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Tworzenie si´ specjalnoÊci medycznych na-
st´powa∏o od po∏owy XIX stulecia. Otorynola-
ryngologia wyodr´bniaç zacz´∏a si´ ze swych pni
macierzystych, którymi by∏y choroby wewn´trz-
ne oraz chirurgia. Oddzia∏y chirurgiczne w tym
procesie gra∏y rol´ wiodàcà. Tak˝e we Lwowie. 

Pierwszym oddzia∏em chirurgicznym we
Lwowie, w którym powa˝nie zajmowano si´ cho-
robami uszu, nosa, gard∏a, krtani i pogranicza by∏
Oddzia∏ Chirurgiczny Szpitala Powszechnego
Krajowego1. Jan Molendziƒski, Jan Szeparowicz
i Grzegorz Ziembicki – to prymariusze tego od-
dzia∏u, zas∏u˝eni dla tej dziedziny medycyny
szczególnie. Dokonania Molendziƒskiego i Sze-
parowicza godne sà tak˝e osobnych publikacji2.

Grzegorz Ziembicki (ryc. 1), ur. 23 kwietnia
1848 r. w PrzemyÊlu, by∏ synem Grzegorza
Ziembickiego sen. (1806–1892), lekarza i polity-
ka oraz Karoliny z d. ̧ epkowskiej. Nauki pobiera∏
w PrzemyÊlu i szkole politechnicznej Collége de
Sainte Barbe w Pary˝u3. Rozpocz´te w 1867 r.
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▲Ryc. 2. Pismo J. M. Charcota z 20 paêdziernika 1879.
Teczka osobowa Grzegorza Ziembickiego jr. Zb.
Spec. G∏ównej Biblioteki Lekarskiej sygn. I-678

studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu
w Pary˝u przerwa∏a wojna prusko-francuska.
Ochotniczo zg∏osi∏ si´ do s∏u˝by sanitarnej, wal-
czàc w czasie obl´˝enia nadsekwaƒskiej stolicy
u boku Ulysse’sa Trélata (1828–1890), wybitne-
go4 chirurga, u którego póêniej szkoli∏ si´ w tej
specjalnoÊci. Po zakoƒczeniu wojennych dzia∏aƒ
objà∏ stanowisko interna szpitalnego (assistant
internae)5, ch∏onàc wiedz´ w klinikach profeso-
rów P. Tillauxa, Trélata, E. L. Labbégo i Julesa
Peana (1830-1898). Nie tylko zg∏´bia∏ tajniki
chirurgii u najwybitniejszych luminarzy francu-
skiej medycyny, ale i pozna∏ l’esprit fran˜ais,
któremu pozosta∏ wierny ca∏e ˝ycie. Koƒczy∏
praktyk´ u Peana w 1875 r., jednoczeÊnie ze stu-
diami, jako laureat paryskiego Wydzia∏u Lekar-
skiego6. W 1876 r. uzyska∏ stopieƒ doktora me-
dycyny po obronie pracy „Essai clinique sur tu-
meurs solides de l’ovarie”. ZaÊwiadczenie z 20
paêdziernika 1879 r. potwierdza, ˝e Ziembicki
z∏o˝y∏ egzamin z anatomii patologicznej u samego
Jeana Martina Charcota (1825–1893), Êwiatowej
s∏awy anatomopatologa i neurologa (ryc. 2).
Ucz´szcza∏ nast´pnie jako wolontariusz do kliniki
Trélata. By∏ lekarzem Szko∏y Polskiej w Batignolles
pod Pary˝em. Po opuszczeniu Francji, nostryfi-
kowa∏ dyplom doktora medycyny w Wiedniu, edu-
kujàc si´ kilka miesi´cy w chirurgii pod okiem
chirurga Êwiatowego formatu Theodora Christia-
na Billrotha (1829–1994).

Po przedwczesnej Êmierci doktora Jana Sze-
parowicza w 1882 r., zosta∏ „prowizorycznym
prymariuszem” (jeszcze przed og∏oszeniem
konkursu) oddzia∏u chirurgicznego w Szpitalu
Powszechnym we Lwowie. W tym celu Miko∏aj
Zyblikiewicz (1823–1887), Marsza∏ek Sejmu
Krajowego w imieniu Wydzia∏u Krajowego
Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Ksi´-
stwem Krakowskiem wystosowa∏ 12 grudnia
1882 r. do Ziembickiego pismo o nadaniu w/w
prowizorycznej posady prymariusza (ryc. 3).
Nieocenionà pomoc uzyska∏ od dra Jana Stelli-
-Sawickiego, inspektora szpitali w Wydziale
Krajowym7, n.b. przyjaciela jego ojca. 

Wkrótce og∏oszono konkurs8. Stan´li do nie-
go, oprócz Ziembickiego, Alfred Karol Obaliƒski
(1843–1898), profesor nadzwyczajny Uniwersy-
tetu Jagielloƒskiego i prymariusz krakowskiego
Szpitala Êw. ¸azarza, Bogus∏aw de Berier Long-
champs (1808–1888) lekarz miejski i Szpitala
Sióstr Mi∏osierdzia we Lwowie, uczestnik po-
wstania listopadowego, Józef Gostyƒski (-1913),
sekundariusz oddzia∏u chirurgicznego we Lwo-
wie. Zaskoczenie by∏o ogromne. Wygra∏ Ziem-
bicki. Zastanawiano si´, czy b´dzie on w stanie
poprowadziç najwi´kszy we wschodniej Galicji

oddzia∏ chirurgiczny. Dziennikarz krakowskiego
„Przeglàdu Lekarskiego” zareagowa∏ nawet
przestrogà, ˝e „nominacja ta stanowi niebezpie-
czeƒstwo dla szpitala, a nawet dla miasta”.
1 stycznia 1883 r. Ziembicki zosta∏ prymariu-
szem. Aby uspokoiç opini´ publicznà, Jan Stella-
-Sawicki og∏osi∏ wyniki oÊmiomiesi´cznego le-
czenia w tym szpitalu od poczàtku stycznia
do koƒca sierpnia 1883 r., niezwykle pozytywnie
oceniajàc osiem pierwszych miesi´cy pracy no-
wego ordynatora oddzia∏u, w którym leczono
1140 chorych, z których zmar∏o 67, a wÊród nich
30 „u których ˝adna operacja wykonana byç nie
mog∏a”9. Wszelkie wàtpliwoÊci zosta∏y zatem
rozwiane. Poparcie dra Stelli-Sawickiego, osoby
cieszàcej si´ du˝ym autorytetem, mia∏o zapew-
ne znaczenie decydujàce10. 

Ziembicki wprowadzi∏ na szerokà skal´
antyseptyk´ i aseptyk´, zastosowa∏ opatrunki
jodoformowe, b´dàce naonczas nowoÊcià, w no-
woczesny tak˝e sposób prowadzi∏ starannà opie-
k´ pooperacyjnà. Takim post´powaniem „zara-
zi∏” równie˝ swoich asystentów. Modernizacja
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Ryc. 3. Pismo Marsza∏ka Krajowego M. Zyblikiewicza z 12 grudnia 1882. Teczka osobowa Grzegorza Ziembic-
kiego jr. Zb. Spec. G∏ównej Biblioteki Lekarskiej sygn. I-678

z Krakowem”, opublikowane m.in. w latach
1893 i 1895. Wynika z nich, ˝e w 1892 r. wyko-
nano: 

„Extirpatio laryngis 1
Laryngofissura 2
Pharyngotomia 1
Resectio maxillae 7
Tracheotomia 10
Trepanatio proc. mastoidei 11”14; 

natomiast dwa lata póêniej
„Extractio polyporum nasi 6
Rhinoplastica 2
Tonsillectomia 8
Tracheotomia 28
Trepanatio proc. mastoidei 9”15.

W pierwszej po∏owie lat dziewi´çdziesiàtych
XIX stulecia sekundariuszami oddzia∏u byli m.in.
Wiktor Lege˝yƒski, Teofil Ulrich, Julian Bory,
Walery Frankowski, W∏odzimierz Pajàczkowski,
natomiast lekarzami pomocniczymi m.in.: Jan
Papee, Micha∏ WoÊ, Karol Go∏´biewski, Jakub

oddzia∏u oraz otwarcie ambulatoriów laryngolo-
gicznego i urologicznego spowodowa∏a wyraêny
spadek umieralnoÊci z 8 do 5,5%, co wykaza∏a
przeprowadzona w latach 1884/1885 lustracja11.
Kierowany przez Ziembickiego poczàtkowo li-
czàcy 101 ∏ó˝ek (liczba chorych cz´sto si´ga∏a
do 135 osób)12 oddzia∏ chirurgiczny mieÊci∏ si´
na drugim pi´trze szpitala. W 1905 r. leczono
w nim 2328 chorych. Operacje planowe wykony-
wano zazwyczaj mi´dzy 900 a 1400. Przeci´tny po-
byt chorego w szpitalu trwa∏ ok. 22 dni13. 

Zajmowano si´ chirurgià ogólnà, szczegól-
nie natomiast urologià, ginekologià, ortopedià,
neurochirurgià, chirurgià plastycznà, laryngolo-
già. Na podstawie w∏asnych obserwacji publiko-
wa∏ prace dotyczàce m.in. znieczulenia dol´dê-
wiowego, usuwania macicy drogà przezpochwo-
wà, usuwania mi´Êniaków macicy, wykonywa∏
ci´cia nad∏onowe w prostatektomiach, próbowa∏
leczyç t´tniaki, operowa∏ stopy szpotawe etc. 

O zakresie wykonywanych zabiegów m.in.
z otorynolaryngologii informujà zachowane
„Sprawozdania ze szpitali powszechnych w Galicyi
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▲

Ryc. 4. Pismo Marsza∏ka Krajowego S. Badeniego
z 2 czerwca 1897. Teczka osobowa Grzegorza Ziem-
bickiego. Zb. Spec. G∏ównej Biblioteki Lekarskiej
sygn. I-678

Ryc. 5. Sprawozdanie G. Ziembickiego jr. z Sekcji
Lwowskiej Towarzystwa Lekarzy Galicyjskich z 19
lutego 1897. „Przeglàd Lekarski” 1897, t. XXXVI,
nr 12, s. 154   

Korman, Zygmunt Spalke, Oskar Pilewski, Tade-
usz Niemczynowski, Bogdan Baraƒski, Tadeusz
Fechter16. 

Pismem z 2 czerwca 1897 r. Marsza∏ek Kra-
jowy Stanis∏aw Marcin Badeni (1850–1912),
Marsza∏ek Krajowy Galicji, w imieniu „Jego Ce-
sarsk(iej) i Królewsk(iej) Apostolsk(iej) MoÊ(ci)
raczy∏ Najwy˝szem postanowieniem z dnia 13
maja 1897 r. nadaç (Ziembickiemu) tytu∏ profe-
sora”, majàc nadziej´, ̋ e pozostanie na stanowi-
sku prymariusza i pozostanie „zawsze chlubà
kraju” (ryc. 4)17. Na swoim oddziale w soboty
w godzinach przedpo∏udniowych prowadzi∏ dia-
gnostyk´ i terapi´ chirurgicznà oraz çwiczenia
przy ∏ó˝ku chorego, nast´pnie wyk∏ada∏ urolo-
gi´. Z przyczyn zdrowotnych prac´ w uniwersy-
tecie zakoƒczy∏ w 1911 r.18

Dzi´ki inicjatywie Ziembickiego przy Szpita-
lu Powszechnym zorganizowano ambulatorium
chirurgiczne, urologiczne, a w 1897 – ambulato-
rium chorób uszu, nosa i gard∏a, o czym wspo-
mniano wczeÊniej. To ostatnie prowadzi∏ Zyg-
munt Spalke (1868–1943). Szerzej problem ten
zanalizowano w publikacjach: „Otorynolaryngo-
logia w Szpitalu Powszechnym we Lwowie” oraz
„Zygmunt Stanis∏aw Spalke (1868–1943) – pry-
mariusz pierwszego we Lwowie Oddzia∏u Otola-
ryngologicznego. Jego znaczenie dla rozwoju
otolaryngologii polskiej”19.

W 1913 r. koledzy i uczniowie zorganizowa-
li jubileusz 30-letniej ordynatury w Szpitalu Po-
wszechnym. Wyg∏oszona podczas niego laudacja
zawiera∏a niezwykle ciep∏e s∏owa: „[…] powo-
dzenie swoje zawdzi´cza nie tylko wiedzy rozle-
g∏ej i g∏´bokiej, wielkiemu sprytowi diagno-
stycznemu i zr´cznoÊci chirurgicznej. Prof.
Ziembicki umie przykuç ludzi do siebie swojem
wytwornym i rycerskim charakterem i swojem
sercem czu∏em i wra˝liwem na ludzkà niedol´”20. 

Wielu sekundariuszy jego oddzia∏u zaj´∏o
póêniej stanowiska prymariuszy, dyrektorów
szpitali oraz inne wa˝ne funkcje w s∏u˝bie zdro-
wia. 

Grzegorz Ziembicki w latach 1888 do 1897
by∏ cz∏onkiem Krajowej Rady Zdrowia, cz∏on-
kiem Wydzia∏u Krajowego Stowarzyszenia Czer-
wonego Krzy˝a, prezesem Towarzystwa Lekar-
skiego Lwowskiego, cz∏onkiem korespondentem
Towarzystwa Chirurgicznego Francuskiego, in-
nych presti˝owych towarzystw naukowych, od-
znaczony zosta∏ Orderem Kawalerskim Legii Ho-
norowej21. 

˚onaty z Bertà z d. Breyer, wychowa∏ trzy
córki. Jego bratankiem by∏ Wito∏d Ziembicki,
profesor uniwersytetów we Lwowie i Wroc∏awiu,
historyk medycyny. Od wielu lat Grzegorz Ziem-
bicki cierpia∏ na dusznic´ bolesnà, która spowo-
dowa∏a jego zgon 30 kwietnia 1915 r. we Lwo-
wie podczas okupacji tego miasta przez wojska
rosyjskie. Spoczywa na Cmentarzu ¸yczakow-
skim22. 

Po Ziembickim, który na stanowisku pozo-
stawa∏ do zgonu, ordynatur´ oddzia∏u chirur-
gicznego w Szpitalu Powszechnym23 objà∏ Hilary
Paulin Schramm (1857–1941), dotychczasowy
ordynator oddzia∏u chirurgicznego we lwow-
skim dzieci´cym Szpitalu Êw. Zofii24. 
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5. Stanowisko to zapewnia∏o wybitniejszym studentom mo˝noÊç 

sta∏ego pobytu w poszczególnych klinikach. W 1902 r. na uroczy-
stoÊci stulecia instytucji internów, Ziembickiemu dano mo˝noÊç 
przemawiania w imieniu 200 cudzoziemskich internów. D∏uga 
przemowa dla pi´ciotysi´cznego audytorium nagrodzone by∏o 
wyjàtkowà owacjà.

by∏o intensywne. Majàc ÊwiadomoÊç, ˝e guzy te
mia∏y sk∏onnoÊç do nawrotów, podniebienia
mi´kkiego nie zeszyto, pragnàc ewentualne
resztki guza usunàç ̋ egad∏em galwanokaustycz-
nym lub elektrolizà. Z tego tak˝e powodu Ziem-
bicki pragnà∏ pacjenta obserwowaç do 25 roku
˝ycia26. 

Lwowski chirurg leczy∏ chirurgicznie wro-
dzony zupe∏ny rozszczep podniebienia lewej po-
∏owy wargi górnej, podniebienia mi´kkiego
i twardego. Przypadek ten ze wzgl´du na „bar-
dzo szeroki […] rozst´p” nadawa∏ si´, jego zda-
niem, do leczenia obturatorami. Mimo wszystko
wykona∏ jednak operacj´ sposobem Lannelon-
gue’a w nast´pujàcy sposób: „do p∏atów, wzi´tych
z podniebienia twardego doda∏, po przeci´ciu mi´-
Êni podniebienia mi´kkiego przy wyrostku haczy-
kowatym, p∏at z b∏ony Êluzowej, pokrywajàcej
lemiesz, oddzielonej razem z okostnà, wszywajàc
go pomi´dzy brzegi powy˝szych p∏atów”. Po sied-
miu dniach wystàpi∏ bardzo znaczny krwotok,
wskutek czego by∏o podniebienie mi´kkie rozdzie-
liç i tamponowaç energicznie, nara˝ajàc si´ tym
samym na rozejÊcie szwów27. 

Grzegorz Ziembicki jr. leczy∏ chirurgicznie
wielu chorych ze schorzeniami wchodzàcymi
w zakres otorynolaryngologii, nie dokumentujàc
jednak zbyt cz´sto tych przypadków w medycz-
nym piÊmiennictwie. Prezentowa∏ je na posie-
dzeniach Sekcji Lwowskiej Towarzystwa Lekarzy
Galicyjskich. Przyczynà jego ma∏ej „aktywnoÊci
piÊmienniczej” by∏ nadmiar codziennej lekar-
skiej pracy, nieustanne, tak˝e nocne wzywanie
do szpitala. Jego sposób prezentacji przypadków
by∏ bardzo lakoniczny, znacznie ró˝niàcy si´
od szerokiej analizy operowanych chorych,
z wykorzystaniem czasopiÊmiennictwa zagra-
nicznego, stosowanej przez jego poprzednika
Jana Szeparowicza. ●

W 1884 r. na posiedzeniu zwyczajnym na-
ukowym Sekcji Lwowskiej Towarzystwa Lekar-
skiego Galicyjskiego Grzegorz Ziembicki jr. za-
prezentowa∏ 30-letniego chorego po operacji
chrz´stniakomi´saka Êlinianki przyusznej pra-
wej. Przez 10 lat formujàcy si´ o niewielkiej bo-
lesnoÊci guz osiàgnà∏ rozmiar strusiego jaja,
„si´gajàc od skroni a˝ poni˝ej szcz´ki dolnej,
a od ucha a˝ blisko do nosa”. Podstawa guza by-
∏a znacznie unieruchomiona, nerw twarzowy po-
ra˝ony, a zniszczona gdzieniegdzie skóra z wi-
docznymi rozszerzonymi obfitymi naczyniami
nie da∏a si´ ∏atwo przesuwaç. W´z∏y ch∏onne nie
by∏y powi´kszone. Poniewa˝ pierwsze naci´cie
w celu wy∏uszczenia guza powodowa∏o obfite
˝ylne krwawienie, dokonano czasowego podwià-
zania t´tnicy szyjnej wspólnej. Podsunàwszy
jedwabnà nitk´ pod t´tnic´ szyjnà wspólnà
„zwiàza∏ na jeden w´ze∏ i poruczy∏ koƒce asy-
stentowi”, operator rozcià∏ guz, aby dostaç si´
do jego podstawy i do g∏ównych naczyƒ. Szybkie
wy∏uszczenie guza odby∏o si´ prawie bezkrwa-
wo, nast´pnie po dokonaniu podwiàzania t´tnicy
szyjnej zewn´trznej, jej ga∏´zi, jak równie˝ t´tni-
cy skroniowej i kilku mniejszych t´tnic, zwolnio-
no tymczasowy w´ze∏ na∏o˝ony na t´tnic´ szyjnà
wspólnà25. 

Operowa∏ tak˝e 18-letniego m∏odzieƒca
z w∏ókniakiem m∏odzieƒczym jamy nosowo-
-gard∏owej, sk∏adajàcym si´ z dwu wyrostków,
z których jeden zamyka∏ szczelnie lewe nozdrza
tylne, wt∏aczajàc si´ do zatoki szcz´kowej, nato-
miast drugi, znacznie wi´kszy, wype∏nia∏ ca∏à
jam´ nosowo-gard∏owà. Ów guz powodowa∏
cz´ste i niebezpieczne krwotoki. Po podwiàzaniu
lewej t´tnicy szyjnej zewn´trznej, rozci´to
grzbiet nosa, przepo∏owiono podniebienie mi´k-
kie i za pomocà kleszczy, podwa˝ek, a szczegól-
nie palców guz wy∏uszczono. Dzi´ki podwiàza-
niu t´tnicy szyjnej zewn´trznej krwawienie nie
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