
Maria Jankowska (1878-1937) lekarz pediatra, społecznik, urodziła się w 1878 r. 

w Kerczu na Krymie. Córka Adama Goreywy i Agaty z Liwskich. Pochodziła z rodziny 

Karaimów. Po ukończeniu gimnazjum rozpoczęła studia medyczne w Wiedniu. 

A następnie kontynuowała je na Uniwersytecie w Zurichu. Podczas studiów aktywnie 

działała w organizacjach socjalistycznych. Tam poznała Pawła Jankowskiego 

studenta medycyny z Warszawy.  W 1900 r. wzięli ślub i rok później urodziło się ich 

pierwsze dziecko -  syn Bartosz.  

Po ukończeniu studiów jesienią 1902 r. Maria wyjeżdża na Krym i tam podejmuje 

pierwszą pracę. Od 1904 r. wraz z mężem nostryfikują swoje dyplomy w Moskwie 

i osiedlają się w Warszawie. Maria przez rok prowadzi praktykę lekarską w cukrowni 

w Sannikach k. Łowicza. Potem razem z Pawłem pracują w Warszawie. Oboje też 

udzielają się społecznie i są zaangażowani w działalność PPS. Maria działa 

w środowisku na rzecz podniesienia higieny wśród najuboższych warstw społecznych, 

angażuje się też w organizacjach równouprawnienia kobiet. W ich mieszkaniu przy 

ul. Chłodnej 68 mieści się przez pewien czas biuro PPS. Jako wywiadowczyni bojówki 

PPS bierze udział w przygotowaniu zamachów na gubernatora Skałłona 

i Konstantynowa. W marcu 1908 r. razem z mężem zostają aresztowani i wyrokiem  

sądu skazani na wydalenie z Królestwa. Przez pół roku Maria mieszka wraz z dziećmi 

u krewnych w Kerczu i Niżnym Nowogrodzie. Jesienią osiedlają się w Żołudku na 

Wileńszczyźnie gdzie prowadzą szpital i aptekę. Tam przyszło na świat ich drugie 

dziecko – córka Danuta (Magierska).  

 W 1911 r. po złagodzeniu wyroku osiedlają się w Lublinie znajdując tu pracę 

w nowo otwartym Szpitalu Dziecięcym fundowanym przez rodzinę Vetterów. Paweł 

został w nim ordynatorem chirurgii. Maria pracuje też w żłobku miejskim, na Stacji 

Opieki nad Matką i Dzieckiem oraz w Ambulatorium Miejskim. Do czasu wybuchu 

wojny pozostają pod nadzorem carskiej policji. W Lublinie prowadzi nadal działalność 

społeczną i niepodległościową. Po wybuchu wojny niesie w szpitalach lubelskich 

pomoc lekarską Polakom z obcych armii. W sierpniu 1915 r. Jankowscy są jest 

współorganizatorami Szpitala dla Legionistów. Maria jest  w początkowym okresie 

jego istnienia jego ordynatorem i prowadzi tam dwie sale chorych. Od 1915 r. jest 

członkiem POW. W mieszkaniu doktorostwa przy ul. Namiestnikowskiej (Narutowicza) 



goszczą znane osobistości m.in.: Józef Piłsudski, Wacław Sieroszewski, Andrzej Strug, 

Maria Dąbrowska i wiele innych, w tym ukrywający się po kryzysie przysięgowym 

legioniści. Maria jest organizatorką pomocy dla internowanych legionistów, sierot 

wojennych i wielu podobnych działań. W marcu 1919 r. umiera jej mąż,                                                    

ciężko chory na gruźlicę. Rok później ginie syn Bartosz – ochotnik, ułan Szwadronu 

Przybocznego Naczelnego Wodza . Mimo tych nieszczęść Maria nie ustaje w pracy 

społecznej. Jest członkinią Ligi Kobiet i Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet (przez 

pewien okres przewodniczącą), prowadzi stale referat opieki nad Matką i Dzieckiem. 

Pracuje nadal w Szpitalu Dziecięcym, w Kropli Mleka, sierocińcu dla sierot wojennych, 

gimnazjum żeńskim i Kasie Chorych (od chwili jej założenia), jest lekarzem rodzin 

urzędników kolejowych.  Z ramienia Ligii Kobiet zakłada wspólnie z Józefem 

Czechowiczem (kuratorium) i prowadzi „Klub uliczników” dla 50 chłopców. 

 Zwieńczeniem jej pracy społecznej jest kupno trzech działek w dzielnicy 

Dziesiąta i inicjatywa budowy Domu Dziecka, którą doprowadziła do końca, tuż 

przed śmiercią w 1937 r. Po jego ukończeniu ZPOK podjął uchwałę o nadaniu nowo 

powstałemu budynkowi imię jego twórczyni – Dr  Marii Jankowskiej. 

W czasie okupacji w tym budynku utworzono Ochronkę nr 3, którą pomagał 

prowadzić zastęp „Wędrowniczek” – szkolony między innymi przez 

dh. Danutę Magierską – córkę Marii Jankowskiej. Obecnie mieści się w nim 

Przedszkole Nr 3.  

Za swoją działalność społeczną i niepodległościową Maria Jankowska została 

uhonorowana m.in.: Krzyżem Niepodległości, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, 

Krzyżem Legionowym. Jest pochowana wraz z mężem  na cmentarzu przy ul. Lipowej 

w Lublinie. 
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Do ks. Ludwika Zalewskiego 

Lublin 24 II 1933 r. 

 

Czcigodny Księże Profesorze 

W sobotę 25 bm. godz. 14 otwiera się w Lublinie przy ul. Kościuszki 2 Świetlica dla 

dzieci ulicy. Robimy to masowo Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet i Kuratorium. 

Piszę robimy, bo ze Związku naprawdę pracuje tylko p. dr Jankowska, a z osób 

szkolnych – ja. Reszta to statyści (…). 
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