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Streszczenie 
profesor Jerzy Brzeziński (1926–1990) należy do przedstawicieli wrocławskiej szkoły chirurgii szczękowo-twarzo-
wej i stomatologicznej. pierwsze doświadczenia naukowo-badawcze i praktyczne w tej dziedzinie zdobywał pod kie-
runkiem prof. dr. hab. med. tadeusza szczęsnego owińskiego (w latach 1967–1970), który był także promotorem 
jego pracy doktorskiej. oprócz chirurgii stomatologicznej, badania naukowe profesora obejmowały również zagad-
nienia z zakresu embriologii i histologii stomatologicznej, histochemii i fizjologii narządu żucia. Do najważniej-
szych osiągnięć profesora należą wyniki badań nad chrząstką Meckela oraz wkład w rozwój fizjologii narządu żucia. 
istotnym czynnikiem tych osiągnięć były szerokie zainteresowania oraz wieloletnia współpraca profesora z Katedrą 
histologii. znaczącym osiągnięciem dydaktyczno-organizacyjnym było wyodrębnienie w programie studiów sto-
matologicznych specjalnego przedmiotu – fizjologia narządu żucia. należy podkreślić, że prof. Brzeziński jako 
jeden z nielicznych profesorów stomatologii pełnił zaszczytną funkcję dziekana Wydziału Lekarskiego akademii 
Medycznej we Wrocławiu w powojennej historii tego wydziału (1984–1990 – dwie kadencje). profesor pełnił także 
wiele ważnych funkcji w dydaktyce przed- i podyplomowej lekarzy stomatologów oraz w polskim towarzystwie 
stomatologicznym i polskim towarzystwie histochemicznym. Dorobek naukowy profesora Brzezińskiego obej-
muje 57 publikacji naukowych i wypromowanie 3 prac doktorskich (Dent Med. Probl. 2010, 47, 2, 257–261). 
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Abstract
professor Jerzy Brzeziński (1926–1990) belongs to representatives of the Wrocław school of maxillo-facial and 
dental surgery. he gained his first scientific and practical experience in this field under the supervison of prof. 
tadeusz szczęsny owiński (in 1967–1970), who was also the promoter of his doctoral thesis. apart from the dental 
surgery, the professor’s research also included the issues of dental embryology and histology, histochemistry and 
the physiology of masticatory system. the results of investigations concerning the Meckel’s cartilage as well as the 
contribution to the development of physiology of masticatory system are the most important professor’s achieve-
ments. the fundamental factor for these achievements were the professor’s wide interests as well as the many years’ 
co-operation with Department of histology. the significant didactic-organizational achievement was separation 
within dental studies program the special subject of teaching – the physiology of masticatory system. it is important 
to emphasize that prof. Brzeziński, as one of few professors of dentistry, performed the honorable function of dean 
of the Faculty of Medicine in Wroclaw Medical University in post-war history of this department (1984–1990 – 
within two terms of office). Moreover, professor performed many important functions in before- and postgraduate 
education of dentists’ as well as in polish Dental society and polish histochemical society. 57 scientific publications 
and 3 doctorial theses promotion belong to the scientific achievements of professor Brzeziński (Dent Med. Probl. 
2010, 47, 2, 257–261).
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profesor Jerzy Brzeziński urodził się 23 stycz-
nia 1926 r. we Lwowie, zmarł 10 maja 1990 r. we 
Wrocławiu. studia odbył na Wydziale Lekarskim 
(oddział stomatologii) akademii Medycznej we 
Wrocławiu. Dyplom lekarza dentysty uzyskał 
18 maja 1959 r. Jeszcze przed ukończeniem stu-
diów – 1 stycznia 1958 r. – podjął pracę w Kate-
drze histologii i Embriologii akademii Medycznej 
we Wrocławiu (kierownik: do 1964 r. prof. dr hab. 
zofia sembratowa (1906–1972), następnie prof. dr 
hab. Jan zarzycki (1921–2005)), gdzie był zatrud-
niony kolejno na stanowisku zastępcy asystenta, 
asystenta i adiunkta [1–3]. W latach 1967–1970 
pracował na stanowisku adiunkta w Klinice chi-
rurgii stomatologicznej (kierownik: prof. dr hab. 
tadeusz szczęsny owiński). W ramach restruk-
turyzacji z Kliniki chirurgii stomatologicznej 
wyodrębniono Katedrę i zakład chirurgii stoma-
tologicznej (kierownik: prof. dr hab. Franciszek 
Mraz (1920–2004)), do której profesor Brzeziński 
przeszedł 1 października 1970 r. 

stopień naukowy doktora nauk medycznych 
uzyskał w 1966 r. na podstawie rozprawy pt. „Ba-
dania nad unaczynieniem cementu (kostniwa) zęba 
człowieka ze szczególnym uwzględnieniem kana-
łów haversa”. promotorem jego pracy doktorskiej 
był profesor tadeusz szczęsny owiński [4–5].

W 1971 r. uzyskał stopień specjalisty ii stopnia 
z zakresu chirurgii stomatologicznej [3]. 

Uchwałą rady Wydziału Lekarskiego aka-
demii Medycznej we Wrocławiu z 1979 r. profe-
sor Brzeziński uzyskał stopień naukowy doktora 
habilitowanego nauk medycznych z zakresu sto-
matologii na podstawie dorobku naukowego oraz 
pracy habilitacyjnej pt. „Badania nad udziałem 
chrząstki Meckela w rozwoju żuchwy, zębodołów 
i przegród międzyzębowych oraz jej rola w formo-
waniu się zawiązków zębów mlecznych i stałych 
u człowieka” [4, 6]. Uchwała ta została następnie 
zatwierdzona przez centralną Komisję Kwalifi-
kacyjną ds. Kadr naukowych przy prezesie rady 
Ministrów w dniu 31 marca 1980 r. Bezpośrednio 
po zatwierdzeniu stopnia doktora habilitowanego 
profesor Brzeziński został mianowany docentem 
w Katedrze i zakładzie chirurgii stomatologicz-
nej, a rok później objął funkcję zastępcy kierow-
nika tego zakładu. W latach 1981–1984 profesor 
Brzeziński pełnił funkcję prodziekana ds. stoma-
tologii Wydziału Lekarskiego, a przez następne 
dwie kadencje w latach 1984–1990 dziekana tego 
wydziału [7–9]. W 1989 r. otrzymał tytuł naukowy 
profesora nadzwyczajnego.

Główne kierunki badań naukowych profesora 
Brzezińskiego obejmowały zagadnienia z zakresu 
embriologii, histochemii stomatologicznej, fizjo-
logii narządu żucia oraz chirurgii stomatologicz-
nej [3–6, 10]. Badania nad rolą chrząstki Meckela 

w formowaniu się zawiązków zębów mlecznych 
i stałych oraz jej udziałem w rozwoju żuchwy, 
zębodołów i przegród międzyzębowych zostały 
zawarte w pracy habilitacyjnej. na uwagę zasłu-
gują również publikacje związane z badaniami 
nad obecnością naczyń krwionośnych w cemencie 
w zależności od zmiennego obciążenia zęba oraz 
w przypadku zębów pozbawionych żywej miazgi 
lub rozchwianych. innym ważnym kierunkiem 
badań profesora były zagadnienia związane z za-
stosowaniem anestezji w różnych zabiegach stoma-
tologicznych z uwzględnieniem anatomii topogra-
ficznej pacjentów. profesor Brzeziński wraz z dok-
torem Janem smereką wydał interesujący cykl prac 
dotyczących historii stomatologii wrocławskiej.

profesor Jerzy Brzeziński był autorem lub 
współautorem 57 publikacji, promotorem 3 prac 
doktorskich oraz recenzentem 5 prac doktorskich 
i 1 rozprawy habilitacyjnej. aktywnie uczestniczył 
w zjazdach, kongresach oraz sympozjach w kraju 
i zagranicą (m.in. Kongres FDi w Wiedniu, kon-
gresy w nrD, na Węgrzech i w Jugosławii, zjazdy 
Dziekanów w norwegii, izraelu, portugalii) [3, 5, 
7, 8]. od 1980 r. pełnił funkcję członka Komitetu 
redakcyjnego „Wrocławskiej stomatologii”.

Duże znaczenie dla wrocławskiej stomatologii 
i uczelni mają osiągnięcia profesora Brzezińskie-
go w pracy dydaktyczno-organizacyjnej. W roku 
akademickim 1973/1974 – przy zakładzie chirur-
gii stomatologicznej – zorganizował zespół Dy-
daktyczny Fizjologii narządu Żucia i został jego 
kierownikiem. przez kilkanaście lat był opieku-
nem ii roku stomatologii. profesor brał również 
aktywny udział w szkoleniu podyplomowym: wy-
kształcił 5 specjalistów ii stopnia w chirurgii sto-
matologicznej, przewodniczył komisjom egzami-

Ryc. 1. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński. Fot. ze zbioru 
akademii Medycznej we Wrocławiu [8]

Fig. 1. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński. photo from the 
Wrocław Medical University collection [8]
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nacyjnym na i stopień specjalizacji w wojewódz-
twie wrocławskim, opolskim i legnickim, a od 
1978 r. był członkiem komisji egzaminacyjnej na 
ii stopień specjalizacji we Wrocławiu. W 1975 r. 
został członkiem Komisji Kontroli zawodowej 
przy prezydium Wrn we Wrocławiu. 

W 1955 r. profesor Brzeziński wstąpił do pol-
skiego towarzystwa stomatologicznego, pełniąc 
w nim funkcję sekretarza (1975–1978) i przewod-
niczącego (1981–1984) zarządu oddziału Wro-
cławskiego, a od 1978 r. członka sądu Koleżeń-
skiego zarządu Głównego pts. W 1962 r. został 
również członkiem polskiego towarzystwa histo-
chemicznego i w latach 1978–1982 został wybrany 
na członka Komisji rewizyjnej zarządu oddziału 
Wrocławskiego pth [2, 7, 8].

za działalność naukową, dydaktyczno-wycho-
wawczą i organizacyjną oraz wzorową postawę 
etyczną profesor Brzeziński został uhonorowany 
wieloma odznaczeniami: Krzyżem Kawalerskim 
orderu odrodzenia polski; złotym Krzyżem za-
sługi; złotą odznaką „academia Medica Wratisla-
viensis”; złotą odznaką zasłużony dla Wojewódz-
twa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia oraz dla 
Województwa opolskiego i Miasta opola; Medalem 
czterdziestolecia, Medalem zasługi dla obronności 
Kraju oraz odznakami resortowymi. otrzymał po-
nadto nagrodę ii stopnia czasopisma stomatolo-
gicznego i nagrodę ministra iii stopnia [6–8].

Dorobek naukowy  
profesora Jerzego Brzezińskiego 

Brzeziński J.: Badania nad udziałem chrząstki 
Meckela w rozwoju żuchwy, zębodołów i przegród 
międyzębowych oraz jej rola w formowaniu się 
zawiązków zębów mlecznych i stałych u człowie-
ka. Wrocław 1979.
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