


Jest ta ki żart. Ma ło śmiesz ny, ale 
też są w nim licz by: Uni wer sy tet 
im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna -
niu do te go, by wy brać pierw szą 
rek tor kę, doj rze wał po nad sto lat 
(wy bra na w 2020 prof. dr hab. 
Bo gu mi ła Ka niew ska), Uni wer -
sy tet War szaw ski doj rze wał pra -
wie dwie ście (wy bra na w 2005 
prof. Ka ta rzy na Cha ła siń ska -
-Ma cu kow), a Uni wer sy tet Ja giel -
loń ski mi mo 656 lat hi sto rii wciąż 
tej sztu ki do ko nać nie umie… 
(Mó wi się, że naj star szej pol skiej 
uczel ni po trze ba chy ba współ cze -
snej Na woj ki, któ ra ze chcia ła by 
przy wdziać mę skie sza ty i któ rej 
nie strasz ny był by na wet ko niec 
w klasz to rze).  

Wnio sek, ja ki pły nie z po wyż -
szych przy kła dów, jest dość oczy -
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KROJU

PIO NIER KI  
W POL SKICH UCZEL NIACH   

1950 prof. Eu ge nia Sto łyh wo 
– pierw sza w hi sto rii pol skich uczel ni ko -
bie ta rek tor: by ła rek tor ką WSWF (dziś 
AWF w Kra ko wie) w la tach 1950-1955  

1952 prof. Ste fa nia Ło ba czew ska 
– pierw sza rek tor ka w hi sto rii pol skich 
uczel ni ar ty stycz nych: PWSM (dziś AM) 
w Kra ko wie w la tach 1952-1955  

2005 prof. Ka ta rzy na Cha ła siń ska -
-Ma cu kow – pierw sza rek tor ka w hi sto rii 
pol skich uni wer sy te tów kla sycz nych: by ła 
rek tor ką Uni wer sy te tu War szaw skie go 
w la tach 2005-2012  

2008 prof. Ma ria No wic ka -Skow ron 
– pierw sza rek tor ka w hi sto rii pol skich 
uczel ni tech nicz nych: by ła rek tor ką Po li -
tech ni ki Czę sto chow skiej w la tach 2008-
2016 

Jest ta kie zdję cie. Z pierw sze go 
po sie dze nia Pre zy dium KRASP ka -
den cji 2016-2020. Na fo to gra fii 
w peł nym słoń cu sto ją po waż ni 
pa no wie w gar ni tu rach. Sa mi pa -
no wie. Ktoś po wie: nic dziw ne go, 
w po przed niej ka den cji wła dzę 
ko bie tom po wie rzy ło je dy nie pięć 
pu blicz nych uczel ni aka de mic kich 
(trzy ar ty stycz ne i dwie pe da go -
gicz ne) i do władz ogól no pol skich 
się nie prze bi ły… 

Jest ta kie ba da nie. Bar dzo świe -
że – dr An na Po kor ska z Ka te -
dry Ba dań nad Szkol nic twem 
Wyż szym i Na uką UMK w To ru niu 
opu bli ko wa ła je na po cząt ku 2020 
roku. Zgod nie z nim w la -
tach 1990-2019 na pu blicz nych 
uni wer sy te tach wśród rek to rów 
by ło tyl ko 2 proc. ko biet! 

DLA NIE KTÓ RYCH TO HI STO RYCZ NY MO MENT I ZNAK,  
ŻE KA DEN CJA REK TOR SKA 2020-2024 BĘ DZIE PRZE ŁO MO WA,  

JE ŚLI CHO DZI O RÓW NY DLA OBU PŁCI DO STĘP DO NAJ WYŻ SZYCH  
STA NO WISK NA POL SKICH UCZEL NIACH. DLA IN NYCH TO TYL KO  

PO TWIER DZE NIE ZA SA DY, ŻE GDY NAD CHO DZĄ NIE PEW NE CZA SY I WYJ ŚCIE 
Z KRY ZY SU WY MA GA WY SIŁ KU, SZU KA SIĘ DO RO BO TY KO BIET… 

 JED NO JEST PEW NE: WY BÓR AŻ 13 KO BIET NA REK TOR KI PU BLICZ NYCH 
UCZEL NI AKA DE MIC KICH SPO RO NA MIE SZAŁ W ŚWIE CIE SZKOL NIC TWA  

WYŻ SZE GO, ALE TEŻ OB NA ŻYŁ SMUT NĄ PRAW DĘ:  
DI VER SI TY TO DLA NAS SŁO WO WCIĄŻ OB CE.

O KOBIECYM
TOGA



wi sty: w pol skim świe cie uni wer sy -
tec kim płeć ma zna cze nie. To, co 
dla męż czyzn jest Gu ba łów ką, dla 
ko biet wciąż wy ma ga wy sił ku 
na mia rę zdo by cia Mo unt Eve re stu. 
Sta ty sty ki nie da się oszu kać – o ile 
wśród stu den tek prze wa ża ją ko -
bie ty (w ro ku aka de mic -
kim 2018/2019 sta no wi ły 58 proc. 
ogól nej licz by stu den tów), o ty le 
w przy pad ku dok to ran tów pro por -
cje płci się wy rów nu ją, a im wy żej 
w ka rie rze na uko wej, tym sze re gi 
ko biet sta ją się co raz mniej licz ne 
(wśród osób z ty tu łem pro fe sor -
skim już tyl ko ok. jed na czwar ta 
to ko bie ty). Na to miast pro cent 
ko biet wśród rek to rów uczel -
ni pu blicz nych w Pol sce był 
w cią gu ostat nich 30 lat był tak 
ni ski (wspo mnia ne wy żej 2 
proc.), że… nie mal nie zau wa żal -
ny. Rek tor w Pol sce to wciąż ra czej 
ar che typ li de ra (rzecz ja sna: mę ski) 
niż funk cja. 

O przy czy nach tej sy tu acji na pi -
sa no już to my (to m.in. skost nia -
łość uni wer sy tec kich struk tur 
i tra dy cji, za ko rze nie nie ich w war -
to ściach po strze ga nych ja ko ty po -
wo mę skie, ste reo ty py do ty czą ce 
te go, co jest ro lą męż czy zny, a co 
ko bie ty, in ne dla obu płci prio ry te -
ty, ma ła wia ra w kom pe ten cje ko -
biet, ale też – co ma nie ba ga tel ne 
zna cze nie – czę ste dla ko biet po -
wąt pie wa nie w swo je moż li wo ści 
i szan se). Nie któ re z elek tek 
w wy wia dach po wy gra nych wy -
bo rach sa me przy zna wa ły np., że 
w to ku ży cia za wo do we go 
na uczel ni nie raz spo ty ka ły się 
z po błaż li wo ścią ko le gów wo bec 
prze ja wia nych przez nie am bi cji al -
bo że czu ły się mniej sły sza ne, nie -
wi dzial ne.  

We dług ra por tu Fun da cji Edu ka -
cyj nej Per spek ty wy i Ci ti Fo un da -
tion – Ko bie ty w tech no lo -
giach 2020 – ko bie ty na uczel niach 
wciąż do świad cza ją nie rów ne go 
trak to wa nia. Przy kła do wo w śro -
do wi sku uczel ni tech nicz nych 
i na wy dzia łach ści słych uni wer sy -
te tów po nad po ło wa stu den tek 
na dal sły szy sek si stow skie ko men -

Co za tem za de cy do wa ło o te go -
rocz nej wy gra nej rek to rek? Z pew -
no ścią sam fakt kan dy do wa nia 
(bo ko biet, któ re sta nę ły do wy bo -
rów na ka den cję 2020-2024 by ło jak 
na pol skie wa run ki spo ro – symp to -
ma tycz ne mo że być np. że na Po li -
tech ni ce Bia ło stoc kiej o funk cję rek -
to ra ubie ga ły się tyl ko ko bie ty 
– prof. Mar ta Ko sior -Ka zbe ruk 
i prof. Jo an na Ej dys). Na pew no 
kom pe ten cje i do świad cze nie 
zgro ma dzo ne na sta no wi skach 
me ne dżer skich na uczel ni (np. 

prof. Elż bie ta Żą dziń ska, rek tor -
ka elekt ka Uni wer sy te tu Łódz kie go, 
na ad mi ni stra cyj ną ścież kę ka rie ry 
wkro czy ła w 2005 r. i peł ni ła ko lej -
no funk cje pro dzie ka na, dzie ka -
na i pro rek to ra; z ko lei prof. Bo gu -
mi ła Ka niew ska, gdy w 2012 r. 
zo sta ła na UAM dzie ka nem, zde cy -
do wa ła się pod jąć stu dia MBA, by 
le piej ra dzić so bie w no wej dla niej 
ro li).  

Ale, pa ra dok sal nie, zna cze nie 
w od nie sie niu suk ce su mia ła też… 
płeć kan dy da tek. I nie cho dzi tu 
tyl ko o za ło że nie, że „gdzie ko bie -
ta rzą dzi, COVID nie za błą dzi” 
(tak, wspól nie z prof. Da nu tą 
Za wadz ką, rek tor ką elekt ką Po -
li tech ni ki Ko sza liń skiej ra po wał (!) 
w ma ju, w ra mach wy zwa nia 
#hot16c hallenge2, pro rek tor PK, 
prof. To masz Kró li kow ski).  

Li czy się też to, ja kie obiet ni ce 
skła da ły w pro gra mach wy bor -
czych ko bie ty star tu ją ce do rek tor -
skiej funk cji. To np.: jed ność w róż -
no rod no ści (prof. Elż bie ta 
Żą dziń ska, UŁ), bli żej lu dzi, bli żej 
po trzeb (prof. Da nu ta Za wadz ka, 
PK), de mo kra tycz ne part ner stwo 
i współ pra cu ją ca wspól no ta (prof. 
Ce li na Ol szak, UE w Ka to wi cach), 
trans pa rent ność za rzą dza nia i otwar -
tość (prof. Bar ba ra Mar cin kow ska, 
APS w War sza wie) czy ko lek tyw ne 
dzia ła nie (prof. Elż bie ta Wtor kow -
ska, AMuz w Byd gosz czy).  

Dzi siaj istot ność tych wła śnie 
cech, po strze ga nych ja ko „ko bie -
ce”, czy li: gro ma dze nie ka pi ta łu 
spo łecz ne go, na pę dza ne umie jęt -
no ścią współ pra cy i kom pe ten cja -
mi ko mu ni ka cyj ny mi, sta je się co -
raz bar dziej oczy wi sta na wet 
w tak tra dy cyj nie hie rar chicz nych 
jak uni wer sy tec kie śro do wi skach. 
Dość przy to czyć prof. Le cha 
Dzie ni sa, rek to ra PB, któ ry wy bór 
prof. Mar ty Ko sior -Ka zbe ruk 
skwi to wał na stę pu ją co: Wy gra ła 
ko bie ta (…) ob da rzo na więk szym 
za ufa niem spo łecz nym, co jest bar -
dzo waż ne. 

Czy „prze łom” z 2020 ro ku 
moż na trak to wać ja ko po czą tek 
trwa łej zmia ny ob li cza pol skich 
uczel ni? Miej my na dzie ję, bo nie -
rów ność płci dla każ dej spo łecz -
no ści ozna cza mar no wa nie po ten -
cja łu. Dla uczel ni zmar no wa ne 
ta len ty skut ko wać mo gą dłuż szą 
dro gą do in no wa cji w kon tek ście 
roz wo ju na uki czy mniej szą kon -
ku ren cyj no ścią na edu ka cyj nym 
ryn ku w za kre sie wi dzial no ści 
w aka de mic kim świe cie.  

 
*** 

Bę dzie ta kie zdję cie. Rok 2024. 
Pierw sze spo tka nie Pre zy dium 
KRASP no wej ka den cji. Na fo to -
gra fii w peł nym słoń cu i z sym pa -
tycz ny mi uśmie cha mi sto ją pa nie 
i pa no wie, w rów nych pro por -
cjach… Ach, roz ma rzy li śmy się 
w Per spek ty wach chy ba nad mier nie! 

MAG DA TY TU ŁA 

ta rze, bar dzo czę sto ze stro ny 
wy kła dow ców.  

Do świad cze nia te prze no szą się 
po tem na ko lej ne szcze ble ka rie -
ry, gdzie wie le ko biet ma po czu cie 
ist nie nia tzw. szkla ne go su fi tu 
– nie me ry to rycz nych ba rier blo -
ku ją cych ich awans.  

Część z ko biet na eks po no wa -
nych sta no wi skach bo ry ka się tak -
że z tzw. syn dro mem oszust ki. Po -
le ga to na ir ra cjo nal nym po czu ciu 
bra ku kom pe ten cji do spra wo wa -
nia funk cji, prze ko na niu, że jest się 

na nie wła ści wym miej scu, że tak 
na praw dę, to oszu ka ło się „sys -
tem” i że za raz to oszu stwo wyj -
dzie na jaw. I tak np. wie le pre ze -
sek firm zdra dza w pry wat nych 
roz mo wach, że każ de go dnia bo ją 
się, że za raz ktoś wy pro wa dzi je 
z ga bi ne tu…  

To wszyst ko po ka zu je, że obec -
ność ko biet w wio dą cych ro lach 
w ob sza rze biz ne su, po li ty ki, 
tech no lo gii czy świa ta aka de mic -
kie go to zja wi sko sto sun ko wo no -
we – i że od cza su, gdy 100 lat te -
mu ko bie ty uzy ska ły pra wo 
do gło so wa nia i stu dio wa nia, je -
ste śmy w pro ce sie zmia ny. Zmia -
ny, któ ra za cho dzi dość po wo li; 
w ra por cie Po ten cjał ko biet dla 
bran ży tech no lo gicz nej Sie men sa 
i Per spek tyw na zwa no ją wręcz 
„peł za ją cą re wo lu cją”. 
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W czerw cu 2015 aka de mic ki świat obie gła 
sensacyjna wia do mość: prof. Lo uise Ri chard son 

zo sta ła wy bra na na rek tor kę Uni wer sy te tu Oks -
fordz kie go – sta ło się tak pierw szy raz w hi sto rii tej naj -

star szej bry tyj skiej uczel ni, kie dy ko bie ta ob ję ła tak waż ną 
funk cję. Prof. Ri chard son, Ir land ka, któ ra jest pro fe sor ką po li to lo gii i obec -
nie ja ko 272. rek tor (Vi ce Chan cel lor) za sia da we wła dzach Uni wer sy te tu 
Oks fordz kie go, sko men to wa ła ten fakt w na stę pu ją cy spo sób: Cze kam 
na dzień, w któ rym ko bie ta rek tor ka Oks for du nie bę dzie bu dzi ła sen sa cji. Wie -
rzę, że mój wy bór za in spi ru je śro do wi sko aka de mic kie do zmian.    

We dług da nych z mar ca 2020 opu bli ko wa nych przez THE World Uni -
ver si ty Ran kings tyl ko 39 z 200 naj lep szych uczel ni na świe cie jest obec -
nie kie ro wa nych przez ko bie ty (naj wię cej w USA). W po rów na niu 
z 2015 ro kiem wi dać jed nak po stęp – pięć lat te mu ta kich uczel ni by ło 
w pierw szej dwu set ce tyl ko 7!  
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