegarda z Bingen (1108-82), autorka 
rozprawy Physica aut liber simplicis medicinae i Causae curae 
aut liber composite medicinae. Znała się nie tylko na gatun-
kach roślin, lecz także na ich własnościach leczniczych. 
W średniowieczu założone o parę wieków wcześniej 
szkoły lekarskie upadły, za wyjątkiem fakultetów medycz-
nych w Paryżu i w Bolonii. Wydział lekarski w Paryżu 
ogłosił ok. 1220 roku edykt zabraniający wykonywania 
praktyki lekarskiej wszystkim, którzy nie ukończyli wy-
działu lekarskiego na uniwersytecie. Kobiety dopuszczano 
jedynie na uczelniach włoskich, w Bolonii i Padwie do słu-
chania nauk. W 1474 roku papież Sykstus IV wprowadził 
prawo surowo zabraniające tak kobietom, jak i mężczy-
znom prowadzenia praktyki lekarskiej bez stosownego 
dyplomu. Wkrótce zasadę wprowadzoną przez papieża 
rozciągnięto na resztę Europy, wskutek czego rozpoczęły 
się prześladowania medyczek leczących na własną rękę. 
Nielicznym, które posiadały uprawnienia, utrudniano pu-
blikowanie dzieł. Nagonka ta trwająca przez całą epokę 
nowożytną szczególnie widoczna była we Francji, Niem-
czech oraz Anglii. Zmian nie przyniosła nawet epoka 
Oświecenia. W ojczyźnie Diderota, Woltera i Rousseau 
wydano w 1755 roku dekret zabraniający kobietom prowa-
dzenie praktyki lekarskiej. Dopiero od połowy XIX stulecia 
otwierano dla nich wrota szkół wyższych, w tym także 
medycznych, nie chciano ich jednak dopuszczać do od-
bywania praktyk w klinikach i szpitalach. Przeciwne temu 
było męskie gremium lekarskie obawiające się konkurencji 
i straty wpływów, zwłaszcza z praktyk prywatnych. Jednymi 
z pierwszych krajów, jakie otworzyły podwoje uniwersyte-
tów dla kobiet, były Szwajcaria, Francja i Belgia. Pomiędzy 
1870 a 1894 rokiem kobiety w Wielkiej Brytanii zdobyły 

Kobiety na wydziałach 
lekarskich na zagranicznych 
uniwersytetach

wstęp na wszystkie uczelnie, jednak mogły tylko słuchać 
wykładów i zdawać egzaminy, ale nadal bez stopni nauko-
wych. W Stanach Zjednoczonych od 1895 roku można było 
studiować, a następnie praktykować bez względu na płeć.

Trotula z Salerno, Miscellanea medica, XIV w.,  
zbiory Wellcome Library w Londynie

Trota of Salerno, Miscellanea medica, 14th century, 
Photo: Wellcome Library collections in London
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In the oldest university-like centre in Salerno, women were 
able to study without any obstacles, and some even gave 
lectures, for example Trota di Ruggiero (eleventh century), 
author of the famous De passionibus mulierum. Other nota-
ble female doctors at this academic centre included: Abella, 
author of a treatise on black bile; Mercuriada, an expert 
on surgery and Rebecca Guarna who conducted research 
into the causes of plagues. Another woman involved in 
medicine, who was also ahead of her time, was St. Hilde-
gard of Bingen (1108–82), who wrote the treatises Physica 
aut liber simplicis medicinae and Causae curae aut liber com-
posite medicinae. She was not only knowledgeable about 
plant species, but also about their healing properties. In 
the Middle Ages, the medical schools which had been es-
tablished a couple of centuries earlier fell into decline, with 
the exception of the medical faculties in Paris and Bologna. 
Around 1220, the medical faculty in Paris issued an edict 
prohibiting anyone from practising medicine unless they 
had graduated from the university’s medical department. 
Women admitted to the Italian universities of Bologna and 
Padua were only permitted to listen to lectures. In 1474 
Pope Sixtus IV introduced a law which strictly prohibited 
women and men from practising medicine without an ap-
propriate diploma. Very soon the principle introduced by 
the Pope spread to the rest of Europe and resulted in the 
persecution of unqualified women healers. It also made 

it difficult for the few who did have qualifications to pub-
lish their work. This persecution, which lasted throughout 
the entire early modern era, was particularly perceptible in 
France, Germany and England. Even the Enlightenment 
did little to change the situation. In the land of Diderot, 
Voltaire and Rousseau, a decree was issued in 1755 pro-
hibiting women from practising medicine. It was only in 
the mid-nineteenth century that higher education estab-
lishments, including medical schools, opened their doors 
to female students, but they were still not allowed to gain 
practical experience in clinics and hospitals. Opposed to 
this was the male medical fraternity, who feared competi-
tion and loss of influence, especially from private practice. 
Switzerland, France and Belgium were among the first 
countries to admit women to their universities. Between 
1870 and 1894 women in Great Britain also gained the right 
of admittance to universities, but they were only allowed to 
listen to lectures and take exams, without being awarded 
an academic degree. In the United States of America from 
1895 students were admitted to study and then practise, re-
gardless of their gender.

Women in medical faculties 
at foreign universities

Anna Manzolini (1716-1774), lekarz anatom. W 1756 
została profesorem, następnie kierowała katedrą anatomii 
Uniwersytetu w Bolonii, [w:] M. Lipińska, Kobieta i rozwój 
nauk lekarskich, Warszawa, 1932

Anna Manzolini (1716–1774), anatomist. In 1756 she became 
professor and then headed the Faculty of Anatomy at the 
University of Bologna, [in:] M. Lipińska, Kobieta i rozwój nauk 
lekarskich, [Women and the development of medical sciences] 
Warsaw, 1932

Elizabeth Blackwell (1821-1910), 
pierwsza kobieta lekarka, która 
zdobyła dyplom amerykańskiej 
uczelni medycznej, założycielka 
wyższej szkoły medycznej dla 
kobiet w Nowym Jorku w 1868 r., 
Fot. zbiory U.S. National Library 
of Medicine

Elizabeth Blackwell (1821–1910), 
first female doctor to be awarded 
a diploma in medicine in the 
USA, founder of a higher medical 
school for women in New York in 
1868, Photo: U.S. National Library 
of Medicine collections



Kwestię edukacji medycznej kobiet zaczęto podejmo-
wać na ziemiach polskich w pierwszej połowie XIX w. 
W Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim pierwszy-
mi jaskółkami zmian były siostry Filipina i Konstancja 
Studzińskie, prowadzące aptekę w Zgromadzeniu Sióstr 
Miłosierdzia. Po rocznych studiach w trybie eksternistycz-
nym – nie mogły bowiem uczęszczać na wykłady – zdały 
w 1834 roku egzamin magisterski. Odbył się on jednak 
poza uczelnią i bez obecności dziekana czy prorektora. 
W drugiej połowie XIX w. Polki emigrowały za granicę na 
uczelnie Szwajcarii, Francji, Belgii i Wielkiej Brytanii. Wra-
cały z dyplomami doktorskimi, jednak ukończone studia 
medyczne nie dawały im możliwości lekarskiej praktyki, 
a dyplom trzeba było nostryfikować w Akademii Medy-
ko-Chirurgicznej w Petersburgu. Przełom nastąpił w 1894 
roku, gdy na Kongresie Pedagogów Polskich uchwalono 
wniosek o dopuszczenie kobiet do studiów na uniwersyte-
tach. Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego uległy i w roku 

akademickim 1894/95 dopuściły na studia magisterskie 
z farmacji trzy kandydatki: Jadwigę Sikorską, Stanisławę 
Dowgiałło i Janinę Kosmowską. Przeciwko pionierkom 
występowały nawet własne rodziny, ostrzegając: Męża nie 
dostaniesz, bo mężczyźni nie lubią uczonych kobiet albo: Ża-
den kawaler się do ciebie nie zbliży, bo będzie cię czuć karbolem 
i jodoformem. Zostały przyjęte jako hospitantki – wolne 
słuchaczki bez prawa obrony dyplomu. Zgodę na prze-
dłużenie studiów musiały uzyskiwać co semestr, a na 
niektórych zajęciach wymagano, aby siadały w ławkach 
oznaczonych napisem „Miejsce dla pań”. Decyzji o pod-
jęciu studiów nie ułatwiało też lekceważące podejście 
profesorów. Przeciwko uniwersyteckiej edukacji kobiet wy-
stępował między innymi zasłużony dla rozwoju medycyny 
profesor Ludwik Rydygier, który nawoływał Precz z Polski 
z dziwolągiem kobiety – lekarza. Inni wtórowali mu, twier-
dząc, że przecież kobiety nie mają ani psychicznej siły, ani 
właściwości rozumu i energii. Obawiano się też konkuren-
cji. Zmian nie dało się jednak powstrzymać. W 1907 roku na 
Uniwersytecie Jagiellońskim dopuszczono kobiety do asy-
stentur, jednak na możliwość habilitacji musiały poczekać do  
niepodległej Polski.
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Kobiety na wydziałach 
lekarskich i farmaceutycznych 
na ziemiach polskich

Warszawianki Helena Dowgiałło, 
Jadwiga Sikorska, Janina Kosmowska 
– trzy pierwsze studentki farmacji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Fot. [w:] „Kurier Warszawski”, luty 
2017

Helena Dowgiałło, Jadwiga Sikorska, 
Janina Kosmowska
from Warsaw—the first three women 
students at the Faculty of Pharmacy 
at the Jagiellonian University. Photo: 
[in:] Kurier Warszawski, February 2017
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In Poland, the issue of women’s medical education began 
to be taken seriously in the mid-nineteenth century. At the 
Jagiellonian University in Kraków, the first harbingers of 
change were Filipina Studzinska and her sister, Konstancja, 
both religious sisters who ran a pharmacy in a hospital run 
by the Order of the Sisters of Mercy. After years of extra-
mural studies—they were unable to attend lectures—they 
passed the MSc examination in pharmacy in 1834. Howev-
er, the examination took place outside the university, with-
out the presence of the dean or deputy rector. In the sec-
ond half of the nineteenth century, Polish women travelled 
abroad to universities in Switzerland, France, Belgium and 
Great Britain. They returned with degrees in medicine, but 
their completed studies did not make it possible for them to 
practise medicine; their diplomas had to be validated at the 
Academy of Medicine and Surgery in St. Petersburg. The 
breakthrough came in 1894, when at the Congress of Polish 
Pedagogues, an application was passed to admit women to 
university studies. The authorities of the Jagiellonian Uni-
versity succumbed and in the 1894/95 academic year they 
accepted three candidates: Jadwiga Sikorska, Stanisława 
Dowgiałło and Janina Kosmowska to study for a Master’s 

Women at the medical  
and pharmaceutical faculties 
on Polish territory

degree in Pharmacy. Even their own families were unsup-
portive of these pioneering women, warning them that: You 
will not find a husband because men do not like educated women, 
or: You will not be approached by any suitors because you will 
smell of carbolic acid and iodoform. They were accepted only 
for auditing the course, without the right to defend their di-
ploma theses. Each semester they had to obtain consent to 
carry on with their studies, and in some classes they had to 
sit on benches inscribed ‘Place for Ladies’ (Pol: Miejsce dla 
pań). The decision to take up medical studies was not made 
easier for them by the disrespectful attitude of the profes-
sors. Professor Ludwik Rydygier, who was distinguished for 
the development of medicine, was one of those speaking 
out against university education for women; he exclaimed 
Banish freak women-doctors from Poland. Others reiterated 
his views claiming that women do not have the psycho-
logical strength or reason and energy [to become doctors]. 
They also feared the competition. But there was no going 
back. In 1907 women were admitted as assistants at the  
Jagiellonian University, but they had to await an inde-
pendent Poland in order to be able to take a post-doctoral  
degree.

Wydział Lekarski Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, 
1930. Fot. domena publiczna

Faculty of Medicine at the Stefan Batory University in 
Vilnius, 1930. Photo: public domain
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Przełomem okazał się rok 1915, kiedy odrodziło się 
stołeczne szkolnictwo wyższe i zapadły decyzje o dopusz-
czeniu kobiet do studiów bez żadnych ograniczeń. Rek-
tor Uniwersytetu Warszawskiego Józef Polikarp Brudziń-
ski, ustalając plan organizacyjny Uniwersytetu, tak pisał 
w sprawie dopuszczenia kobiet do studiów uniwersytec-
kich: Nic innego nie da się powiedzieć, jak, że życie i w naszych 
polskich uniwersytetach rozstrzygnęło już ją w sensie pomyślnym 
dla kobiet i społeczeństwo do tej myśli już się przyzwyczaiło. 

Oddział Przygotowawczo-Lekarski na Wydziale Mate-
matyczno-Przyrodniczym w odrodzonym Uniwersytecie 
Warszawskim, a później od 1916 roku Wydział Lekarski 
UW od samego początku cieszył się dużym zainteresowa-
niem wśród kobiet. W pierwszych latach działalności Uni-
wersytetu odsetek przyjmowanych na studia kobiet stale 
wzrastał, również na innych wydziałach. W 1915 roku ist-
niały kursy farmaceutyczne, które od roku akademickiego 
1917/18 przemianowano na Studium Farmaceutyczne, 
a w 1926 na Wydział Farmaceutyczny. W 1920 roku powoła-
no Państwowy Instytut Dentystyczny, któremu patronował 
Wydział Lekarski kształcący również kobiety dentystki na 
poziomie wyższym. W latach 30. XX wieku na Uniwersyte-
cie Warszawskim około 40% studentów stanowiły kobiety. 

Do najbardziej sfeminizowanych kierunków uniwersy-
teckich należały wydziały medyczne i humanistyczne, na 
których z czasem kobiety zostawały asystentami, rozpo-
czynając w ten sposób swoją karierę naukową. Prawo do 
wykładania przez kobiety i pierwsze docentury Wydziału 
Lekarskiego otrzymały: Eleonora Reicher i Marta Erlich. 
Symbolami przemian w życiu akademickim były rów-
nież Janina Dąbrowska, która w 1921 roku obroniła pracę 
doktorską, a habilitację uzyskała w 1945 roku oraz Janina 
Misiewicz, która w 1921 roku została asystentem w Klini-
ce Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Warszawskiego, 
a dwa lata później obroniła rozprawę doktorską. 

Po II wojnie światowej kobiety miały duży wkład w od-
budowę życia uniwersyteckiego. Przez kolejne dekady 
odgrywały znaczącą rolę w środowisku naukowym i życiu 
społecznym. Również współcześnie ich praca i badania 
przyczyniają się do rozwoju nauki oraz poszerzania wiedzy 
w różnych dziedzinach.

Nauczanie kobiet na poziomie uniwersyteckim w Warsza-
wie sięga czasów Królewskiego Uniwersytetu Warszawskie-
go (1816-1831). Najczęściej podejmowaną wówczas formą 
nauki były tzw. „kursy babienia” w Szkole Akuszerek, po-
czątkowo zorganizowanej w Szpitalu Dzieciątka Jezus przy 
placu Wareckim, a następnie przy Rynku Nowego Miasta. 
Kwalifikacje absolwentek były niezbyt wysokie i dotyczyły 
przede wszystkim specjalności opiekuńczych nad kobietą 
ciężarną i rodzącą. Zmiany nastąpiły w 1818 roku na po-
siedzeniu Rady Ogólnej UW, kiedy zdecydowano o utwo-
rzeniu Instytutu Położniczego, który był integralną częścią 
Wydziału Lekarskiego stołecznego Uniwersytetu. Kształce-
nie trwało rok, odbywało się według ustalonego programu 
i w oparciu o teorię zaczerpniętą z podręcznika Mikołaja 
Mianowskiego pt. Nauka sztuki położniczej dla kobiet, Wilno 
1818. Działalność Instytutu była jednak niewystarczają-
ca dla coraz bardziej wymagających i świadomych swoich 
praw kobiet, a Uniwersytet Warszawski wciąż pozostawał 
dla nich niedostępny. Momentem przełomowym stało 
się uruchomienie w Królestwie Polskim na przełomie lat 
1882/83 specjalnie dla kobiet tajnych zajęć i wykładów 
tzw. Uniwersytetu Latającego. Wzbudzał on duże zainte-
resowanie i z czasem osiągnął − zwłaszcza w naukach hu-
manistycznych − wysoki poziom. Wśród słuchaczek była 
również Maria Skłodowska. Kolejną formą nauki dostępną 
dla kobiet były wykłady, które odbywały się od 1907 roku 
w Towarzystwie Kursów Naukowych.

Kobieta w tradycji 
akademickiej Warszawy

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego Józef Polikarp 
Brudziński w otoczeniu pierwszych studentek odrodzonego 
Uniwersytetu Warszawskiego w 1915 r. Kadr z fotografii [w:] 
„Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 47

Józef Polikarp Brudziński, rector of the University of 
Warsaw, in the company of the first female students of the 
reborn University of Warsaw in 1915. Frame from a photo: 
[in] Tygodnik Ilustrowany 1915, no. 47. Photo: Museum of the 
University of Warsaw



The teaching of women at university level in War-
saw dates back to the Royal University of Warsaw 
(1816–1831). At that time the most prevalent form 
of instruction were the so-called ‘kursy babienia’ 
(women’s midwifery courses) held at the School 
for Midwives which was first set-up at the Child 
Jesus Hospital on Warecki Square, and later on 
the New Town Market Square. The graduates’ 
qualifications were not of a particularly high level; 
they focused mainly on care for pregnant women 
and women in childbirth. Changes were made in 
1818 at a sitting of the General Council of the Uni-
versity of Warsaw, when the decision was taken to 
establish an Institute of Obstetrics which would 
be an integral part of the Medical Faculty of the 
University of Warsaw. The training lasted one year 
and was carried out according to a set programme 
based on the theory in Mikołaj Mianowski’s text-
book Nauka sztuki położniczej dla kobiet [Study of 
the Art of Obstetrics for Women] published in 
Vilnius in 1818. However, the actions of the In-
stitute proved to be insufficient for women who 
were becoming more demanding and aware of 
their rights, and for whom the University of War-
saw was still inaccessible. The breakthrough came 
in 1882/83 when the so-called Flying University 
(Pol: Uniwersytet Latający)—a covert under-
ground educational enterprise in the Congress 
Kingdom—launched secret courses and lectures 
especially for women. The Flying University gen-
erated a great deal of interest and in time provided 
a high level of education, particularly, in the hu-
manities. Its students included Maria Skłodows-
ka. Another form of education accessible to wom-
en were the lectures which began in 1907 at the 
Society of Academic Courses.

The turning point came in 1915 with the re-
birth of higher education in the city and when 
decisions were made to allow women to study 
without any restrictions. When drawing up the 
University’s schedule, the Rector of the Universi-
ty of Warsaw, Józef Brudziński, wrote the follow-
ing about the matter of admitting women to uni-
versity courses: Nothing more can be said; life and 
our Polish universities have deemed it auspicious for 
women, and society has already become accustomed to 
the idea.

From the very outset, the Preparatory Medical Department at the 
Faculty of Mathematics and Natural Sciences at the newly-opened 
University of Warsaw, and later from 1916, the Faculty of Medicine 
of the University of Warsaw, were very popular with women. In the 
first years of the University’s functioning, the percentage of women 
students admitted to these and to other faculties continued to grow. 
In 1915 there were pharmaceutical courses; from the 1917/18 academ-
ic year they were renamed Pharmaceutical Department (Pol. Studium 
Farmaceutyczne) and from 1926 the Faculty of Phamaceutics. In 1920 
a State Institute of Dentistry was established, under the aegis of the 
Faculty of Medicine; it also educated women dentists at an advanced 
level. In the 1930s about 40% of the students at the University of War-
saw were women.

The most feminized university faculties were medicine and human-
ities, where women eventually became assistants, thus launching their 
academic careers in this manner. Eleonora Reicher and Marta Erlich 
were the first women in the Faculty of Medicine to be given the right to 
lecture and to be awarded the title ‘docent’ (Br: Reader. US: Associate 
Professor). Janina Dąbrowska, who in 1921 defended her doctoral the-
sis and obtained her habilitation (post-doctoral) degree in 1945, and 
Janina Misiewicz, who became an assistant in the Internal Diseases 
Clinic at the University of Warsaw in 1921, and two years later defend-
ed her doctoral thesis, both symbolize the changes which were taking 
place in academic life. 

After the Second World War, women made a significant contribu-
tion to the reconstruction of university life. Over the next decades they 
played a major role in academic and social life. At the same time their 
work and research contributed to the development of science and the 
dissemination of knowledge in various fields.

Women in the academic 
tradition of Warsaw
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Studentki Państwowego Instytutu Dentystycznego podczas wykładu  
prof. H. Wilgi z dentystyki zachowawczej, ok. 1926 r. Fot. Wydział 
Lekarsko-Dentystyczny WUM

Students of the State Institute of Dentistry during a lecture given by 
Professor H. Wilga from Preventive Dentistry, c. 1926. Photo: Department 
of Dentistry, Medical University of Warsaw



Studentki Państwowego Instytutu Dentystycznego podczas zajęć z dentystyki 
zachowawczej (przygotowanie fantomów) z asystentką P. Grądzyńską ,  
ok. 1926 roku. Fot. Wydział Lekarsko-Dentystyczny WUM
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Students of the Institute of Dentistry during classes z dentystyki 
zachowawczej (przygotowanie fantomów) z asystentką P. Grądzyńską ,  
ok. 1926 roku. Fot. Wydział Lekarsko-Dentystyczny

21
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Teresa Ciszkiewiczowa 
(1848–1921) 

Jedna z pierwszych polskich lekarek,  
działaczka polityczna i społeczna. Dy-
plom lekarski otrzymała w 1879 r. w Bernie 
w Szwajcarii, który nostryfikowała w 1883 r. 
w Petersburgu. Pracowała w Warszawie jako 
ginekolog położnik. W 1886 r. stanęła na 
czele tajnej organizacji Koło Kobiet Polskich. 
W czasie I wojny światowej działała w Pol-
skim Towarzystwie Pomocy Ofiarom Wojny, 
współpracowała też z Polską Organizacją 
Wojskową i działała w Macierzy Szkolnej.

One of the first women doctors in Poland; 
political and social activist. She received 
her diploma in medicine in 1879 from the 
University of Bern in Switzerland, which 
was validated in St. Petersburg in 1883. She 
worked as a gynaecologist-obstetrician in 
Warsaw. In 1886 she was head of a clan-
destine organization known as the Polish 
Women’s Circle. During the First World War 
she was active of the Polish Society for the 
Protection of Victims of War; she also collab-
orated with the Polish Military Organization 
and was active in the Education Society (Pol: 
Macierz Szkolna).

Fot. Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie

Photo: PAU and PAN Academic Library in Kraków

Female Doctors
Lekarki
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Dyplom doktora medycyny otrzymała w 1898 r. w Paryżu, 
który nostryfikowała w 1907 r. w Moskwie. Pracowała jako 
internistka i pediatra w Warszawie. Działała również w wie-
lu różnych organizacjach społecznych. W czasie I wojny 
światowej prowadziła szpital wojskowy i organizowała 
kursy dla sanitariuszy. W 1922 r. wstąpiła do PPS, w 1926 r. 
założyła Towarzystwo Lekarek Polskich. Opracowała pro-
jekt kodeksu etyki lekarskiej. W 1931 r. została skazana 
na rok więzienia za udział w manifestacji przeciwników 
procesu brzeskiego. W 1932 r. stworzyła pierwszą polską 
Poradnię Świadomego Macierzyństwa.

Justyna Budzińska Tylicka 
(1867–1936)

Fot. Narodowe 
Archiwum Cyfrowe

Photo: National 
Digital Archives

She received her diploma in medicine in Paris in 1898, 
which was validated in Moscow in 1907. She worked in 
Warsaw as a general-practitioner and paediatrician. She 
was also active in many social organizations. During the 
First World War she ran a military hospital and organized 
nursing courses. In 1922 she joined the Polish Socialist 
Party (PPS), and in 1926 founded the Association of Pol-
ish Female Physicians. She drew up a draft code of medical 
ethics. In 1931 she was sentenced to a year’s imprisonment 
for participating in a demonstration against the Brest trials 
(Pol: Proces brzeski). In 1932 she established the first Polish 
Clinic of Informed Motherhood.



24

In 1940 she began her studies at the clandestine Faculty 
of Medicine at the University of Warsaw, which she con-
tinued at Dr. Jan Zaorski’s Private Vocational School  for 
Sanitary Personnel in Warsaw (Pol: Prywatna Szkoła 
Zawodowa Dr. Jana Zaorskiego dla Pomocniczego Persone-
lu Sanitarnego). She took part in the Warsaw Uprising as 
a nurse under the pseudonym ‘Barbara’. She completed her 
medical studies at the so-called Boremlowska Academy in 
1946. She worked as a paediatrician until 2002.

Barbara Zawirska-Roefler 
(1924–2014)

W 1940 r. rozpoczęła studia na tajnym Wydziale Lekar- 
skim Uniwersytetu Warszawskiego, które kontynuowa-
ła w Prywatnej Szkole Zawodowej Dr. Jana Zaorskiego dla 
Pomocniczego Personelu Sanitarnego w Warszawie. Uczest-
niczyła w Powstaniu Warszawskim jako sanitariuszka pod 
pseudonimem „Barbara”. Studia medyczne ukończyła na 
tzw. „Akademii Boremlowskiej” w 1946 r. Pracowała w za-
wodzie lekarza pediatry do 2002 r.

Fot. zbiory prywatne Marka Roeflera

Photo: private collection of Marek Roefler

Female Doctors
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Dr n. med. Agnieszka Mazur badająca 
dziecko w Oddziale Alergologii 
i Pneumunologii Wieku Dziecięcego, 
2016 r. Fot. Dział Fotomedyczny WUM

Lekarki Szpitala klinicznego Akademii Medycznej 
w Warszawie. Na zdjęciu po prawej stronie Doc. dr med. 
Janina Marks-Niżnikowska, w trakcie osłuchiwania dziecka. 
Lata 70. XX w. Fot. Muzeum Historii Medycyny WUM

Dr n. Med. Agnieszka Mazur 
examining a child in the Department 
of Allergology and Pneumunology 
of the Children’s Ages, 2016. Photo: 
Photomedical Department, Warsaw 
University of Medicine

Doctors of the Clinical Hospital of the Medical Academy 
in Warsaw. In the picture on the right Doc. Dr. med. Janina 
Marks-Niżnikowska, during the auscultation of the child. 
1970s. Photo: Museum of the History of Medicine, Medical 
University of Warsaw

grażyna.jermakowicz
Notatka
Szpitala Klinicznego



Sylwia Strzelec – studentka Wydziału Farmacji WUM podczas zajęć w Zakładzie 
Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii, 2016 r. Fot. Dział Fotomedyczny WUM

Sylwia Strzelec – student of the Faculty of Pharmacy of the Medical University 
of Warsaw during classes in the Department of Applied Pharmacy and 
Biomedical Engineering, 2016. Photo: Photomedical Department, Medical 
Univeristy of Warsaw
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Zofia Steinberg 
(1898–1977)

Pochodziła z Warszawy, studentka Wydziału Mate-
matyczno-Przyrodniczego, immatrykulowana dnia 
2 grudnia 1915 r., następnie przeniesiona za zgodą 
dziekana Leona Kryńskiego w dniu 4 października 
1916 r. na Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszaw-
skiego.

She came from Warsaw and was a student at the Fac-
ulty of Mathematics and Natural Sciences; she was 
enrolled on 2 December 1915, then on 4 October 
1916 transferred, with the consent of the dean, Leon 
Kryński, to the Faculty of Medicine at the University 
of Warsaw, 1917.

Fot. Archiwum 
UW

Photo: 
Archives of the 
University of 
Warsaw
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Dom Akademiczek przy ul. Górnośląskiej 14.
Warszawa, 1936. Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Student Hall of Residence for Women at 14 Górnośląska 
Street. Warsaw, 1936. Photo: National Digital Archives



Female students from the Faculty of Medicine during 
the rebuilding of the Faculty of Forensic Medicine at 
the University of Warsaw, 1947. Photo: Museum of the 
History of Medicine, Medical University of Warsaw 
(WUM)

Studentki Wydziału Lekarskiego podczas odbudowy 
Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu 
Warszawskiego, 1947. Fot. Muzeum Historii 
Medycyny WUM
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She came from Warsaw; in 1948 she enrolled as a student 
of the Faculty of Medicine of the University of War-
saw 1948–53. Physician employed in 1960 at the Marcin 
Kasprzak Radio Factory. From 1965 specialist in occupa-
tional diseases at the Rosa Luxemburg Factory which made 
lamps.

Irena Brydowska-Skórzewska 
(ur. 1929)

Pochodzi z Warszawy, immatrykulowana w 1948 r. Stu-
dentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego 
i Akademii Medycznej w latach 1948 -53. Lekarz internista 
zatrudniona w 1960 r. w Zakładach Radiowych im. Kasprza-
ka. Od 1965 r. specjalista chorób zawodowych w Zakładach 
im. Róży Luksemburg.

Fot. Muzeum Historii Medycyny WUM

Photo: Museum of the History of Medicine, Medical 
University of Warsaw

Students
Studentki
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Studentka Akademii Medycznej przy wejściu 
do budynku Collegium Anatomicum przy ul. 
Chałubińskiego, lata 70. XX w. Fot. Muzeum 
Historii Medycyny WUM

Student of the Medical Academy at the exit 
to the Collegium Anatomicum Building at 
Chałubiński Street, 1970s. Photo: Museum of 
the History of Medicine, Medical University of 
Warsaw
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Studentki Akademii Medycznej rocznika 1951-57 w czasie obchodów 
święta 1 maja 1953 r., od prawej: Wiesława Andruszkiewicz, Barbara 
Rybacka, Janina Chabik, Amelia Dziubińska, Maria Wróblewska, Hanna 
Tyza, Zofia Koźmińska. Fot. ze zbiorów prof. Marii Wróblewskiej

Female students of the Medical Academy from the class of 1951–
57 during  May Day celebrations in 1953; from right: Wiesława 
Andruszkiewicz, Barbara Rybacka, Janina Chabik, Amelia Dziubińska, 
Maria Wróblewska, Hanna Tyza, Zofia Koźmińska. Photo: collection of 
Professor Maria Wróblewska

Studenci wychodzący z budynku Collegium Anatomicum Akademii 
Medycznej w Warszawie, lata 70. XX w. Fot. Muzeum Historii 
Medycyny WUM

Students leaving the Collegium Anatomicum Building at the Medical 
Academy in Warsaw, 1970s. Photo: Museum of the History of Medicine, 
Medical University of Warsaw
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Anna Siedlecka 
(ur. 1892) 

W 1917 r. ukończyła Żeński Instytut 
Medyczny w Petersburgu i objęła posadę 
lekarza w szpitalu psychiatrycznym 
w Kamieńcu Podolskim. W latach 20. 
XX w. była starszą asystentką w Zakładzie 
Anatomii Patologicznej na Wydziale 
Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego, 
a także kierownikiem prosektury 
w Szpitalu św. Ducha. W 1924 r. uzyskała 
stopień doktora nauk medycznych. 

In 1917 she graduated from the Women’s 
Medical Institute in St. Petersburg and 
took up a post as a doctor in a psychiat-
ric hospital in Kamieniec Podolski (now 
Kamianets-Podilskyi, western Ukraine). 
In the 1920s she was a senior assistant in 
the Department of Pathological Anatomy 
at the Faculty of Medicine of the Uni-
versity of Warsaw, as well as head of the 
dissecting room at the Holy Spirit Hos-
pital. In 1924 she obtained a doctorate in 
medicine.

Fot. Archiwum UW

Photo: Archives of the 
University of Warsaw
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Studiowała na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskie-
go. Kierowała pierwszym w Polsce Oddziałem Noworodków przy 
Klinice Położniczo-Ginekologicznej prof. Adama Czyżewicza 
w Warszawie. W 1926 r. została docentem, od 1938 r. profesorem 
pediatrii Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie Akademii Me-
dycznej w Warszawie.

Marta Erlich (1878–1963)

Fot. Muzeum Historii Medycyny WUM

Photo: Museum of the History of 
Medicine, Medical University of Warsaw

She studied at the Faculty of Medicine at the University of War-
saw. She headed the first department for newborn babies in Po-
land at the Adam Czyżewicz Clinic of Obstetrics and Gynaecol-
ogy in Warsaw. In 1926 she became a ‘docent’ (Br: Reader; US: 
associated professor), and from 1938 was professor of paediatrics 
at the University of Warsaw, and later at the Academy of Medicine 
in Warsaw.

Twórczyni reumatologii polskiej, dyplom lekarza uzyskała w 1917 r. 
w Bernie w Szwajcarii. W latach 1917-20 była asystentem kliniki cho-
rób wewnętrznych na uniwersytecie w tymże mieście. W latach 
1921-27 była starszym asystentem II Kliniki Chorób Wewnętrznych 
UW, a w latach 1927-39 adiunktem Klinicznej Poradni Wychowania 
Fizycznego. W 1932 r. zorganizowała, a następnie do 1939 r. kierowa-
ła pierwszą Poradnią Przeciwreumatyczną. W 1947 r. uzyskała tytuł 
profesora. Powołała Państwowy Instytut Reumatologiczny i w latach  
1949-50 prowadziła Katedrę Reumatologii na Wydziale Lekarskim UW, 
a od 1950 do 1956 w Akademii Medycznej

Eleonora Raicher (1884–1973)

The founder of Polish rheumatology, she received her doctor’s diploma 
in 1917 from the University of Bern in Switzerland. In the years 1917–20 
she was an assistant in the internal diseases clinic of that university. 
In the years 1921–27 she was a senior assistant in the Second Clinic of 
Internal Diseases at the University of Warsaw and in 1927–39 senior 
lecturer at the Clinic of Physical Education. In 1932 she organized and 
until 1939 headed the first Outpatient Rheumatism Clinic. In 1947 she 
was awarded the title of professor. She established the National Rheu-
matology Institute and in the years 1949–50 headed the Rheumatology 
Department of the Faculty of Medicine of the University of Warsaw, on 
1950–56 in Medical Academy

Fot. Główna Biblioteka Lekarska  
im. Stanisława Konopki w Warszawie

Photo: The Main Medical Library 
Stanisław Konopka in Warsaw
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She obtained her diploma in 1914 at the Women’s Insti-
tute of Medicine in St. Petersburg. In 1919 she began her 
forty-one year career at the Department of Pathological 
Anatomy at the Faculty of Medicine of the University of 
Warsaw. At the same time she was head of the Histopatho-
logical Laboratory of the Transfiguration Hospital (Pol: 
Szpital Przemienienia Pańskiego). In 1921 she defended her 
doctoral thesis and obtained her post-doctoral degree (ha-
bilitation) in 1945. During the occupation she lectured in 
medicine at the clandestine underground university. In the 
years 1954–55 she was deputy rector for teaching matters 
at the Medical Academy in Warsaw.

Janina Dąbrowska (1890–1987)

Dyplom uzyskała w 1914 r. w Żeńskim Instytucie Me- 
dycznym w Petersburgu. W 1919 r. rozpoczęła czterdzie-
stojednoletnią pracę w Zakładzie Anatomii Patologicznej 
Wydziału Lekarskiego UW. Jednocześnie kierowała Pracow-
nią Histopatologiczną Szpitala Przemienienia Pańskiego. 
W 1921 r. obroniła pracę doktorską, zaś habilitację uzyskała 
w 1945 r. W czasie okupacji prowadziła wykłady na tajnych 
studiach medycznych. W latach 1954-55 pełniła obowiąz-
ki prorektora do spraw dydaktyki Akademii Medycznej 
w Warszawie.

Fot. obrazu Marka Bojarskiego, 
1980, olej na płótnie, Muzeum 
Historii Medycyny WUM

Photo of Marek Bojarski’s painting, 
1980, oil on canvas, Museum of 
the History of Medicine, Medical 
University of Warsaw

Academic teachers
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Halina Strzelecka (ur. 1928)

Studia ukończyła na Wydziale Farma-
ceutycznym AM w Warszawie w 1951 r. 
i rozpoczęła pracę w Katedrze Farmako-
gnozji. W latach 1972-75 była dziekanem 
Wydziału Farmaceutycznego. W 1992 r. 
uzyskała tytuł profesora zwyczajne-
go. Kierunkiem jej badań były rośliny 
lecznicze, ich działanie i bezpieczne za-
stosowanie. Wprowadziła pierwszy po 
wojnie preparat o działaniu insektobój-
czym. Autorka podręczników z zakresu 
badań leku roślinnego oraz licznych 
prac naukowych i poglądowych, m.in. 
Farmakopei Polskiej. Uczestniczka Po-
wstania Warszawskiego – sanitariuszka 
i łączniczka, pseudonim „Grażyna”.

She graduated from the Faculty of 
Pharmacy at the Medical Academy in 
Warsaw in 1951 and began working in 
the Department of Pharmacognosy. 
In the years 1972–75 she was dean of 
the Faculty of Pharmacy. In 1992 she 
obtained the title of professor. Her re-
search focused on medicinal plants, 
their indications and safe use. She in-
troduced the first insecticide after the 
war. Author of textbooks on research 
into plant medicine and many scientific 
and reference works, including Farma-
kopea Polska (Polish Pharmacopoeia). 
She participated in the Warsaw Upris-
ing as a nurse and liaison officer under 
the pseudonym ‘Grażyna’.

W pracowni fitochemicznej Akademii 
Medycznej w Warszawie ok. 1952 r. 
Fot. ze zbiorów Haliny Strzeleckiej

Phytochemical laboratory at the 
Medical Academy in Warsaw, c. 1952. 
Photo: private collection of Halina 
Strzelecka
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Fot. Dział Fotomedyczny WUM

Photo: Photomedical Department, 
Medical University of Warsaw

Ewa Radwańska (ur. 1938)

Profesor położnictwa i ginekologii oraz kierownik Sekcji 
Endokrynologii Reprodukcji i Niepłodności w Rush Uni-
versity Medical Center w Chicago. W 2002 r. jako pierwsza 
kobieta otrzymała tytuł doktora honoris causa Akademii 
Medycznej w Warszawie.

Professor of Obstetrics-Gynaecology and head of the Re-
productive Endocrinology and Infertility section at the 
Rush University Medical Center in Chicago. In 2002 she 
was the first woman to be awarded an honorary degree by 
the Medical Academy in Warsaw.
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Amerykańska pielęgniarka. Pierwsza dyrektorka i organiza- 
torka Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. Dzięki ogrom-
nemu doświadczeniu w zakresie szkolnictwa i administracji 
opracowała program nauki i regulamin dla przyszłych słu-
chaczek. Spopularyzowała zawód pielęgniarki.

Helen Bridge (1885–1964)

Pierwsze grono pedagogiczne Warszawskiej Szkoły 
Pielęgniarstwa: od prawej Aleksandra Zarzycka, Helen Bridge 
− dyrektorka szkoły, Stella Tylska, 1921. Fot. Archiwum Koła 
Absolwentek WSP przy Polskim Towarzystwie Pielęgniarskim

The first teaching group at the Warsaw School of Nursing 
(WSP); from right: Aleksandra Zarzycka, Helen Bridge –  
director of the school, Stella Tylska, 1921. Photo: Archives of 
the Graduates’ Circle of the Warsaw School of Nursing at the 
Polish Nursing Association

American Nurse. The first director and organizer of the 
Warsaw School of Nursing. Having extensive experience 
in education and administration, she established a pro-
gramme of study and rules for future students. She popu-
larized the nursing profession.

Midwives and Nurses
Położne i pielęgniarki



Uczennice I kursu Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa: w środku Helen Bridge – dyrektorka szkoły, Stella 
Tylska, Jadwiga Romanowska, Maria Babicka-Zachertowa oraz Stefania Ziembińska-Potocka. Fot. Archiwum 
Koła Absolwentek WSP przy Polskim Towarzystwie Pielęgniarskim

Students of the first course of the Warsaw School of Nursing (WSP); in the centre: Helen Bridge – director of 
the school, Stella Tylska, Jadwiga Romanowska, Maria Babicka-Zachert and Stefania Ziembińska-Potocka. 
Photo: Archives of the Graduates’ Circle of the Warsaw School of Nursing at the Polish Nursing Association

Siostry Szarytki ze Szpitala św. Rocha w Warszawie 
uczestniczące w kursie pielęgniarek zorganizowanym 
przez Polską Ligę Ochrony Przeciwgazowej, 1932. Fot. 
Muzeum Historii Medycyny WUM

Nuns of the Order of the Sisters of Charity from 
St. Roch’s  Hospital in Warsaw participating in the 
nursing course organized by the Polish Air and 
Chemical Defence League (Pol: Polska Liga Ochrony 
Przeciwgazowej, 1932. Photo: Museum of the History of 
Medicine, Medical University of Warsaw
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Warsaw Municipal School 
of Midwives, 1930. Photo: 
Museum of the History 
of Medicine, Medical 
University of Warsaw

Warszawska Miejska 
Szkoła Położnych, 1930. 
Fot. Muzeum Historii 
Medycyny WUM
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Pielęgniarki z Kliniki Położniczo-Ginekologicznej Szpitala Dzieciątka Jezus, 1925. 
Fot. Muzeum Historii Medycyny WUM

Nurses from the Obstetrics and Gynaecology Clinic at the Child Jesus Hospital, 1925. 
Photo: Museum of the History of Medicine, Medical University of Warsaw

Midwives and Nurses
Położne i pielęgniarki
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Pielęgniarki ze szpitala klinicznego Akademii Medycznej w Warszawie, II poł. XX w.  
Fot. Muzeum Historii Medycyny WUM

Nurses  from the hospital of the Medical Academy in Warsaw, Second half XX century. 
Photo: Museum of the History of Medicine, Medical University of Warsaw

Monika Rachwał, pielęgniarka Zakładu 
Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM. 
Fot. Dział Fotomedyczny WUM

Monika Rachwał, nurse at the Obstetrics 
and Gynaecology Teaching Department of 
the Medical University of Warsaw. Photo: 
Photomedical Department, Medical University 
of Warsaw
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5.  lek. med. Aleksandra Piechuta 
 Doktorantka
6.  mgr Małgorzata Rejnik 
 Kanclerz WUM
7.  dr hab. Joanna Gotlib 
 Prodziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu 

ds. Oddziału Zdrowia Publicznego
8.  prof. dr hab. Magdalena Durlik 
 Kierownik Kliniki Medycyny 

Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób 
Wewnętrznych

9.  prof. dr hab. Agnieszka Pietrosiuk 
 Kierownik Zakładu Biologii 

Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin 
Leczniczych

1. mgr Monika Leszczyńska 
 Kierownik dziekanatu II Wydziału 

Lekarskiego
2.  Zuzanna Strząskalska-Kliś 
 Przedstawicielka studentów Wydziału 

Nauki o Zdrowiu
3.  Natalia Bierezowicz 
 Przedstawicielka studentów 

I Wydziału Lekarskiego, 
Przewodnicząca Zarządu Głównego 
Samorządu Studentów

4.  Katarzyna Leśniak 
 Kierownik Sekcji Rektorat, Centrum 

Dydaktyki i Centrum Biblioteczno- 
-Informacyjnego

Female members of the Senate and the Chancellor, the Bursar and Director of the Main Library of the Medical University 
of Warsaw on 21 January 2019. Photo: Photomedical Department, Medical University of Warsaw (WUM)

Członkinie Senatu oraz Kanclerz, Kwestor i Dyrektor Biblioteki Głównej WUM podczas obrad Senatu 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dniu 21 stycznia 2019 r. Fot. Dział Fotomedyczny WUM

grażyna.jermakowicz
Notatka
WUM zlikwidować
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10.  dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek 
 Prodziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu 

ds. Oddziału Pielęgniarstwa
11.  mgr Jolanta Ilków 
 Kwestor WUM
12.  prof. dr hab. Barbara Górnicka 
 Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
13.  prof. dr hab. Alicja Wiercińska-Drapało
  Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, 

Tropikalnych i Hepatologii
14.  prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska- 

-Nastalska 
 Dziekan Wydziału Lekarsko- 

-Dentystycznego

15.  prof. dr hab. Grażyna Nowicka 
 Prodziekan Wydziału 

Farmaceutycznego ds. Oddziału 
Medycyny Laboratoryjnej

16.  prof. dr hab. Agnieszka Cudnoch- 
-Jędrzejewska 

 Prodziekan I Wydziału Lekarskiego
17.  prof. dr hab. Dagmara Mirowska-Guzel 
 Kierownik Katedry Farmakologii 

Doświadczalnej i Klinicznej
18.  dr hab. n. farm. Magdalena Bujalska- 

-Zadrożny 
 Kierownik Zakładu Farmakodynamiki 

Wydziału Farmaceutycznego
19.  dr Barbara Pietrzak-Bilińska 
 Adiunkt Zakładu Ortodoncji Wydziału 

Lekarsko-Dentystycznego

20.  prof. dr hab. Joanna Matuszkiewicz- 
-Rowińska 

 Kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, 
Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych

21.  prof. dr hab. Bożena Werner 
 Prodziekan ds. Oddziału Nauczania 

w Języku Angielskim
22.  mgr Irmina Utrata 
 Dyrektor Biblioteki Głównej WUM
23.  mgr Jolanta Nowak 
 Zastępca Kierownika Dziekanatu 

Wydziału Nauki o Zdrowiu
24.  prof. dr hab. Lidia Rudnicka 
 Prodziekan I Wydziału Lekarskiego  

ds. Nauki



Muzeum Historii Medycyny  
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Żwirki i Wigury 63
02-091 Warszawa
www.muzeum.wum.edu.pl

Museum of the History of Medicine 
at the Medical University of Warsaw
63 Żwirki i Wigury St.
02-091 Warsaw, Poland

organizatorzy    organizers

partnerzy    partners

Personifikacja Zdrowotności,  
[w:] Cesare Ripa, Ikonologia,  

Kraków 1992

Personification of Health, 
[in:] Cesare Ripa, Iconologia, 

Kraków 1992


