
Celina Zydler (ur. 5 kwietnia 1896 r.), 
studentka Wydziału Filozoficznego  

w latach 1916-1921

Celina Zydler ukończyła Kursy Handlowe Katolickie-
go Związku Kobiet, dzięki czemu w latach 1913-1916 

mogła podjąć pracę jako nauczycielka matematyki. 
6 października 1916 r. uzyskała świadectwo dojrzałości 

i już następnego dnia złożyła podanie o przyjęcie na 
Uniwersytet Warszawski. Studiowała wymarzoną ma-

tematykę, wówczas wykładaną na Wydziale Filozoficz-
nym. W okresie walk o niepodległość była członkinią 

Zarządu Opieki nad 3. Pułkiem Artylerii Polowej.    
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Grupa studentek podczas pobytu na obozie w Gdyni  
w 1921 r., ze zbiorów Biblioteki Narodowej



W dzisiejszych czasach trudno jest sobie wyobrazić polską i świa-
tową naukę bez kobiet. Polki zaznaczyły swoją obecność w każdej 
dyscyplinie – poczynając od Marii Skłodowskiej-Curie, która udo-
wodniła, że fizyka i chemia nie są dziedzinami wyłącznie męskimi, 
poprzez Cezarię Baudouin de Courtenay, na Wisławie Szymbor-
skiej i Oldze Tokarczuk kończąc. Kobiety udowadniają, że nie ma 
dla nich granic w świecie nauki – tworzą teorie matematyczne, 
prowadzą wykopaliska archeo logiczne, konstruują maszyny, pro-
wadzą badania nad nowymi lekami, odkrywają rzeczy dotąd 
ludzkości nieznane. Na samym Uniwersytecie Warszawskim stu-
diuje obecnie blisko 26 tysięcy kobiet i wykłada około 2 tysięcy 
nauczycielek akademickich. W latach 2005-2012 mieliśmy też 
panią rektor – Katarzynę Chałasińską-Macukow, profesor fizyki. 
 Jednak nie zawsze tak było. Przez wieki uczelnie wyższe 
były światem zarezerwowanym tylko i wyłącznie dla mężczyzn. 
Zmiany w takim sposobie myślenia następowały niezwykle powo-
li, a pionierki, pierwsze studentki, musiały pokonać wiele barier, 
zanim drzwi do sal wykładowych zostały dla nich otwarte. Ko-
biety były stopniowo dopuszczane do edukacji wyższej na fali 
panujących niemal w całej Europie ruchów emancypacyjnych. Na 
Uniwersytecie Warszawskim zbiegło to się z okresem odzyska-
nia niepodległości. Pierwsze studentki pojawiły się w gmachach 
przy Krakowskim Przedmieściu w 1915 r., gdy po wyparciu z 
Warszawy Rosjan przez wojska niemieckie został wskrzeszo-
ny polski Uniwersytet Warszawski. W pierwszym roku działa-
nia odrodzonej uczelni na studia zapisało się 96 kobiet. Liczba 
ta z roku na rok rosła: 180 (1916/1917), 404 (1917/1918), 
1084 (1918/1919), 1626 (1919/1920), 2086 (1920/1921), 
a  kobiety coraz śmielej angażowały się w życie akademickie. 
Do stolicy przyjeżdżały także Polki, które uzyskały profesurę na 
zagranicznych uniwersytetach, i angażowały się w rozwijanie 
poszczególnych katedr; wśród nich były Józefa Joteyko i Zofia 
Sadowska. Nieoceniony był także ich wkład w walki o niepodle-
głość Polski. W trakcie wojny polsko-bolszewickiej podejmowały 
pracę w szpitalach wojskowych, uczestniczyły w akcjach wywia-
dowczych, zostawały kurierkami.
 Wystawa „1918-1921. Studentki Uniwersytetu War-
szawskiego w latach przełomu” ma na celu ukazanie historii 
pierwszych kobiet, które podjęły studia na naszej uczelni, oraz 
ich ogromnego wkładu w budowanie wolnej ojczyzny. Aby przy-
bliżyć Państwu nastrój panujący wówczas na kampusie, prezentu-
jemy sylwetki wybranych studentek Uniwersytetu Warszawskiego 
w Polsce wolnej już od zaborców.

Monika Dunajko
Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

5



fotografie z albumu Wyższych Kursów Pedagogicznych, ze zbiorów Muzeum UW
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W czasach zaboru rosyjskiego

Przed 1915 r., w okresie zaboru rosyjskiego, studia 
na Uniwersytecie Warszawskim były zarezerwowane 
wyłącznie dla mężczyzn.  Kobiety mogły uczęszczać 
na Wyższe Kursy Żeńskie (utworzone w 1908 r.) i na 
zajęcia w Instytucie Położnictwa. Pomimo tego, że były 
to instytucje utworzone za sprawą środowiska profe-
sorskiego i działające pod auspicjami Uniwersytetu, 
uczennice nie mogły przystępować do egzaminów 
umożliwiających znalezienie pracy w zawodzie. Był 
to jednak poważny krok ku zmianom. Podjęcie przez 
kobiety studiów na Uniwersytecie Warszawskim było 
już tylko kwestią czasu.
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Szukając wykształcenia na Zachodzie 

W tym samym okresie niektórym Polkom udawało się podjąć studia na uniwersytetach w Europie Za-
chodniej – w Szwajcarii, Francji, Belgii, Szwecji, gdzie kobiety już wcześniej zostały dopuszczone do 
uczelni wyższych. Co ciekawe, na uniwersytetach w Zurychu, Lozannie i Genewie znaczna część immatry-
kulowanych studentek pochodziła z zaboru rosyjskiego, w tym z Polski. Zagraniczne uczelnie ukończyły 
tak wybitne kobiety jak Anna Tomaszewicz-Dobrska (pierwsza Polka, która uzyskała dyplom lekarski, 
lekarka chorób kobiecych i pediatra), Maria Skłodowska-Curie (fizyk, chemik, dwukrotna laureatka Na-
grody Nobla), Gabriela Banicka-Iwanowska (botanik, polityk, członkini Narodowej Organizacji Kobiet), 
Janina Jurkiewicz (pierwsza Polka, która zdobyła uprawnienia adwokackie), Józefa Joteyko (psycholog, 
pedagog, współorganizatorka pedagogiki specjalnej, przewodnicząca belgijskiego Towarzystwa Neu-
rologicznego, wielokrotna laureatka paryskiej Akademii Nauk). Studia w zagranicznych ośrodkach były 
bardzo kosztowne, więc na taką edukację córek mogły sobie pozwolić nieliczne rodziny.

Maria Skłodowska-Curie,  
ze zbiorów Narodowego Archiwum  Cyfrowego
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„Spójnia” 

Na terenie Królestwa Polskiego w okresie zaboru rosyjskiego kobiety nie były dopuszczone do stu-
diów wyższych, lecz sytuacja za wschodnią granicą przedstawiała się zgoła inaczej. Już w 1878 r. 
w Petersburgu zorganizowano czteroletnie Wyższe Kursy Żeńskie im. Bestużewa. Od 1859 r. po-
zwolono kobietom uczestniczyć w zajęciach uniwersyteckich jako wolnym słuchaczkom, a następnie 
w 1905 r. umożliwiono im podjęcie studiów na tej uczelni. Wśród studentek znalazło się duże grono 
Polek. W 1909 r. Cezaria Baudouin de Courtenay (etnolog, etnograf, pierwsza kobieta, która 
ukończyła Uniwersytet w Petersburgu, i pierwsza rektor w historii polskiej akademii), Kazimiera 
Iłłakowiczówna (poetka, prozaik, dramaturg, tłumaczka, sekretarka Józefa Piłsudskiego), Zofia 
Sadowska (lekarka, działaczka społeczna) i Stanisława Adamowiczowa (lekarka, specjalistka 
zdrowia publicznego) utworzyły nieoficjalne stowarzyszenie „Spójnia”, zrzeszające Polki studiu-
jące na uczelniach petersburskich. Organizacja ta, obok przygotowywania zajęć samokształcą-
cych i pogłębiających wiedzę o emancypacji kobiet, zajmowała się rozpowszechnianiem wiedzy  
o historii i kulturze Polski.

Członkinie „Spójni”, Stowarzyszenia Studentek Polek  
w Petersburgu, ze zbiorów Biblioteki Narodowej
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Uniwersytet Odrodzony 

Okres I wojny światowej i przeobrażenia ówczesnego układu politycznego przy-
niosły wiele zmian w całej Europie. W 1915 r. Rosjanie zostali wyparci z Warsza-
wy przez wojska niemieckie. Warszawski samorząd odzyskał wówczas częściową 
autonomię, czego przejawem było ożywienie życia politycznego i kulturalnego,  
a także odrodzenie polskich uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki 
Warszawskiej. Uroczyste otwarcie Uniwersytetu odbyło się 15 listopada 1915 r.  
i miało charakter olbrzymiej manifestacji patriotycznej. Pierwszy rektor odrodzone-
go Uniwersytetu, Józef Brudziński, w przemówieniach inauguracyjnych podkreślał 
polski charakter uczelni i jej rolę w budowaniu silnej niepodległej Polski.
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Józef Brudziński, fot. W. Saryusz-Wolski, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

11



Pierwsze lata polskiego Uniwersytetu Warszawskiego  

Opuszczając stolicę, Rosjanie ewakuowali również uniwersytet wraz z rosyjską kadrą na-
ukową, studentami, a także z ogromną ilością wyposażenia: księgozbiorami, kolekcjami  
i aparaturą naukową. Pracownicy odrodzonej uczelni stanęli zatem przed nie lada wy-
zwaniem – należało nie tylko zorganizować zajęcia dydaktyczne, lecz także uruchomić 
całą administrację Uniwersytetu. Początkowo otwarto jedynie trzy wydziały: Prawa i Nauk 
Państwowych, Filozoficzny oraz Matematyczno- Przyrodniczy. W kolejnych latach studen-
tów przyjęły także Wydział Lekarski (1916 r.) oraz Wydział Teologiczny (1918 r.).
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Pałac Kazimierzowski, ze zbiorów Biblioteki Narodowej
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Studenci w laboratorium Zakładu Fizyki, ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
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Pierwsze studentki 

Jedną z ważniejszych zmian, jaka została wprowadzona na odrodzonym Uniwersytecie 
Warszawskim, było dopuszczenie kobiet do studiów wyższych. Wprawdzie studentki wciąż 
stanowiły mniejszość wśród ogółu immatrykulowanych, ale ich liczba wzrastała z roku na 
rok: w pierwszym roku akademickim było ich 94 (9% ogółu przyjętych), a w 1920 r.  – już 
2086 (33,6% ogółu przyjętych). Tak szybka zmiana w proporcji studentek do studentów 
znacznie ułatwiła zlikwidowanie występujących początkowo nastrojów antyemancypacyj-
nych. Uniwersytet Warszawski wpisywał się przy tym w ogólnopolski trend dopuszczania 
kobiet do edukacji wyższej, a nawet wyróżniał się na tle innych uczelni.
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Witold Lampe ze współpracownikami w laboratorium Zakładu Chemii Organicznej,  
ze zbiorów Muzeum UW

16



Trudności 

W pierwszych latach po uruchomieniu Uniwersytetu Warszawskiego kobietom znacznie 
trudniej było ukończyć studia niż mężczyznom. Wiele kobiet rezygnowało z nauki jeszcze  
w trakcie trwania roku akademickiego – zazwyczaj z powodów finansowych. Inną przy-
czyną było… zamążpójście. Przez cały okres międzywojenny dyplomy obroniło tylko 
4842 przyjętych studentek; w tym samym przedziale czasowym edukację ukończyło aż 
11 435  studentów. Nie oznacza to, że kobiety były mniej zdolne. W roku akademickim 
1928/1929 to one były górą pod względem przyznanych dyplomów doktorskich i ma-
gisterskich: na wydziale humanistycznym studentki zdobyły 82 dyplomy, mężczyźni tylko 
22, na matematyczno-przyrodniczym – kobiety 23, mężczyźni 22, na weterynaryjnym – 
kobiety 34, mężczyźni 25 dyplomów. 
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Kobiety w świecie nauki 

Pozycja kobiet w świecie akademickim zaczynała się umacniać, choć bardzo powoli. Ze-
zwolenie kobietom na podjęcie nauki na uczelniach wyższych spowodowało, że z cza-
sem zaczęły one prowadzić własne badania naukowe. W dwudziestoleciu międzywojen-
nym na Uniwersytecie Warszawskim pracowało 14 samodzielnych pracownic naukowych.  
Z dzisiejszej perspektywy nie jest to imponująca liczba, ale należy pamiętać, że przez 
wieki środowisko uniwersyteckie było zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn. 

Żona prof. Jana Tura wraz z przyjaciółką w pracowni na UW, ze zbiorów Muzeum UW
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Studenci zaangażowani 

Lata 1915-1918 to burzliwy okres w dziejach Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród stu-
dentów i kadry akademickiej panowały patriotyczne nastroje – sale uniwersyteckie zmie-
niały się w miejsca wieców politycznych. Dochodziło do licznych manifestacji, protestów, 
bojkotów młodzieży domagającej się uniezależnienia uniwersytetu od władz niemieckich. 
Z doniesień prasowych z tego okresu można wywnioskować, że studentów częściej można 
było spotkać na wiecach niż na kampusie. W działalność polityczną zaangażowani byli 
zarówno studenci, jak i studentki Uniwersytetu Warszawskiego.

Demonstracja studencka na ulicach Warszawy, ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
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Piłsudski 

W działaniach Józefa Piłsudskiego wiele osób upatrywało szansę na szybkie odzyska-
nie niepodległości. Każdy jego przyjazd do Warszawy był entuzjastycznie przyjmowany 
przez mieszkańców stolicy. Tak było m.in. w grudniu 1916 r., gdy legioniści, członkowie 
Polskiej Organizacji Wojskowej i rzesze studentów witały go – wówczas jeszcze jako Ko-
mendanta Głównego Wojsk Polskich –  na peronie Dworca Wileńskiego. Na zdjęciu widać 
noszących tradycyjne białe czapki studentów, a także liczne kobiety. Nie wiemy, czy są to 
studentki; w tym okresie, zamiast tradycyjnych czapek studenckich, przeważnie wybierały 
one bardziej eleganckie nakrycia głowy.
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Powitanie Józefa Piłsudskiego na Dworcu Wileńskim, fot. Marian Fuks, ze zbiorów 
Narodowego Archiwum Cyfrowego
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Legia Akademicka 

W przełomowych dniach listopada 1918 r. praca uczelni została, zgodnie z wolą spo-
łeczności akademickiej, zawieszona. W wielu studentów pragnęło wstąpić do wojska pol-
skiego. Biuro werbunkowe Legii Akademickiej – oddziałów składających się ze studentów 
wszystkich uczelni wyższych w Warszawie – mieściło się na Uniwersytecie Warszawskim. 
Zadaniem formacji miało być m.in. odbicie najważniejszych obiektów w mieście z rąk nie-
mieckiej straży,  organizowanie szkoleń wojskowych, rozbrajanie okupanta. Rozpoczęcie 
akcji werbunkowej rozpoczęło się wraz z przybyciem Józefa Piłsudskiego do stolicy 10 
listopada 1918 r. Dzień później dekret Rady Regencyjnej przyznał mu naczelne dowódz-
two nad polskim wojskiem, w tym nad formacjami studenckimi.

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego przy Pałacu Kazimierzowskim,  
ze zbiorów Muzeum Warszawy
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Warta Legii Akademickiej na Krakowskim Przedmieściu, fot. Wacław Sayrusz-Wolski,  
ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

24



Służba ojczyźnie 

W przededniu odzyskania niepodległości wśród studentów panowało przeświadczenie, że 
ich podstawowym obowiązkiem jest służba ojczyźnie. Dlatego też młodzież bardzo ak-
tywnie zaangażowała się w akcje rozbrajania stolicy oraz pełnienie służby wartowniczej  
i porządkowej. Liczne studentki zgłosiły się do pracy w szpitalach wojskowych.
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Walki o niepodległość  

Formacja studencka działała bardzo sprawnie i efektywnie; dlatego też już w grudniu 
1918 r. zdecydowano o przeformowaniu Legii Akademickiej w regularny 36. pułk pie-
choty. Studenci-żołnierze brali udział w walkach o wschodnią granicę Polski, m.in. pod 
Żółkwią, Lwowem, Rohatynem, Płockiem, Lidą, Ossowem, Ostrołęką i Wyszkowem. 36. pułk 
piechoty zasłynął także bohaterską postawą podczas Bitwy Warszawskiej, gdy powstrzy-
mano natarcie armii bolszewickiej. W walkach o niepodległość ojczyzny poległo ponad 
sześciuset warszawskich studentów.
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Józef Piłsudski w koszarach Legii Akademickiej,  
ze zbiorów Centralnego Archiwum Wojskowego
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Uroczystość przekazania działa środowisku uniwersyteckiemu, ze zbiorów Muzeum Na-
rodowego w Warszawie
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Działo 

Zasługi warszawskich studentów w walkach niepodległościowych zostały upamiętnione  
w wyjątkowy sposób.  10 stycznia 1921 r. władze Wojska Polskiego w trakcie uroczystości na 
placu Saskim przekazały środowisku uniwersyteckiemu działo artyleryjskie zdobyte przez 
formację akademicką podczas wojny polsko-bolszewickiej. Działo, symbolizujące bohater-
ską postawę młodzieży, zostało ustawione w ogrodzie za Pałacem Kazimierzowskim, a jego 
lufa skierowana w kierunku Wisły – w stronę, gdzie rozegrała się pamiętna bitwa.
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Aniela Sabas (z domu Kubiczek, ur. 25 lutego 1891 r.), 
studentka Wydziału Lekarskiego w latach 1916-1921 

Przed rozpoczęciem studiów na Uniwersytecie Warszawskim Aniela Kubiczek otrzymała 
świadectwo aptekarskie i odbyła praktykę uczniowską w Warszawie i Łęcznej. Uczęsz-
czała także na kursy farmaceutyczne przy Uniwersytecie Warszawskim, które ukończyła 
w 1912 r., uzyskując stopień pomocy aptekarskiej. W 1916 r. została immatrykulowana 
na Wydziale Lekarskim (Oddział Farmaceutyczny). W trakcie edukacji wyszła za mąż za 
Franciszka Sabasa. W przeciwieństwie do wielu innych ówczesnych studentek, założenie 
rodziny nie przeszkodziło jej w ukończeniu edukacji uniwersyteckiej. Dzięki zdobytemu 
wykształceniu Aniela Sabas mogła później prowadzić własną aptekę.

Fotografia ze zbiorów Archiwum UW
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Ewelina Małachowska-Łempicka (z domu Baudouin de Courtenay, 
ur. 26 września 1892 r.), studentka Wydziału Filozoficznego w latach 1917-1923 

Pochodziła z rodziny wywodzącej się z bocznej linii Kapetyngów, a przy tym prawdzi-
wej dynastii uczonych. Jej ojciec, Jan  Baudouin de Courtenay, był światowej sławy lin-
gwistą, matka Romualda – historyczką i specjalistką od spraw polsko-rosyjskich, siostra 
Cezaria – wybitną etnografką, siostra Zofia – malarka i rzeźbiarką, a brat Świętosław 
– prawnikiem i dyplomatą. Zanim Ewelina Baudouin de Courtenay została studentką Uni-
wersytetu Warszawskiego, ukończyła prywatne żeńskie gimnazjum w Petersburgu oraz 
Wydział Historyczno-Filologiczny Petersburskich Wyższych Kursów Żeńskich im. Bestuże-
wa, a także przez dwa lata uczyła historii Polski i historii powszechnej w polskich gimna-
zjach w Petersburgu. Była nauczycielką z powołania – przez cały okres II wojny światowej 
była zaangażowana w tajne nauczanie w gimnazjach na terenie Warszawy i Uniejowa.  
W 1954 r. powróciła na Uniwersytet Warszawski jako wykładowczyni; była lektorką 
języka rosyjskiego..

Fotografia ze zbiorów Archiwum UW
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Józefina Aniela Egiersdorff, nazywana Nelly (ur. 29 maja 1900 r.), 
studentka Wydziału Filozoficznego w latach 1919-1921 

Nelly Egiersdorff pochodziła z inteligenckiej rodziny, w której pielęgnowano wartości patrio-
tyczne. Od najmłodszych lat rodzice zwracali baczną uwagę na jej wykształcenie. W śro-
dowisko intelektualistek i emancypantek wprowadziła Nelly jej matka, Natalia z Rosińskich 
Egiersdorff, nauczycielka i założycielka prywatnej szkoły żeńskiej. Nelly przerwała edukację 
na Uniwersytecie z powodu trudności finansowych wynikłych po śmierci obojga rodziców.

Fotografia ze zbiorów Zuzanny Janin
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W okresie II wojny światowej Nelly Egiersdorff brała udział w działalności konspiracyj-
nej – w swoim mieszkaniu przy ulicy Rozbrat organizowała tajne komplety, a w okresie 
powstania warszawskiego prowadziła także punkt opatrunkowy i kontaktowy oddziału 
powstańczego. Po powstaniu warszawskim Nelly wraz z malutką córką Marią (przyszłą 
artystką Marią Anto) trafiła do transportu do Auschwitz. Obie zostały uratowane przez 
partyzantów w lesie koło Włoszczowej.

Fotografia ze zbiorów Zuzanny Janin
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Aleksandra Doney (ur. 31 kwietnia 1895 r.), studentka Wydziału Lekar-
skiego w 1918 r. 

Aleksandra Doney podjęła studia na Uniwersytecie Warszawskim w wieku 23 lat, po 
powrocie do stolicy z ewakuacji w głąb Rosji w 1915 r. Po rozpoczęciu nauki na Wydzia-
le Lekarskim bardzo szybko zaangażowała się w pomoc jako sanitariuszka. Pracowa-
ła w punkcie sanitarnym zorganizowanym przy Politechnice Warszawskiej, a następnie  
w Szpitalu Ujazdowskim – głównym szpitalu wojskowym w Warszawie. W trakcie służby 
zaraziła się grypą hiszpanką. Zmarła 1 grudnia 1918 r.

Fotografia ze zbiorów Archiwum UW
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Maria Koszko (ur. 21 kwietnia 1897 r.), studentka Wydziału Prawa  
w latach 1917-1919 

Maria Koszko wstąpiła do Polskiej Organizacji Wojskowej, gdzie w latach 1914-1917 
pełniła funkcję kurierki, jeszcze przed rozpoczęciem studiów wyższych. Po roku przerwała 
naukę na Wydziale Prawa i w grudniu 1918 r. wstąpiła do Wojska Polskiego. Brała udział 
w licznych akcjach wywiadowczych, a dziewczęca uroda i spryt nieraz pomagały jej wyjść 
z opresji. Zginęła w trakcie jednej ze swoich misji: w listopadzie 1919 r. wpadła w ręce 
bolszewików i niedługo później została rozstrzelana w więzieniu w Smoleńsku.

Fotografia ze zbiorów Archiwum UW
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Kazimiera Kowalewska, z domu Badior (ur. 22 kwietnia 1987), stu-
dentka Wydziału Filozoficznego w latach 1919-1920. 

Przed podjęciem nauki na Uniwersytecie Warszawskim Kazimiera Kowalewska studiowała 
na wydziałach medycznych w Paryżu (gdzie przerwała studia z powodu wybuchu I wojny 
światowej) i w Petersburgu. W 1917 r. wyszła za mąż za polskiego oficera, por. Jana 
Kowalewskiego. Przed rozpoczęciem studiów na Uniwersytecie Warszawskim była kurier-
ką powstających wówczas polskich jednostek wojskowych oraz pracowała w komendach 
werbunkowych na terenie Rosji. Jako studentka warszawskiej uczelni zaangażowała się  
w pomoc na oddziałach epidemicznych Wojskowego Szpitala Mokotowskiego, gdzie za-
raziła się tyfusem. Zmarła 31 października 1920 r., po trzech miesiącach pracy. 

Fotografia ze zbiorów Archiwum UW
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Paulina Maciejowska (ur. 3 lutego 1899 r.), studentka Wydziału Filozo-
ficznego w latach 1916-1920 

Paulina Maciejowska od najmłodszych lat ujawniała zdolności pedagogiczne. Jako uczen-
nica Prywatnej Żeńskiej Szkoły Udziałowej w Płocku zaangażowała się w działalność har-
cerską; była współzałożycielką polskiego harcerstwa dla dziewcząt. Po rozpoczęciu nauki 
na Uniwersytecie została przewodniczącą Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej 
i wiceprzewodniczącą Akademickiego Koła Szerzenia Wiedzy Społecznej. W 1918 r. 
Przerwała edukację i zaangażowała się w nielegalną działalność oświatową, początkowo 
w Warszawie, a następnie na Górnym Śląsku. Brała udział w II powstaniu śląskim jako 
kurierka. 10 listopada 1920 r. została aresztowana przez policję niemiecką w trakcie 
prowadzenia nielegalnych zajęć. Następnego dnia zmarła w celi więziennej.

Fotografia ze zbiorów Archiwum UW
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Wanda Szczepańska (ur. 29 listopada 1898 r.), studentka Wydziału 
Lekarskiego w latach 1918-1920 

Wanda Szczepańska rozpoczęła naukę na Uniwersytecie Warszawskim po powrocie do 
Polski z Moskwy. Podobnie jak Aleksandra Doney, jako świeżo upieczona studentka Wy-
działu Lekarskiego wstąpiła do Wojska Polskiego i podjęła pracę jako sanitariuszka. Zmar-
ła 11 stycznia 1920 r. w Mińsku Litewskim, w szpitalu, w którym służyła, na zapalenie płuc.

Fotografia ze zbiorów Archiwum UW
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Celina Zydler (ur. 5 kwietnia 1896 r.), studentka Wydziału Filozoficzne-
go w latach 1916-1921 

Celina Zydler ukończyła Kursy Handlowe Katolickiego Związku Kobiet, dzięki czemu  
w latach 1913-1916 mogła podjąć pracę jako nauczycielka matematyki. 6 października 
1916 r. uzyskała świadectwo dojrzałości i już następnego dnia złożyła podanie o przyję-
cie na Uniwersytet Warszawski. Studiowała wymarzoną matematykę, wówczas wykłada-
ną na Wydziale Filozoficznym. W okresie walk o niepodległość była członkinią Zarządu 
Opieki nad 3. Pułkiem Artylerii Polowej.

Fotografia ze zbiorów Archiwum UW
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Mirosława Kuncewicz (ur. 17 września 1896 r.), studentka Wydziału 
Lekarskiego w latach 1917-1922 

Mirosława Kuncewicz pochodziła z rodziny politycznych ideowców. Marzenie o zdoby-
ciu wyższego wykształcenia zaszczepiła w niej najprawdopodobniej jej matka, Cecylia 
Kuncewicz, znana działaczka oświatowa, założycielka i dyrektorka żeńskiego Seminarium 
Nauczycielskiego w Zamościu. Przed dopuszczeniem kobiet do studiów na Uniwersytecie 
Warszawskim Mirosława Kuncewicz planowała rozpocząć naukę na jednej z zagranicz-
nych uczelni, lecz z uwagi na wybuch I wojny światowej jej plany musiały zostać przełożone 
na dalszą przyszłość. W międzyczasie uczęszczała na zajęcia z matematyki w ramach 
Wyższych Kursów Matematycznych, a także podjęła samodzielną naukę łaciny. Była dzia-
łaczką Organizacji Młodzieży Niepodległościowej i jedną z założycielek lubelskiego skau-
tingu żeńskiego. W grudniu 1917 r. spełniło się jej marzenie o studiach wyższych – została 
immatrykulowana na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. 

Fotografia ze zbiorów Archiwum UW
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Maria Dworzaczek (ur. 26 września 1899), studentka Wydziału Lekar-
skiego w latach 1919-1925 

W 1915 r. Maria Dworzaczek wraz z całą rodziną została ewakuowana do Rostowa nad 
Donem (Rosja). W 1918 r. rozpoczęła tam studia w Instytucie Medycznym, które przerwa-
ła w trakcie pierwszego roku nauki, ponieważ uzyskała możliwość powrotu do ojczyzny. 
W październiku 1919 r. została immatrykulowana na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 
Warszawskiego. W 1927 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych, stając się tym 
samym jedną z pierwszych kobiet z tym tytułem na Uniwersytecie Warszawskim. 

Fotografia ze zbiorów Archiwum UW
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Gizella Reicher (ur. 6 czerwca 1897 r.), studentka Wydziału Prawnego 
w latach 1918-1924 

Gizella Reicher ukończyła Wyższe Kursy Naukowe (Kolegium Humanistyczne) oraz Wyż-
sze Kursy Pedagogiczne dla Kobiet pod kierunkiem Jana Miłkowskiego. Dzięki temu przy-
gotowaniu mogła podjąć studia wyższe na Uniwersytecie Warszawskim. W październiku 
1918 r. została immatrykulowana na Wydziale Lekarskim, lecz jeszcze tego samego roku 
przeniosła się na Wydział Prawa. Była członkiem Koła Akademiczek Uniwersytetu War-
szawskiego, w ramach którego pracowała w Sekcji Kultury Oświatowej.

Fotografia ze zbiorów Archiwum UW
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Jadwiga Ławicka (ur. 15 października 1893 r.), studentka Wydziału 
Filozoficznego w latach 1918-1926 

Jadwiga Ławicka rozpoczęła naukę na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszaw-
skiego po ukończeniu, ze świetnymi ocenami, Wyższych Kursów Pedagogicznych Katolickie-
go Związku Kobiet. W trakcie walk o niepodległość wspierała oddziały wojskowe pracując 
w kantynie żołnierskiej, gdzie zajmowała się wydawaniem posiłków. Po uzyskaniu stop-
nia magistra kontynuowała karierę naukową na Uniwersytecie Warszawskim. W 1933 r.  
uzyskała stopień doktora filozofii w zakresie historii literatury polskiej za rozprawę „Nowy 
Pamiętnik Warszawski 1801-1805”. 

Fotografia ze zbiorów Archiwum UW
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Listy Natalii Egiersdorff do córki Józefiny, 
ze zbiorów Zuzanny Janin



Nelly Egiersdorff 

Moja Mama była niesłychanie skromną osobą, i taką wyciszoną  
i skupioną na poczuciu obowiązku (Maria Anto)
 
Nelly – Józefina Aniela Egiersdorff – urodziła się w 1900 roku  
w Siedlcach. Była córką Natalii z Rosińskich i Eustachego Egiers-
dorffa. Rodzina Rosińskich była silnie związana z tradycjami edu-
kacji – matka Nelly, prawdziwa „siłaczka”, założyła szkołę żeń-
ską na Smolnej, działającą od 1900 do 1920 roku. Z okresu jej 
funkcjonowania zachowały się pięknie pisane listy Natalii Egier-
sdorff do córki Józefiny – korespondencja pełna miłości i troski,  
w której Natalia dzieliła się także swoimi niepokojami o niepew-
ny los jej szkoły i grożące jej upaństwowienie, opisując też swoje 
starania w urzędach Warszawy. Rosińscy byli także spokrewnieni 
z rodziną Baudouin de Courtenay – słynną dynastią uczonych. 

Przodkowie Józefiny od pokoleń pielęgnowali wartości pa-
triotyczne oraz angażowali się w życie publiczne i polityczne. 
Brali także udział w walkach narodowo-wyzwoleńczych oraz po-
wstaniach niepodległościowych: pradziad Napoleon Egiersdorff 
został ranny pod Stoczkiem, Alexander Egiersdorff był powstań-
cem listopadowym, a Ignacy Jasiński – był malarzem i zesłańcem 
po powstaniu styczniowym. 

Jej rodzice zadbali, aby ich córka odebrała bardzo staranne 
wykształcenie. Jeszcze przed wstąpieniem na Uniwersytet War-
szawski Józefina mówiła w czterech językach: po niemiecku, fran-
cusku, rosyjsku i polsku. Studia wyższe rozpoczęła w 1919 r. na 
Wydziale Filozoficznym. Nie był to jednakże łatwy czas – po 
śmierci ojca w 1914 r. rodzina borykała się z problemami finan-
sowymi. W czasie studiów Nelly musiała poświęcać się opiece 
nad chorującą matką, przez co nie mogła podjąć pracy zarob-
kowej, aby utrzymać się na uczelni. W tym czasie szkołą Natalii 
zbankrutowała. Sytuacja uległa pogorszeniu po śmierci Natalii  
w 1920 r. i dwa lata później Józefina została zmuszona do prze-
rwania studiów na Uniwersytecie.

Jej pierwsze małżeństwo – z oficerem Wojska Polskiego, za-
warte pod przymusem, było nieudane. Po czterech latach Józefi-
na uciekła ze swoim pierwszym synem Konstantym od brutalnego  
i niewiernego męża. Podjęła pracę, jak pisała w swoim życiory-
sie, „w działach: buchalterii, personalnym i korespondencyjnym  
i w sekretariacie”, m.in. w Banku Handlowym w Warszawie,  
w Biurze Rachunkowości Rolniczej, i podkreślała, że samodzielnie  
utrzymuje siebie i syna. W latach 30. XX wieku wybór drogi ży-
ciowej pracującej samotnej matki był okupiony wielkim trudem  
i wyrzeczeniami.

W 1935 roku Józefina wyszła za mąż za Tadeusza Czarneckie-
go, absolwenta Politechniki Warszawskiej, elektryka wynalazcę.  
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W 1936 roku urodziła się ich córka Maria (później znana artyst-
ka malarka – Maria Anto). Wtedy też Józefina zaczęła używać 
imienia Aniela i zdrobnienia Nelly.

W czasie II  wojny światowej Nelly i Tadeusz Czarneccy anga-
żowali się w działalność na rzecz okupowanej ojczyzny. W mieszka-
niu na Rozbrat odbywały się komplety gimnazjalne i akademickie. 
Nelly wraz z mężem prowadziła też warsztat elektryczny, który 
był przykrywką dla produkcji technicznej – wytwarzano w nim  
broń oraz elementy nagłośnienia potrzebne w walce podziem-
nej i dywersji. Jej mąż Tadeusz został trzykrotnie złapany przez 
Niemców i trzykrotnie uciekł, zawsze wysyłając ‘grypsy’ do swo-
jej żony; ją pierwszą zawiadamiał o swojej sytuacji. Wysyłał jej 
nie tylko maleńkie listy miłosne, ale także zaszyfrowane infor-
macje dotyczące ich dywersyjnej działalności. Sama Nelly został 
zatrzymana w łapance na ulicach Warszawy, kilka razy była de-
nuncjowana przez sąsiadkę folksdojczkę. Jednak z każdej opresji 
udawało się jej  ujść z życiem dzięki opanowaniu, sprytowi i płyn-
nej znajomości języka niemieckiego.

W czasie powstania warszawskiego jej mąż Tadeusz 
(ps. Uszycki) oraz syn z pierwszego małżeństwa Konstanty Pa-
procki (ps. Lech) walczyli w zgrupowaniu Kryska. Aniela prowa-
dziła w domu punkt opatrunkowy i przerzutowy. Opatrywała  
m.in. swojego syna, który w trakcie walk został  ranny w czo-
ło. Historia wstrząsu, jakiego doznała Nelly na widok zalanego 
krwią syna, wracała często we wspomnieniach i opowieściach ro-
dzinnych o wojnie, bowiem ślad pozostał na zawsze, nie tylko  
w pamięci i psychice – pamiętam to znamię na twarzy naszej bab-
ci, dokładnie w tym samym miejscu, gdzie został zraniony jej syn.

Po upadku powstania Nelly razem z córką Marią trafiły do 
obozu w Pruszkowie, gdzie załadowano je do transportu do 
Oświęcimia w czarnym wagonie bydlęcym. Pociąg został odbity 
przez partyzantów w lesie koło Włoszczowej. Ocalone z transpor-
tu dzieci dostały po główce surowej cebuli i kostce czarnej czekola-
dy z zrzutów alianckich. Dla dorosłych nie starczyło jedzenia. Nelly 
z córeczką Marią spędziły noc (lub dwie) w lesie z partyzantami. 
Potem furmankami zawieziono je do pobliskiego miasteczka, gdzie 
Aniela zostawiła córkę i wróciła do Warszawy szukać syna i męża. 
Zachował się pamiętnik ośmioletniej Marysi, który prowadziła cze-
kając na matkę, ojca i brata. 

Pod koniec lat 50. Nelly wraz z mężem odbudowali zbom-
bardowany dom rodzinny na  Żoliborzu Dziennikarskim. To w tym  
domu, na strychu, miała swoją pracownię malarską jej córka, 
słynna malarka Maria Anto a następnie wnuczka Anieli, artystka 
sztuk wizualnych Zuzanna Janin. W czasie remontu w 2018 roku 
w podłodze na strychu domu przypadkiem znaleziono srebrną 
łyżeczkę z inicjałami N.R. – Natalia Rosińska – którą Maria za-
murowała tam niczym kamień węgielny. 
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Opaska powstańcza,  
ze zbiorów Zuzanny Janin
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Natalia Egiersdorff z córką Marią, 
ze zbiorów Zuzanny Janin



Córka Nelly, Maria, zaraz po uzyskaniu dyplomu na war-
szawskiej Akademii Sztuk Pięknych rozpoczęła międzynarodową 
karierę: jeszcze na studiach zdobyła nagrodę w Padwie i wkrótce 
potem została zaproszona przez Ryszarda Stanisławskiego do 
udziału w Biennale w Sao Paulo w 1963 r. Uwaga, z jaką Nelly 
w tym czasie prowadziła dom, dbając o całą rodzinę i o eduka-
cję wnucząt (które zapoznawała z literaturą i poezją, a także 
uczyła języków obcych), wpłynęła na możliwość realizacji pracy 
twórczej przez Marię Anto, a także na dalsze losy młodszego po-
kolenia: jej najstarsza wnuczka, Krystyna, skończyła architekturę 
na Politechnice Warszawskiej (w czasie stanu wojennego używała 
pseudonimu Hanna Egier, stworzonego ku pamięci swojej bab-
ki – działała w Grupach Oporu Solidarni; została odznaczona 
Krzyżem Wolności i Solidarności), Zuzanna – ASP w Warszawie 
(działała w Komitecie Strajkowym Strajku Studentów ASP 1982), 
a Edward – studia ekonomiczne na Uniwersytecie w Genewie  
w Szwajcarii. Nelly zajmowała się wnukami, kiedy Maria raz do 
roku wyjeżdżała na plenery (Osieki, Białowieża) i w czasie jej za-
wodowych podróży po Europie, m.in. do Mediolanu, gdzie Maria 
na swoich wystawach w Galeria Cortina spotkała m.in. Dorotheę 
Tanning, Maxa Ernsta, Sofię Loren czy ekipę filmu „Ostatnie tango 
w Paryżu” Bernardo Bertolucciego. Z tego okresu zachowała się 
pełna miłości i tęsknoty korespondencja między matką i córką. 
Nelly była też wsparciem i pomocą dla córki w czasie wizyt go-
ści zagranicznych w jej warszawskiej pracowni. Kiedy słynny po-
eta Dino Buzzati, zachwycony malarstwem jej córki, odwiedził ją  
w Polsce na początku lat 70., Nelly spędziła z nim popołudnie 
rozmawiając o poezji. A ja jako niespełna 10-letnia dziewczynka 
zapamiętałam niezwykłą scenę, której byłam świadkinią: Nelly  
i Dino siedzieli razem na tarasie naszego domu, rozmawiając po 
francusku, Buzzatti opowiadał o przygotowaniach do filmu Pusty-
nia Tatarów, recytował swoją poezję po włosku, a babcia Nelly 
(bo tak ją nazywaliśmy) wiersze po polsku, a w końcu, z pamięci, 
po rosyjsku, Eugeniusza Oniegina Aleksandra Puszkina. Było to 
magiczne i zachwycające spotkanie. Taka była babcia Nelly. 

W połowie lat 80. Aniela ciężko zachorowała. Przeszła dwie 
operacje i wylew, po którym, częściowo sparaliżowana, pozosta-
wała w łóżku. Zachowała jednak pamięć i bystrość umysłu. Pięk-
nie opowiadała; snuła opowieści o swoim dzieciństwie, młodości, 
przyjaciołach, rodzinie, wojnie których wszyscy słuchaliśmy. Byłam 
wtedy już w liceum i często dyskutowałyśmy o moich lekturach: 
lubiła rozmawiać o poezji i literaturze. Zmarła 30 sierpnia 1980  
w Warszawie. Została pochowana w grobie rodzinnym Czarnec-
kich na Powązkach.

Zuzanna Janin, Warszawa, lipiec-sierpień 2021
wystawa STUDENTKI, UW, wrzesień 2021
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STUDENTKA (Józefina Nelly Egiersdorff), 2015–2021, żywica 
epoksydowa, postumenty z pleksiglasu 
aut. Zuzanna Janin

 Multi-instalacja rzeźbiarska STUDENTKA powstała dzięki 
odnalezieniu legitymacji studenckiej Józefiny Egiersdorff, mojej 
babki, studentki jednego z pierwszych roczników kobiet studentek 
Uniwersytetu Warszawskiego (1919-1921). Multi-instalacja skła-
da się z trzynastu rzeźb – oryginału wykonanego z materiałów 
budowlanych oraz dwunastu różnokolorowych odlewów z żywicy 
epoksydowej wykonanych na podstawie fotografii z dokumen-
tów studenckich Józefiny, w grupach barwnych nawiązujących do 
technik fotograficznych i druku wielobarwnego XX i XXI wieku: 
czarno-białej, RGB i CMYK. Zróżnicowane kolory rzeźb nawiązu-
ją do wielości fotografii stosowanych w legitymacjach studenckich, 
a jednocześnie różnorodności osób studiujących przez XX i XXI 
wiek: kolory wizualizują odmienne losy studentek, ich różnorod-
ne zainteresowania, zakresy przedmiotów studiowania, ale także 
odrębność ich postaci, przekonań, postaw, charakterów, pocho-
dzenia, statusu społecznego, osiągniętych tytułów i stopni nauko-
wych, karier zawodowych, czy ich możliwości przekazania swo-
jej wiedzy w pracy zawodowej, społecznej, na rzecz otoczenia,  
w edukacji młodzieży czy w rodzinach. Rzeźby tworzą nieoczy-
wistą multi-instalację – różnokolorową grupę portretów osób stu-
diujących w murach Uniwersytetu Warszawskiego. Czarno-bia-
łe rzeźby w swojej prostocie uwidaczniają także sprzeczności  
i kontrasty, jako dwie przeciwności i skrajności wizualizują jasność 
i mrok, światło i cień, dzień i noc – jednocześnie różnią się i uzu-
pełniają. 
 Praca ta ma dla mnie szczególne znaczenie. Jest to praca 
symboliczna, powstała w stulecie otrzymania przez kobiety pełnych 
praw obywatelskich, w tym prawa do swobodnego studiowania. 
Włącza się ona także w dyskusję toczącą się zarówno w Nowym 
Jorku, jak i w Londynie czy Warszawie, dotyczącą uwieczniania 
wybitnych kobiet na pomnikach i monumentach. Pracą tą, rzeź-
biąc „anonimową pierwszą studentkę”, wpisuję się w nurt przy-
pominania ważnych kobiet, a także ważnych momentów w historii 
Polski z udziałem kobiet, nurt przywracania widzialności kobiet  
i doceniania ich gigantycznego wkładu w historię. Portret student-
ki upamiętnia moment otwarcia Uniwersytetu dla wszystkich oby-
wateli i obywatelek. Można sobie wyobrazić, że pierwsze rocz-
niki musiały przedzierać się przez uprzedzenia, niechęć, kpiny 
czy szyderstwa ze strony studentów, a niestety też profesorów 
W tej sytuacji bycie w grupie pierwszych studentek i rozpoczęcie 
wolnych studiów na równych prawach niewątpliwie było aktem 
odwagi i demonstracją olbrzymiej siły woli.
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Forma rzeźb nawiązująca do rzeźby portretowej XVIII wie-
ku, często spotykana w tradycyjnie pojmowanym portrecie, jest tu 
przełamana nowoczesnymi barwami, współczesnymi atrybutami 
i techniką rzeźb z żywic syntetycznych oraz gestem pozostawia-
nia nieoczyszczonych elementów powstałych w etapie tworzenia 
rzeźby, co przenosi ciężar z tradycyjnie pojmowanego ostatecz-
nego pięknego dzieła na rzecz myślenia o procesie, o pracy,  
o budowaniu, o mozole powstawania dzieła, a także o częściach 
z pozoru niepotrzebnych (zwykle niewidocznych – tu pozostawio-
nych dla widzów), jako elementach pokazujących proces, myśl, 
otwarte dzieło, działanie w czasie, a tym samym trud studiowa-
nia, proces nauki, mozolną pracę pamięciową, twórczą, naukową 
i umysłową, a także przedzieranie się przez osiągnięcia, dyplo-
my, tytuły i stopnie naukowe. Każde popiersie przełamane jest 
rysą, wynikającym z technologii „szwem” sklejenia postaci, pozo-
stawionym w geście ujawnienia i wizualizacji porwanych i pokle-
jonych ze sobą tragicznych i pomyślnych fragmentów historii życia 
studentek, które przypadało przecież na tragiczne czasy wojen  
i systemów totalitarnych.

Jest to także mój hołd pamięci dla mojej babki, studentki UW, 
Józefiny Egiersdorff. 

Zuzanna Janin
Warszawa, 2021
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Zuzanna Janin 
(ur. 1961 w Warszawie, mieszka w Warszawie i Londynie)

 Rzeźbiarka, autorka instalacji, wideoinstalacji, fotografii  
i działań performatywnych. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych  
w Warszawie (1980–1987) oraz w ramach stypendium w ECAV 
– Ecole Cantonale d’Art du Valais, Sierre w Szwajcarii (new me-
dia 2004). Doktorat na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu 
(2016), habilitacja na  ASP w Gdańsku (2020). W latach 1990–
1992 używała także nazwiska Zuzanna Baranowska, a od 1992 
Zuzanna Janin.
Zuzanna Janin brała udział m.in. w Biennale w Istambule (1992), 
Biennale w Sydney (1993) Sonsbeek’93 (1993), Biennale w Liver-
pool (1998), FOKUS Łódź Biennale (2010), a także w 54 Bienna-
le Sztuki w Wenecji w prezentacji Rumunii (2011).
 Jej prace prezentowane były na pokazach i wystawach 
indywidualnych i zbiorowych:
Kunstverein (Salzburg), Galeria Zachęta (Warszawa), Centrum 
Sztuki Współczesnej (Warszawa), Galeria Entropia (Wrocław), 
Galeria Foksal (Warszawa), Bunkier Sztuki (Kraków), Kunsthal-
le (Wiedeń), Królikarnia-Muzeum Narodowe w Warszawie, Mu-
zeum Narodowe w Krakowie, Museo Arte Moderna (Rio de Ja-
neiro), Centre Pompidou-Metz (Metz), Kunstmuseum (Bern) i in. 
Stypendystka m.in. MKiS w Warszawie, Fundacji Germination we 
Frankfurcie/M, KulturKontakt w Wiedniu, ProHelvetia w Zurichu, 
Pollock-Krasner w Nowym Jorku oraz MKiDN w Warszawie. No-
minowana do AdiPrize for Art Israel Museum w Jerozolimie, 2003 
oraz Art in the City Prize w Brukseli 2009, a także Trzykrotnie no-
minowana do nagrody Paszporty Polityki w latach 1999, 2001, 
2002 za wystawy indywidualne w Galerii Foksal, CSW Warsza-
wa i Zachęta Warszawa. W 2016 r. została laureatką nagrody 
The Best Artist na ArtVilnius. Współpracuje z Galerią lokal_30  
w Warszawie.
 Głównym motywem prac Zuzanny Janin jest wizualizacja 
nieuchwytnego stanu „pomiędzy”. Transformuje ona odnalezione 
w pamięci fragmenty autobiografii i uniwersalizuje je zderza-
jąc z pamięcią zbiorową i obrazami powszechnej historii na tle 
współczesnych problemów społecznych i politycznych. Zajmuje 
się tematyką miejsca (przestrzenne instalacje Pokrowce, rzeźby 
SOLARIS), pamięci (projekt Moja pamięć, wideo Podróż do lęku)  
i czasu (nakładane fotografie z serii Idź za mną, zmień mnie, już 
czas, wideo Pomiędzy). Jest autorką „rysowanych w przestrze-
ni” rzeźb z drutu i waty cukrowej (rzeźby Słodka dziewczyna, 
Słodki chłopak) oraz słynnej wideoinstalacji WALKA, w której 
walczy na ringu w sfingowanej walce z zawodowym bokserem. 
W 2003 roku stworzyła głośny projekt Widziałam swoją śmierć, 
polegający na symulacji społecznej nieobecności: niebytu samej 
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artystki. W latach 2018–2021 powstał projekt Studentka (Nelly 
Józefina Egiersdorff) – seria odlanych z żywic wielokolorowych 
portretów babki artystki, a w 2019 roku Pomnik nastolatki. Por-
tret potrójny (Majka. Melania. Zuzanna), łączący doświadczenia 
sztuki mediów: rzeźby, wideo, fotografii, odnoszący się do braku 
upamiętnienia kobiet w przestrzeni publicznej.
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