
PROF. KAZIMIERZ NOISZEWSKI - ojciec pierwszej błogosławionej polskiej lekarki doktor 

Bogumiły - s. Ewy Noiszewskiej, był polskim lekarzem okulistą, sybirakiem i patriotą. Urodził 

się 11.IX. 1859 w Wilnie. Uzyskał dyplom lekarza w 1883r. w Moskwie a tytuł specjalisty z 

okulistyki 1886 r. w Krakowie u prof. Lucjana Rydla. Kształcił się w Wiedniu i Paryżu a pracę 

rozpoczął w okolicy Dyneburga w Pohulance nad Dźwiną, gdzie w 1889 r założył Klinikę 

Okulistyczną na 30 łóżek. W 1900 r uzyskał doktorat w Petersburgu a w 1908r, został docentem 

Wojskowej Akademii Medycznej w Sankt Petersburgu pisząc rozprawę habilitacyjną o jaskrze.  
 

W latach 1908- 1918 wykładał kilka miesięcy w roku patologie i fizjologię wzroku 

prowadząc jednocześnie Klinikę w Pohulance. W Petersburgu medycynę studiowała jego 

najstarsza córka Bogumiła. Był związany z Polskim Towarzystwem Lekarskim i Polski 

Towarzystwem Lekarzy i Przyrodników w Petersburgu. Był prezesem Towarzystwa Lekarzy w 

Dyneburgu.  

Powołany przez Ministra Zdrowia zorganizował w 1919 r. Katedrę Okulistyki i nią 

kierował w randze profesora na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie a następnie od 1921r. 

Katedrą okulistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Zorganizował Klinikę Oczna w paw IV 

Szpitala św. Ducha.  
 

Prof. Noiszewski jest wynalazcą elektroftalmu (GL, 1889) tzw. sztucznego oka przyrządu 

dla ociemniałych, który bodźce świetlne za pomocą płytki selenowej przekształcał na bodźce 

dotykowe i dźwiękowe. Wynalazł trychestezjometr, do badania wrażliwości czuciowej oraz 

hydroelektrodę do elektryzacji oka, szczypczyki „Triplex” oraz inne przyrządy stosowane w 

okulistyce.  

W 1920 r był współorganizatorem I Zjazdu Okulistów wszechpolskiego. W 1921r. założył 

i został prezesem Polskiego Towarzystwa okulistów Polskich, W 1923 założył i redagował z 

wydawał z własnych środków czasopismo „Klinika oczna”   
 

Dorobek naukowy prof. K. Noiszewskiego obejmuje 183 oryginalne publikacje w języku 

polskim, rosyjskim, niemieckim i francuskim. Do najcenniejszy należą prace nad jaglicą i jaskrą. 

Pisał artykuły w czasopismach: „Gazeta Lekarska”, „Kronika Lekarska” „Postęp okulistyczny”, 

„Nowiny Lekarskie” a także podręczniki dla studentów (1921r.) i lekarzy (1931r.)  
 

Pracował prawie do końca życia. 1 X 1929 przeszedł na emeryturę. (90 lat temu) Zmarł 

niecały rok później 5.VII. 1930 w Warszawie, pochowany na Powązkach.  
 

Książkę o prof. Kazimierzu Noiszewskim i jego błogosławionej córce pt: „Gdy tylko 

spojrzy niebieskie oko” (WSL) opublikowała w październiku 2019 r. dr n. med. Alicja 

Moszczyńska -Kowalska, członek Oddziału Mazowieckiego bł. dr Ewy Noiszewskiej 

Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, specjalista okulista, były adiunkt Kliniki 

Okulistycznej AM (obecnie WUM) i były ordynator oddziału okulistycznego Szpitala 

Czerniakowskiego w Warszawie,  

 

 
 


