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Profesor Tadeusz Szczęsny Owiński, fot. Archiwum 
Uniwersytetu Wrocławskiego za: „Album dwudziestolecia 

Uniwersytetu Wrocławskiego” 1965, część graficzna

Stomatolog i sprytny organizator. To on w maju 1945 r. kazał rozebrać schody w prze-
jętym zaraz po wojnie gmachu przyszłej Kliniki Stomatologicznej, by szabrownicy 
nie wynieśli z niej tego, co w niej pozostało po niemieckich poprzednikach. To on 
pilnował budynku dzień i noc, póki nie przegoniły go pluskwy… Nie poddał się jednak 
i doprowadził do tego, że 23 czerwca 1945 r. ruszyła we Wrocławiu pierwsza polska 
przychodnia dentystyczna dostępna dla ludności. Prof. Tadeusz Szczęsny Owiński  
– lwowianin, powstaniec warszawski i nestor wrocławskiej stomatologii – zmarł ćwierć 

wieku temu, 22 czerwca 1995 r. 

22 CzerWCa 
    Lekarz, nauczyciel, pionier i patriota 

  – Tadeusz Szczęsny Owiński

WrOCŁaWSKIe HISTOrIe 

Późny wieczór 11 maja 1945 r., kwatera Grupy  

Naukowo-Kulturalnej przy obecnej ul. Ponia-

towskiego 27. Choć wszyscy, którzy dotarli do 

miasta zaledwie dzień wcześniej, są zmęczeni 

po kolejnym dniu rekonesansu wśród ruin  

i zgliszczy, to dowodzący Grupą prof. Stanisław 

Kulczyński, delegat Ministerstwa Oświaty ds. 

zabezpieczenia majątku uczelni wrocławskich, 

zwołuje naradę. Składany jest raport za rapor-

tem. „Zniszczone”, „zawalone”, „spalone” – takie 

przygnębiające słowa najczęściej padają tego 

wieczora. Jest jednak i nadzieja, bo choć wiele 

gmachów uczelnianych legło w gruzach lub 

zostało częściowo zniszczonych, to sporo da się  

uratować, także z poniemieckiego wyposażenia.  

„Jak bronić się przed atakami band szukają- 
cych łupu?” – głośno zastanawia się Kulczyński  

i omiatając wzrokiem wszystkich zgromadzo-

nych w pokoju, który jest gabinetem, sypialnią 

i jadalnią w jednym, spogląda w kierunku tego,  

którego zadaniem jest zabezpieczenie gma-

chów dawnego niemieckiego Instytutu Stoma-

tologicznego przy Burgfeld. Tadeusz Owiński, 

41-letni doktor wszech nauk lekarskich, sto-

matolog, siedzi na łóżku, ściąga marynarkę, 

rozwiązuje krawat i spokojnie przygotowuje się 

do snu. Kulczyński patrzy na niego zdziwiony, 

ze zgorszeniem spoglądają pozostali, oburzeni 

taką obojętnością wobec wyzwania, które ich 

czeka. Nagle Owiński mówi ze spokojem: „Do 
mojej kliniki nie wejdzie tej nocy nikt, a jeżeli 
wejdzie, to złamie kark”. „Jak pan to uczynił?”  
– pyta zszokowany Kulczyński. „Kazałem roze-
brać schody” – odpowiada sprytny stomatolog…
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Podpisany przez Tadeusza Owińskiego i datowany na 10 maja 1945 r. raport ze stanu Zahnärztlisches Institut przy 
Burgfeld, czyli późniejszej Kliniki Stomatologicznej przy ul. Antoniego Cieszyńskiego, fot. Archiwum Uniwersytetu 
Wrocławskiego za: Historia Wydziałów Lekarskiego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii 

Medycznej we Wrocławiu w latach 1702–2002, pod red. Waldemara Kozuschka, Wrocław 2002
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Rozbiórka schodów prowadzących z parteru na  

wyższe piętra kliniki była już drugim szokują-

cym wszystkich wyczynem Owińskiego. Dzień  

wcześniej, 10 maja 1945 r., zaraz po przybyciu 

Grupy Naukowo-Kulturalnej do Wrocławia, to 

właśnie on dokonał pamiętnego pierwszego 

zabiegu lekarskiego w powojennym Wrocławiu.  

Była to ekstrakcja zęba, jakby fachowo powie- 

dzieli stomatolodzy. Edward Zubik, naoczny 

świadek tego wydarzenia, wspominał: „Pacjenta  
posadzono na pace, dwóch krzepkich chłopów  
chwyciło go za ręce, a dr Owiński – wysterylizo-
wawszy spirytusem cęgi – bez narkozy, jednym  
ruchem, zanim pacjent zdołała krzyknąć, usunął  
bolący ząb, ku ogromnej radości pacjenta i świad- 
ków tego zdarzenia”. Gdzie dokonano historycz-

nego zabiegu? Choć istnieją różne teorie na 

ten temat, to najbardziej prawdopodobne jest, 

że stało się to w mieszkaniu lub na podwórzu 

budynku, w którym siedzibę miała wówczas 

Delegatura Ministerstwa Oświaty, czyli przy ob. 

ul. Poniatowskiego 27.

Decyzja o tym, że w polskim Wrocławiu, w struk- 

turze tworzonego na bazie poniemieckich uczel- 

ni polskiego Uniwersytetu i Politechniki, ma 

powstać Klinika Stomatologiczna, zapadła jesz- 

cze w Krakowie, gdy we Wrocławiu toczyły 

się ciężkie boje. Siedziba powojennej stoma-

tologii miała mieścić się tam, gdzie przed wojną, 

czyli przy Burgfeld 17–19 (ob. ul. Antonie- 

go Cieszyńskiego), nieopodal danego szpitala  

Wszystkich Świętych (dawny szpital im. Babiń- 

skiego przy pl. Jana Pawła II). Jej zorgani-

zowanie przypadło w udziale Tadeuszowi Owiń-

skiemu, członkowi pierwszego składu Grupy 

Naukowo-Kulturalnej. Zdolny stomatolog z za- 

pałem przystąpił do organizowania Kliniki na 

wzór lwowski, gdyż to właśnie we Lwowie uczył 

się fachu i tam pracował przed wojną. 

Choć 21 lipca 1904 r. Owiński urodził się  

w Kołomyi w województwie stanisławowskim, 

to od najmłodszych lat mieszkał we Lwowie  

– tam chodził go gimnazjum i szkoły przemysło- 

Jedno z podwórek przy ul. Poniatowskiego w 1945 r. Prawdopodobnie właśnie na takim podwórku (lub w kamienicy  
przy ul. Poniatowskiego 27) Tadeusz Owiński przeprowadził 10 maja 1945 r. historyczny pierwszy zabieg medyczny  

w powojennym Wrocławiu, fot. Muzeum Miejskie Wrocławia za: www.polska-org.pl
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wej, jako młodzieniec biorąc udział w obronie 

Lwowa w latach 1918–1920, tam też studiował 

na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazi- 

mierza. Był uczniem prof. Antoniego Cieszyń-

skiego (1882–1941), urodzonego w Oleśnicy 

pod Wrocławiem wybitnego polskiego stoma-

tologa zajmującego się wieloma gałęziami 

stomatologii i zamordowanego przez Niemców  

na Wzgórzach Wuleckich w lipcu 1941 r.  

To właśnie Owiński już w 1945 r. był pomy-

słodawcą i orędownikiem uczynienia z prof. 

Cieszyńskiego – swojego mistrza, mentora 

i przyjaciela – patrona ulicy, przy której po 

wojnie działała Klinika Stomatologiczna. 

Po ukończeniu studiów Owiński pracował we 

Lwowie jako młodszy asystent w Katedrze 

Stomatologii Instytutu Dentystycznego, który 

był prowadzony przez prof. Cieszyńskiego. 

W tej katedrze, przemianowanej w 1930 r.  

na Klinikę Stomatologiczną Uniwersytetu Jana  

Kazimierza, pracował do końca 1937 r. Jako  

bliski i zaufany współpracownik prof. Cieszyń-

skiego został członkiem redakcji czasopisma 

„Polska Stomatologia”. W tym czasie zdobywał 

doświadczenie, szkoląc się w czołowych euro-

pejskich ośrodkach stomatologicznych, brał 

także czynny udział w licznych kongresach na- 

ukowych. Przed wojną interesowały go głównie 

takie zagadnienia, jak np. rola dziedziczności 

w powstawaniu rozszczepów szczęk oraz 

nieprawidłowości zgryzowych, zastosowanie 

wybranych technik repozycji złamań szczęki, 

protetyka poresekcyjna w obrębie żuchwy oraz  

jonoforeza. Jako absolwent Wydziału Radio-

wego Lwowskiej Szkoły Przemysłowej miał  

smykałkę do prac konstrukcyjnych, dlatego  

zajmował się także konstruowaniem aparatury  

elektromedycznej. Pracując we lwowskiej Fa- 

bryce Pomocy Naukowych, sam zaprojektował 

i wykonał wiele urządzeń, m.in. „Parodent” 

(aparat do endoskopii, diafanoskopii, faradyzacji  

i kaustyki), „Jonodont” (aparat do jonoforezy), 

„Sterodont” i „Sterodont Baby” (aparaty do 

sterylizacji) oraz lampy stomatologiczne „Bilux”  

i „Monolux” o świetle rozproszonym i kontra- 

stowym. 

Nestor polskiej stomatologii, prof. Antoni Cieszyński ze swoimi uczniami we Lwowie. Od lewej stoją: I. Pietrzycki,  
T. Owiński, S. Czortkower; od lewej siedzą: H. Gorczyński, A. Bardasz-Druckerowa, A. Cieszyński, M. Jankowski,  

fot. za: Historia Wydziałów Lekarskiego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Medycznej  
we Wrocławiu w latach 1702–2002, pod red. Waldemara Kozuschka, Wrocław 2002
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Po tragicznej śmierci swojego mistrza – prof. 

Cieszyńskiego, Owiński postanowił opuścić 

Lwów. Trwała wojna, a on mimo tego wybrał 

niespokojną w tamtym czasie Warszawę i włą- 

czył się aktywnie w działalność Armii Krajowej. 

Jego dziełem były wykorzystywane przez pol-

skie państwo podziemne aparaty radiowe, które  

skrzętnie ukrywał w specjalnie do tego celu 

zaprojektowanych kuchenkach elektrycznych 

lub w wypchanej zwierzynie. Gdy wybuchło 

powstanie warszawskie, nie pozostał bezczyn- 

ny. Jako strzelec przyjął pseudonim „Maciuś” 

i działał na Śródmieściu oraz na Mokotowie. 

Był doświadczonym radiowcem i to on dbał  

o to, by walcząca Warszawa miała stały kontakt  

z Londynem. Ciężko ranny w obie nogi, pod 

koniec powstania trafił do obozu jenieckiego, 

a wkrótce do obozu w Pruszkowie, z którego 

zbiegł do Grodziska Mazowieckiego, gdzie cze-

kała na niego żona, Barbara Włodek-Owińska.

Pod koniec wojny trafił do Krakowa i przyłączył 

się tworzonej przez prof. Kulczyńskiego grupy 

operacyjnej, mającej wkrótce wyjechać do Wro- 

cławia. W stolicy Dolnego Śląska czekały na  

niego nowe wyzwania, w których mógł w pełni  

wykorzystać wszystkie swoje zdolności i ogromy  

potencjał.

Straty niemieckiego Instytutu Dentystycznego, 

który w 1901 r. ulokował się w reprezenta-

cyjnym budynku przy Burgfeld 17–19, były 

dość duże, bo ok. 500 m od niego przebiegała 

linia frontu. Pawilon w podwórzu leżał w gru- 

zach, główny gmach ucierpiał znacznie od  

pocisków artyleryjskich i pobliskich wybuchów 

bomb. Nie miał dachu, drzwi i okien, we wszyst- 

kich pomieszczeniach było mnóstwo gruzu. 
„Dr Owiński zdawał sobie w pełni sprawę, że od  
jego postawy, energii, przedsiębiorczości i wiary  
we własne siły zależy odbudowanie kliniki  

Gmach Kliniki Stomatologicznej przy ul. Antoniego Cieszyńskiego 17–19 (daw. Burgfeld). Niemiecka klinika mieściła się  
tu w latach 1901–1945, zaś polska w latach 1945–2003. Obecnie w budynku mieści się hotel, fot. z końca lat 90. XX w.  

za: Historia Wydziałów Lekarskiego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Medycznej  
we Wrocławiu w latach 1702–2002, pod red. Waldemara Kozuschka, Wrocław 2002
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i doprowadzenie jej do normalnego funkcjono- 
wania” – wspominał jeden z jego współpra-

cowników. Przedsiębiorczości, pomysłowości, 

a przede wszystkim energii Owińskiemu nie  

można było odmówić. Jak na ówczesne po- 

wojenne warunki, to niemal błyskawicznie 

zorganizował klinikę. Po latach wspominał: 
„Wobec istniejącej sytuacji w mieście, bez prądu  
elektrycznego, wody, gazu, straży pożarnej, ładu  
społecznego i bezpieczeństwa osobistego, na  
czoło wysunęły się trzy problemy: zabezpieczenie 
gmachu przed wykradzeniem inwentarza, zabez-
pieczenie przed deszczem i przed możliwością 
przerzucenia się pożaru z pobliskich płonących 
budynków. Uzyskanie łupku na pokrycie dachu  
i robotników było sprawą przyszłości. Zmuszony 
potrzebą, wielokrotnie na rowerze nawracając, 
przywiozłem porzucone na stadionie płótna 
namiotowe, którymi pokryto prowizorycznie dach  
kliniki. Kiedy po kilku tygodniach uderzył foehn 
wrocławski i siłą szturmowego wiatru zniszczył 
namiotowy dach, na podwórzu kliniki były już 
przygotowane materiały (łupek i blacha) do 
normalnego pokrycia dachu. Problem obrony 
przed wyszabrowaniem kliniki zaostrzył się, 
kiedy wraz z rewolwerem znalezionym na ulicy 
musiałem opuścić łóżko w klinice i przenieść się 
na stół w korytarzu, uciekając przed nawałnicą 
zwycięskich pluskiew. Groźba bezsennych nocy  
uniemożliwiła mi osobiste czuwanie nad bezpie-
czeństwem inwentarza kliniki. Wobec takich 
trudności należało znaleźć jakieś inne wyjście. 
Cenne przedmioty wynieśliśmy i schowaliśmy 
częściowo pod podium sali wykładowej, zaś 
schody prowadzące na pierwsze piętro kazałem 
w części rozebrać, a pozostałe stopnie zasypać 
gruzem. W ten sposób dojście do wyższych pięter  
głównymi schodami było niemożliwe, a inwentarz 
– zabezpieczony. Dostępne – oczywiście tylko dla  
wtajemniczonych – zostały wąskie schody ku- 
chenne, należycie – rzecz jasna – zamaskowane”.  

Zmagając się z wieloma problemami i rzeczy- 

wistością powojennego Wrocławia, Owiński  

działał jak żołnierz, miał bowiem w pamięci  

postawę uczestników powstania warszawskie- 

go. Niegdyś wspominał: „Wszystkim szarym, 
prostym żołnierzom powstania, gdziekolwiek 
ugrupowanym i walczącym, przyświecała przede 
wszystkim zasadnicza myśl: za wszelką cenę, 
nawet za najwyższą cenę własnego życia – do 
wolności narodu”. Będąc wiernym tej dewizie,  

z poświęceniem i pełnym zaangażowaniem dą- 

żył do uruchomienia powierzonej mu placówki. 

Jako pierwsza swoje drzwi dla mieszkańców 

Wrocławia otworzyła – i to już 23 czerwca 

1945 r. – przychodnia dentystyczna. Pacjentów  

osobiście przyjmował w niej dr Owiński, które- 

mu pomagał niekiedy Zenon Gardzielewicz. 

To „pierwsze ambulatorium o jednym fotelu”, 

jak wspominał Owiński, wyposażone w pra-

cownię rentgenowską, było pierwszą polską 

przychodnią, jaką uruchomiono w powojennym 

Wrocławiu. Kliniczna Katedra Stomatologii 

Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu goto- 

wa do działania była już w sierpniu 1945 r., ale 

oficjalnie powołano ją do życia zarządzeniem 

ministra oświaty dopiero w kwietniu 1946 r., 

zaś Oddział Stomatologii Wydziału Lekarskiego 

utworzono rok później – 13 kwietnia 1947 r. 

Jego pierwszym dyrektorem został nie kto inny, 

jak jego organizator, czyli Tadeusz Owiński. To 

on zreformował program nauczania przyszłych 

lekarzy-stomatologów. Jak twierdzą znawcy  

tematu, „jako wzór stawiał lwowski i krakowski 
model kształcenia, przeciwstawny do rzemieślni-
czego modelu nauczania stomatologii reprezento- 
wanego przez Państwowy Instytut Dentystyczny 
w Warszawie, który kładł główny nacisk na 
dentystykę. Dlatego, dzięki prof. Owińskiemu,  
program 4-letniego Studium Stomatologicznego 
[…] dawał absolwentom wrocławskiej uczelni  
gwarancję wysokiej jakości wykształcenia lekar- 
sko-stomatologicznego”. 

Gdy życie w powojennym Wrocławiu powoli 

się ustabilizowało i gdy na uczelniach trwała 

już normalna praca i nauka, Owiński nie 

zwolnił tempa. W 1948 r. uzyskał habilitację, 

a w 1955 r. otrzymał tytuł naukowy profesora 

nadzwyczajnego. Poza sprawami naukowymi 
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i prowadzeniem własnych badań, nadal anga- 

żował się w sprawy organizacyjne. Oprócz  

odbudowy gmachu kliniki przy ul. Cieszyńskie- 

go, kierował drugiego pracami remontowymi 

budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 58,  

w którym zorganizował Oddział Chorych 

Leżących oraz Stację Obrażeń Szczękowych. 

W marcu 1946 r. zainicjował kursy dla 

dolnośląskich lekarzy, które szybko stały się  

zalążkiem Polskiego Towarzystwa Stomatolo-

gicznego. Był kierownikiem naukowym z zakre- 

su stomatologii we wrocławskiej filii Instytutu 

Dokształcania Lekarzy Akademii Medycznej 

w Warszawie. Oprócz tego pełnił funkcję kon-

sultanta Okręgowej Lecznicy Kolejowej PKP 

we Wrocławiu (1946–1986), konsultanta 

Specjalistycznej Przychodni Wojewódzkiej we  

Wrocławiu (1947–1958), w 1949 r. – zastępcy 

przedstawiciela Ministerstwa Oświaty do Ko- 

misji Wnioskodawczej Lekarsko-Dentystycznej  

przy Ministrze Zdrowia. W uznaniu jego zasług  

w 1960 r. powierzono mu pełnienie funkcji 

dziekana Wydziału Lekarskiego samodzielnej 

już wówczas Akademii Medycznej we Wrocła-

wiu (ob. Uniwersytet Medyczny im. Piastów 

Śląskich we Wrocławiu). Po kilkunastoletniej 

przerwie w latach 1962–1969 ponownie był 

dyrektorem Oddziału Stomatologii Wydziału 

Lekarskiego. Brał również czynny udział we 

wszystkich kongresach, zjazdach i sympozjach 

stomatologicznych w Polsce i za granicą. Był  

założycielem i redaktorem naczelnym (1963 

–1973) „Wrocławskiego Biuletynu Stomato-

logicznego” oraz „Wrocławskiej Stomatologii”.  

Założył Oddział Wrocławski Polskiego Towa- 

rzystwa Stomatologicznego, któremu przewod- 

niczył w latach 1951–1962, aktywnie działał  

także w innych towarzystwach i stowarzy-

szeniach, a wybitne zasługi dla stomatologii 

polskiej Polskie Towarzystwo Stomatologiczne 

nadało mu godność Bene meritus oraz Członka 

Honorowego. Było to tylko jedno z wielu odzna- 

czeń, jakimi go uhonorowano, miał też m.in. 

Krzyże Kawalerski i Oficerski Odrodzenia Pol-

ski, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Obrony Lwowa 

1939–1944, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż 

Grób prof. Tadeusza Owińskiego i jego żony na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we Wrocławiu,  
fot. Kamilla Jasińska / Centrum Historii Zajezdnia
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Walecznych, Krzyż Partyzancki, Warszawski 

Krzyż Powstańczy, Medal Zwycięstwa i Wol-

ności oraz Medal Wojska Prezydenta RP na 

Uchodźstwie w Londynie.

Wydawać by się mogło, że jako pionier Wro- 

cławia aktywnie zaangażowany w jego odbudo- 

wę oraz pionier i twórca wrocławskiej szkoły 

stomatologicznej i chirurgii szczękowo-twa-

rzowej, powinien cieszyć się nieprzerwanym  

i bezwarunkowym uznaniem oraz szacunkiem. 

Niestety, tak nie było, a wszystko za sprawą 

polityki. W marcu 1968 r. jawnie poparł straj- 

kujących studentów. „Pierwszą osobą z grona  
profesorskiego, która nas wspomogła, był prof.  
Tadeusz Owiński, który przesłał dla nas, straj-
kujących olbrzymi kosz żywności” – wspominał 

jeden z uczestników strajku. Prof. Owiński 

stał się jedną z pierwszych ofiar wydarzeń 

marcowych na Akademii Medycznej. Za swoją  

postawę i solidarność ze strajkującymi studen-

tami szybko został pozbawiony kierownictwa 

katedry. Zakazano mu wszelkich kontaktów 

ze studentami, a nawet wstępu do katedry. 

Aż do lat 90. sytuacja polityczna nie sprzyjała 

wyjaśnieniu tej sprawy i dopiero w 1992 r. prof. 

Owiński został oficjalnie przeproszony przez  

nowe władze uczelni. Profesorowi „złożono 
wyrazy głębokiego ubolewania za tragiczne 
wydarzenia przed 25 laty i uznanie oraz 
wyrazy podziwu za postawę, jaką wówczas 
reprezentował”. 

Trzy lata później, 22 czerwca 1995 r. zmarł  

w wieku 91 lat. Pochowano go na cmentarzu 

św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we Wrocła-

wiu. Pozostawił imponujący dorobek naukowy, 

a także liczne grono darzących go wielkim uzna- 

niem i szacunkiem swoich uczniów. Nazwisko 

Tadeusza Owińskiego, obok innych nazwisk 

polskich i niemieckich lekarzy stomatologów, 

znalazło się na pamiątkowej tablicy odsłoniętej  

w gmachu przy ul. Cieszyńskiego, który od 

1901 do 2003 r. był siedzibą wrocławskiej 

stomatologii. W 2018 r. – z okazji setnej rocznicy  

odzyskania przez Polskę niepodległości, a tak- 

że z okazji 50. rocznicy wydarzeń Marca’68, 

których prof. Owiński był uczestnikiem – usta-

nowiony został Medal im. prof. Tadeusza 

Szczęsnego Owińskiego. 

Kamilla Jasińska
Starszy specjalista w Dziale Redakcja  
Centrum Historii Zajezdnia

Medal ustanowiony w 2018 r. i od tego czasu wręczany najlepszym 
absolwentom wrocławskiej stomatologii oraz osobom zasłużonym dla 

rozwoju tej dziedziny nauki, fot. za: www.medium.dilnet.wroc.pl

Polecamy artykuł „Profesor doktor habilitowany medycyny Tadeusz Szczęsny Owiński (1904–1995) – pionier i twórca powojennej 
stomatologii akademickiej we Wrocławiu” autorstwa Marii Kordas, Barbary Bruziewicz-Mikłaszewskiej i Macieja Dobrzyńskiego 

opublikowany w „Dental and Medical Problems” nr 2010, 47, 4. 
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