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Streszczenie
profesor dr hab. med. tadeusz szczęsny owiński (1904–1995) jest pionierem i twórcą powojennej stomatolo-
gii akademickiej we Wrocławiu oraz wrocławskiej szkoły chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej. 
absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, uczeń i współpracownik prof. dr. 
med. antoniego cieszyńskiego – najwybitniejszego polskiego stomatologa, we Wrocławiu kontynuował i twórczo 
rozwijał tradycje lwowskiej szkoły swego mistrza. Do Wrocławia przybył 9 maja 1945 r. wraz z pionierami grupy 
kulturalno-naukowej pod kierownictwem prof. dr. med. stanisława Leona Kulczyńskiego, delegata Ministerstwa 
zdrowia i oświaty. Jego zasługą jest opieka nad mieniem pozostawionym w niemieckim instytucie Dentystycznym, 
kierowanie pracami remontowo-budowlanymi tego budynku, organizacja uniwersyteckiej kliniki i studiów stoma-
tologicznych, a także uruchomienie już 23 lipca 1945 r. ambulatorium stomatologicznego. W latach 1947–1949 
oraz 1962–1969 pełnił funkcję dyrektora oddziału stomatologii Wydziału Lekarskiego, a w latach 1960–1962 funk-
cję dziekana tego Wydziału. Katedrą i Kliniką chirurgii stomatologicznej kierował do 1969 r. profesor owiński 
twórczo rozwinął metody operacyjne w chirurgii szczękowo-twarzowej, w tym własną ostectomia mediana oraz 
metodę dwuczasową operacji torbieli szczękowych. Duże znaczenie mają wyniki badań profesora dotyczące jono-
forezy, protetyki poresekcyjnej żuchwy, znaczenia wierzchołkowego objawu uciskowego w badaniu jamy ustnej 
i zębów, leczenia neuralgii nerwu trójdzielnego, procesów gojenia się złamań kości oraz onkologii szczękowo-twa-
rzowej. Dorobek profesora obejmuje 102 publikacje naukowe, wypromowanie 16 prac doktorskich oraz patronat 
nad 4 habilitacjami (Dent. Med. Probl. 2010, 47, 4, 513–523).  
Słowa kluczowe: prof. dr hab. tadeusz szczęsny owiński, wrocławska stomatologia akademicka, wrocławska szko-
ła chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej, historia stomatologii.

Abstract
professor tadeusz szczęsny owiński (1904–1995) is the pioneer and the creator of the Wroclaw’s academic den-
tistry and Wroclaw’s school of dental and maxillo-facial surgery. Graduate from Faculty of Medicine University’s 
of Jan Kazimierz in Lwov, follower and cooperator of prof. dr med. antoni cieszyński – the most famous polish 
dentist. in Wroclaw, he continued and constructively developed traditions of lwov’s school of his Master. he 
came to Wroclaw on 9 May 1945 with pioneers of the culture-scientific Group under direction of prof. dr med. 
stanisław Leon Kulczyński – a delegate of health and education Ministry. his merit was taking care of the left 
German Dentist’s institute possessions as well as controlling of the building works during its renovation and 
organization of university clinic and the dentist’s studies. he also started-up on 23 July 1945 the dentist’s out- 
-patients department. in years 1947–1949 as well as in 1962–1969, he was head of Dentistry section of the Faculty 
of Medicine, and in 1960–1962 he performed the function of dean of this Faculty. he directed the Department of 
Dental surgery till 1969. professor owiński developed the operating methods in maxillo-facial surgery, his own 
method ostectomia mediana as well as the method the of two-stage operation of jaws bone cysts. professor’s results 
of investigations have large meaning concerning jonophoresis, postoperative prosthetic rehabilitation of lower 
jaw, significance of apical pressure signs in the examination of the oral cavity and teeth, treatment of neuralgia of 
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profesor doktor habilitowany medycyny tadeusz  
szczęsny owiński (ryc. 1) urodził się 21 lipca 
1904 r. w Kołomyi (województwo stanisławow-
skie, obszar Kresów Wschodnich ii rzeczypospo-
litej), gdzie jego ojciec Jakub był dentystą. zmarł  
22 czerwca 1995 r. we Wrocławiu. Był absolwentem 
Vi Gimnazjum im. stanisława staszica we Lwowie 
oraz Wydziału radiowego Lwowskiej szkoły prze-
mysłowej (pierwszej tego rodzaju szkoły w polsce), 
gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości [1, 2]. 

studia lekarskie odbył na Wydziale Lekar-
skim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. 
Dyplom doktora wszech nauk lekarskich uzyskał 
9 maja 1931 roku [1, 3, 4]. rozporządzenie Mini-
stra Wyznań religijnych i oświecenia publiczne-
go z 1928 r. uporządkowało kwestię medycznych 
stopni naukowych oraz tytułów zawodowych 
uzyskiwanych na polskich uniwersytetach by-
łych trzech zaborów. pozwalało ono absolwentom 
uniwersytetów galicyjskich (lwowskiego i kra-
kowskiego) studiującym na podstawie przepisów 
austriackich otrzymać tytuł doktora wszech nauk 
lekarskich na prawach stopnia doktora medycyny, 
jeśli rozpoczęli studia lekarskie przed 1928 r. 

Jeszcze podczas studiów – w roku akade-
mickim 1928/29 – uczestniczył w kursie spe- 
cjalnym zorganizowanym przez instytut Den-
tystyczny Uniwersytetu Jana Kazimierza, któ-
rego dyrektorem był prof. dr med. antoni cie-
szyński (1882–1941). Dziewiątego lipca 1929 r.  
ukończył specjalizację stomatologiczną i otrzymał 
poświadczenie tymczasowe, ważne aż do otrzyma-
nia dyplomu lekarskiego [5]. po wojnie w 1946 r.  
uzyskał tytuł specjalisty ii stopnia z chirurgii 
stomatologicznej [6]. Kompetencje tej specjaliza-
cji odpowiadały zakresowi dzisiejszej specjaliza-
cji z chirurgii szczękowo-twarzowej obejmującej 
chirurgię urazową, onkologiczną, plastyczną czę-
ści twarzowej czaszki i szyi, jak również operacje 
korekcyjne zniekształceń szczękowo-twarzowych 
i rozszczepów podniebienia [7].

senat akademicki UJK pismem z 29 paździer-
nika 1930 r. powierzył dr. owińskiemu od 1 li-
stopada 1930 r. stanowisko młodszego asystenta 
w Katedrze stomatologii iD [1]. po roku rada Wy-
działu Lekarskiego UJK mianowała go asystentem, 
a po kolejnych dwóch latach starszym asystentem. 
pierwszego listopada 1930 r. instytut Dentystycz-
ny UJK został przekształcony w Klinikę stomato-

logiczną [8]. W Klinice stomatologicznej pod kie-
runkiem prof. dr. med. antoniego cieszyńskiego 
dr owiński pracował do 31 grudnia 1937 r. [9]. 
pełnił funkcję kierownika oddziału iii prote-
tyczno-ortopedycznego oraz wspólnie z dr. med. 
Mieczysławem Jankowskim (1896–1978) prowa-
dził dział „i. Fotografja naukowa” na oddziale V  
chorych klinicznie [8]. podczas pracy w Klinice 
stomatologicznej dr owiński zdobył szacunek 
oraz zaufanie prof. antoniego cieszyńskiego i ja-
ko jego bliski współpracownik został członkiem 
redakcji czasopisma „polska stomatologia”, gdzie 
m.in. redagował dział „pytań i odpowiedzi”.

W okresie międzywojennym dr tadeusz owiń-
ski stale uzupełniał i systematyzował swoją wiedzę 
lekarską oraz zdobywał nowe doświadczenia i dzie-
lił się swoimi lwowskimi na licznych stażach nauko-
wych w czołowych ośrodkach stomatologicznych. 
szkolił się u wybitnych profesorów stomatologii eu-
ropejskiej: prof. Bernharda Gottlieba (1885–1950), 
prof. hansa pichlera (1877–1949) i prof. Balinta 
orbana (1899–1960) na Uniwersytecie w Wiedniu, 
prof. hermanna schrödera (1876–1942) w Berlinie, 
prof. Józsefa szabò (1874–1937) w Klinice w Buda-
peszcie, prof. cesare cavina (1888–1935) w Bolonii 
i prof. Friedricha hauptmeyera (1882–1950) w es-
sen [1, 4, 6].

W dniach 14–19 kwietnia 1935 r. dr owiński, 
wspólnie z prof. cieszyńskim, czynnie uczestni-
czył w ii Międzynarodowym Kongresie stomatolo-
gicznym a.s.i. w Bolonii, wygłaszając dwa własne 
komunikaty. swemu mistrzowi towarzyszył także 

trigeminal nerve, processes of healing the bone fractures as well as the maxillo-facial oncology. 102 scientific publi-
cations, 16 doctorial theses promotion and 4 habilitation theses patronage belong to the scientific achievements of 
professor owiński (Dent. Med. Probl. 2010, 47, 4, 513–523).

Key words: prof. tadeusz szczęsny owiński, Wrocław’s academic dentistry, Wrocław’s school of dental and maxillo- 
facial surgery, history of dentistry.
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owiński. 
Fotografia ze 
zbioru akademii 
Medycznej we 
Wrocławiu

Fig. 1. prof. 
tadeusz szczęsny 
owiński. 
photo from the 
Wroclaw Medical 
University col-
lection



profesor doktor habilitowany medycyny tadeusz szczęsny owiński 515

na Vii zjeździe niemieckich Lekarzy Dentystów 
w Berlinie, który odbył się w dniach 3–6 paździer-
nika 1935 r. czynny udział brał także w zjazdach 
polskich stomatologów, które również miały cha-
rakter międzynarodowy: w V (28.06–1.07.1931 r.)  
i Viii (1–3.07.1937 r.) połączonym z Wystawą na-
ukową we Lwowie – w tych zjazdach aktywnie 
działał też w komitetach organizacyjnych, w Vi 
(11–15.09.1933 r.) w poznaniu i w Vii (1–3.11.1935 
r.) w Warszawie. Większość referatów i wykładów 
wygłoszonych na ww. zjazdach została opubli-
kowana w całości bądź w formie streszczenia na 
łamach „polskiej stomatologii” lub informacja 
o nich została podana w spisie prac asystentów 
prof. cieszyńskiego. 

Główne kierunki stomatologicznych badań 
naukowych dr. owińskiego w okresie przedwo-
jennym obejmowały następujące zagadnienia: 
rola dziedziczności w powstawaniu rozszczepów 
szczęk oraz nieprawidłowości zgryzowych, za-
stosowanie wybranych technik repozycji złamań 
szczęki, protetyka poresekcyjna w obrębie żuchwy 
oraz jonoforeza. 

Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte 
przez dr. owińskiego na Wydziale radiowym 
Lwowskiej szkoły przemysłowej zaowocowały 
różnymi autorskimi pracami konstruktorskimi 
aparatury elektromedycznej [2, 4, 6, 7]. W 1934 r. 
dr owiński nawiązał współpracę jako konstruk-
tor z Fabryką pomocy naukowych we Lwowie 
założoną przez prof. mgr. inż. edmunda Jana ro-
mera (1904–1988). profesor romer skupił wokół 
siebie najlepszych konstruktorów z wielu dziedzin 
elektrotechniki. W pionie elektromedycznym nie-
wątpliwy prym wiódł właśnie dr owiński, który 
zaprojektował i wykonał wiele aparatów, m.in. 
„parodent” (aparat do endoskopii, diafanoskopii, 
faradyzacji i kaustyki), „Jonodont” (aparat do jo-
noforezy), „sterodont” i „sterodont Baby” (aparaty 
do sterylizacji) oraz lampy stomatologiczne „Bilux 
i Monolux” o świetle rozproszonym i kontrasto-
wym. W okresie radzieckiej okupacji Lwowa fa-
bryka została przemianowana na „zawod nr 5”, dr 
owiński pracował tam w latach 1939–1941 [10]. 

po śmierci swojego mistrza i nauczyciela prof. 
cieszyńskiego, zamordowanego przez ss Ver-
nichtungs-Kommando, dr owiński przeniósł się 
do Warszawy, gdzie w latach 1942–1945 pracował 
jako prywatny asystent u dr. med. Franciszka Bo-
rusiewicza (1903–1947) oraz dr. Józefa zdzisława 
rancewicza (1906–1962), którzy praktykowali na 
oddziale chirurgicznym szpitala im. Dzieciątka 
Jezus [2, 4, 10]. W tym okresie aktywnie włączył 
się w działalność armii Krajowej, zajmując się bu-
dową aparatów radiowych dla podziemia w posta-
ci zmyślnie skonstruowanych kuchenek elektrycz-
nych lub wypchanych zwierząt itp. [10]. W lipcu 

1941 r. został przydzielony do sekcji łączności ba-
talionu szturmowego „Baszta”. W powstaniu war-
szawskim walczył jako starszy strzelec, zaprzysię-
żony pod pseudonimem „Maciuś” [11]. Brał udział 
w zakładaniu połączeń telefonicznych w dzielni-
cach Śródmieście oraz Mokotów i zapewnieniu 
łączności z Londynem. pod koniec powstania 
został ranny w obie nogi i trafił do jenieckiego 
obozu rannych [11, 12]. Dzięki lekarzowi obozo-
wemu został przeniesiony do oddziału rannych 
cywilów w pruszkowie, skąd zbiegł do Grodziska 
Mazowieckiego, gdzie przebywała Jego żona – dr 
Barbara Włodek-owińska (1914–2005) [11].

Dziewiątego maja 1945 r. dr tadeusz owiński 
przyjechał na ziemie odzyskane do Wrocławia 
wraz z pionierami grupy kulturalno-naukowej 
pod kierownictwem prof. dr. stanisława Leona 
Kulczyńskiego (1895–1975), delegata Ministerstwa 
zdrowia i oświaty [1, 2, 13]. pierwszym zadaniem 
dr. owińskiego było objęcie opieki nad mieniem 
pozostawionym w niemieckim instytucie Den-
tystycznym przez ochronę przed pożarami, zala-
niem lub kradzieżą oraz jego odbudowa. na szcze-
gólne podkreślenie zasługuje ogromne osobiste 
zaangażowanie dr. owińskiego uwidocznione 
m.in. w postaci zdobycia od sowieckiego komen-
danta miasta plandeki brezentowej do przykrycia 
dachu budynku instytutu, zwożenie na rowerze 
materiałów budowlanych na potrzeby remontu, 
czy też praca w charakterze kierowcy grupy ope-
racyjnej [10, 11, 13]. Dzięki wielkiemu wysiłkowi 
i nadzwyczajnym zdolnościom organizacyjnym 
w ciągu trzech miesięcy dr owiński zorganizo-
wał naprawę dachu, drzwi i okien, zabezpieczył 
inwentarz, zorganizował straż pożarną, dostawę 
wody z własnego ujęcia i prądu [14]. pozwoliło to 
na uruchomienie już 23 lipca 1945 r. ambulato-
rium z jednym fotelem dentystycznym dla osób 
pilnie potrzebujących pomocy stomatologicznej. 
W ambulatorium przyjmował osobiście dr owiń-
ski w asyście dr. zenona Gardzielewicza [1, 2]. 

zasługą dr. owińskiego było zadbanie o to, 
aby ulica Burgfeld, przy której znajdował się by-
ły niemiecki instytut Dentystyczny (Burgfeld 17) 
i siedziba nowo tworzonej Kliniki stomatologicz-
nej, otrzymała imię prof. antoniego cieszyńskie-
go – najwybitniejszego polskiego stomatologa [2]. 

24 lipca 1945 r. odbyło się wstępne posiedzenie 
przyszłej rady Wydziału Lekarskiego, na której 
przedyskutowano i ułożono projekt obsady katedr 
[13]. 27 lipca 1945 r. prof. dr hab. med. Ludwik 
hirszfeld (1884–1954), dziekan Wydziału Lekar-
skiego Uniwersytetu i politechniki we Wrocławiu, 
powierzył dr. owińskiemu stanowisko kierownika 
utworzonej Kliniki stomatologicznej [2]. należy 
nadmienić, że zorganizowana wcześniej uczelnia 
formalnie została powołana dekretem tymczaso-
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wego rządu Jedności narodowej 24 sierpnia 1945 r.,  
a kliniczna Katedra stomatologii zarządzeniem 
Ministra oświaty w kwietniu 1946 r. [1, 3, 13]. 

Dr owiński wspominał, że początkowo Kli-
nika stomatologiczna Uniwersytetu i politechniki 
we Wrocławiu była wzorowana na Klinice sto-
matologicznej Uniwersytetu Lwowskiego i w jej 
skład wchodziły: oddział chirurgiczny, oddział 
protetyczny i ortodontyczny, które osobiście pro-
wadził do 1948 r. jednocześnie z oddziałem chi-
rurgii stomatologicznej oraz oddział Dentystyki 
zachowawczej prowadzony przez dr. ignacego 
antoniego pietrzyckiego (1885–1964) od stycznia 
1946 r. [14]. po otwarciu wykładów na Wydziale 
Lekarskim 14 listopada 1945 r., dr owiński zor-
ganizował bezpłatną opiekę stomatologiczną nad 
studentami wyższych uczelni Wrocławia [14, 15]. 

rada Wydziału Lekarskiego 18 marca 1946 r. 
powierzyła dr. owińskiemu pełnienie obowiąz-
ków zastępcy profesora, jej decyzję zatwierdził 
Minister oświaty pismem z 26 czerwca 1946 r. [1].  
na posiedzeniu rady Wydziału Lekarskiego 18 paź- 
dziernika 1946 r. prof. owiński przedstawił wnio-
sek postulujący utworzenie oddziału stomato-
logicznego [2, 16]. Jego starania zakończyły się 
sukcesem. Uroczyste otwarcie oddziału stoma-
tologicznego przy Wydziale Lekarskim Uniwer-
sytetu i politechniki we Wrocławiu odbyło się  
13 kwietnia 1947 r. [2, 13]. na mocy decyzji Mini-
sterstw zdrowia i oświaty funkcję dyrektora tego 
oddziału powierzono prof. owińskiemu, pełnił ją 
do 25 listopada 1949 r. [1]. W 1949 r. pełnił tak-
że funkcję zastępcy przedstawiciela Ministerstwa 
oświaty do Komisji Wnioskodawczej Lekarsko-
Dentystycznej przy Ministrze zdrowia [6]. po-
nownie funkcję dyrektora oddziału stomatologii 
Wydziału Lekarskiego akademii Medycznej spra-
wował w latach 1962–1969 [2, 3]. 

Jednocześnie z kierowaniem oddziałem sto-
matologicznym oraz wyżej wymienionymi kate-
drami klinicznymi prof. owiński prowadził od-
budowę drugiego gmachu przy ul. Marii skłodow-
skiej-curie 58, gdzie zorganizował 26-osobowy 
oddział chorych Leżących oraz stację obrażeń 
szczękowych [2, 14]. W uroczystym otwarciu te-
go oddziału 15 lutego 1948 r. uczestniczyli m.in. 
Wiceminister zdrowia prof. Bogusław Kożusz-
nik (1910–1996), JM rektor prof. stanisław Leon 
Kulczyński i Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. 
hugon Wendelin Kowarzyk. 

na stanowisku dyrektora oddziału stoma-
tologicznego prof. owiński wniósł istotny wkład 
w kształt programu nauczania studentów stoma-
tologii. po wojnie, z uwagi na duży deficyt kadr 
medycznych, w tym lekarzy dentystów, władze wi-
działy konieczność szybkiego wykształcenia dużej 
ich liczby. prof. owiński jako absolwent medycyny 

miał gruntowne wykształcenie lekarskie i zdawał 
sobie sprawę z konieczności silnego „umedycznie-
nia” studiów stomatologicznych [7]. Jako wzór sta-
wiał lwowski i krakowski model kształcenia, prze-
ciwstawny do „rzemieślniczego” modelu nauczania 
stomatologii reprezentowanego przez państwowy 
instytut Dentystyczny w Warszawie, który kładł 
główny nacisk na dentystykę. Dlatego, dzięki 
prof. owińskiemu, program 4-letniego studium 
stomatologicznego otwartego 17 marca 1947 r.  
na kierowanym przez niego oddziale stomatolo-
gicznym dawał absolwentom wrocławskiej uczelni 
gwarancję wysokiej jakości wykształcenia lekar-
sko-stomatologicznego [2, 16]. 

prof. owiński już 6 marca 1946 r. zapocząt-
kował dokształcanie lekarzy z terenu Dolnego Ślą-
ska na kursach i posiedzeniach naukowych [1, 4].  
Uznanie dla jego pracy powodowało, że wielu 
profesorów Wydziału Lekarskiego chętnie wygła-
szało na jego prośbę wykłady i bezinteresownie 
pomagało w doszkalaniu. zwiększająca się fre-
kwencja lekarzy na posiedzeniach z kilkunastu do 
ok. 300 potwierdziła słuszność podjętych przez 
niego działań [17]. z czasem kursy stały się zaląż-
kiem polskiego towarzystwa stomatologicznego, 
a prof. owiński został kierownikiem naukowym 
z zakresu stomatologii Wrocławskiej Filii insty-
tutu Dokształcania Lekarzy akademii Medycznej 
w Warszawie [1, 4]. 

W trosce o lecznictwo na Dolnym Śląsku, 
które w pierwszych powojennych latach nie było 
dokładnie kontrolowane i często znajdowało się 
w rękach samozwańczych, nielekarskich i nie-
uprawnionych do leczenia osób, prof. owiński 
pełnił funkcję konsultanta okręgowej Lecznicy 
Kolejowej pKp we Wrocławiu (1946–1986) oraz 
konsultanta specjalistycznej przychodni Woje-
wódzkiej we Wrocławiu (1947–1958) [6]. 

rada Wydziału Lekarskiego Uniwersyte-
tu i politechniki we Wrocławiu uchwałą z dnia 
4 marca 1948 r. nadała zastępcy prof. dr. tade-
uszowi owińskiemu stopień naukowy doktora 
habilitowanego medycyny i udzieliła veniam le-
gendi z zakresu stomatologii na podstawie dorob-
ku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej pt. 
„Wierzchołkowy objaw uciskowy” [18]. tematem 
wykładu habilitacyjnego przedstawionego radzie 
Wydziału Lekarskiego był „Dolor post extractio-
nem oraz nowy sposób leczenia za pomocą jono-
forezy”. W tym pamiętnym posiedzeniu uczestni-
czyli wybitni przedstawiciele polskiej medycyny, 
m.in. profesorowie: zygmunt albert (1908–2001), 
Kazimierz Bocheński (1871–1953), Wiktor Bross 
(1903–1994), zofia czeżowska (1890–1974), Witold 
Grabowski (1902–1963), Józef hano (1906–1997), 
hanna (1884–1964) i Ludwik (1884–1954) hirsz-
feldowie, Leopold Jaburek (1901–1960), Witold 
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Juliusz Kapuściński (1910–1988), hugon Wende-
lin Kowarzyk (1906–1985), adrian Demianowski 
(1887–1959), tadeusz Marciniak (1895–1966), 
andrzej Jan Klisiecki (1895–1975), zdzisław 
steusing (1883–1952), Witołd Karol ziembicki 
(1874–1950) [18].

27 maja 1955 r. uchwałą centralnej Komisji 
Kwalifikacyjnej dr hab. med. tadeusz szczęsny 
owiński otrzymał tytuł naukowy profesora nad-
zwyczajnego [1, 2, 16]. 

W okresie powojennym prof. owiński brał 
również czynny udział we wszystkich kongresach, 
zjazdach i sympozjach stomatologicznych w pol-
sce oraz w wielu zagranicznych [4, 7]. osobiście 
był organizatorem dwóch ogólnokrajowych zjaz-
dów sekcji chirurgii stomatologicznej we Wro-
cławiu. tematem wiodącym pierwszego zjazdu 
był nerwoból nerwu trójdzielnego (14–15.02.1959), 
tematem drugiego – urazy twarzoczaszki (24–26. 
11.1961). Był także inicjatorem wymiany naukowej 
i współpracy z zagranicznymi ośrodkami stoma-
tologicznymi w Dreźnie i hradec Králové. 

W 1960 r. gremium profesorskie rady Wy-
działu Lekarskiego w dowód uznania dla dzia-
łalności naukowej, dydaktycznej i organizacyj-
nej wybrało prof. owińskiego na dziekana tego 
Wydziału. profesor pełnił tę zaszczytną funkcję  
w latach 1960–1962 [2, 3, 6]. 

za jawne poparcie i solidarność ze strajkują-
cymi studentami w marcu 1968 r. prof. owiński 
wkrótce został pozbawiony kierownictwa katedry 
oraz zakazano mu również wszelkich kontaktów 
ze studentami [19–21]. pierwszego lutego 1972 r. 
prof. owiński został odwołany z funkcji kierow-
nika Kliniki chirurgii szczękowej i przeniesiony 
do zakładu chirurgii stomatologicznej instytutu 
stomatologii, którym kierował jego uczeń dr med. 
Franciszek zygmunt Mraz (1920–2004) [1]. Formal-
nie stosunek pracy z profesorem rozwiązano zgod-
nie z przepisami o uprawnieniach emerytalnych  
30 września 1974 r. [1]. z zajęć dydaktycznych i or-
ganizacyjnych uczelni prof. owiński został zwol-
niony decyzją kierownika Ministerstwa zdrowia 
i opieki społecznej prof. dr. hab. n. med. Mariana 
zdzisława Śliwińskiego (1932–2009) z 25 marca 
1972 r. [1, 19]. 

Jeden z uczestników wydarzeń marcowych 
1968 r. (strajku okupacyjnego w sali wykładowej 
budynku Katedry anatomii prawidłowej aM we 
Wrocławiu) lek. dent. ryszard Łopuch w swoich 
wspomnieniach podkreśla istotną rolę prof. owiń-
skiego: „pierwszą osobą z grona profesorskiego, 
która nas wspomogła był prof. tadeusz owiński, 
który przesłał dla nas, strajkujących olbrzymi 
kosz żywności” [21]. We fragmencie dotyczącym 
represji, które dotknęły studentów i nauczycieli 
autor dodaje: „Jedną z pierwszych ofiar był prof. 

tadeusz owiński i Jego rodzina. nie miał wstę-
pu do swojej katedry”. pisała o tym również inna 
uczestniczka tych wydarzeń [19].

Dopiero w 1992 r. JM rektor prof. dr hab. na-
uk med. zbigniew stefan Knapik (1926–2010) oraz 
senat akademii Medycznej we Wrocławiu wysto-
sowali do prof. tadeusza szczęsnego owińskiego 
uroczysty list z przeprosinami. profesorowi złożono 
wyrazy głębokiego ubolewania za tragiczne wyda-
rzenia przed 25 laty oraz uznanie i wyrazy podziwu 
za postawę, jaką wówczas reprezentował [2, 20].

Działalność naukowa okresu powojennego do-
tyczyła m.in. następujących zagadnień: znaczenia 
wierzchołkowego objawu uciskowego w badaniu 
jamy ustnej i zębów, szeroko pojętej traumatolo-
gii szczękowo-twarzowej, leczenia neuralgii nerwu 
trójdzielnego, procesów gojenia się złamań kości, 
chorób autoimmunologicznych gruczołów ślino-
wych, chirurgicznego leczenia makrogenii oraz 
onkologii szczękowo-twarzowej. Kilka artykułów 
profesor poświęcił historii oraz osiągnięciom wro-
cławskiej stomatologii i chirurgii stomatologicznej.

Dorobek naukowy prof. tadeusza owińskie-
go obejmuje: cztery wydania monografii pt. „atlas 
chorób błony śluzowej jamy ustnej”, ostatnie wy-
danie ukazało się po śmierci profesora (współ-
autorka dr med. Barbara Włodek-owińska), 98 
publikacji naukowych, wypromowanie 16 prac 
doktorskich oraz patronat nad 4 habilitacjami.

profesor owiński był założycielem i w latach 
1963–1973 redaktorem naczelnym „Wrocławskie-
go Biuletynu stomatologicznego” oraz „Wrocław-
skiej stomatologii”; od 2002 r. czasopismo ukazuje 
się pod tytułem „Dental and Medical problems”. 

W okresie międzywojennym profesor był 
członkiem związku stomatologów Lwowskiej izby 
Lekarskiej (członek zarządu w 1934 r.), związku 
stomatologów słowiańskich i organizacji „orlęta 
Lwowskie” (obrońców Lwowa z lat 1918–1920). po 
wojnie był członkiem założycielem i przewodni-
czącym oddziału Wrocławskiego polskiego to-
warzystwa stomatologicznego w latach 1951–1962, 
przewodniczącym sekcji chirurgii stomatologicz-
nej pts w latach 1956–1961 i przewodniczącym 
sekcji Doskonalenia podyplomowego pts w la-
tach 1966–1971. za wybitne zasługi dla stomatolo-
gii polskiej polskie towarzystwo stomatologiczne 
nadało profesorowi owińskiemu godność Bene 
meritus oraz członka honorowego [2, 6, 10].

Liczne zasługi profesora w okresie wojennym 
znalazły odzwierciedlenie w odznaczeniach woj-
skowych: Krzyż obrony Lwowa 1939–1944, Krzyż 
armii Krajowej, Krzyż Walecznych, Krzyż par-
tyzancki, Warszawski Krzyż powstańczy, Medal 
zwycięstwa i Wolności, odznaka Grunwaldzka 
oraz Medal Wojska prezydenta rp na Uchodź-
stwie w Londynie [2, 6, 11]. 
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powojenna praca na rzecz Dolnego Śląska, Wro-
cławia oraz Wrocławskiej akademii Medycznej została 
uhonorowana następującymi odznaczeniami: Krzyżem 
Kawalerskim odrodzenia polski, Krzyżem oficerskim 
odrodzenia polski, złotym Krzyżem zasługi, tytułem 
Budowniczego Wrocławia, tytułem przodującego Ko-
lejarza, zasłużonym dla Dolnego Śląska, zasłużonym 
dla Województwa i Miasta Wrocławia, zasłużonym 
dla Województwa Legnickiego, orderem odrodzenia 
polski, Medalem rodła, odznaką XV-lecia Wyzwole-
nia Dolnego Śląska, odznaką 1000-lecia za działalność 
społeczną, Medalem pamiątkowym towarzystwa Mi-
łośników Wrocławia. akademia Medyczna we Wro-
cławiu uhonorowała go złotą odznaką Uczelni oraz 
medalem akademia Medica Vratislaviensis polonia  
[2, 4, 6, 11].

za ogrom wniesionej pracy organizacyjnej, 
naukowej i dydaktycznej prof. dr hab. med. ta-
deusz szczęsny owiński jest uważany za pionie-
ra i twórcę wrocławskiej szkoły stomatologicznej 
i chirurgii szczękowo-twarzowej [2, 3, 7, 17].

W pełni można zgodzić się ze zdaniem żony 
profesora dr med. Barbary Włodek-owińskiej, 
że: „Był rzeczywiście wzorem lekarza, nauczycie-
la i patrioty” [11]. z wielkim szacunkiem i pokorą 
należy podkreślić naprawdę imponujący dorobek 
naukowy pana profesora owińskiego oraz to, że 
wychował wiele pokoleń lekarzy, dla których był 
i nadal pozostaje mistrzem. 22 czerwca 2010 r. mi-
nęła 15 rocznica Jego śmierci.

Dorobek naukowy  
profesora Tadeusza 
Szczęsnego Owińskiego
Monografie

Włodek-owińska B., owiński t.: atlas 1. 
chorób błony śluzowej jamy ustnej. pzWL, War-
szawa 1975.

Włodek-owińska B., owiński t.: atlas 2. 
chorób błony śluzowej jamy ustnej. Wyd. 2. uzup. 
pzWL, Warszawa 1979.

Włodek-owińska B., owiński t.: atlas 3. 
chorób błony śluzowej jamy ustnej. Wyd. 3. uzup. 
pzWL, Warszawa 1993.

Włodek-owińska B., owiński t.: atlas 4. 
chorób błony śluzowej jamy ustnej. Wyd. 4. uzup. 
Volumed, Wrocław 1997. 

Prace naukowe
owiński t. (referuje): Kennedy e.: partial 1. 

Denture construction. (częściowe dostawki). new 
york 1929. pol. stomatol. 1932, 10, 91–92. 

owiński t. (referuje): Koller K.ch.: ab-2. 
nehmare Brücken und gestützte prothesen. (Most-
ki do zdejmowania i dostawki podparte). Berlin 
1929. pol. stomatol. 1932, 10, 91.

owiński t. (referuje): pachner a.: Kovy-3. 
metalurgická technologie pro zubni lékare. (Me-
talurgiczna technologja dla stomatologów). pol. 
stomatol. 1933, 11, 365–366.

owiński t. (referuje): reichenbach e.: prak-4. 
tische und kritische Beiträge zur keramischen pro-
thetik. (praktyczne i krytyczne uwagi nad protety-
ką keramiczną). pol. stomatol. 1933, 11, 363–365.

owiński t. (referuje): simon p.W.: system 5. 
einer biologisch-mechanischen therapie der Ge-
bissanomalien. (Biologiczno-mechaniczna terapja 
nieprawidłowości zębowych.). Berlin 1933. pol. 
stomatol. 1933, 11, 201–202. 

owiński t. (referuje): Bonnet-roy M.F., 6. 
chenet h., Dufourmentel L. (paryż): pertes de 
substances pathologiques du maxillaire inférieur. 
Étude clinique. traitement chirurgical et pro-
thétique. (patologiczne ubytki żuchwy. studium 
kliniczne. Leczenie chirurgiczne i protetyczne). 
pol. stomatol. 1934, 12, 322–323. 

owiński t.: Demonstracja uniwersalne-7. 
go ściennego aparatu do endoskopii, faradyzacji 
i kauteryzacji pantoDontU wedle owińskie-
go. streszczenie opisu. pol. stomatol. 1934, 12, 61.

owiński t.: Demonstracja uniwersalne-8. 
go ściennego aparatu do endoskopii, faradyzacji 
i kauteryzacji pantoDontU wedle owińskie-
go. opis. pol. stomatol. 1934, 12, 239.

owiński t.: Demonstracja różnych typów 9. 
klamer i paralelografu owińskiego. pol. stomatol. 
1934, 12, 61. 

owiński t. (referuje): Kazanjian V.h. 10. 
(Boston): traitement protetique et chirurgical des 
deformites de la mandibule. (chirurgiczne i pro-
tetyczne zabiegi przy ubytkach żuchwy). c.D.i., 
paryż 1931. pol. stomatol. 1934, 12, 322.

owiński t.: Międzyszczękowa szyna ze 11. 
stawem tarczowym po częściowej resekcji żuchwy 
według cieszyńskiego. pol. stomatol. 1934, 12, 
121–126.

owiński t.: przypadek złamania dolnej 12. 
szczęki. pol. stomatol. 1934, 12, 311.

owiński t.: system Kennedy’ego. (i. wy-13. 
kład). streszczenie. pol. stomatol. 1934, 12, 60.

owiński t.: system Kennedy’ego. (ii. wy-14. 
kład). streszczenie. pol. stomatol. 1934, 12, 61.

owiński t. (referuje): türkheim (ham-15. 
burg): taschenbuch der Klinischen protetik, ihre 
praxis, ihre Fehlerquellen. (podręcznik klinicznej 
protetyki – wykonanie i źródła błędów). Berlin 
1933. pol. stomatol. 1934, 12, 32.

owiński t. (referuje): Bonyhard (Buda-16. 
peszt): teorie und praksis der Bonyhard. (teorja  
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i praktyka klamry Bonyharda). pol. stomatol. 
1935, 13, 270.

owiński t. (referuje): cumberbotch h.: 17. 
Lecturs on medical electricity. (Wykłady elek-
tromedycyny). hempton 1934. pol. stomatol. 
1935, 13, 272.

owiński t.: Łatwy sposób szkieletowania 18. 
protez kauczukowych plecionką stalową. pol. sto-
matol. 1935, 13, 105.

owiński t.: nowy sposób ustalania jed-19. 
nostronnej protezy górnej koroną teleskopową 
z klamrą ciągłą. pol. stomatol. 1935, 13, 41–56.

owiński t. (referuje): prinz h., Green-20. 
baum s.: Diseases of the mouth and their treat-
ment. (choroby jamy ustnej i ich leczenie). phila-
delphia 1935. pol. stomatol. 1935, 13, 272.

owiński t. (referuje): Varga J. Budapeszt: 21. 
Die modernę Klammern und ihre indicationsstel-
lung. (nowoczesne klamry i wskazania do nich). 
pol. stomatol. 1935, 13, 313.

owiński t. (referuje): Walter M.: Künstli-22. 
che endeffekte in der Keramik mit unter glasur-
porzellannalerai von steele (mit Demonstratio-
nen). (Malowanie na zębach porcelanowych po-
wleczonych glazurą i jego efekty). pol. stomatol. 
1935, 13, 313–314.

owiński t.: Wrażenie z Międzynarodo-23. 
wego Kongresu w Bolonii oraz Wystawy urządzo-
nej podczas Kongresu. 1935, 13, 307.

owiński t. (referuje): Balters W.: teorie 24. 
und praxis der totalen und partiellen prothese. 
(Dostawka całkowita i częściowa w teorii i prak-
tyce). Lipsk 1935. pol. stomatol. 1936, 14, 617.

owiński t. (referuje): Drum W.: Drum – 25. 
Keramik schulterlose hartporzellankronen. (Ke-
ramika Druma, bezstopniowa korona porcelano-
wa). Berlin 1936. pol. stomatol. 1936, 14, 62.

owiński t. (referuje): herbst: praxis des 26. 
retentionscharniers und der automatischen re-
gulierung. (zawias retencyjny i automatyczna 
regulacja w praktyce). Berlin 1936. pol. stomatol. 
1936, 14, 124–125.

owiński t. (referuje): peter K. (erlangen): 27. 
Die Wurzelspitzenresektion der Molaren. (re-
sekcja szczytu korzeni zębów trzonowych). Lipsk 
1936. pol. stomatol. 1936, 14, 238–239.

owiński t.: sposoby ustalenia jednostron-28. 
nej protezy górnej. pol. stomatol. 1936, 14, 178.

owiński t.: Uniwersalne rączki elektrycz-29. 
ne służące już to jako igła rumpla, już to jako 
przyrząd do wysuszania korzeni. pol. stomatol. 
1936, 14, 178.

owiński t. (referuje): Drum W.: Drum – 30. 
Keramik schulterlose hartporzellankronen. (Kera-
mika Druma, bezstopniowa korona porcelanowa). 
Wyd. 2. Berlin 1936. pol. stomatol. 1937, 15, 362.

owiński t. (referuje): neuman r.: Führer 31. 

durch die operative zahnheilkunde. (przewodnik 
w chirurgii dentystycznej). Wyd. 3. Berlin 1936. 
pol. stomatol. 1937, 15.

owiński t.: o jonoforezie – część fizykal-32. 
na. pol. stomatol. 1937, 15, 143–152

owiński t.: sposoby ustalania jednostron-33. 
nej protezy górnej. pol. stomatol. 1937, 15, 41–48. 

owiński t.: repozycja przemieszczonych 34. 
odłamków przy złamaniu szczęki górnej. stresz-
czenie. pol. stomatol. 1937, 15, 320–321.

owiński t.: rola nieprawidłowości przy 35. 
powstawaniu zgryzu i rozszczepu szczęki. stresz-
czenie. pol. stomatol. 1937, 15, 321–322.

owiński t. (referuje): Wolański r.: przy-36. 
padek pourazowego skostnienia mięśnia żwacza. 
chirurg polski, rok ii, nr 3. pol. stomatol. 1937, 
15, 480–481.

owiński t.: złamanie żuchwy urazowe 37. 
w dwóch miejscach na skutek uderzenia kopytem 
końskim. pol. stomatol. 1937, 15, 71.

owiński t.: o wyjaławianiu i jego błędach 38. 
w stomatologii. pol. stomatol. 1938, 16, 407–424.

owiński t.: W odpowiedzi dr. i. pietrzyckie-39. 
mu na artykuł: „prosty sposób załączenia elektrody 
przy jonoforezie”. pol. stomatol. 1938, 16, 239. 

owiński t.: zabieg chirurgiczny w nasta-40. 
wieniu i ustalaniu złamań szczęk. [W:] ogólno-
polski zjazd stomatologów w Warszawie w dniach  
21, 22 i 23 listopada 1953 r. Warszawa 1953, 95–104. 

owiński t.: znaczenie wierzchołkowego 41. 
objawu uciskowego w badaniu jamy ustnej i zę-
bów. czas. stomatol. 1954, 7, 65–76.

owiński t.: Dokumentacja złamań szczę-42. 
kowych. czas. stomatol. 1957, 10, 509–513.

owiński t.: streszczenie przemówienia 43. 
wygłoszonego na uroczystym zebraniu pts we 
Wrocławiu dla uczczenia 15. rocznicy tragicznej 
śmierci prof. dr. antoniego cieszyńskiego. czas. 
stomatol. 1957, 10, 456–457.

owiński t.: o leczeniu nerwobólu nerwu 44. 
trójdzielnego ze szczególnym uwzględnieniem le-
czenia przez wytworzenie ropnia jałowego. [W:] 
pamiętnik iV zjazdu sekcji chirurgii stomato-
logicznej poświęcony problematyce: nerwoból 
nerwu trójdzielnego. Wrocław 14–15 luty 1959 r. 
Wrocław 1961, 5–16.

owiński t.: Klinika chirurgii stomatolo-45. 
gicznej. [W:] akademia Medyczna we Wrocławiu 
1950–1960. Wrocław 1960, 183–185. 

owiński t.: W piętnastolecie stomatologii 46. 
we Wrocławiu. Wroc. Biul. stomatol. 1945–1960 
wydanie jubileuszowe. Wrocław 1960, 3–13.

owiński t.: o leczeniu 47. commotio cerebri. 
[W:] pamiętnik Vi zjazdu sekcji chirurgii stoma-
tologicznej. Urazy twarzoczaszki. Wrocław 24–26 
Xi 1961 r. Wrocław 1963, 127–132.

owiński t.: otwarcie Vi Krajowego 48. 
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zjazdu sekcji chirurgii stomatologicznej pts we 
Wrocławiu. [W:] pamiętnik Vi zjazdu sekcji chi-
rurgii, stomatologicznej. Urazy twarzoczaszki. 
Wrocław 24–26 Xi 1961 r. Wrocław 1963, 11–12.

owiński t., Flieger s.: przewidywanie po-49. 
wikłań zapalnych kości w gojeniu złamań szczęk 
na podstawie obserwacji odczynu opadania krwi-
nek czerwonych (oB). [W:] pamiętnik Vi zjazdu 
sekcji chirurgii stomatologicznej. Urazy twarzo-
czaszki. Wrocław 24–26 Xi 1961 r. Wrocław 1963, 
36–40.

owiński t., Ćwioro F., Flieger s., Kuszew-50. 
ska h.: statystyczny przegląd 1269 przypadków 
złamań szczęk leczonych w Klinice chirurgii sto-
matologicznej we Wrocławiu. [W:] pamiętnik Vi 
zjazdu sekcji chirurgii stomatologicznej. Urazy 
twarzoczaszki. Wrocław 24–26 Xi 1961 r. Wro-
cław 1963, 45–55. 

owiński t., szepietowska W.: test adre-51. 
nalinowy u chorych z obrażeniami twarzoczaszki. 
[W:] pamiętnik Vi zjazdu sekcji chirurgii stoma-
tologicznej. Urazy twarzoczaszki. Wrocław 24–26 
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