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Streszczenie
profesor doktor habilitowany medycyny tadeusz pawela (1920–2011) należy do przedstawicieli wrocławskiej oraz 
krakowskiej szkoły chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej. studia rozpoczął na Wydziale Lekarskim 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w roku akademickim 1938/1939, podczas ii wojny światowej kolej-
ne 2 lata medycyny ukończył tamże na tajnych kompletach. absolutorium uzyskał w 1947 r. na Uniwersytecie 
poznańskim, dyplom lekarza dentysty (1949 r.) i lekarza medycyny (1950 r.) na uczelniach wrocławskich. W okre-
sie 1947–1964 był uczniem i współpracownikiem luminarza wrocławskiej stomatologii – prof. dr. hab. med. 
tadeusza szczęsnego owińskiego. Doświadczenia kliniczne uzupełniał na stażach krajowych i zagranicznych. 
W latach 1964–1971 kierował Katedrą i zakładem chirurgii stomatologicznej z oddziałem chirurgii szczękowej 
aM w Krakowie, a w latach 1971–1990 Kliniką chirurgii szczękowo-twarzowej aM we Wrocławiu. W obu jed-
nostkach wniósł ogromny wkład pracy w remont, rozbudowę i nowoczesne wyposażenie klinik. część tego wypo-
sażenia stanowiły jego autorskie projekty lub urządzenia przez niego udoskonalone. profesor pawela jako pierwszy 
w polsce w 1953 r. opisał ziarniniaka kwasochłonnego kości szczęk, a dalsze badania w tym kierunku zaowocowały 
uznaniem go za czołowego znawcę w rozpoznawaniu i leczeniu tej choroby. oryginalny, autorski wkład wniósł 
w diagnostykę i leczenie promienicy twarzowo-szyjnej oraz neuralgii nerwu trójdzielnego, a także w walkę z bólem, 
opracowując własne sposoby znieczulenia twarzoczaszki lub istotnie modyfikując metody już istniejące. Jego osią-
gnięcia w zakresie traumatologii szczękowo-twarzowej w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju tej dyscy-
pliny. Dorobek naukowy prof. paweli obejmuje 5 monografii, 168 publikacji naukowych, 17 zgłoszonych projektów 
wynalazczych, wypromowanie 16 prac doktorskich oraz patronat nad dwiema habilitacjami (Dent. Med. Probl. 
2011, 48, 4, 601–615).

Słowa kluczowe: prof. dr hab. tadeusz pawela, wrocławska szkoła stomatologiczna, krakowska szkoła stomatolo-
giczna, historia stomatologii.

Abstract
professor tadeusz pawela (1920–2011) belongs to the representatives of Wroclaw and cracow schools of maxillo- 
-facial and dental surgery. he began studies at the Medical Faculty of Jagiellonian University in cracow, in the 
academic year 1938/1939. During World War ii he graduated there two consecutive years of confidential medical 
courses. he obtained certificate of medical studies completion at the University of poznań in 1947 and diplomas of 
dentistry (1949) and medicine (1950) at Wroclaw universities. in the years 1947–1964 he was the follower and col-
laborator of luminary of Wroclaw dentistry – prof. tadeusz szczesny owiński. he completed clinical experience in 
national and international internships. in the years 1964–1971, he was a head of the Department of oral surgery with 
the Division of Maxillo-Facial surgery of Medical University in cracow, and in the years 1971–1990 he was a head 
of the Department and clinic of Maxillo-Facial surgery of Wroclaw Medical University. in both units, he made an 
enormous contribution to the works of their reconstruction, development and modernization. he equipped them at 
the high level. some of this equipment constituted his original projects or devices improved by him. prof. pawela as 
the first one in poland described the eosinophilic granuloma of jaw bones in 1953, and further research in this field 
resulted in recognition of him as a leading expert in diagnosing and treating of this disease. he contributed to diag-
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profesor doktor habili-
towany medycyny tadeusz 
pawela urodził się 17 ma-
ja 1920 r. w przeciszowie 
(powiat Wadowice) jako 
jedyny syn Józefa i Józe-
fy z domu Dubiel. zmarł 
14 maja 2011 r. we Wro-
cławiu. Świadectwo doj-
rzałości uzyskał w 1938 r. 

po ukończeniu Gimnazjum im. stanisława Ko-
narskiego w oświęcimiu. W roku akademickim 
1938/39 studiował na i roku Wydziału Lekarskiego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. podczas 
okupacji niemieckiej pracował w zakładzie ana-
tomii patologicznej w Krakowie jako laborant. 
następnie, po uwięzieniu w 1943 r. prof. dr med. 
Janiny Kowalczykowej (1907–1970), pracował ja-
ko stażysta na oddziale chorób Wewnętrznych 
szpitala Świętego Łazarza w Krakowie. W ramach 
tajnego nauczania ukończył kolejne 2 lata medy-
cyny. od 1945 r. kontynuował studia lekarskie 
w poznaniu, gdzie w czerwcu 1947 r. uzyskał ab-
solutorium. podczas studiów na Uniwersytecie 
poznańskim kształcił się m.in. pod kierunkiem 
medyka sądowego – prof. dr. hab. med. sergiusza 
schilling-siengalewicza (1886–1951), epidemiolo-
ga – prof. dr. med. Witolda stanisława Ludwika 
Gądzikiewicza (1879–1962), stomatologa – prof. 
dr. rudolfa Willi sarrazina (1906–1974) i okulisty 
– prof. dr. hab. med. Witolda Juliusza Kapuściń-
skiego (1910–1988). W czasie studiów był pracow-
nikiem ruchomego ambulatorium dentystyczne-
go, a po studiach pracował jako lekarz zespołu do 
szczepień ochronnych na ziemiach odzyskanych 
w woj. zielonogórskim [1–4].

W 1947 r. tadeusz pawela przybył do Wro-
cławia. początkowo pracował jako wolontariusz 
w Klinice stomatologicznej Wydziału Lekarskie-
go Uniwersytetu i politechniki we Wrocławiu. po-
tem został zatrudniony jako kontraktowy młod-
szy asystent u prof. dr. med. tadeusza szczęsnego 
owińskiego (1904–1995). Dyplom lekarza denty-
sty uzyskał 26 czerwca 1949 r. na Uniwersytecie 
i politechnice we Wrocławiu (ryc. 1), a lekarza me-
dycyny – 30 grudnia 1950 r. na akademii Medycz-
nej we Wrocławiu. W 1955 r. uzyskał specjalizację 
ii stopnia z chirurgii szczękowej, a w 1975 r. spe-
cjalizację ii stopnia z chirurgii stomatologicznej. 

W marcu 1956 r. został mianowany adiunktem 
[2, 5–6].

od września 1956 r. do grudnia 1957 r., jako 
stypendysta Ministerstwa zdrowia, specjalizował 
się w Klinice chirurgii stomatologicznej w insty-
tucie chirurgii plastycznej w pradze w czecho-
słowacji, ponownie przebywał w tej Klinice przez 
3 miesiące w 1968 r. W kraju odbył 3-miesięczne 
staże specjalizacyjne w Klinice chirurgii Dziecię-
cej w Warszawie na szkoleniu w leczeniu rozsz-
czepów podniebienia i warg oraz w 2 Klinikach 
chirurgii stomatologicznej w Warszawie [4].

W maju 1962 r. przedstawił pracę doktorską 
pt. Ziarniniak kwasochłonny o umiejscowieniu 
szczękowo-dziąsłowym, którą recenzenci – prof. 
dr med. hanna hirszfeldowa (1884–1964) i prof. 
Janina Kowalczykowa – oceniły jako „odpowia-
dającą raczej warunkom pracy habilitacyjnej 
niż doktorskiej” [cyt. wg 2]. W następstwie tego 
otworzył nowy przewód doktorski pt. Leczenie 
promienicy twarzy i szyi ze szczególnym uwzględ-
nieniem metody własnej. promotorem obu prac 
był prof. dr hab. tadeusz szczęsny owiński. 
stopień doktora medycyny uzyskał 25 czerwca 
1963 r. rok później – 25 czerwca 1964 r. – na 
podstawie dorobku naukowego i rozprawy ha-
bilitacyjnej pt. Ziarniniak kwasochłonny postać 
szczękowo-dziąsłowa uzyskał stopień naukowy 
doktora habilitowanego medycyny z zakresu chi-
rurgii stomatologicznej. 

podsekretarz stanu w Ministerstwie zdrowia 
i opieki społecznej Walenty titkow (ur. w 1917 r.) 
pismem t-572-c-134/64 z dnia 29 listopada 1965 r. 
zatwierdził uchwałę rady Wydziału Lekarskie-
go aM we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 1964 r. 
o nadaniu dr. med. t. paweli stopnia naukowego 
doktora habilitowanego medycyny. po 4 latach 
– 24 lutego 1968 r. Minister zdrowia i opieki 
społecznej dr med. Jerzy sztachelski (1911–1975) 
mianował dr. hab. med. t. pawelę docentem eta-
towym przy Katedrze chirurgii stomatologicznej 
aM w Krakowie z dniem 1 marca 1968 r. [2, 7].

W roku Jubileuszu 600-lecia Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (1364–1964) rektor akademii Me-
dycznej w Krakowie prof. dr med. Leon tichowicz 
(1897–1965) pismem z 31 lipca 1964 r. zwrócił się 
do „obywatela rektora akademii Medycznej we 
Wrocławiu o zwolnienie dr. med. tadeusza pawe-
li z zajmowanego stanowiska, gdyż… zakwalifi-

nosis and treatment of cervical facial actinomycosis and trigeminal neuralgia. he developed his own methods of 
craniofacial anesthesia or significantly modified existing ones. his achievements in the maxillo-facial traumatology 
significantly contributed to development of this discipline. scientific achievements of prof. pawela include 5 mono-
graphs, 168 scientific publications, 17 reported inventive projects, 16 doctorial theses promotion and 2 habilitation 
theses patronage (Dent. Med. Probl. 2011, 48, 4, 601–615).

Key words: professor tadeusz pawela, Wrocław’s school of Dentistry, cracow’s school of Dentistry, history of 
dentistry.
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kowano ob. dr. tadeusza pawelę na stanowisko 
adiunkta oraz pełniącego obowiązki Kierownika 
zakładu chirurgii stomatologicznej aM w Kra-
kowie”, na co rektor prof. dr hab. med. aleksander 
Kleczeński (1910–1966) wyraził zgodę [2].

Funkcję kierownika Katedry i zakładu chi-
rurgii stomatologicznej z oddziałem chirurgii 
szczękowej akademii Medycznej w Krakowie doc. 
dr hab. med. tadeusz pawela pełnił od 1 paździer-
nika 1964 r. do 1 września 1971 r. stanowisko to 
objął po przejściu na emeryturę doc. dr. hab. med. 
Jerzego Drozdowskiego (1894–1970) [7]. 

W związku z odejściem na emeryturę prof. 
tadeusza szczęsnego owińskiego wieloletniego 
kierownika Kliniki chirurgii szczękowej, rektor 
aM we Wrocławiu – prof. dr n. tech. Leonard 
Kuczyński (1913–1994) zwrócił się do rektora 
aM w Krakowie – prof. dr. med. Jana oszackiego 
(1915–1982) z prośbą o „wyrażenie zgody na przej-
ście na to stanowisko wychowanka naszej Uczel-
ni doc. dr. tadeusza paweli, który w rozmowie 
wstępnej wyraził na to swoją zgodę” (pismo z 14 
maja 1971 r.) [cyt. wg 2]. na stanowisko kierow-
nika Kliniki chirurgii szczękowej w instytucie 
stomatologii akademii Medycznej we Wrocławiu 

doc. pawela został mianowany z dniem 1 paź-
dziernika 1971 r. 

rada państwa 25 października 1973 r. nadała 
doc. tadeuszowi paweli tytuł naukowy profesora 
nadzwyczajnego nauk medycznych, a nominację 
na profesora nadzwyczajnego akademii Medycz-
nej we Wrocławiu podpisał 30 listopada 1973 r.  
minister prof. dr hab. med. Marian Śliwiński 
(1932–2009) [3]. profesor pawela w 1975 r. został 
powołany na konsultanta ds. chirurgii szczękowej 
w regionie dolnośląskim, pełnił też nadzór spe-
cjalistyczny nad szpitalnym oddziałem chirurgii 
stomatologicznej w Wałbrzychu, do utworzenia 
którego istotnie się przyczynił [4–6, 8].  

rada Wydziału Lekarskiego aM we Wrocławiu 
17 marca 1989 r. podjęła uchwałę o wystąpieniu 
z wnioskiem o nadanie dr. hab. tadeuszowi paweli, 
prof. nadzw. aM we Wrocławiu tytułu naukowe-
go profesora zwyczajnego [4]. recenzentami Jego 
dorobku naukowego byli wybitni chirurdzy: prof. 
dr hab. med. Bohdan Łazarkiewicz (rektor aM we 
Wrocławiu w latach 1987–1990), prof. dr hab. med. 
sylwester Kowalik z pomorskiej aM w szczeci-
nie i prof. dr hab. med. stefan Flieger (1922–2004) 
z aM w poznaniu. Uchwałę r-WL zaaprobował 

Ryc. 1. prof. dr hab. med. tadeusz pawela – fotografia dyplomu lekarza dentysty ze zbioru akademii Medycznej we 
Wrocławiu [2]

Fig. 1. prof. tadeusz pawela – photo of D.D.s. diploma from the Wrocław Medical University collection [2]
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17 kwietnia 1989 r. senat akademii Medycznej we 
Wrocławiu. tytuł naukowy profesora zwyczajnego 
nauk medycznych nadał prof. paweli 17 kwietnia 
1990 r. prezydent rzeczpospolitej polskiej Woj-
ciech Jaruzelski [4]. z dniem 30 września 1990 r. 
prof. tadeusz pawela przeszedł na emeryturę.

W działalności zawodowo-naukowej prof. pa-
weli można wyróżnić 3 okresy.

Okres wrocławski   
(lata 1947–1964)
W 1947 r. tadeusz pawela uzyskał zgodę za-

stępcy prof. dr. med. tadeusza szczęsnego owiń-
skiego na odbycie rocznego wolontariatu w Klinice 
stomatologicznej Wydziału Lekarskiego Uniwer-
sytetu i politechniki we Wrocławiu. W następnym 
roku został tam zatrudniony jako kontraktowy 
młodszy asystent. 

W 1948 r. – jako absolwent medycyny będący 
w trakcie końcowych egzaminów – wygłosił na 
posiedzeniach referatowych asystentów oddziału 
stomatologicznego przy Wydziale Lekarskim re-
ferat pt. Fizjologia ślinianek jamy ustnej. Wykła-
dał ponadto na kursach dokształcających związku 
zawodowego techników Dentystycznych, a także 
wygłosił wykład pt. O fizjologii człowieka na kur-
sie urządzonym przez oddział stomatologiczny 
dla „podręcznych” – jest to historyczne określenie 
przyuczonych asystentek stomatologicznych [3, 
10–11].

od 1951 r. lek. tadeusz pawela – wspólnie z dr. 
med. stanisławem edwardem Karpiakiem (1920– 
–1995) asystentem zakładu chemii Fizjologicznej 
aM we Wrocławiu – pracował nad zastosowaniem 
hialuronidazy w stomatologii [4]. hialuronidazę 
wyodrębnili z jąder baranich, a kwas hialuronowy 
otrzymali z ciałka szklistego oczu cieląt. ich ba-
dania wykazały, że hialuronidaza, rozpuszczając 
tkankę łączną nacieku promieniczego, ułatwia an-
tybiotykom (penicylinie i streptomycynie) dostęp 
do grzybni Actinomyces [4]. Wynikiem tych prac 
była rozprawa doktorska pt. Leczenie promienicy 
twarzy i szyi w 1963 r. przedstawiony w doktoracie 
sposób leczenia jest oryginalnym osiągnięciem dr. 
tadeusza paweli. 

Doktor pawela stał się uznanym znawcą pro-
mienicy szyjno-twarzowej. prawdopodobnie po 
raz pierwszy w świecie, wspólnie z prof. dr hab. n. 
biol. haliną Mordarską wykazali w mikroskopie 
elektronowym obecność otoczki promieniowców, 
która rozpada się pod wpływem hialuronida-
zy. Wiele lat później prof. Bogdan Łazarkiewicz 
stwierdził: „skuteczność metody prof. tadeusza 
paweli mieliśmy możność sprawdzić w ii Klini-
ce chirurgii ogólnej aM we Wrocławiu w przy-

padku promienicy powłok jamy brzusznej i klatki 
piersiowej” [4]. 

W 1953 r. na ogólnopolskim zjeździe chirur-
gów stomatologów w Warszawie dr pawela, jako 
pierwszy w polsce, ogłosił pracę na temat ziarni-
niaka kwasochłonnego szczęk. pod koniec lat 80. 
XX w. prof. pawela pisał: „aby poznać naturę tego 
wówczas tak bardzo nowego schorzenia, posta-
nowiłem zebrać wszystkie przypadki ziarniniaka 
kwasochłonnego leczone w kraju, o umiejscowie-
niu wyłącznie szczękowym lub występującym 
łącznie z ogniskami w innych częściach szkieletu 
albo w narządach wewnętrznych. poszukiwania 
rozpocząłem od przejrzenia tysięcy rozpoznań 
w zakładach anatomii patologicznej wszystkich 
aM oraz w pracowniach histologicznych instytu-
tów i oddziałów onkologii. (…) W ten sposób wę-
drując po polsce, zebrałem do 1963 r. 23 przypad-
ki ziarniniaka kwasochłonnego o umiejscowieniu 
dziąsłowo-szczękowym” [4]. Wyniki badań nad 
ziarniniakiem kwasochłonnym szczęk – analiza 
kliniczna, radiologiczna, histologiczna oraz wy-
niki przeszczepiania ziarniny ziarniniaka kwaso-
chłonnego na zwierzęta doświadczalne zaowoco-
wały pracą habilitacyjną w 1964 r. oraz uznaniem 
go za autorytet w rozpoznawaniu i leczeniu tego 
schorzenia. 

W tym okresie dr pawela interesował się rów-
nież zagadnieniem neuralgii nerwu trójdzielnego, 
stosując leczenie tkankowe wodnym wyciągiem 
z łożyska konserwowanego w temperaturze +4°c. 
na ogólnopolskim zjeździe chirurgów stomato-
logów we Wrocławiu w 1959 r. przyjęto, że „terapia 
tkankowa była w tym czasie najskuteczniejszą me-
todą leczenia neuralgii nerwu trójdzielnego” [3]. 
W czasach przed leczeniem farmakologicznym 
tegretolem i amizepiną było to niezwykle ważne.

W aktach osobowych prof. paweli zachowa-
ły się opinie zwierzchników i współpracowników 
o jego pracy naukowo-badawczej z tego okresu [2]. 
profesor dr med. ignacy pietrzycki (1885–1964), dy-
rektor oddziału stomatologicznego Wydziału Le-
karskiego aM we Wrocławiu, wystawił mu 9 sier- 
pnia 1961 r. bardzo pochlebną opinię, pisząc o za-
gadnieniach, którymi się specjalnie interesuje: le-
czeniem nerwobólu nerwu trójdzielnego konser-
wowaną owodnią, zastosowaniem hialuronidazy 
i trypsyny w stomatologii oraz leczeniem promie-
nicy szyjno-twarzowej. W tej opinii prof. pietrzyc-
ki informuje również, że dr pawela ukończył kurs 
dla ordynatorów chirurgii szczękowej organizowa-
ny przez instytut Doskonalenia Kadr Lekarskich 
w Klinice chirurgii szczękowej w Warszawie. pro-
fesor owiński, kolejny dyrektor oddziału stomato-
logicznego Wydziału Lekarskiego aM we Wrocła-
wiu, w swojej opinii o kwalifikacjach pomocnicze-
go pracownika nauki datowanej 25 kwietnia 1963 r.  
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pisał, że: „adj. pawela jest z pracowników Kliniki 
najbardziej zamiłowanym w pisaniu prac nauko-
wych” [cyt. wg 2]. profesor dr hab. med. stefan 
Koczorowski (1910–1997) z ii Katedry chirurgii 
aM we Wrocławiu, opiniując kwalifikacje pomoc-
niczego pracownika nauki adj. dr. med., lek. dent. 
tadeusza paweli, pisał: „tadeusz pawela znany mi 
jest ze współpracy między ii Kliniką chirurgiczną 
a Kliniką chirurgii stomatologicznej. Dr tadeusz 
pawela posiada duży zasób wiadomości zarówno 
teoretycznych jak i praktycznych. Jest szczególnie 
zamiłowany w opracowywaniu problemów nauko-
wych” [cyt. wg 2].

na przełomie lat 50. i 60. XX w. dr pawela przez  
2 kadencje był przewodniczącym rady zakłado-
wej związku zawodowego psK nr 1, jednostki ad-
ministracyjnej liczącej ponad 1000 pracowników 
„…co świadczy o zaufaniu władz i załogi szpita-
la…” (pismo t. paweli do Ministerstwa zdrowia 
z 19 września 1962 r.) [3]. 

Okres krakowski   
(lata 1964–1971)
Docent dr hab. med. tadeusz pawela funkcję 

kierownika Katedry i zakładu chirurgii stomato-
logicznej z oddziałem chirurgii szczękowej aM 
w Krakowie pełnił od 1 października 1964 r. do 
1 września 1971 r. W pracy naukowo-badawczej 
i dydaktycznej tej jednostki połączył swoje do-
świadczenia wyniesione ze szkoły wrocławskiej 
prof. owińskiego, będącej kontynuacją lwowskiej 
szkoły prof. dr. med. antoniego cieszyńskiego 
(1882–1941), z osiągnięciami 2 klinik w pradze, 
reprezentującymi szkołę berlińską i szkołę wie-
deńską, z którymi zapoznał się na stażach. Wraz 
z zespołem asystentów kontynuował już wcześniej 
podjęte kierunki badań związane z ziarninia-
kiem kwasochłonnym kości szczęk, promienicą 
twarzowo-szyjną, neuralgią nerwu trójdzielnego 
oraz zagadnieniami miejscowych znieczuleń sto-
matologicznych w aspekcie interdyscyplinarnym. 
aby realizować te zadania, nawiązał współpracę 
z instytutem onkologii oraz klinikami Laryn-
gologiczną i okulistyczną aM w Krakowie [12]. 
pod jego kierunkiem w Krakowie stopień dokto-
ra nauk medycznych uzyskało 9 lekarzy, w tym 
późniejszy kierownik zakładu chirurgii stoma-
tologicznej (wydzielonego z Katedry w wyniku re-
strukturyzacji w 1996 r.) – dr hab. n. med. Jadwiga 
stypułkowska, prof. cM UJ [4].

W dydaktyce doc. pawela skupił się na prowa-
dzeniu wykładów i ćwiczeń ze studentami iV i V ro-
ku stomatologii. Brał też udział w szkoleniu podyplo-
mowym lekarzy dentystów, wygłosił około 80 refera-
tów w różnych ośrodkach: w Krakowie, rzeszowie, 

Wrocławiu, Katowicach, częstochowie i nowym 
sączu. zajmował się również sprawami opracowa-
nia i integracji programów nauczania, był członkiem 
4-osobowej Komisji przy Ministrze zdrowia i opie-
ki społecznej do przeprowadzenia reformy studiów 
stomatologicznych oraz pełnomocnikiem rektora 
aM w Krakowie do opracowania statutu i organiza-
cji instytutu stomatologii [2, 5, 7, 13].

podczas kierowania Katedrą chirurgii stoma-
tologicznej aM w Krakowie doc. pawela powięk-
szył i przebudował ambulatorium, utworzył przy 
nim pracownię protetyczną, powiększył 20 łóżko-
wy oddział do 45 łóżek. W ten sposób placówka 
ta uzyskała odpowiedni standard, który w 1968 r. 
Ministerstwo zdrowia i opieki społecznej uznało 
za wystarczający do powołania Kliniki chirurgii 
stomatologicznej instytutu stomatologii Wydzia-
łu Lekarskiego aM w Krakowie [4, 12].  

rektor aM w Krakowie powierzył doc. paweli 
sprawę łączenia zadań dydaktyczno-usługowych 
z działalnością społeczną na rzecz poprawy stanu 
zdrowia ludności wiejskiej przez organizowanie 
akcji „Białych niedziel” oraz stałej opieki lekar-
skiej nad 2 szkołami wiejskimi [4]. 

Drugi okres wrocławski   
(lata 1971–2011)
Dnia 1 października 1971 r. doc. dr hab. med. 

tadeusz pawela objął kierownictwo Kliniki chi-
rurgii szczękowo-twarzowej aM we Wrocławiu, 
która mieściła się w zaadaptowanej przez prof. 
owińskiego przedwojennej willi dyrektora Klini-
ki chorób Kobiecych przy ul. t. chałubińskiego 5. 
W tym czasie adiunktami Kliniki byli: dr med. 
Feliks Ćwioro, dr med. stanisław szuba oraz dr 
med. zdzisław Dobaczewski. Funkcję kierownika 
Kliniki pełnił do 30 września 1990 r. [4, 13, 14].

Główne tematy prac naukowych doc. paweli 
(od 1973 r. prof. nadzw.) oraz jego zespołu doty-
czyły: traumatologii szczękowo-twarzowej, no-
wotworów jamy ustnej, zniekształceń szczęk i ich 
leczenia, zapaleń okołoszczękowych i nerwobólu 
nerwu trójdzielnego.

profesor pawela był autorem oryginalnych 
technik operacyjnego leczenia złamań kości 
szczęk. Jako pierwszy w piśmiennictwie kra-
jowym omówił modyfikację – którą stosował 
w Klinice od 1972 r. – operacyjnego zamykania 
komunikacji ustno-zatokowej płatem przedsion-
kowym. W latach 1976–1985 profesor opubliko-
wał wraz ze współpracownikami prace omawia-
jące wyniki oraz techniki leczenia nowotworów 
złośliwych twarzoczaszki i opracowanie dotyczą-
ce 5218 przypadków złamań kości szczęk leczo-
nych operacyjnie. Do zabiegów tych opracował 



M. Kordas, B. Bruziewicz-Mikłaszewska, M. Dobrzyński606

własne oryginalne i nieznane dotychczas metody 
leczenia, jak: szew transweolarny, wewnątrzustny 
szew nakostny, szew wewnątrzustny na śrubach, 
szew z dojścia zewnątrzustnego. Wprowadził też 
wewnątrzzatokowe leczenie złamań jarzmowo-
oczodołowo-szczękowych i dna oczodołu oraz 
leczenie zastarzałych zwichnięć żuchwy. W nie-
korzystnych złamaniach jarzmowo-oczodołowo-
szczękowych do podparcia kości jarzmowej lub 
dna oczodołu opadającego do zatoki szczękowej 
wprowadził oryginalne konstrukcje z akrylu i me-
talu. W leczeniu zespołu Melkersona-rosenthala, 
jako nowość techniczną, zaprojektował trzyma-
dełko do elektrody stosowanej przy jonoforezie.

W tym okresie prof. pawela wypromował 
7 doktorów nauk medycznych, patronował 2 prze-
wodom habilitacyjnym adiunktów (dr. med. stom. 
Feliksa Ćwioro i dr. n. med. Jana Wnukiewicza), 
przygotował do uzyskania specjalizacji z chirurgii 
stomatologicznej pierwszego stopnia 11 asystentów, 
drugiego stopnia 10 asystentów, a następnie z chi-
rurgii szczękowo-twarzowej 8 asystentów [4].

profesor pawela zorganizował w Wałbrzy-
chu 6 konferencji naukowych dla lekarzy regionu 
Dolnego Śląska oraz do nadzoru krajowego dla 
stomatologów i przedstawicieli 17 województw 
północnych i zachodnich [4]. ostatnią konferen-
cję w Wałbrzychu w 1987 r. prof. pawela zorgani-
zował wraz z prof. dr hab. n. med. Krzysztofem 
Mloskiem (1932–1995) z zakładu radiologii aM 
w Warszawie. Konferencja była poświęcona ra-
diologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej, 
a uczestniczyło w niej 300 stomatologów i radio-
logów, w tym kilkunastu naukowców z europy 
i spoza niej. 

profesor pawela na prośbę studentów, oprócz 
realizacji programu dydaktycznego, prowadził 
dodatkowe wykłady z chirurgii stomatologicznej 
w powiązaniu z innymi dyscyplinami lekarski-
mi. W 1972 r. był opiekunem V roku studentów 
stomatologii oraz opiekunem zrzeszenia studen-
tów polskich. ponadto kierował pracą studenc-
kiego Koła naukowego i z ramienia rady insty-
tutu stomatologii opiekował się organizacjami 
studenckimi na stomatologii. W 1975 r. wraz ze 
współpracownikami prowadził szkolenie lekarzy 
stomatologów zlecone przez centrum Medyczne 
Kształcenia podyplomowego oraz szkolenie in-
dywidualne lekarzy z terenu miasta Wrocławia, 
województwa wrocławskiego i opolskiego. z ra-
mienia Komisji rektorskiej aM we Wrocławiu 
był opiekunem lekarzy medycyny kończących 
stomatologię w przyśpieszonym trybie. pełnił tak-
że funkcję konsultanta ds. stomatologii dla woje-
wództwa wrocławskiego i Dolnośląskiego okręgu 
Kolei państwowych, organizując leczenie stoma-
tologiczne oraz doszkalanie lekarzy.

Dużo czasu i energii przez wiele lat prof. pawela 
poświęcił kierowaniu pracami związanymi z kolej-
ną przebudową i nadbudową Kliniki oraz jej wypo-
sażeniem i zapleczem zabiegowo-diagnostycznym 
[4, 7–9]. prace budowlane były prowadzone przy 
pełnieniu przez Klinikę codziennie całodobowego 
ostrego dyżuru dla 5 województw rejonu Dolnego 
Śląska. z uwagi na wyposażenie bloku operacyjne-
go, sal (intensywnego nadzoru, zabiegowej i semi-
naryjnej), ambulatorium, pracowni rentgenowskiej 
i eKG, fizykoterapii, laboratorium analitycznego 
i chemicznego oraz pracowni protetycznej Klinika 
była na bardzo wysokim poziomie i mogła konku-
rować z klinikami zagranicznymi.

Mimo przejścia na emeryturę z dniem 
30 września 1990 r., prof. pawela nadal pracował 
naukowo oraz współpracował interdyscyplinar-
nie, czego wyrazem są 2 monografie i 37 publika-
cji z lat 1991–2008.

reasumując dorobek prof. tadeusza paweli, 
warto przytoczyć fragmenty ocen działalności na-
ukowej, dydaktycznej i organizacyjnej profesora 
dokonanych w 1988 r. przez wybitne autorytety 
w dziedzinie chirurgii: prof. dr. hab. n. med. Bog-
dana Łazarkiewicza oraz prof. dr. hab. n. med. syl-
westra Jana Kowalika na okoliczność nadania mu 
tytułu naukowego profesora zwyczajnego [4]. 

prof. Łazarkiewicz pisał m.in.: „cechą charak-
terystyczną dla prof. dr. hab. t. paweli jest to, że 
podchodzi do postawionego sobie problemu naj-
częściej wynikającego z potrzeby kliniki w sposób 
wszechstronny z daleko idącą dociekliwością, kry-
tycyzmem i ostrożnością w wyciąganiu wniosków. 
chętnie współpracuje z pracownikami naukowymi 
i klinicystami w innych dyscyplinach lekarskich. 
pragnę specjalnie podkreślić, że przy obecnym 
wszechstronnym rozwoju nauk medycznych nie 
jest rzeczą łatwą uzyskać nową metodę leczenia, 
która sprawdziłaby się w klinice, a prof. dr hab.  
t. pawela jest autorem kilku takowych rozwiązań. 
Wzbogacają one, podobnie jak i inne jego osiągnię-
cia, wiedzę chirurgiczną o nowe wartości”.

profesor Kowalik natomiast podkreślił, że 
„prof. t. pawela, począwszy od pierwszego dnia 
samodzielnej pracy na stanowisku kierownika kli-
niki w Krakowie a potem we Wrocławiu poświęcił 
wiele energii na przystosowanie tych placówek do 
potrzeb współczesnej chirurgii. szczególnie w kli-
nice wrocławskiej po wieloletnich wysiłkach stwo-
rzył bardzo dobre warunki dla leczenia chorych 
i nauczania studentów (…) Mówiąc o osiągnię-
ciach organizacyjnych prof. t. paweli trzeba wspo-
mnieć o Jego osobistych uzdolnieniach i mocno 
wykształconym instynkcie społecznym. Był wszę-
dzie tam, gdzie organizowała się społeczność le-
karska, w życiu akademickim, w towarzystwach 
Lekarskich, w zjednoczonym stronnictwie Lu-
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dowym. Był inicjatorem i organizatorem licznych 
konferencji naukowo-szkoleniowych o zasięgu re-
gionalnym, krajowym i międzynarodowym. przy 
Jego osobistym udziale zorganizowana została na 
terenie Dolnego Śląska bardzo dobra opieka w za-
kresie chirurgii stomatologicznej i szczękowej (…) 
reasumując opisane wyżej osiągnięcia prof. t. 
paweli, stwierdzam, że dorobek naukowy, dydak-
tyczny i organizacyjny stawia Go na czołowym 
miejscu wśród polskich chirurgów szczękowych”.

profesor pawela był członkiem polskiego to-
warzystwa stomatologicznego od chwili jego po-
wstania w 1951 r. [4]. W latach 1964–1971 przez 
2 kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Kra-
kowskiego oddziału polskiego towarzystwa sto-
matologicznego. przez 6 lat był też sekretarzem 
sekcji chirurgii stomatologicznej pts-u, a póź-
niej jej wiceprzewodniczącym. po powrocie do 
Wrocławia w 1971 r. był członkiem zarządu od-
działu Wrocławskiego pts i opiekunem Koła pts 
w Wałbrzychu. Współpracował też z innymi Wro-
cławskimi oddziałami towarzystw naukowych: 
chirurgicznym, onkologicznym, Laryngologicz-
nym, neurologicznym i internistycznym – wy-
głaszając na ich posiedzeniach referaty z chirurgii 
stomatologicznej i szczękowo-twarzowej.

profesor pawela był członkiem komitetów re-
dakcyjnych następujących czasopism: „Wrocław-
skiego Biuletynu stomatologicznego” (w 1960 r.), 
„Wrocławskiej stomatologii” (w latach 1964 
i 1972–1978) oraz „czasopisma stomatologiczne-
go” (w latach 1954–1957 i 1970–1971).

W 1955 r. wstąpił do zjednoczonego stron-
nictwa Ludowego [2, 4]. W Krakowie (1964–1971) 
pełnił funkcję prezesa Miejskiego Koła zjedno-
czonego stronnictwa Ludowego i Koła zsL-u przy 
aM. po objęciu w 1971 r. kierownictwa Katedry 
i Kliniki chirurgii szczękowo-twarzowej został 
prezesem Koła zsL, a następnie Komitetu Uczel-
nianego przy Miejskim Komitecie zsL we Wro-
cławiu. 

profesor pawela był wysoko cenionym na-
ukowcem o uznanym dorobku naukowym i wspa-
niałym lekarzem, wychowawcą i przyjacielem 
młodzieży studenckiej oraz prawym i szlachetnym 
człowiekiem. profesor stypułkowska podkreśla, 
że „profesor tadeusz pawela był utalentowanym 
wykładowcą i zaangażowanym nauczycielem aka-
demickim. cechowała Go empatia i bardzo życz-
liwy stosunek do studentów, lekarzy i pacjentów, 
zaś zespół asystentów i współpracowników trak-
tował jak rodzinę” [12]. 

za zasługi dla stomatologii i uczelni oraz 
wieloletnią wzorową pracę został uhonorowany 
wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami, m.in.: 
Krzyżem Kawalerskim orderu odrodzenia pol-
ski, Medalem Komisji edukacji narodowej, Me-

dalem 10-lecia, 30-lecia i 40-lecia polski Ludowej, 
odznaką za Wzorową pracę w służbie zdrowia, 
odznaką i tytułem zasłużony dla Wynalazczości 
i racjonalizacji, odznaką i tytułem zasłużony 
racjonalizator produkcji, odznaką za zasługi dla 
Województwa Legnickiego, odznaką za zasługi 
dla Województwa Wałbrzyskiego, Brązowym Me-
dalem za zasługi dla obronności Kraju, srebrną 
odznaką zasłużony Działacz Ligi obrony Kraju, 
odznaką przodujący Kolejarz oraz złotą odzna-
ką polskiego towarzystwa stomatologicznego [2, 
4, 8, 12].  
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