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Streszczenie 
Celem niniejszej pracy, jest przedstawienie sylwet-
ki i  dorobku naukowego Jadwigi Matusewicz (1870-
1953), która była lekarzem okulistą a także wicepreze-
sem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Jej prace 
naukowe dotyczyły głównie chorób oczu i wad wzroku 
w wieku szkolnym oraz diagnostyki i leczenia gruźlicy.
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Summary
The purpose of this work is to present the biography 
and the scientific achievements of Jadwiga Matusewicz 
(1870-1953), who was an ophthalmologist and vice-
president of the Polish Society of Ophthalmology. Her 
works research focused mainly on eye diseases and vi-
sual impairment at school age and the diagnosis and 
treatment of tuberculosis.
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Wstęp 
Jadwiga Matusewicz (1870-1953) była lekarzem 

okulistą. Studia wyższe skończyła w Zurichu, uzyskując 
doktorat medycyny. W okresie od 1908 do 1935 praco-
wała w Instytucie Oftalmicznym w Warszawie. Celem 
pracy jest przybliżenie jej sylwetki na podstawie zebra-
nych materiałów biograficznych oraz analizy jej dorob-
ku naukowego.

Metodologia
W pracy zostały wykorzystane materiały archiwal-

ne udostępnione przez Główną Bibliotekę Lekarską im. 
Stanisława Konopki w Warszawie. Przeprowadzono 
również analizę dostępnej literatury w postaci książek 
i czasopism naukowych.

Biografia
Jadwiga Matusewicz (Jadwiga Matusewiczówna) 

(Ryc. 1) urodziła się 7 listopada 1870 w Kalwarii Su-
walskiej (pow. kalwaryjski), była córką Władysława 
i Barbary Matusewicz [1]. Szkołę średnią skończyła 
w Warszawie. Następnie pracowała jako guwernantka 
[2]. Studia lekarskie odbyła w Zurychu, które ukończy-
ła w 1901, uzyskując doktorat medycyny. Tytuł rozpra-
wy doktorskiej brzmiał: Ueber Verkalkung der Lamina 
elastica interna bei Arteriosklerose (O zwapnieniu lami-
nae elasticae int. w arteriosclerosis). Specjalizowała się 
w okulistyce. Dyplom lekarza praktycznego uzyskała 
w 1903 w Moskwie [1]. W latach 1904-1908 była asy-
stentką prof. Bolesława Wicherkiewicza (1847-1915) 
w Klinice Okulistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie, której był kierownikiem. Od roku 1908 do 
1935 pracowała w Instytucie Oftalmicznym w Warsza-
wie (Ryc. 2) [3]. Matusewicz była również członkiem 
Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, a w latach 
1917-1920 dzięki swojej aktywności była jego wicepre-
zesem. Kazimierz Bein (1872-1959), okulista i współ-
założyciel Polskiego Towarzystwa Okulistycznego 
wspominał Matusewicz następującymi słowami:

„Była u nas protagonistką stosowania tuberkuliny 
w gruźlicy oczu i wygłosiła w tej sprawie wyczerpujący 
odczyt pod tytułem Swoista diagnostyka i swoista tera-
pia gruźlicy oka, prócz tego należy wymienić jej wykład 
Zachorzenie oczne na tle zatrucia wyskokiem skażonym 
i liczne pokazy chorych. Odczyty i teksty pokazów wy-
głaszała zawsze z pamięci a zarówno ich treść, przystęp-
ne ujęcie i doskonała dykcja zjednały jej uznanie kole-
gów; jako prelegentka zawsze z zainteresowaniem była 
słuchana, jako autorka – uważnie czytana. Ja osobiście 
wiele korzystałem ze wskazówek kol. Matusewiczówny 
w kwestiach lecznictwa, którymi specjalnie się inte-
resowała, a jej rady oparte były nie tylko na studiach 

literatury, ale przede wszystkim na bogatym doświad-
czeniu własnym” [4].

Matusewicz była osobą zaangażowaną w wyko-
nywaną pracę, która dawała jej ogromną satysfakcję. 
Brała żywy udział w pracy referatowej w Instytucie 
Oftalmicznym [5]. Pracując w Instytucie prowadziła 
również działalność dydaktyczną, ucząc zawodu młodą 
kadrę lekarską. W 1935 przeszła na emeryturę. Nie ze-
rwała jednak kontaktów z Instytutem, prowadząc koło 
kliniczne dla tamtejszych lekarzy W roku 1944 została 
wysiedlona z Warszawy i zamieszkała w Łodzi u rodzi-
ny [4]. Pochłonięta pracą zawodową nie założyła rodzi-
ny. Zmarła 10 kwietnia 1953 roku w Łodzi [2]. 

Jadwiga Matusewiczowa publikowała niewiele, a jej 
artykuły dotyczą chorób oczu i wad wzroku w wieku 
szkolnym [6], diagnostyki i leczenia gruźlicy oka [7], 
opisu przypadku choroby Recklinghausena [8] oraz 
opisania zaburzeń widzenia po zatruciu alkoholem me-
tylowym [9].

 
Opis rycin

Ryc. 1. Jadwiga Matusewicz [Źródło: Główna Biblio-
teka Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie]

Ryc. 2. Wpis do karty rejestracyjnej, Izba Lekarska 
Warszawsko-Białostocka [Źródło: Główna Biblioteka 
Lekarska im. Stanisława Konopki w Warszawie]

Ryc. 1. Jadwiga Matusewicz
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