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W po³owie XIX wieku wyodrêbniaæ zaczê³y siê medyczne specjalnoœci,
w tym otorynolaryngologia. Przedstawiono udzia³ chirurgów Warszawy
tego okresu w rozwoju nowej specjalizacji - otorynolaryngologii. Zapre-
zentowano dokonania takich chirurgów, jak: Marian S. Borsuk, Jan D.M.
Borzymowski, Ludwik Chwat, Andrzej Ciechomski, Antoni Gabszewicz,
Franciszek Groer, Samuel Grosglik, Adolf Grunbaum, Kazimierz Gurbski,
Andrzej Janikowski.
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The emergence of different medical fields, including otorhinolaryngology in
mid XIX century is discussed. The paper includes the description of the
contributions of Varsovian surgeons to the development of otorhinolaryn-
gology. The achievements in this process of such Varsovian surgeons as
Marian S. Borsuk, Jan D.M. Borzymowski, Ludwik Chwat, Andrzej Ciechom-
ski, Antoni Gabszewicz, Franciszek Groer, Samuel Grosglik, Adolf Grunbaum,
Kazimierz Gurbski, Andrzej Janikowski are presented.
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tzw. zabiegowych, w tym otorynolaryngologii. Nieoce-
nione wiadomoœci zaczerpniêto z dzie³ Stanis³awa
Koœmiñskiego „S³ownik Lekarzów Polskich” (Warszawa
1888) oraz Piotra Szarejki „S³ownik Lekarzy Polskich
XIX wieku” T. I-VI (Warszawa 1991-2004). Dla œci-
s³oœci historycznej warto dodaæ, ¿e w miêdzyczasie, w la-
tach 1910-1911, Ludwik Guranowski (1853-1926),
znany warszawski otiatra, rozsy³a³ ankiety do lekarzy ziem
polskich trzech zaborów, przygotowuj¹c kontynuacjê
dzie³a Koœmiñskiego. Los tych materia³ów przez wiele
dziesi¹tków lat pozostawa³ nieznany. Autor niniejszej
publikacji odnalaz³ je w Bibliotece Jagielloñskiej oraz
przypomnia³ o nich w artykule na ³amach „Archiwum
Historii i Filozofii Medycyny” w 1993 r. [1].

W niniejszej dwuczêœciowej publikacji, a tak¿e w cy-
klu artyku³ów zamieszczanych w „Materia³ach Sekcji Hi-
storycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów -
Chirurgów G³owy i Szyi”, „Ginekologii Praktycznej”,
„Medycynie-Dydaktyce-Wychowaniu” autor pragnie
ukazaæ rolê lekarzy Warszawy XIX stulecia w tym roz-
wojowym procesie.

Lekarzy, których zaliczy³ do otorynolaryngologów
(otiatrów, rynologów, laryngologów), oraz ich dokona-
nia, autor przedstawi³ w ksi¹¿ce „Otolaryngolodzy
warszawscy w XIX wieku” (Wroc³aw 1998). Rozwój tej
lekarskiej dyscypliny w Warszawie w XIX stuleciu
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W po³owie XIX stulecia wyodrêbniaæ zaczê³y siê le-
karskie specjalizacje. Z pni macierzystych, którymi by³y
chirurgia i choroby wewnêtrzne zaczê³y rozwijaæ siê m.in.
otologia, rynologia i laryngologia. Rozwój tej nowej ga-
³êzi lekarskiej wiedzy wyznacza³a specyfika patologii oraz
powstaj¹ce urz¹dzenia techniczne. Otorynolaryngolo-
gia korzystaæ zaczê³a tak¿e z innych nauk pomocniczych,
jak anatomia opisowa, histologia, anatomia patologicz-
na, chemia, fizyka, bakteriologia. Dominuj¹c¹ rolê w
tworzeniu nowej specjalizacji odgrywa³ jednak lekarz,
jak nigdy ogarniêty fanatyczn¹ wprost wiar¹ w znacze-
nie nowej dyscypliny oraz wiar¹ w pomoc choremu.

Skarbnicê wiedzy nt. dokonañ chirurgów m.in. owego
okresu stanowi dzie³o Wojciecha Noszczyka „Zarys dzie-
jów chirurgii polskiej” (Warszawa 1989). WieloŸród³o-
wo przedstawiono tam¿e dokonania lekarzy specjalnoœci
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szczegó³owo omówi³ w ksi¹¿ce „Rozwój warszawskiej
myœli otolaryngologicznej w XIX wieku” ( Wroc³aw
1997). W miarê dok³adnie uwydatnione s¹ tam osi¹gniê-
cia m.in. chirurgów, których skrótowe biogramy s¹ tre-
œci¹ niniejszego doniesienia. Z tego wiêc powodu osi¹-
gniêcia ich na polu otorynolaryngologii w tej publikacji
s¹ tylko wzmiankowane.

Nie³atwa by³a kwalifikacja poszczególnych XIX-
wiecznych lekarzy. Kryterium uznania danej osoby za
spe³niaj¹c¹ miano lekarza warszawskiego - stanowi³ fakt
chocia¿by krótkiego w czasie dzia³alnoœci zawodowej
i naukowej zamieszkania w Warszawie. Czas i miejsce
og³oszenia publikacji nie gra³y roli. W opracowaniu wiêc
wykorzystano tak¿e i te publikacje, które zosta³y napi-
sane np. po przeniesieniu siê lekarza z Warszawy do in-
nego miejsca zamieszkania lub przed jego przybyciem
do Warszawy.

Trudno by³o tak¿e okreœliæ specjalizacje tych leka-
rzy w dzisiejszym tego s³owa pojêciu. Nie istnia³y bo-
wiem programy specjalizacyjne, nie przys³ugiwa³ usta-
wowo tytu³ specjalisty. Lekarze zdobywali kwalifikacje
nierzadko w kilku kierunkach. Wielu by³o „specjalistów”,
którzy sami na szyldach i w og³oszeniach wypisywali
swoje  „kwalifikacje”. Trzeba jednak zastrzec siê ,¿e nie
by³o to nadmierne nadu¿ywanie zaufania spo³eczeñstwa,
gdy¿ takie panowa³y w owych czasach warunki i zwy-
czaje. Stanis³aw Kopczyñski (Kryt. Lek. 1899, R. III,
Nr 8, s. 250-252) twierdzi³, ¿e wyjazdy m³odych leka-
rzy do Wiednia i Berlina i tam „wt³aczanie gwa³towne
w umys³y s³uchaczy w ci¹gu czterech tygodni ostatnich
wyników nauki lekarskiej zakrawa(³o) na fabrykowanie
specjalistów”. Sadzi³, ¿e m³ody lekarz pod okiem naszych
uzdolnionych i chêtnych do edukowania ordynatorów
szpitalnych oraz wykwalifikowanych specjalistów przyj-
muj¹cych w ambulatoriach skorzystaæ móg³ wiêcej, ni¿
na jakimœ „feriencours zagranicznym”.

Chirurgami dzia³aj¹cymi w Warszawie w XIX oraz
na prze³omie XIX i XX stulecia, których interesowa³y
tak¿e zagadnienia wchodz¹ce w zakres diagnostyki i te-
rapii chorób uszu, nosa, gard³a, krtani i pogranicza byli:
Roman Jasiñski (1853-1898), Franciszek Jawdyñski
(1851-1896), Franciszek Kijewski (1858-1919), Hipolit
Korzeniowski (1827-1879), Julian Kosiñski (1833-
1914), W³adys³aw Krajewski (1855-1907), W³adys³aw
Matlakowski (1851-1895), W³adys³aw Or³owski (1835-
1889), Kazimierz Orze³ (1867-1930), Bronis³aw Sa-
wicki (1860-1931), W³adys³aw Stankiewicz (1837-
1929). Ich dokonania autor sukcesywnie przedstawi
w kolejnych publikacjach. Osi¹gniêcia na tym polu Po-
likarpa Girsztowta (1827-1877) oraz Aleksandra
Antoniego Le Bruna (1803-1868) by³y ju¿ przedmio-
tem dwóch prac [2].

Autor dla uzyskania przejrzystoœci materia³u biogra-
ficznego zdecydowa³ siê u¿yæ przypisów przy ka¿dym
biogramie.

Innymi chirurgami Warszawy owego okresu, których
zas³ugi dla rozwoju otorynolaryngologii by³y mniejsze
od wymienionych wy¿ej, ale wystarczaj¹co wa¿ne, by
pozostawiæ ich w naszej, XXI-wiecznych otorynolaryn-
gologów pamiêci, s¹:
Marian Stanis³aw Borsuk (1860-1923), ur. w maj.
Dowcewicze, w pow. wilejskim, studiowa³ w Warszawie
(ryc. 1). Przez d³ugie lata by³ asystentem W³adys³awa
Matlakowskiego w Szpitalu Dzieci¹tka Jezus. Nastêp-
nie pracowa³ w Klinice Chirurgicznej A. Jefremowskie-
go i A. S. Taubera. Dodatkowo kszta³ci³ siê w Berlinie
i Pary¿u. Potem by³ dodatkowo m.in. ordynuj¹cym bez-
p³atnie lekarzem zak³adu dla nieuleczalnie chorych na
Mokotowie. W czasie wojny œwiatowej by³ asystentem
miejskiego lazaretu w korpusie kadetów, póŸniej prowa-
dzi³ oddzia³ chirurgiczny i urologiczny w Szpitalu œw.
Ducha. By³ lekarzem Zarz¹du Tramwajów Miejskich.
Z powodu z³ego stanu zdrowia nie przyj¹³ katedry chi-
rurgii w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie [3].

Przedstawi³ chorych z cia³ami obcymi prze³yku,
u których wykonano ezofagotomie, opisa³ przypadek wt³o-
czenia nosa w otwór gruszkowaty u dziecka, zakoñczony
pomyœlnie repozycj¹, zrelacjonowa³ równie udany zabieg
zeszycia podniebienia u dziecka. W rêkopisach pozosta-
wi³ pracê „O chorobach œlinianek”, jako rozdzia³ w przy-
gotowywanym podrêczniku chirurgii szczegó³owej [4].

Jan Dominik Miko³aj Borzymowski (1869-1942), ur.
w Ostrogu na Wo³yniu, studiowa³ w Warszawie (ryc. 2).
Pracowa³ w G³ownie k/£odzi, Warce. Po przeniesieniu
siê do Warszawy pracowa³ w Oddziale Chorób We-
wnêtrznych Szpitala œw. Ducha, potem ca³kowicie po-
œwiêci³ siê chirurgii. Od 1900 r. uzyska³ stanowisko asy-
stenta nadetatowego w Klinice Chirurgii Wydzia³owej
pod kierunkiem M. M. Kuzniecowa; na stanowisku asy-
stenta etatowego pozosta³ do 1905 r. W 1905/1906 r.
pierwszy wprowadzi³ w Szpitalu œw. Ducha karty

Ryc. 1. M. Borsuk. P. Szarejko: S³ownik Lekarzy Polskich XIX wieku, T. II,
Warszawa 1994, s. 24.
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szpitalne w jêzyku polskim. By³ lekarzem naczelnym Po-
gotowia Ratunkowego, lekarzem ambulatorium przy-
szpitalnego Szpitala œw. Ducha. W 1914 r. obj¹³ kie-
rownictwo jednego z oddzia³ów chirurgicznych War-
szawskiego Lazaretu Miejskiego. Wzi¹³ udzia³ w orga-
nizacji Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzy¿a. By³
jednym z pionierów polskiej kardiochirurgii, pierwszym
chirurgiem w Polsce, który zeszy³ ranê serca z pomyœl-
nym wynikiem [5]. Opisa³ przypadek urazowego z³a-
mania krtani, zakoñczony tracheotomi¹ i nastêpowym
rozszerzeniem krtani metod¹ Schroettera [6] (ryc. 3).

Ludwik Chwat (1831-1914), ur. w Warszawie, studio-
wa³ w Charkowie (ryc. 4). Dokszta³ca³ siê w Berlinie
u Bernharda R. Langenbecka i Wiedniu u Theodora Bil-
lrotha, Adama Politzera, Leopolda Schroettera, a tak¿e
we Wroc³awiu i Pary¿u. W 1858 r. powróci³ do War-
szawy, by³ asystentem Oddzia³u Chirurgicznego w Szpi-
talu Starozakonnych, w którym pracowa³ ponad 40 lat,
do 1899 r. Przez kilka dziesi¹tków lat sam musia³ ob-
s³ugiwaæ chorych, sam wykonywaæ zabiegi, zastêpowaæ
lekarzy innych oddzia³ów. By³ pierwszym chirurgiem
w Warszawie, który otworzy³ pierwsz¹ prywatn¹ lecz-
nicê chirurgiczn¹. Pasjonowa³ siê m.in. modyfikacj¹ na-
rzêdzi lekarskich i sprzêtu szpitalnego, m. in. no¿a do
tracheotomii; og³asza³ je potem drukiem tak¿e w czaso-
pismach niemieckich. Chirurgiem by³ raczej ostro¿nym,
ale chorym oddawa³ siê z prawdziwym oddaniem. By³
czynnym cz³onkiem Towarzystwa Lekarskiego War-
szawskiego, na posiedzeniach którego wystêpowa³ kilka-
dziesi¹t razy [7].

Pisa³ o amputacji pr¹cia i koñca jêzyka ob³¹kanego,
o resekcji guza szczêki, przedstawi³ przypadek œmierci
po tracheotomii, donosi³ o przeroœcie w³óknistym p³atka,
o cia³ach obcych ucha, o wpadniêciu rurki tracheotomij-
nej do tchawicy [8] (ryc. 5).

Ryc. 2. J. Borzymowski. P. Szarejko: S³ownik Lekarzy Polskich XIX wieku.
T. II, Warszawa 1994, s. 27.

Ryc. 3. J. Borzymowski: Z³amania krtani. Medycyna 1899,
T. XXVII, Nr 12, s. 256.

Ryc. 4. L. Chwat. W. Noszczyk: Warszawa (w:) Zarys dziejów chirurgii
polskiej, pod red. W. Noszczyka. Warszawa 1989, s. 191.
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wi³ ciekawy przypadek guza migda³ka natury ki³owej,
pozoruj¹cy nowotwór z³oœliwy, który ust¹pi³ po lecze-
niu jodem i sublimatem. Z chorób prze³yku opisa³ przy-
padek spastycznego jego zwê¿enia. Przedstawi³ tak¿e
sposób leczenia bliznowatych zwê¿eñ prze³yku [10].

Ryc. 5. L. Chwat: Przypadek wpadniêcia rurki do tchawicy. Pam. Tow. Lek.
Warsz. 1876, T. LXXII, Nr 1, s. 161.

Andrzej Ciechomski (1858-1928), ur. w Warszawie,
studiowa³ tak¿e w Warszawie (ryc. 6). Specjalizowaæ
zacz¹³ siê w chirurgii jako bezp³atny nadetatowy asy-
stent w Szpitalu Dzieci¹tka Jezus pod kierunkiem
W³adys³awa Matlakowskiego. Po 6 latach samodzielnie
prowadzi³ oddzia³, przekazuj¹c go nastêpnie Francisz-
kowi Jawdyñskiemu. Ciechomski by³ entuzjast¹ postê-
powania antyseptycznego. W 1896 r. obj¹³ funkcjê sa-
modzielnego kierownika oddzia³u Szpitala œw. Rocha.
W 1907 r. przeniesiony zosta³ przez Radê Miejsk¹ Do-
broczynnoœci Publicznej do Szpitala Dzieci¹tka Jezus.
Dopiero po I wojnie œwiatowej mianowano go ordyna-
torem oddzia³u. Uczeñ Ciechomskiego, Antoni
Leœniowski, póŸniejszy profesor chirurgii Uniwersytetu
pisa³: „Ci, co pracowaliœmy wtedy pod kierunkiem Cie-
chomskiego pamiêtamy, jak chêtnie i z jak¹ troskliwo-
œci¹ przygarnia³ on ka¿dego m³odego lekarza, który chcia³
pracowaæ pod jego kierunkiem, z jak¹ serdecznoœci¹ kie-
rowa³ jego krokami, z jak¹ radoœci¹ spostrzega³ czynione
postêpy...”. Ciechomski mawia³ lapidarnie: “Kolego, nie
¿a³ujcie gêby dla chorego”. Sam pokrywa³ wiele szpital-
nych wydatków z w³asnej kieszeni; kupowa³ nowe na-
rzêdzia i przyrz¹dy. Nowe metody operacyjne spraw-
dza³ na zw³okach. Wykona³ m .in. 120 gastroenterosto-
mii. By³ wspó³za³o¿ycielem i prezesem Towarzystwa
Chirurgów Polskich [9].

Opisa³ operacjê przeprowadzon¹ u chorego z prze-
puklin¹ mózgow¹ po trepanacji wyrostka sutkowego,
któr¹ wykona³ 2,5 roku wczeœniej Jawdyñski. Przedsta-
wi³ na ³amach kilku lekarskich czasopism zejœcie œmier-
telne z powodu rozleg³ego obrzêku nag³oœni na skutek
zaburzeñ cyrkulacyjnych po podwi¹zaniu wielkich pni
têtniczych i ¿ylnych z powodu wola. Uwa¿a³, ¿e trache-
otomia po resekcji du¿ego wola ma s³usznoœæ. Przedsta-

Ryc. 6. A. Ciechomski. W. Noszczyk: Warszawa (w:) Zarys dziejów chirurgii
polskiej, pod red. W. Noszczyka. Warszawa 1989, s. 205.

Antoni Gabszewicz (1858-1919), ur. w Kod³utowie
w pow. m³awskim. Wiedzê chirurgiczn¹ pog³êbia³ w Ber-
linie, Heidelbergu i Pary¿u. Od 1898 r. by³ ordynato-
rem oddzia³u chirurgicznego Szpitala œw. Rocha oraz
lekarzem ambulatorium. W 1912 r. zosta³ lekarzem na-
czelnym tego Szpitala [11].

Szeroki by³ wachlarz jego zainteresowañ otorynola-
ryngologicznych. Donosi³ o trepanacji zatoki czo³owej
z powodu pourazowego, ropnego jej zapalenia,
o promienicy szczêki, o przyroœniêciu jêzyka do b³ony
œluzowej policzka z powodu ropnego zapalenia jêzyka,
leczonym operacyjnie, o przetokach przewodu Stenona.
W pocz¹tkach XX wieku wypowiada³ siê o bezskutecz-
noœci zabiegów operacyjnych przy zwê¿eniu gard³a i krta-
ni, o zapaleniu zatoki esowatej i ropniu nadoponowym
jako powik³aniach przewlek³ego zapalenia ucha œrodko-
wego; w obu tych przypadkach po interwencji chirur-
gicznej dosz³o do wyleczenia [12].
Franciszek Groer (1807-1876) ur. w Przewozie Nur-
skim w obw. bielskim. Studiowa³ w Warszawie i Wilnie.
Od 1838 r. pracowa³ w Szpitalu Starozakonnych w War-
szawie, w którym w 1843 r. obj¹³ oddzia³ chirurgiczny.
Zwiedza³ wa¿niejsze oœrodki chirurgiczne zachodniej
Europy. W 1858 r. mianowany zosta³ lekarzem naczel-
nym Szpitala œw. Ducha. Sprawozdania z dzia³alnoœci
chirurgicznej og³asza³ w „Pamiêtniku Towarzystwa  Le-
karskiego Warszawskiego”, a potem stale w „Tygodniku
Lekarskim”. By³ cz³onkiem honorowym Rady Lekarskiej
Królestwa Polskiego [13].
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Nieobce mu by³y zagadnienia rynolaryngologiczne.
Donosi³ o zapaleniu jêzyka, leczonym miejscowo kamie-
niem piekielnym (argentum nitricum) i odwarem œla-
zowym. Pisa³ o kostniaku jamy Highmora, którego „oko
naroœl¹ prawie zupe³nie zas³oniête by³o”, leczonym ope-
racyjnie, z powik³aniem ropniem tej okolicy, równie¿
skutecznie wyleczonym. Polip w gardle, usuniêty chi-
rurgicznie okaza³ siê w³ókniakiem nosogardzieli. Kazu-
istykê rynolaryngologiczn¹ uzupe³nia³o doniesienie o za-
paleniu zatoki szczêkowej i zapaleniu krtani [14].
Samuel Grosglik (1860-1931), ur. w Warszawie, stu-
diowa³ biologiê i medycynê w Warszawie. Ordynowa³
w oddziale chirurgicznym Szpitala Dzieci¹tka Jezus
u W³adys³awa Krajewskiego, który to oddzia³ wg Nosz-
czyka sta³ siê jednym z najlepszych w Polsce, dorównu-
j¹c klinikom europejskim. Grosglik szczególnie zaj¹³ siê
urologi¹ operacyjn¹, by³ jednym z jej pionierów; przed
I wojn¹ œwiatow¹ za³o¿y³ w³asn¹ lecznicê urologiczn¹.
Wspó³redagowa³ „Przegl¹d Chirurgiczny”, wspó³wyda-
wa³ “Monatsberichte fur Urologie” [15].

Og³osi³ pracê o zwê¿eniu skurczowym prze³yku na
skutek zaka¿enia moczowego. Praca ta ukaza³a siê nie
tylko w „Gazecie Lekarskiej”, ale i w „Zentralblatt für
die Krankheiten der Harn- und Sexual-Organe” [16].
Adolf Grunbaum (1849-1906), ur. w Sierpcu, studio-
wa³ w Warszawie i Petersburgu. Zosta³ skierowany do
szpitala wojskowego w Modlinie, potem po 5 latach -
do Aleksandrowskiego szpitala wojskowego na Cytadeli
Warszawskiej. W 1889 r. otworzy³ z S. Centnerszwe-
rem Zak³ad leczniczy dla chorych chirurgicznych. Szcze-
gólnie zajmowa³a go urologia [17].

W 1890 r. w Medycynie streœci³ pracê o intubacji.
Przy okazji zaznaczy³, ¿e na oddziale chirurgicznym
Szpitala dla Dzieci fund. Bersonów i Baumanów
w Warszawie istnieje niepokoj¹co wysoka œmiertelnoœæ
po tracheotomii, siêgaj¹ca 71,9%, wy¿sza ni¿ w prakty-
ce prywatnej. Wywi¹za³a siê polemika miêdzy A. Po-
znañskim, ordynatorem oddzia³u chirurgicznego tego
Szpitala, a nim. Okaza³o siê, ¿e Grunbaum mia³ racjê,
a Poznañski nie potrafi³  podaæ istotnej przyczyny tak
wysokiej œmiertelnoœci [18].
Kazimierz Gurbski (1848-1878), ur. w Krakowie, stu-
diowa³ w Warszawie. Zacz¹³ pracowaæ w charakterze asy-
stenta prywatnego w Klinice Chirurgii prof. Polikarpa
Girsztowta. W 1872 r. obj¹³ obowi¹zki lekarskie w Szpi-
talu Starozakonnych w P³ocku. Uczestniczy³ w wojnie
turecko-rosyjskiej, gdzie pope³ni³ samobójstwo
[19].Og³osi³ pracê o raku przyusznicy [20] (ryc. 7).

Andrzej Janikowski (1799-1864), ur. w Pilznie w Ga-
licji, studiowa³ na Wydziale Jagielloñskim. W 1824 r.

osiad³ w Opolu, sk¹d zosta³ powo³any na stanowisko kie-
rownika Katedry Chirurgii Teoretycznej Królewskiego
Uniwersytetu Warszawskiego. Wyk³ada³ jako profesor
zwyczajny policjê lekarsk¹, medycynê s¹dow¹ i psychia-
triê w Akademii Medyko-Chirurgicznej w Warszawie.
Powo³any zosta³ na cz³onka honorowego Rady Lekar-
skiej Królestwa Polskiego. W latach 1843-1850 by³ m.in.
prezesem Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego [21].
W tomie pierwszym „Pamiêtnika Towarzystwa Lekar-
skiego Warszawskiego” w 1837 r. opisa³ owrzodzenie koœci
czo³owej, przypuszczenie pochodzenia ki³owego tak
znacznego stopnia, ¿e „zupe³ny brak substancyi kostnej
w pewnej przestrzeni dawa³ doskonale czuæ pulsacye
mózgowe” [22].

Ryc. 7. K. Gurbski: Rak gruczo³u przyusznego lewego. Gaz. Lek. 1872, R.
VII, T. XIII, Nr 36, s. 561.
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