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O PIERWSZEJ KOBIECIE
Z DYPLOMEM MAGISTRA IN¯YNIERA GÓRNIKA

10 kwietnia 2008 roku w wieku 99 lat zmar³a Marta Adelajda Dorota K³yszewska –
pierwsza kobieta w Polsce z dyplomem magistra in¿yniera górnika – absolwentka Akade-
mii Górniczej w Krakowie. Jubileusz 90-lecia Uczelni jest dobr¹ okazj¹ aby przedstawiæ
jej sylwetkê.

1. Trochê historii

W roku akademickim 1921/221 dopuszczono po raz pierwszy do studiów w Akademii
Górniczej, w charakterze wolnej s³uchaczki, kobietê – Janinê Giba³ê. Jej proœba o przyjê-
cie na studia, jako studenta zwyczajnego, zapocz¹tkowa³a na posiedzeniu Ogólnego Zebra-
nia Profesorów dyskusjê nad dopuszczeniem kobiet do studiów górniczych w Akademii.
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* Oddzia³ Informacji Naukowej BG
1 Rok 1921/1922 rozpocz¹³ siê 3 X 1921 r., poprzedzony egzaminem wstêpnym. Na I rok przyjêto 80 kandy-

datów, a wœród nich pierwsz¹ kobietê J. Giba³ê (woln¹ s³uchaczkê). Immatrykulacja odby³a siê 7 XII 1921
roku.



W protokole z szóstego posiedzenia Ogólnego Zebrania Profesorów Akademii Górni-
czej w Krakowie zwo³anego 12 grudnia 1921 roku w sali posiedzeñ przy ul. Loretañskiej
w punkcie 6 porz¹dku obrad czytamy: „Rektor dr Hoborski oœwiadcza, ¿e jedyna w Aka-
demii s³uchaczka nadzwyczajna p. Giba³ówna wnios³a podanie o dopuszczenie jej w po-
czet studentów zwyczajnych. Zanim Kolegium zajmie siê rozpatrzeniem samego podania
nale¿a³oby wpierw zaj¹æ siê zasadnicz¹ stron¹ zagadnienia, tj. czy kobiety w ogóle mog¹
byæ dopuszczone do studiów w Akademii Górniczej w charakterze studentów zwyczaj-
nych. Ustawa o szko³ach akademickich nie przewiduje wprawdzie ¿adnych ró¿nic miêdzy
kandydatami p³ci obojga, prawo jednak górnicze zabrania kobietom pracy w podziemiach.
Tak¿e uzus dotychczasowy Akademii i wzgl¹d na numerus clausus zdawa³by siê przema-
wiaæ przeciwko studiom kobiet na Akademii2. Zebrani poddali szczegó³owej dyskusji
kwestiê studiów kobiecych na Akademii, przy czym stwierdzili jednomyœlnie, ¿e nie stoi
nic na przeszkodzie, aby kobiety mog³y zapisywaæ siê na wydzia³ hutniczy. Odnoœnie do
górnictwa zdania s¹ podzielone – po zamkniêciu dyskusji uzyskuje wiêkszoœæ g³osów
(7 przeciwko 3) wniosek Dra Krauzego w brzmieniu nastêpuj¹cym: Kolegium Profesorów
Akademii Górniczej postanawia dopuœciæ kobiety do studiów na obu wydzia³ach Akademii
Górniczej, z utworzeniem jednak dla nich osobnego numerus clausus, który stanowiæ bê-
dzie tylko pewn¹ procentow¹ czêœæ numerus clausus dla s³uchaczów p³ci mêskiej. Odnoœ-
nie do podania s³uchaczki nadzwyczajnej Giba³ównej zauwa¿a Dziekan Dr. Studniarski, ¿e
sprawa dopuszczenia jej w poczet studentów zwyczajnych – jest nie do pomyœlenia. Ca³y
szereg bowiem kandydatów, którzy uzyskali przy egzaminie konkursowym adnotacjê
wzglêdnie pomyœln¹ – oczekuje na przyjêcie do Akademii, kiedy tylko opró¿ni siê jakie
miejsce. Niezale¿nie od tego zg³asza siê wielu petentów i zewn¹trz [z zewn¹trz], b. ofice-
rów i ¿o³nierzy Armii Polskiej, którym odmawia siê stale przyjêcia ze wzglêdu na brak
miejsca. Po d³u¿szej dyskusji postanawiaj¹ obecni na wniosek dra Stocka (uchwalony
7 przeciw 3 g³osom) przejœæ do porz¹dku dziennego nad t¹ spraw¹”3.

Ostatecznie Ministerstwo Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego dopuœci³o –
pocz¹wszy od 1 paŸdziernika 1922 roku – kobiety do studiów w Akademii Górniczej, jed-
nak w celu unikniêcia konkurencji z mê¿czyznami ustalono liczbê oœmiu kobiet jako osob-
ny numerus clausus studentek pierwszego roku.

Kolejn¹ kobietê, tym razem ju¿ jako studenta zwyczajnego, w poczet studentów AG
przyjêto dopiero kilka lat póŸniej. By³a to Marta Adela Dorota Suchanek.

2. Okres studiów i pierwsze lata pracy zawodowej.
Od geodety do dokumentalisty

Pierwsza studentka AG urodzi³a siê 12 lipca 1909 roku w Otyni ko³o Ko³omyi jako
starsze z dwojga dzieci Paw³a Suchanka i Wilhelminy Anieli z domu Tietze. Brat Rudolf –
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2 Przyjêcie Giba³ównej na studia w charakterze studenta zwyczajnego by³oby obejœciem obowi¹zuj¹cych
w Akademii przepisów o egzaminie konkursowym.

3 Protokó³ z 6. posiedzenia Ogólnego Zebrania Profesorów Akademii Górniczej w Krakowie odbytego dnia
12 grudnia 1921 roku – Archiwum AGH (sygn. 9 A).



równie¿ absolwent AG – by³ in¿ynierem hutnikiem4. Po ukoñczeniu Pañstwowego Gimna-
zjum ¯eñskiego w Krakowie w roku 1927 Marta Suchankówna rozpoczê³a studia na Wy-
dziale Górniczym Akademii Górniczej (rys. 1).

Ju¿ w czasie studiów (w latach 1931–1936) by³a zastêpc¹ asystenta, a póŸniej asy-
stentem w Zak³adzie Geodezji i Miernictwa Górniczego AG. Tam pod opiek¹ prof. Oskara
Nowotnego przygotowa³a pracê dyplomow¹ z zakresu miernictwa górniczego i 20 czerwca
1936 roku zda³a ustny egzamin dyplomowy z ogólnym wynikiem bardzo dobrym.
23 czerwca 1936 roku, na wniosek Komisji Egzaminacyjnej, Rada Wydzia³u Górniczego
przyzna³a M. Suchanek stopieñ in¿yniera górnika (nr dypl. 615) (rys. 2 i rys. 3).
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Rys. 1. Praktyka wakacyjna studentów AG w kopalni „Grodziec” – 1933 r. Stoj¹ od lewej:
Stanis³aw Mazurkiewicz, Tadeusz Niepokojczycki, Marta Suchankówna, Henryk Wac³aw Lewan-

dowski, Karol Fabris, Feliks Laskowski, (?) Ba³abuszyñski

4 Rudolf Suchanek (ur. 7 IV 1911, zm. 3 III 1997) – absolwent Wydzia³u Hutniczego AG. Pracê dyplomow¹
obroni³ 15 XII 1937 roku u prof. J. Buzka (nr dypl. 694). Po ukoñczeniu studiów pracowa³: 1938/1939 –
Huta Koœciuszko w Chorzowie (asystent stalowni); 1939 – Hutnicze Zak³ady Trzyniec (in¿. ruchu stalow-
ni); 1939/1941 – Fabryka Czêœci Rolniczych Maszyn „Aeromechanika” Kraków (kierownik techniczny);
1942 – Firma S.M. Baranowscy (in¿. budowlany); 1943/1944 – firma Budowlano-Œlusarska F. Wessely
Kraków (kierownik techniczny); 1945/1949 – „Biprohut” Gliwice (projektant); 1949/1958 – Centralne Biu-
ro Konstrukcji Maszyn i Urz¹dzeñ Odlewniczych, Kraków (st. projektant); 1958/1960 – Zak³ad Produkcyj-
ny Inwalidzkiej Spó³dzielni Us³ug i Wytwórczoœci Ró¿nej, Kraków (kierownik techniczny); 1960/1976 –
Biuro Projektów i Dostaw Pieców Tunelowych, Kraków (g³. specjalista); 1977/1986 – Spó³dzielnia Groma-
da (praca na 1/2 etatu w charakterze t³umacza).
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Rys. 2. Egzamin dyplomowy pierwszej absolwentki Akademii Górniczej – Marty Suchanek
w dniu 23 czerwca 1936 roku (pierwszej dyplomantki do 1939 roku)

Rys. 3. Odpis dyplomu Marty Suchanek



Po ukoñczeniu studiów Marta Suchanek podjê³a pracê w kopalni wêgla kamiennego
„Walenty–Wawel” w Rudzie Œl¹skiej, w dziale szkód górniczych, na stanowisku mierni-
czego. W 1939 roku wraz z mê¿em Jerzym K³yszewskim (koleg¹ ze studiów) przenios³a
siê do Warszawy. Tam od lutego 1940 r. do sierpnia 1944 r. pracowa³a w wydziale budow-
lanym Poczty G³ównej na stanowisku maszynistki.

1 czerwca 1945 roku zaczê³a pracowaæ w Spo³ecznym Przedsiêbiorstwie Budowla-
nym w Warszawie na stanowisku in¿yniera. 1 czerwca 1946 roku przenios³a siê do Instytu-
tu Badawczego Budownictwa (od 1949 roku Instytut Techniki Budowlanej). Pe³ni³a tam
funkcjê zastêpcy kierownika Oœrodka Informacji Naukowo-Technicznej, w którym zorga-
nizowa³a fachow¹ bibliotekê oraz kierownika Pracowni Informacji. Nawi¹za³a wspó³pracê
w zakresie wymiany informacji z wieloma oœrodkami informacji naukowo-technicznej
w kraju i za granic¹.

Do jej zadañ, oprócz zwyk³ych obowi¹zków administracyjnych, nale¿a³a m.in. wery-
fikacja t³umaczeñ sporz¹dzanych na potrzeby w³asne Instytutu oraz na konferencje miê-
dzynarodowe w jêzykach angielskim, francuskim i niemieckim, redakcja merytoryczna
i klasyfikacja analiz dokumentacyjnych przekazywanych do Centralnego Instytutu Infor-
macji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej (CINTE), opracowywanie bie¿¹cych
przegl¹dów czasopism i zestawieñ bibliograficznych na wybrane tematy.

Marta K³yszewska wiele lat wspó³pracowa³a z CINTE, szczególnie w dziedzinie aktu-
alizacji tablic Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiêtnej (UKD) dla budownictwa. Od 1962 ro-
ku by³a cz³onkiem Zespo³u do Spraw Klasyfikacji oraz cz³onkiem Grupy Roboczej do
Spraw Aktualizacji i Rozwoju Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiêtnej przy CINTE. Zwery-
fikowa³a tablice UKD w dziedzinie budownictwa (dzia³y: 624 i 69), opiniowa³a równie¿
„Projekt zmian i uzupe³nieñ do UKD w dziedzinie budownictwa” w celu przekazania do
FID (Federation Internationale de Documentation) oraz opiniowa³a i wprowadza³a popraw-
ki do specjalnego wydania UKD „Budownictwo i Architektura”.

Ponadto w latach 1950–1953 by³a redaktorem dzia³u zagranicznego czasopisma „In-
¿ynieria i Budownictwo”. Wspó³pracowa³a te¿ z Pañstwowym Wydawnictwem Technicz-
nym, uzupe³niaj¹c i poprawiaj¹c has³a do s³ownika budownictwa ogólnego; by³a wspó³-
autork¹ 3-tomowej fundamentalnej pracy: Polska Bibliografia Budownictwa (T. 1:
1945–1955; T. 2: 1956–1960; T. 3: 1961–1965).

Marta K³yszewska pracowa³a w Instytucie Techniki Budowlanej do koñca marca
1973 roku.

Przez ca³y czas pracy wyró¿nia³a siê ofiarnoœci¹, zaanga¿owaniem i umiejêtnoœciami
organizacyjnymi5. Przede wszystkim dziêki jej dzia³alnoœci Instytut sta³ siê przoduj¹c¹ pla-
cówk¹ w kraju w zakresie informacji i zaopatrzenia w najnowsz¹ naukow¹ literaturê
w dziedzinie budownictwa.

W ostatnich latach pracy zawodowej, od 1 kwietnia 1973 roku, przenios³a siê do Cen-
tralnego Oœrodka Badawczo-Rozwojowego Przemys³u Betonów CEBET, w którym jako
specjalista od spraw informacji naukowej i technicznej pracowa³a do koñca marca 1977
roku (dwa ostatnie lata na pó³ etatu).
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5 Informacja z teczki osobowej M. Kryszewskiej – Archiwum Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.



3. Dzia³alnoœæ konspiracyjna

Niezale¿nie od pracy zawodowej Marta Kryszewska zaanga¿owa³a siê w dzia³alnoœæ
konspiracyjn¹ w okresie II wojny œwiatowej. W³adaj¹c biegle jêzykiem niemieckim, fran-
cuskim i angielskim, sta³a siê cenion¹ wspó³pracownic¹ i ³¹czniczk¹, u¿ywaj¹c pseudoni-
mów „Marta” i „Grzeœ”.

Przysiêgê AK-owsk¹ z³o¿y³a w listopadzie 1942 r., po œmierci mê¿a Jerzego, który
zatrzymany w ulicznej ³apance, zosta³ wywieziony do Obozu KL Auschwitz i tam roz-
strzelany na podworcu Bloku Œmierci 27 maja 1942 roku.

Wybuch powstania warszawskiego zasta³ Martê K³yszewsk¹ na ul. Szkolnej, gdzie
opiekowa³a siê mieszkaniem swych przyjació³ Ady i Stanis³awa Jeute. W mieszkaniu tym
umieszczono ambulatorium szpitala ewangelickiego i punkt sanitarny. Ju¿ w pierwszych
dniach powstania cudem prze¿y³a bombardowanie ul. Szkolnej, z przysypanej gruzem
zbombardowanej kamienicy ocala³a jedynie ona, teœciowie K³yszewscy i dwaj ranni pa-
cjenci punktu sanitarnego. Po upadku powstania wraz z ludnoœci¹ cywiln¹ trafi³a do obozu
w Pruszkowie, a stamt¹d dosta³a przydzia³ pracy w pralni sanatorium gruŸliczego w By-
strej ko³o Bielska-Bia³ej. Do stolicy wróci³a w kwietniu 1945 roku.

Zainteresowana problematyk¹ patriotyczn¹, histori¹ II wojny œwiatowej i sprawami
œrodowiska AK-owskiego zebra³a wraz z drugim mê¿em Wac³awem (bratem Jerzego)
znacz¹c¹ kolekcjê wielojêzycznej literatury na ten temat, po polsku niemal kompletn¹.
Wielka i ¿arliwa patriotka, ¿yj¹ca sprawami Polski i jej miejsca w nowoczesnej, zjedno-
czonej Europie, by³a aktywn¹ cz³onkini¹ Ko³a Oddzia³u I Komendy G³ównej AK i Œwiato-
wego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej. Przez ca³y okres stanu wojennego Marta
K³yszewska uczestniczy³a równie¿ w konspiracyjnej dzia³alnoœci wydawniczej. Z jej
wspó³pracy korzysta³y zespo³y: Niezale¿nej Oficyny Wydawniczej NOWA, Wydawnictwa
Kr¹g i „Tygodnika Mazowsze”.

6 kwietnia 2004 roku zosta³a awansowana na stopieñ podporucznika Wojska Polskie-
go, co przyjê³a jako wielki zaszczyt i z czego by³a naprawdê dumna6.

Za pracê zawodow¹ Marta K³yszewska wyró¿niona zosta³a Medalem 10-lecia PRL
(1955), Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (1972), z³ot¹ odznak¹ „Zas³u¿ony dla Budownictwa
i Przemys³u Materia³ów Budowlanych” (1980) oraz Odznak¹ Honorow¹ AGH za zas³ugi
po³o¿one dla rozwoju Uczelni (1977). Za dzia³alnoœæ konspiracyjn¹ uhonorowana zosta³a
londyñskim Krzy¿em Armii Krajowej (1974) oraz Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski (2007), przyznanym w 63. rocznicê powstania warszawskiego.

Marta K³yszewska by³a t³umaczk¹ na jêzyk polski angielsko- i francuskojêzycznych
ksi¹¿ek poœwiêconych zagadnieniom okupacji niemieckiej. Przet³umaczy³a m.in. z francu-
skiego ksi¹¿kê Jean-Francois Steinera, Warszawa 44. Powstanie (Warszawa 1984), tytu³
oryginalny Varsovie’44. L’insurrection (Paris 1975), a z angielskiego ksi¹¿kê s³ynnego asa
AK-owskiego wywiadu i kuriera p³k. Jana Karskiego, Wielkie mocarstwa a Polska (War-
szawa 1987); tytu³ oryginalny The Great Powers and Poland (Lanham 1985).

Marta K³yszewska zmar³a 10 kwietnia 2008 roku. Zosta³a pochowana na Starych
Pow¹zkach w Warszawie.
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6 Na podstawie relacji M. Hilchena.
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