


Notki bibliograficzne 

Uzupełnienia do „Polskiej Bibliografii Lekarskiej XIX wieku" 
Stanisława Konopki. 

(Uzupełnione przez: Zdzisława Gajdę [Kraków] i Krzysztofa G. Jezior-
skiego [Warszawa]) 

Groer Franciszek (1807-1976) 
- Guz medularny (mięsiak uda), Tygodnik Lekarski, 1859, t.13, s.117. 

- Guz rakowaty na twarzy, Tygodnik Lekarski, 1860,1.14, s.81. 

- Wyłuszczenie wielkiej narośli w pachwinie lewej, Pamiętnik Towarzystwa Le-

karskiego Warszawskiego, 1847, XVII, s.64. 

Jankowski Stanisław (1833-1881) 

- Rak dwunastnicy. Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, 

t.40, s.259. 

- Trzy spostrzeżenia nowotworów w jamie brzusznej (rak dwunastnicy, rak żo-

łądka, nowotwór trzustki), Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, 

1858, t. 40, S. 259. 

Koehler Ludwik (1799-1871) 
- Wrzód rakowaty na policzku lewym, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego 

Warszawskiego, 1841, t. 6, s.311. 

Lebrun Aleksander (1803-1868) 
- Guz krwawy (tumor cavernosus) na twarzy i operacja przez przebicie, Pa-

miętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, 1863, t.50, s. 201. 

- Guz krwisty twarzy wielkości cytryny uleczony zystrzyknięciem 1 1/2 chloru 

żelaza, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, 1863, t.50, s.201. 

- Narośl chrząstkowata w brzuchu zostająca w związku z macicą, Pamiętnik 

Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, 1854, t. 14, s.50. 
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- Przerost wargi górnej, dwie operacje dokonane przez Lebruna i przez Lange-

becka, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, 1863, t. 50, s. 275. 

- Rak osadzony w okolicy Ścięgna Achillesa i do niego przyrosły, Pamiętnik 
Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, 1863, t.50, s.210. 

- Rzadki nowotwór w jamie brzusznej otaczającej macicę, Pamiętnik Towa-
rzystwa Lekarskiego Warszawskiego, 1845, t.14, s.50 1. 

Lewkowicz Sykstus (1775-1838) 

- Novum auxilium expediendi calculi in collo vesicae urinariae detenti post sec-

tionem lateralem, (a) ope duarum forcipum novae conformationis. Accedit brevis 

castigatio errorum qui in descriptam methodum improprie dictam Pajdanam irrepe-

re. (b)Auctore Xisto Nobili a Lewkowicz Lithuaniensi, Medicinae et chirurgiae doc-

tore chirurgo penes exercitus Galliae. Valdoliti: Typus Vidnae Santander et filioru-

m ejus. Anno MDCCCXI. [B.J.] 

- Novum auxilium expediendi calculi post sectionem lateralem ope duarum for-

cipium novae conformationis, quas invenit et publici juris fecit Xistus Lewkowicz 

medicinae et chirurgiae doctor, artis obstetriciae magister, in antiquissima Univer-

sitate Cracoviensi chirurgiae theoreticae et practicae prof. publ. ord., regiae akade-

miae chirurgie valesoletanae prof, titularis, societatis medicinae practicae Montpel-

liensis, medicae Burdigalensis, aeque ac illius, quae correspondens; aeque ac il-

lius, quae Parisiis emulationis nomine insignita nitet, sodalis correspondens; legio-

nis honoris eques etc. Chirurgus quondam primae classis penes nosocomia exer-

cituum Galliae, nunc idem munus perfungens in nosocomiis castrensibus rutheni-

cis. Reimpressum Cracoviae Typis Universitatis, MDCCCXV [B.J.]. 

- Novum auxilium expediendi calculi post sectionem lateralem ope duarum for-

cipium novae conformationis, quas invenit et publici juris fecit Xistus Lewkowicz 

Medicinae et Chirurgiae Doctor Artis obstetriciae Prof, p.o., regiae Academiae Chi-

rurgiae Valesoletanae Prof, titularis Societatis Medicinae practice Montpelliensis, 

medicae Burdigalensis aeque ac illius, quae Parisiis emulationis homine insignita 

nitet, sodalis, Chirurgus quondam primae classis penes nosocomia exercituum ac 

in custodiis Galliae, serius in nosocomiis castrensibus Ruthenicis, tum in custodiis 
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potentissimi Imperatoris Rossiarum, Augustissimi Regis Poloniae, idem munus 

perfunctus, Collegii imperians assessor, ordinis S. Annae III. classis, Legionisve 

honoris eques. Reimpressum Cracoviae typis Gieszkowscianis, 1830 [B. Czartor.] 

jest to wyd. krak. z r. 1815 z dolepioną nową kartką tytułową. 

Markiewicz Stanisław (1839-1911) 

- Utwór chorobny w mózgu, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszaws-

kiego, 1840, t.3, S.61. 

Neugebauer Ludwik (1856-1914) 

- Rak na tylnej części uda prawego, Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego War-

szawskiego, 1855, t.23, S.242. 

- Tumor fibro-cellulosus przy samym otworze kiszki stolcowej, Pamiętnik To-

warzystwa Lekarskiego Warszawskiego, 1855, t.23, s. 240. 

Rosicki Sebastian (1830-1877) 

- Dwa przypadki rozszerzeń naczyń włosowatych (jedno na głowie, drugie na 

wardze dolnej), Tygodnik Lekarski, 1862,1.16, s.71. 

- Wrzód rakowaty krtani, Tygodnik Lekarski, 1862, t.16, s.70. 

Szokalski Wiktor (1811-1891) 

- O owrzodzeniach rakowatych na grzbiecie ręki, Pamiętnik Towarzystwa Le-

karskiego Warszawskiego, 1857, t.38, s. 119. 

Ściborowski Władysław (1833-1903) 

- Narośl kalafiorowata na pośladku, Tygodnik Lekarski, t. 16, s.342 2. 

Przypisy 

1 Uwaga: powyższe pozycje znajdują się w bibliograf! S. Konopki w wykazie publikacji 
zbiorowych. 
2 Por. przyp. 1. 


