
129Kierzek A.   Andrzej Ciechomski (1858-1928) – znany XIX-wieczny chirurg. Jego znaczenie dla rozwoju  ...

Andrzej Ciechomski (1858-1928) – znany XIX-wieczny 
chirurg. Jego znaczenie dla rozwoju polskiej 
otorynolaryngologii
Andrzej Ciechomski (1858-1928) – a famous XIX century surgeon. 
His contribution to the development of Polish otorhinolaryngology
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Przedstawiono drogę zawodową i naukową Andrzeja Cie-
chomskiego (1858-1928), znanego warszawskiego lekarza. 
Był on wszechstronnym chirurgiem. Ordynował w warszaw-
skich szpitalach: Szpitalu Dzieciątka Jezus, Szpitalu św. Rocha. 
Szczegółowo zrelacjonowano jego pomyślne leczenie chorób 
rynolaryngologicznych, takich jak operacje plastyczne nosa, 
guzy migdałka, zaburzenia czynności krtani po operacji wola. 
Dokonania Ciechomskiego były ważnym źródłem wiedzy dla 
lekarzy zajmujących się rynolaryngologią.

Słowa kluczowe: historia otorynolaryngologii, historia chirurgii

The professional and scientifi c activities of Andrzej Ciechomski 
(1858-1928), an eminent Varsovian physician are shortly outli-
ned. He was a versatile surgeon in Varsovian surgical wards: at 
the Infant Jesus Hospital and at St. Roch Hospital. Ciechomski’s 
successful treatment of rhinolaryngological diseases (such as 
plastic reconstruction of the nose, tonsil tumour surgery, as well 
as surgical treatment of laryngeal disorders after strumectomy) 
are described in some more detail. Ciechomski’s achievements 
were valuable source of information for the physicians speciali-
zing in rhinolaryngology.
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 Dziewiętnastowieczni chirurdzy tworzyli pod-
waliny pod wiele przyszłych lekarskich specjaliza-
cji. Z chirurgii wywodzi się dzisiejsza ortopedia, 
urologia, ginekologia, otorynolaryngologia i inne. 
Jednym z wybitnych chirurgów tego okresu, znanym 
szeroko w trzech zaborach, pod którymi przez 123 
lata znajdowała się Polska, był niewątpliwie Andrzej 
Ciechomski (ryc. 1).
 Chirurg ten urodził się w Warszawie, gdzie tak-
że w 1879 r. ukończył szkołę średnią, a w 1884 r. 
Wydział Lekarski Cesarskiego Uniwersytetu War-
szawskiego. Od zakończenia studiów pracował 
jako lekarz kilku warszawskich fabryk. Sympatię 
zjednywała mu „(p)rostota…obejścia, granicząca 
nieraz z nader sympatyczną rubasznością obok 
pogodnego, szczerego humoru”.
 Po studiach został asystentem Oddziału Chirurgii 
w Szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie, kierowa-
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Ryc. 1. Andrzej Ciechomski (1858-1928). Pol. Przeg. Chir. 
1928, T. VII, s. 295
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nego przez Władysława Matlakowskiego, dobrego 
pedagoga, człowieka „o mocnej indywidualności”. 
Przez sześć lat edukacji w tym oddziale, kiedy Matla-
kowski ze względów zdrowotnych musiał zrezygno-
wać z ordynatury, objął tę placówkę, by jednak po 
dwóch latach, w 1892 r. oddać ją w ręce Franciszka 
Jawdyńskiego, chirurga wybitnego, szczególnie zasłu-
żonego w chirurgii głowy i szyi. Niedługo dane było 
tym dwóm lekarzom pracować wspólnie. Współpra-
cę i szczerą przyjaźń przerwała cztery lata później 
śmierć Jawdyńskiego. W 1896 r. Ciechomski objął 
ordynaturę Oddziału Chirurgicznego C w Szpitalu 
św. Rocha, a w jedenaście lat później – ordynaturę 
w I pawilonie Szpitala Dzieciątka Jezus, gdzie pra-
cował do końca życia.
 Wybitny chirurg Antoni Leśniowski, uczeń 
Ciechomskiego, podnosił jego nadzwyczajną 
sumienność w pełnieniu swoich obowiązków, 
 „sumienność, z którą wchodził w pewne kompro-
misy dopiero w końcu swej działalności, zmuszony 
do tego późnym wiekiem oraz długotrwałem cier-
pieniem”. Rozległa praktyka prywatna nie stawała 
mu nigdy na przeszkodzie w prowadzeniu oddziału. 
Chorych badał niezmiernie dokładnie, nie był za-
rozumiały, chętnie korzystał z pomocy konsyliów. 
Operował powoli, nie starając się olśniewać obec-
nych operacyjną techniką, dokładnie, „idealn(ie) 
czysto”. Wydawać się mógł nieco konserwatywnym, 
bowiem nie dawał się porywać bezkrytycznie temu, 
co nowe i modne. Przyswoił sobie sposób działania 
antyseptycznego [1], który praktycznie stosował 
przez całe zawodowe życie. Jego niedoinwestowany 
oddział, jak zresztą wiele oddziałów w tych czasach, 
korzystał wiele z hojności swego prymariusza, łożą-
cego na narzędzia, przyrządy i utrzymanie oddziału. 
Ciechomski śledził zagraniczną medyczną prasę, co 
pomagało mu w opracowywaniu materiału klinicz-
nego, opublikowanego potem w 35 jego pracach. 
Nic więc dziwnego, że, zdaniem Leśniowskiego, od-
dział Ciechomskiego stał „na poziomie, zbliżonym 
do poziomu oddziałów zachodnio-europejskich”. 
Mawiał jednak, że mimo wszystko „prawie każde 
łóżko szpitalne poza cierpieniem… jest większym 
lub mniejszym dramatem życiowym”.
 Józef Szper, wychowanek Ciechomskiego, kon-
statował, że „(b)ył (on) organicznie dobry, pełen 
wyrozumiałości i przyjaźni”. „Nic go tak nie mar-
twiło, jak nie dość okazany szacunek dla bólu”. 
Leśniowski przypominał, „z jaką troskliwością przy-
garniał on każdego młodego lekarza, który chciał 
pracować pod jego kierunkiem, z jaką serdecznością 
kierował jego krokami, z jaką radością spostrzegał 
czynione postępy”. Do adeptów medycyny, pełny 
troski dla pacjentów, mawiał: „Kolego, nie żałujcie 
gęby dla chorego”. Twierdził, że w chirurgii nie ma 

rzeczy małych lub nieważnych, że trzeba właściwie 
prowadzić leczenie pooperacyjne; często mawiał: 
„tandeta zawsze się mści”. Zdawał sobie sprawę 
z doniosłości rozwoju polskiego piśmiennictwa 
lekarskiego. Zamiłowanie do czystości i popraw-
ności języka nabył m.in. przebywając wspólnie 
przez wiele lat ze znawcą i miłośnikiem polszczyzny 
- Matlakowskim. Niezwykle ważne było to w cza-
sach, kiedy lekarska młodzież ucząc się w Cesarskim 
Uniwersytecie Warszawskim od profesorów w prze-
ważającej większości niedouczonych, antypolsko 
nastawionych i ignorujących naukę polską Rosjan, 
ucząc się z podręczników w języku rosyjskim, za-
tracała z wolna znajomość języka ojczystego.
 Andrzej Ciechomski był współwłaścicielem 
i redaktorem „Gazety Lekarskiej” oraz „Przeglądu 
Chirurgicznego i Ginekologicznego”, redaktorem 
„Polskiego Przeglądu Chirurgicznego”. Od 1893 r. 
brał udział w organizacyjnym i intelektualnym 
życiu Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. 
Gdy w 1903 r. powstała Sekcja Chirurgiczna tego 
Towarzystwa był jednym z najbardziej czynnych 
jego członków. Współtworzył statut powstałego 
w kwietniu 1921 r. Towarzystwa Chirurgów Pol-
skich, którego był sekretarzem, a następnie preze-
sem.
 Żonaty był z córką Franciszka Jawdyńskiego, 
Stefanią, późniejszą wybitną działaczką społeczną; 
dochowali się pięciorga dzieci. W ich „otwartym na 
dużą skalę domu” bywali znani adwokaci, pisarze, 
naukowcy, artyści, społecznicy. Wiek oraz ciężka 
ponad siły praca „podkopywały stopniowo jego po-
tężne ciało, nie nadwyręża(jąc) krzepkiego ducha”. 
Zmarł 12 czerwca 1928 r. [2].
 Jak wielu ówczesnych chirurgów Andrzej Cie-
chomski zagłębiał się w rejony otorynolaryngolo-
gii. Na Zjeździe Towarzystwa Chirurgów Polskich 
w 1922 r. zapoznał audytorium z problemem 
operacji plastycznych nosa; cztery operowane przy-
padki przedstawił w roku następnym na łamach 
„Polskiego Przeglądu Chirurgicznego”. Opierając 
się na metodzie Henlego przeszczepiania chrząstki 
z żebra w celu podniesienia końca nosa dla dopeł-
nienia operacji zapadłego nosa, operował tą metodą, 
przedkładając ją nad „wyrąbywanie” blaszki kostnej 
z kości czołowej, które obowiązywało w metodzie 
Koeniga. U 38-letniego żołnierza gruźlica tocznio-
wa zajęła głowę, czoło i nos, niszcząc m.in. koniec 
nosa wraz z przegrodą. Ponieważ naświetlania ra-
dem nie przyniosły efektu, Ciechomski przystąpił 
do operacji. Z chrząstki siódmego prawego żebra 
wykroił blaszkę długości ok. 6 cm, szerokości całej 
chrząstki. Podczas naginania, w celu jej wyłamania, 
blaszka pękła na ok. 1/3 długości, co nie stanowiło 
przeszkody w dalszym prowadzeniu operacji. Na-



131Kierzek A.   Andrzej Ciechomski (1858-1928) – znany XIX-wieczny chirurg. Jego znaczenie dla rozwoju  ...

stępnie wykonano cięcie skórne na czole długości 
ok. 8 cm, usadowiono tam tę chrzęstną blaszkę 
w taki sposób, że mniejszy odłam, przeznaczony 
na przyszłą przegrodę, znalazł się na górze, nato-
miast odłam większy - w części dolnej. Po upływie 
9 miesięcy chory przyjechał do szpitala ponownie. 
Wszczepiona chrząstka zrosła się ze skórą, nie 
zmieniając swej grubości ani kształtu. Przystąpio-
no do powtórnej operacji; „wykrajano płat z czoła 
w kształcie skobla szerszego i zaokrąglonego ku 
końcowi”, długości 16 cm i szerokości w miejscu 
najszerszym 6,5 cm, a w okolicy szypuły 3-4 cm. 
Owa chrząstka znajdowała się w rozszerzonym 
końcu płata, trwale była z nim zrośnięta i prze-
biegała pośrodku. Wobec wąskiego czoła, należało 
brzeg górny, tj. podłużny poprowadzić przez część 
owłosioną okolicy czołowej. Szypułę umieszczono 
w okolicy wewnętrznego brzegu oczodołu lewego. 
Na końcu płata wykrojono języczek długości ok. 
3 cm, swą szerokością odpowiadający szerokości 
chrząstki i obejmujący nadłamaną część chrząstki. 
Okrojono szeroko „brzegi braku nosa i do okrwa-
wionej dostatecznie powierzchni przyszyto przegro-
dę i znaczną część końca płata jako skrzydeł nosa”. 
Po pięciu tygodniach płat wystarczająco przyrósł 
i dokonano trzeciej operacji, polegającej na odcięciu 
płata nosowego od odżywiającej szypuły. Wykonano 

trójkątne cięcie, wierzchołkiem zwrócone ku górze; 
wierzchołek płata wszyto w rozszczepiony grzbiet 
pozostałego „kawałka nosa”, pozostawiając boki 
płata wolne. Czwarta operacja polegała na tym, 
że po „okrwawieniu” podstawy skrzydełek nosa, 
ścięto niewielki nadmiar chrząstki oraz nałożono 
szwy. Od początków operacji wprowadzono dwie 
gumowe rurki do otworów nosa w celu uniknięcia 
ich zwężenia podczas kurczenia się płata i skrzydełek 
nosa. Po dwóch miesiącach „kształt nosa (był) do-
bry, wielkość może trochę na wyrost, nadewszystko 
zaś grzbiet równy, trzyma(ł) się równo” [3].
 Jak dalece należało być ostrożnym przy roz-
poznawaniu guzów migdałków podniebiennych, 
świadczy obserwowany przez warszawskiego chi-
rurga przypadek. U 60-letniego rolnika z trwającym 
kilka dni bólem gardła, dysfagią i podwyższoną cie-
płotą ciała, nastąpiła regresja objawów. Utrzymywał 
się jednak obrzęk migdałka, ulegający stopniowemu 
powiększeniu. Po trzech miesiącach powiększył się 
on tak znacznie, że przekroczył linię środkową, 
przesuwając bocznie języczek, uwypuklając łuk pod-
niebienno-językowy i opuszczając się za podstawę 
języka. Pojawiły się „strzykania bolesne” w okolicy 
ucha i pod żuchwą, znaczna dysfagia i zaburzenia 
mowy. Migdałek był twardy, konsystencji chrząstki 
z niezbyt głębokim kraterowatym owrzodzeniem na 

Ryc. 2. A. Ciechomski: Okaz krtani po częściowem wycięciu wola. Pam. Tow. Lek. Warsz. 1899, T. XCV, s. 347
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powierzchni, szczególnie przylegającej do języczka. 
Węzły chłonne były nieznacznie powiększone, twar-
de. Podejrzewając początkowo nowotwór złośliwy, 
zamierzano wykonać wyłuszczenie migdałków. 
Rozważono jednak także zakażenie kiłowe, mimo, 
że pacjent absolutnie negował przebycie tej choroby. 
Podawano choremu jodek potasu per os oraz wstrzy-
kiwano domiąższowo sublimat. Po ósmej injekcji 
objawy ustąpiły prawie zupełnie [4].
 U 29-letniego wieśniaka doszło do znacznego 
powiększenia gruczołu tarczowego, utrudniającego 
oddychanie. Wole „wypełnia(ł)o okolicę podżu-
chwową, a opuszczając się ku dołowi, zwiesza(ło) 
się ponad mostkiem i częścią obojczyków”. Podjęto 
decyzję o częściowym jego wycięciu. Pomimo pod-
wiązania większych pni naczyniowych, krwawienie 
z powodu samej budowy wola (struma vasculosum) 
było nader obfi te, co spowodowało decyzje odłoże-
nia resekcji połowy gruczołu na później. Nazajutrz 
po operacji chory czuł się doskonale, oddychał swo-
bodnie, mówił głośno i wyraźnie. Następnej jednak 
nocy wystąpiła nagła duszność i „zanim zdążono… 
„z pomocą operacyjną, żyć przestał”. Sekcja wyka-
zała znaczny obrzęk nagłośni, która „utraciwszy 
swą elastyczność, utworzyła przy wejściu do krtani 
jakby przepołowioną klapkę, składającą się z dwóch 

szerokich wałków prawie przylegających do siebie”. 
Na fałdach nalewkowo-nagłośniowych widoczne 
były krwawe wylewy. Ciechomski sądził, że stan 
ten wystąpił jako skutek zaburzeń cyrkulacyjnych 
po podwiązaniu pni tętniczych i żylnych. Twierdził, 
że gdyby pomoc nadeszła szybciej, można byłoby 
wykonać tracheotomię oraz skaryfi kację obrzękłej 
nagłośni. Sądził, że po resekcji wola bardzo znacz-
nych rozmiarów wcześniejsze wykonywanie prze-
cięcia tchawicy ma zupełną słuszność [5] (ryc. 2).
 W początkach XX wieku na łamach kilku nume-
rów „Gazety Lekarskiej” ukazała się obszerna, nie-
zwykle ciekawa praca Ciechomskiego „Przyczynek 
do leczenia bliznowatych zwężeń przełyku”. Jego 
dokonania oraz osiągnięcia innych lekarzy w tej 
dziedzinie będą tematem osobnej publikacji 1/ [6].
 Andrzej Ciechomski był więc jednym z wielu 
wybitnych na owe czasy chirurgów, wykształconych 
wielokierunkowo, który zagłębiał się z racji swojej 
wszechstronności także w rejony, zaliczane w dzi-
siejszych czasach do otorynolaryngologii. Nam, 
laryngologom nie jest tak znany, jak np. Julian Ko-
siński czy Franciszek Jawdyński. Bez takich lekarzy 
nie mógłby jednak powstać stojący na szerokich 
obecnie podstawach gmach naszej specjalizacji.
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1/ Nie od rzeczy będzie zasygnalizować, w jaki sposób Ciechom-
ski podzielił zwężenia przełyku. Do bezpośrednich, mających swe 
źródło w ścianie tego narządu należały: 
„1-o zwężenia nowotworowe
2-o zwężenia zapalne np. bliznowate
3-o zwężenia spastyczne
4-o wypełnione uchyłki przełyku oraz
5-o uwięźnięte ciała obce; wreszcie 
6-o bardzo rzadkie wrodzone zwężenia przełyku”
Do pośrednich, powstających poza ścianą przełyku:
„1-o ropnie okołoprzełykowe
2-o tętniaki aorty, uciskające przełyk,
3-o guzy śródpiersia tylnego lub przedniego, guzy kręgosłupa, 
wole, wreszcie powiększone gruczoły limfatyczne”.


