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Streszczenie
Profesor doktor habilitowany Feliks Ćwioro (1929–2006) należy do przedstawicieli wrocławskiej szkoły chirurgii 
szczękowo-twarzowej i stomatologicznej. Był absolwentem prestiżowego Medycznego instytutu stomatologicznego 
w Leningradzie. Do Wrocławia przybył w 1954 r. i podjął pracę w Klinice Chirurgii stomatologicznej, zdoby-
wając doświadczenia kliniczne pod okiem luminarza wrocławskiej stomatologii – prof. dr. hab. med. tadeusza 
szczęsnego owińskiego. W latach 1990–1997 prof. Ćwioro pełnił funkcję kierownika Kliniki Chirurgii szczękowo-
twarzowej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Jest uznawany w kraju za twórcę nowoczesnej idei w chirurgii 
ortognatycznej. W 1970 r. prof. Ćwioro jako pierwszy w Polsce zastosował metodę Dal Ponta w operacyjnym 
leczeniu progenii. następnie metodę tę zmodyfikował i opisał w polskim piśmiennictwie medycznym, a także roz-
powszechnił w kraju. Dorobek naukowy prof. Ćwioro obejmuje 137 publikacji naukowych, 2 zgłoszenia patentowe 
oraz wypromowanie 7 prac doktorskich (Dent. Med. Probl. 2011, 48, 2, 282–292).

Słowa kluczowe: prof. dr hab. Feliks Ćwioro, wrocławska szkoła chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicz-
nej, chirurgia ortognatyczna, zmodyfikowana metoda Dal Ponta, historia stomatologii.

Abstract 
Professor Feliks Ćwioro (1929–2006) belongs to representatives of the Wrocław school of maxillo-facial and dental 
surgery. he graduated from the prestigious institute of Dental Medicine in Leningrad. he came to Wrocław in 
1954 and worked in the Department of Dental surgery, gaining clinical experiences under the guidance of prof. 
tadeusz szczesny owiński – the luminary of Wroclaw dentistry. in years 1990–1997 prof. Ćwioro was the head 
of the Department of Maxillo-Facial surgery of Wroclaw Medical University. he is considered in the country as 
the creator of modern ideas in orthognathic surgery. in 1970 prof. Ćwioro as first in Poland applied the Dal Pont 
method in surgical treatment of prognathism. then modified this method and described in the polish medical 
literature, as well as spread it in the country. 137 scientific publications, 7 doctorial theses promotion and 2 patent 
applications belong to the scientific achievements of professor Ćwioro (Dent. Med. Probl. 2011, 48, 2, 282–292).
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Profesor doktor habilitowany nauk medycz-
nych Feliks Ćwioro urodził się 26 października 
1929 r. w ihrowicy (województwo tarnopolskie, 
obszar Kresów Wschodnich ii Rzeczpospolitej), 

zmarł 28 kwietnia 2006 r. we Wrocławiu. 10 lutego 
1940 r. wraz z rodziną został wywieziony do Komi 
AsRR. (Autonomicznej socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej) [1]. Po śmierci rodziców w 1942 r. –  
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Anny (1900–1942) i Walentego (1895–1942) do 
1946 r. przebywał w kilku domach dziecka na 
terenie związku Radzieckiego, m.in. w polskim 
domu dziecka w namanganie (terytorium so-
cjalistycznej Uzbeckiej Republiki Radzieckiej). 
W 1946 r. powrócił do Polski wraz z młodszym 
bratem Władysławem. Wychowywali się w Pań-
stwowym Domu Dziecka nr 5 mieszczącym się 
w zespole parkowo-pałacowym stawowie w so-
pocie [2]. Pobyt w sierocińcach nie zahamował 
dalszej edukacji braci Ćwioro. obydwaj ukończyli 
(Feliks z odznaczeniem) męskie Liceum ogólno-
kształcące im. Bolesława Chrobrego w sopocie, 
otrzymując świadectwo dojrzałości, a następnie 
podjęli wyższe studia, Władysław – na Politech-
nice Gdańskiej. 

Feliks Ćwioro w 1949 r. został skierowany na 
studia medyczne do związku Radzieckiego. Przez 
pierwsze sześć miesięcy studiował w Moskwie, a na-
stępnie w latach 1949–1954 – w Medycznym instytu-
cie stomatologicznym w Leningradzie (Leningrad – 
nazwa miasta st. Petersburg funkcjonująca w okre-
sie 1924–1991). Dyplom lekarza ze specjalnością 
stomatologia uzyskał 29 czerwca 1954 r. [1]. Warto 
podkreślić, że początki utworzonego w 1936 r.  
Medycznego instytutu stomatologicznego sięgają 
1902 r. ta najstarsza oraz bardzo prestiżowa uczelnia 
stomatologiczna w Rosji do dziś jest jednym z wio-
dących ośrodków nauczania stomatologii w Rosji 
oraz w Europie Wschodniej.

Lekarz stomatolog Feliks Ćwioro przybył do 
Wrocławia w 1954 r. i z dniem 1 września tego 
roku podjął pracę na stanowisku asystenta w Kli-
nice Chirurgii stomatologicznej oddziału sto-
matologicznego Wydziału Lekarskiego Akademii 
Medycznej we Wrocławiu, kierowanej przez prof. 
dr. hab. med. tadeusza szczęsnego owińskiego 
(1904–1995) [1]. JM Rektor Akademii Medycznej 
we Wrocławiu prof. dr hab. med. Antoni Falkie-
wicz (1901–1977) pismem z dnia 13 marca 1957 r. 
powołał Go z dniem 1 marca 1957 r. na stanowi-
sko starszego asystenta Kliniki Chirurgii stoma-
tologicznej [1]. na tym stanowisku pracował do 
uzyskania stopnia doktora medycyny stomatolo-
gicznej w 1964 r.

Dnia 21 lipca 1961 r. lek. F. Ćwioro uzyskał 
tytuł specjalisty ii stopnia w zakresie chirurgii 
stomatologicznej [1]. Uchwalą Rady Wydziału 
Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu 
z dnia 30 czerwca 1964 r. lek. Feliks Ćwioro uzy-
skał stopień naukowy doktora medycyny stoma-
tologicznej na podstawie rozprawy pt. „Leczenie 
złamań kości szczękowych u dzieci ze szczegól-
nym uwzględnieniem roli zęba i zawiązka zębo-
wego w szczelinie złamania” [1]. Promotorem pra-
cy doktorskiej dr. Ćwioro był prof. dr hab. med. 
tadeusz szczęsny owiński [3].

Po uzyskaniu stopnia naukowego dr Ćwioro 
został awansowany na stanowisko adiunkta Kate-
dry i Kliniki Chirurgii stomatologicznej. W wy-
niku restrukturyzacji w 1970 r. jednostka zosta-
ła przekształcona w Katedrę i Klinikę Chirurgii 
szczękowej instytutu stomatologii Wydziału Le-
karskiego, a w 1981 r. – w Katedrę i Klinikę Chi-
rurgii szczękowo-twarzowej oddziału stomato-
logii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej 
we Wrocławiu. na stanowisku adiunkta dr Ćwio-
ro pracował do 30 września 1981 r. [3]. 

na podstawie dorobku naukowego oraz roz-
prawy habilitacyjnej pt. „Leczenie operacyjne pro-
genii według zmodyfikowanej metody Dal Ponta” 
Rada Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej 
we Wrocławiu w uchwale z dnia 16 kwietnia 1980 r. 
nadała dr. med. stom. Feliksowi Ćwioro stopień 
naukowy doktora habilitowanego nauk medycz-
nych w zakresie chirurgii szczękowej. Uchwała 
ta została następnie zatwierdzona przez Central-
ną Komisję Kwalifikacyjną ds. Kadr naukowych 
przy Prezesie Rady Ministrów [1].

Decyzją Ministra zdrowia i opieki społecz-
nej od dnia 1 października 1981 r. dr hab. n. med. 
Feliks Ćwioro został powołany na stanowisko do-
centa w Akademii Medycznej we Wrocławiu [1]. 
Funkcję kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii 
szczękowo-twarzowej Akademii Medycznej we 
Wrocławiu objął z dniem 1 października 1990 r., 
po przejściu na emeryturę prof. dr. hab. n. med. 
tadeusza Paweli (1920–2011) [1]. z dniem 1 kwiet-
nia 1992 r. na podstawie decyzji JM Rektora prof. 
dr. hab. n. med. zbigniewa stefana Knapika 
(1926–2010), doc. dr hab. Feliks Ćwioro został po-
wołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego 
w Katedrze i Klinice Chirurgii szczękowo-twa-
rzowej Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich 
we Wrocławiu na okres 5 lat [1].

Główne kierunki badań prof. Feliksa Ćwioro 
obejmowały zagadnienia z zakresu operacyjnego 
i zachowawczego leczenia złamań kości twarzowej 
części czaszki, onkologii szczękowo-twarzowej, 
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neuralgii nerwu trójdzielnego, diagnostyki i le-
czenia zębopochodnych stanów zapalnych, rozpo-
znawania i leczenia rzadkich przypadków chorób 
szczęk i jamy ustnej oraz błędów popełnianych 
w leczeniu stomatologicznym.

Jednak – zgodnie z podsumowaniem prof. 
Ćwioro swego dorobku naukowego w autorefera-
cie z 1991 r., przygotowanym na okoliczność nomi-
nacji na stanowisko profesora nadzwyczajnego – 
„osobnym i może najważniejszym tematem dużej 
grupy prac jest leczenie korekcyjne zniekształceń 
twarzy. na czoło wysuwają się prace poświęcone 
operacyjnemu leczeniu zniekształceń żuchwy we-
dług zmodyfikowanej metody Dal Ponta.” [1]. 11 
grudnia 1970 r. dr Ćwioro jako pierwszy w Polsce 
zastosował metodę Dal Ponta w leczeniu proge-
nii, natomiast w 1972 r., również jako pierwszy 
w Polsce opisał ją w piśmiennictwie medycznym, 
a następnie zmodyfikował i rozpowszechnił, dzię-
ki czemu zaczęto ją stosować w innych ośrodkach 
w kraju oraz wielokrotnie cytowano w piśmien-
nictwie i opracowaniach podręcznikowych [1, 
3–6]. za wkład pracy w tej dziedzinie prof. Feliks 
Ćwioro jest uważany za współtwórcę nowoczesnej 
chirurgii ortognatycznej w Polsce. 

na szczególne podkreślenie zasługuje dzia-
łalność wynalazcza Profesora. Dnia 30 czerwca 
1977 r. zgłosił w Urzędzie Patentowym PRL dwa 
wnioski dotyczące dwóch rodzajów narzędzi 
chirurgicznych własnej konstrukcji: 1) do ochro-
ny naczyń krwionośnych, nerwów oraz tkanek 
miękkich podczas operacji na kości żuchwy; 2) 
do odsłaniania gałęzi żuchwy podczas zabiegów 
wykonywanych na kości żuchwy [4, 5]. W 1985 r.  
doc. Ćwioro wspólne z dr. n. med. henrykiem 
Kaczkowskim opisali w polskim piśmiennictwie 
lekarskim tzw. drugą metodę Dal Ponta, czyli sko-
śne rozszczepienie gałęzi żuchwy, którą następnie 
razem zmodyfikowali [5, 6].

Profesor Feliks Ćwioro był autorem lub współ-
autorem 137 publikacji naukowych, promotorem 
7 prac oraz recenzentem 5 prac doktorskich (dr n. 
med. Danuty Markowskiej-Kosno – AM Wrocław 
1984, dr n. med. Danuty Kazimiery samolczyk-
Wanyury – AM Warszawa 1989, dr. n. med. Karo-
la Cisarża – AM Wrocław 1992, dr. n. med. Dana 
Kerena – CM UJ Kraków 1993 oraz dr. n. med. 
Marcina henryka Kosa – AM Wrocław 2000) 
[3–5].

Profesor Ćwioro jako stypendysta Minister-
stwa zdrowia odbył wiele krajowych i zagranicz-
nych staży naukowo-szkoleniowych: w Warsza-
wie  dwa staże: w 1960 r. w Klinice Chirurgii stoma-
tologicznej studium Doskonalenia Lekarzy u prof. 
dr. med. Franciszka Bohdanowicza (1900–1973) 
i w 1974 r. w Klinice Chirurgii szczękowej Akade-
mii Medycznej. za granicą przebywał w uznanych 

w świecie ośrodkach: w 1963 r. w Klinice Chirurgii 
szczękowej Medycznego instytutu stomatologicz-
nego w Leningradzie u słynnego prof. Alexandra 
Alexandrovicha Limberga (1894–1974), w 1969 r.  
w Klinice Chirurgii szczękowej Uniwersytetu 
Medycznego w Belgradzie u prof. Aleksa Piščevi-
ća (1930–2007) oraz w 1979 r. w Klinice Chirur-
gii Jamy Ustnej i Chirurgii szczękowo-twarzowej 
Uniwersytetu Karola w Pradze u nestora czeskiej 
stomatologii prof. Jaroslava tomana (1918–2011) 
[1, 4, 5, 7].

Profesor Feliks Ćwioro brał czynny udział za-
równo w szkoleniu przed-, jak i podyplomowym 
lekarzy. Prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu 
radiologii klinicznej, chirurgii stomatologicznej 
i szczękowo-twarzowej dla studentów iV i V roku 
oddziału stomatologicznego oraz wykłady i ćwi-
czenia z zakresu propedeutyki stomatologii dla 
studentów Vi roku Wydziału Lekarskiego. Przez 
dziesięć lat był opiekunem studenckiego koła na-
ukowego z chirurgii szczękowo-twarzowej i przez 
wiele lat pełnił funkcję adiunkta dydaktycznego 
w Klinice Chirurgii szczękowo-twarzowej. W ra-
mach oddziału stomatologicznego pełnił funkcję 
opiekuna V roku studentów stomatologii. organi-
zował obozy naukowe dla studentów w Boguszo-
wie i Międzylesiu, a także był opiekunem prak-
tyk zagranicznych w Moskwie i w Leningradzie 
odbywanych przez studentów Vi roku kierunku 
lekarskiego [1, 4, 5, 8].

W zakresie szkolenia podyplomowego prof. 
Ćwioro kierował specjalizacją 5 lekarzy denty-
stów na i i ii stopień chirurgii stomatologicznej 
oraz ii stopień chirurgii szczękowej. Wiele razy 
brał udział w komisjach egzaminacyjnych na i i 
ii stopień różnych specjalności stomatologicznych 
jako przewodniczący, członek lub egzaminator [1, 
4, 5, 8].

od 1954 r. był członkiem Polskiego towarzy-
stwa stomatologicznego oraz European Associa-
cion for Maxillo-Facial Surgery [7].

Poza pracą naukowo-dydaktyczną oraz kli-
niczną Profesor czynnie uczestniczył w życiu 
uczelni. Przez wiele lat był przedstawicielem grupy 
pomocniczych pracowników w senacie Akademii 
Medycznej, członkiem senackiej Komisji Dyscy-
plinarnej dla nauczycieli Akademickich, człon-
kiem Podstawowej organizacji Partyjnej Polskiej 
zjednoczonej Partii Robotniczej na oddziale sto-
matologii, przewodniczącym Uczelnianej Komisji 
Mieszkaniowej, przewodniczącym Wydziałowej 
Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Lekarskiego 
Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz prze-
wodniczącym Komisji do przeprowadzania egza-
minów z języka rosyjskiego [1, 3].

Profesor Ćwioro był także członkiem komite-
tu redakcyjnego czasopisma „Wrocławska stoma-
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tologia” (obecnie „Dental and Medical Problems”), 
konsultantem regionalnym w dziedzinie chirurgii 
stomatologicznej i szczękowo-twarzowej, konsul-
tantem Wojewódzkiej Przychodni stomatologicz-
nej w Legnicy, konsultantem z zakresu chirurgii 
stomatologicznej szpitala Rejonowego zakładu 
Karnego we Wrocławiu, specjalistą dyrekcyjnym 
w dziedzinie stomatologii Dolnośląskiej Dyrekcji 
okręgowej Kolei Państwowych [1, 8].

W swojej wieloletniej pracy zawodowej prof. 
Feliks Ćwioro był wielokrotnie wyróżniany i na-
gradzany [1, 3, 5, 7, 8]. za działalność na rzecz Pol-
skiego towarzystwa stomatologicznego otrzymał 
srebrną odznakę zarządu Głównego Pts oraz 
złotą honorową odznakę Pts. otrzymał też 
wiele odznaczeń państwowych oraz resortowych, 
m.in. Krzyż Kawalerski orderu odrodzenia Pol-
ski, złoty Krzyż zasługi, złotą odznakę „za-
służony dla Województwa i Miasta Wrocławia”, 
„Medal za zasługi dla Województwa Legnickie-
go”. za pracę naukowo-dydaktyczno-organizacyj-
ną na rzecz Akademii Medycznej we Wrocławiu 
otrzymał liczne dyplomy i nagrody JM Rektora. 
W uznaniu za całokształt pracy na rzecz uczelni 
dnia 22 września 1997 r. senat Akademii Medycz-
nej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu przyznał 
prof. Ćwioro medal Academia Medica Vratisla-
viensis Polonica. Był również członkiem związku 
sybiraków.

Profesor Feliks Ćwioro był wspaniałym kli-
nicystą, nauczycielem i naukowcem, cieszył się 
ogromnym szacunkiem wśród studentów, leka-
rzy, pacjentów oraz przełożonych i współpra-
cowników. Prof. dr hab. n. med. tadeusz Pawela 
(kierownik Kliniki Chirurgii szczękowej AM we 
Wrocławiu w latach 1970–1990) w piśmie z dnia 
11 grudnia 1972 r. skierowanym do JM Rektora 
AM – prof. dr. hab. n. med. stanisława iwankie-
wicza pisał: „Dr med. Feliks Ćwioro wyróżnia się 
w pracy dydaktyczno-wychowawczej. … Posiada 
poważne osiągnięcia w leczeniu zniekształceń 
twarzowo-szczękowych. Po raz pierwszy w Polsce 
zastosował w leczeniu progenii metodę Dal Ponta 
z własną modyfikacją i ogłosił na ten temat prace. 
[...] Jest pracownikiem, na którym mogę w pełni 
polegać” [1]. Ponad trzydzieści trzy lata później 
wieloletni współpracownik Profesora dr n. med. 
henryk Kaczkowski pisał o nim: „[...] Był bardzo 
skromnym człowiekiem oraz lekarzem bardzo 
oddanym chorym i życzliwym dla zespołu kli-
nicznego przełożonym. W swoim życiu nigdy nie 
szukał poklasku ani sławy [...] pierwszy w naszym 
kraju propagator i kontynuator myśli obwegese-
ra-Dal Ponta w operacyjnym leczeniu zniekształ-
ceń żuchwy – twórca nowoczesnej idei w chirurgii 
ortognatycznej w Polsce [...]” [5].
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