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PIERWSZE KOBIETY Z LEKARSKIM DYPLOMEM*
STRESZCZENIE

Zawsze istnia³y trudnoci i niedogodnoci, na które napotyka m³odzie¿, staraj¹ca siê o indeks na wy¿sze
uczelnie. Warto przybli¿yæ m³odym ludziom, jakie przeszkody w koñcu XIX stulecia nie sprzyja³y ówczesnej m³odzie¿y podjêcie studiów medycznych. Z refleksj¹ i zadum¹ wypada przyjrzeæ siê pionierkom zawodu lekarskiego w Polsce.
S³owa kluczowe: fakty, historia, medycyna.
SUMMARY

The young people have always had difficulties in being admitted to a university. It is worth showing them
which obstacles prevented young people from studying medicine at the end of the 19th century. One should
see the first women working as doctors in Poland.
Key words: facts, history, medicine.

Dzisiejsze pokolenie m³odych kobiet studiuj¹cych w akademiach medycznych nie
zdaje sobie sprawy, w jak trudnych warunkach zdobywa³y wiedzê lekarsk¹ w koñcu
XIX stulecia pionierki wy¿szego wykszta³cenia kobiet. Ile przeszkód musia³y pokonaæ, aby uzyskaæ wymarzony dyplom lekarski.
W ¿adnym z trzech zaborów Polka nie mia³a szans zdobycia wiedzy medycznej.
Szuka³a jej w Pary¿u, Lozannie, Zurychu lub na Wy¿szych Kursach Medycznych dla
Kobiet w Petersburgu, otwartych w 1874 r. przy Wojskowej Akademii Medycznej.
Nie by³o oczywicie na te cele stypendiów, ubo¿sze wiêc dziewczêta, jak Maria Sk³adowska, ca³ymi latami zarabia³y jako nauczycielki domowe, aby potem móc siê uczyæ.
Pierwszymi Polkami-studentkami Wy¿szych Kursów Medycznych w Petersburgu by³y:
siostry Aldona i Gra¿yna Gru¿ewskie, Cezaryna Wojnarowska i Witolda Rechniewska. Tylko W. Rechniewskiej uda³o siê zdobyæ dyplom lekarski i powiêciæ siê s³u¿bie zdrowia.
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Niezwyk³e by³y koleje ¿ycia lekarki Witoldy Rechniewskiej. Witolda urodzi³a siê
w 1862 r. na Kaukazie, jako córka polskiego lekarza Karpowicza. W czasach gimnazjalnych nale¿a³a do tajnego kó³ka samokszta³ceniowego. Gdy kursy medyczne dla kobiet
przy Akademii Wojskowej zamkniêto, Witolda studiowa³a przyrodê na kursach w Petersburgu. W lutym zosta³a ¿on¹ Tadeusza Rechniewskiego, przyjaciela Ludwika Waryñskiego. W tydzieñ po lubie m³odzi zostali aresztowani i osadzeni w wiêzieniu kijowskim. Po pó³torarocznym ledztwie Rechniewska zosta³a skazana na 4 lata zes³ania
na Zachodni¹ Syberiê, a m¹¿ jej przewieziony do Warszawy i oddany pod s¹d wojenny.
W roku 1882 Witolda pojecha³a do Pary¿a, aby spe³niæ cel swego ¿ycia  zostaæ
lekark¹. Po nostryfikacji dyplomu lekarskiego w 1900 r. Rechniewska zamieszka³a
w Irkucku i prowadzi³a tam praktykê lekarsk¹. W roku 1906 Rechniewscy wrócili do
Warszawy, gdzie jeszcze 10 lat Witolda pracowa³a w szpitalach i otacza³a serdeczn¹
opiek¹ najubo¿sze dzieci. Dnia 31 X 1917 r. zmar³a zaraziwszy siê tyfusem od pacjentów.
Lepiej powiod³o siê Polkom studiuj¹cym na uniwersytetach zachodnich. W ci¹gu
blisko 40-letniej pracy lekarskiej wielkie zas³ugi w organizacji s³u¿by zdrowia po³o¿y³a dr Anna Tomaszewicz-Dobrska, która zdoby³a dyplom lekarski w 1879 r. w Zurychu i nostryfikowa³a go w Petersburgu. Lekarka ta bra³a czynny udzia³ we wszystkich wydarzeniach publicznych Warszawy koñca XIX w. Swoim przyk³adem utorowa³a polskim kobietom drogê do wy¿szych studiów i przez ca³e ¿ycie walczy³a o ich
prawa. Nie zra¿a³a siê nieufnoci¹, z jak¹ odnoszono siê do niej. Nieliczni ludzie darzyli
j¹ zaufaniem i deklarowali pomoc pieniê¿n¹ na cele przez ni¹ wskazane. Opiekowa³a
siê warszawsk¹ biedot¹. Przez 30 lat kierowa³a przytu³kiem po³o¿niczym. Leczy³a bez
zap³aty ubogie kobiety i emerytki. Oprócz zajêæ lekarskich zajmowa³a siê nauczaniem
dziewcz¹t anatomii i higieny.
Drug¹ po A. Tomaszewskiej-Dobrskiej kobiet¹, która trzy lata po niej zamieszka³a w Warszawie i rozpoczê³a praktykê lekarsk¹, ³¹cz¹c j¹ z dzia³alnoci¹ spo³eczn¹,
by³a dr Teresa Ciszkiewicz. Urodzi³a siê na ¯mudzi i od wczesnych lat interesowa³a
siê medycyn¹. Otacza³a opiek¹ chorych, leczy³a ich zio³ami, nios³a pomoc w nag³ych
wypadkach. Maj¹c lat 16 bra³a udzia³ w powstaniu styczniowym.
Po ukoñczeniu studiów medycznych w Szwajcarii rozpoczê³a w Warszawie swoj¹ dzia³alnoæ jako lekarz chorób kobiecych i dzieciêcych. W roku 1886 stanê³a na
czele tajnej organizacji  Ko³a Kobiet Korony i Litwy i na tym stanowisku przetrwa³a
20 lat. Organizowa³a tajne komplety nauczania dla dzieci, doros³ych oraz punkty biblioteczne. Za tê ofiarn¹ pracê spo³eczeñstwo polskie wyró¿ni³o j¹ w 1908 r. obchodem
jubileuszowym 25-lecia pracy lekarskiej. Nie zabrak³o jej w ¿adnej akcji nios¹cej ulgê
cierpi¹cym w okresie I wojny wiatowej. Pracowa³a do ostatnich chwil ¿ycia (zmar³a
1920 r.), wiec¹c przyk³adem obowi¹zkowoci m³odym kadrom lekarskim.
Mo¿e i trudno jest dzi osi¹gn¹æ wymarzony indeks na studia medyczne, ale nikomu nie zabrania siê starañ w tym kierunku. Rzetelna wiedza poparta umi³owaniem
tego zaszczytnego zawodu, a w³aciwie s³u¿by, staje siê przepustk¹ do kszta³cenia
medycznego. Staranie i zaanga¿owanie w pracy pionierek z lekarskim dyplomem
powinno s³u¿yæ najlepszym przyk³adem przysz³ym kadrom medycznym.

