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Twierdzi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, 
prawdą jest jednak, iż niewielu jest takich, któ-
rych trudno jest zastąpić. Do nich należał, zmarły 
31 maja 2013 roku nieodżałowanej pamięci, profe-
sor Stanisław potoczek – uznany naukowiec, sto-
matolog, nauczyciel akademicki i działacz. 

Urodził się w maju 1923 r. w mieście Bobo-
wa na podkarpaciu (obecnie województwo mało-
polskie), gdzie spędził beztroski okres dzieciństwa 
przerwany wybuchem ii wojny światowej. pod-
czas okupacji spełnił swój patriotyczny obowiązek 

i włączył się do czynnej walki, wstępując do i puł-
ku Strzelców podhalańskich. Następstwem tego 
było aresztowanie i uwięzienie 21-letniego żołnie-
rza w 1944 r., pobyt w trzech więzieniach gesta-
po w Gorlicach, Tarnowie i Krakowie oraz zesła-
nie do obozu koncentracyjnego w Gross rosen, 
a potem do następnych – w Dora-Niederschswer-
fen i Nordhausen. po wyzwoleniu uzyskał maturę 
w Tarnowie w 1946 r., a następnie przeniósł się do 
Wrocławia i rozpoczął studia na Wydziale przy-
rodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego. po roku 
zmienił kierunek studiów, wybierając stomatolo-
gię. Dyplom lekarza dentysty uzyskał w 1950 r.,  
ale będąc jeszcze studentem rozpoczął pracę dy-
daktyczną w Katedrze Stomatologii Zachowaw-
czej, kierowanej przez prof. dr. ignacego pietrzyc-
kiego jako zastępca asystenta (1949 r.), którą kon-
tynuował po uzyskaniu dyplomu. Zapoczątkował 
w ten sposób okres 44-letniej, nieprzerwanej pra-
cy w Katedrze Stomatologii Zachowawczej (1949– 
–1993). pracując w Katedrze, zdobywał kolejne 
stopnie naukowe i specjalizacje. Ukończył studia 
lekarskie, uzyskując w 1955 r. dyplom lekarza me-
dycyny. Wiedzę ogólnolekarską wykorzystał, pra-
cując jednocześnie w latach 1955–1962 w iii Kli-
nice Chorób Wewnętrznych kierowanej wówczas 
przez prof. dr. hab. edwarda Szczeklika. Zdoby-
te umiejętności doskonalił, uzyskując w 1959 r. 
specjalizację i stopnia z chorób wewnętrznych. 
ostatecznie jednak pozostał wierny stomatologii. 
W 1961 r. uzyskał stopień doktora nauk medycz-
nych, a dwa lata później (1963 r.) stopień dokto-
ra habilitowanego. W 1965 r. uzyskał etat docenta 
i objął kierownictwo Katedry. Funkcję kierownika 
faktycznie pełnił już od 1963 r. ze względu na cięż-
ką chorobę ówczesnego kierownika prof. dr. igna-
cego pietrzyckiego. W 1971 r. otrzymał tytuł na-
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ukowy profesora nadzwyczajnego, a 8 lat później 
profesora zwyczajnego (1979 r.).

pan profesor uzyskał specjalizację z zakre-
su trzech specjalności: stomatologii zachowaw-
czej (1962 r.), parodontologii (1973 r.) i stomatolo-
gii dziecięcej (1974 r.). okres 30-letniego sprawo-
wania funkcji kierownika Katedry był wypełniony 
licznymi obowiązkami, własną pracą naukową 
i kierowaniem pracą naukową pracowników, pra-
cą dydaktyczną, organizacyjną i społeczną. pan 
profesor opublikował ponad 200 prac naukowych, 
był współautorem 5 podręczników: „Zagadnienia 
z zakresu stomatologii zachowawczej” (1958 r.),  
„Zarys kliniczny stomatologii zachowawczej” 
(1972 r.), „Słownik terminologii stomatologicznej” 
(1975 r.), „propedeutyka stomatologii” (1978 r.), 
„Choroby wewnętrzne” (1983 r.).

Współpracował naukowo z wieloma ośrodka-
mi zagranicznymi, uczestniczył w krajowych i za-
granicznych zjazdach naukowych. Wiele czasu 
poświęcał na pełnienie funkcji w redakcjach cza-
sopism naukowych (redaktor naczelny „Wrocław-
skiej Stomatologii”, członek Komitetu Naukowego 
redakcji „Czasopisma Stomatologicznego”, „prac 
Naukowych am we Wrocławiu” i „Stomatologie 
der DDr”).

Trudno jest przedstawić osobowość zasłużo-
nego nauczyciela akademickiego o ważkim do-
robku naukowym i ogromnych osiągnięciach dy-
daktyczno-wychowawczych, jaką był prof. zw. dr 
hab. n. med. Stanisław potoczek. Wybitny jest 
wkład pana profesora w kształcenie kadry nauko-
wej. Był promotorem 20 rozpraw doktorskich, pa-
tronem 3 rozpraw habilitacyjnych (prof. dr hab. 
a. majewska – 1977 r., prof. dr hab. U. Kaczma-
rek – 1986 r., prof. dr hab. m. Ziętek – 1991 r.), re-
cenzentem 32 prac doktorskich, 13 prac habilita-
cyjnych, 22 wniosków profesorskich oraz 8 super- 
recenzji dla CK. Nie można pominąć fundamen-
talnego wkładu pracy w kształcenie podyplomo-
we lekarzy przez organizowanie w ramach CmKp 
i WoDKm wielu kursów doskonalących i prowa-
dzenie na nich wykładów oraz przewodniczenia 
i egzaminowania w komisjach specjalizacyjnych. 
Doskonały wykładowca, rzetelnie przygotowy-
wał się do każdego wykładu, przyciągając uwa-
gę studentów i lekarzy. Wykształcił kilka tysięcy 
studentów stomatologii i kilkaset specjalizujących 
się lekarzy dentystów. Ten aspekt działalności pa-
na profesora pozostanie we wdzięcznej pamięci 
uczniów i wychowanków.

pan profesor pełnił wiele ważnych i odpowie-
dzialnych funkcji na szczeblu uczelni, w regionie 
i kraju. Był prodziekanem Wydziału Lekarskie-
go (1967–1969), kierownikiem oddziału Stoma-
tologicznego (1969–1974) i dyrektorem instytutu 
Stomatologii (1970–1981), a ponadto prorektorem 

ds. nauczania (1973–1978). Za szczególnie twórcze 
osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej 
otrzymał cztery nagrody ministra zdrowia w la-
tach 1975, 1976, 1977 i 1978. 

o zaangażowaniu profesora w działalność pol-
skiego Towarzystwa Stomatologicznego świadczy 
powierzenie mu kierowniczych funkcji na szczeblu 
regionu (prezes oddziału Wrocławskiego) i kraju 
(przewodniczący Sekcji Stomatologii Zachowaw-
czej i parodontologii, wiceprezes ZG pTS w latach 
1969–1978, prezes Zarządu Głównego pTS w la-
tach 1978–1983). W dowód uznania zasług pol-
skie Towarzystwo Stomatologiczne wyróżniło pa-
na profesora Złotą Honorową odznaką (1967 r.), 
członkostwem honorowym (1978 r.) i najwyższą 
godnością – Bene meritus (1982 r.). Współpraca 
pana profesora z zagranicznymi towarzystwami 
naukowymi została wysoko oceniona, czego wy-
razem było przyznanie statusu Członka Honoro-
wego Bułgarskiego Towarzystwa Stomatologiczne-
go (1979 r.) i Członka Honorowego Towarzystwa 
Stomatologicznego NrD (1984 r.).

Za swoje osiągnięcia naukowe otrzymał wiele 
wyróżnień. Nie sposób ich wszystkich wymienić. 
W uznaniu wybitnych zasług prof. zw. dr hab. Sta-
nisław potoczek otrzymał 41 odznaczeń, odznak 
i wyróżnień. można wśród nich wyodrębnić na-
stępujące grupy: 

1) odznaczenia za zasługi dla obronności kra-
ju (odznaka „Za zasługi dla ZBoWiD”, ZG ZBo-
Wid – 1968 r., odznaka Grunwaldzka, Nacz. Dow. 
Wp – 1968 r. i 1969 r., Brązowy i Srebrny medal 
„Za zasługi dla obronności kraju”, moN – 1972 r.,  
Srebrna i Złota odznaka „Zasłużony Działacz 
LoK”, ZG LoK – 1972 r., 1974 r., odznaka „Za-
służony Działacz Klubu oficerów LoK” – 1978 r., 
Brązowy medal „Za zasługi dla Ligi obrony Kraju”, 
ZG LoK – 1983 r., Krzyż armii Krajowej, odznaka 
„Weteran walk o Wolność i Niepodległość”),

2) odznaczenia państwowe nadane przez ra-
dę państwa (Srebrny Krzyż Zasługi – 1969 r., me-
dal Zwycięstwa i Wolności 1945–1971 r., Krzyż 
partyzancki – 1973 r., medal XXX-lecia prL 
– 1974 r., Krzyż Kawalerski orderu odrodzenia 
polski – 1973 r., Krzyż oficerski orderu odro-
dzenia polski – 1984 r., Krzyż Komandorski or-
deru odrodzenia polski – 2002 r. Honorowy ty-
tuł i medal „Zasłużony Nauczyciel prL” – 1981 r., 
Krzyż oświęcimski – 1986 r., medal 40-lecia pol-
ski Ludowej – 1984 r.), 

3) odznaczenia za zasługi dla rozwoju regio-
nu (odznaka XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Ślą-
ska – 1967 r., odznaka „Budowniczy Wrocławia” 
– 1967 r., Złota odznaka „Zasłużony dla Dolnego 
Śląska” – 1969 r., medal XXV-lecia Dolnego Ślą-
ska – 1970 r., odznaka „Zasłużony dla Śląskie-
go okręgu Wojskowego” – 1974 r., Złota odzna-
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ka „Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego 
i miasta Wrocławia” – 1977 r.), 

4) odznaczenie za pracę w służbie zdrowia 
(odznaka „Za wzorową pracę w służbie zdrowia” 
– 1968 r.), 

5) odznaczenia Zarządu Głównego polskie-
go Czerwonego Krzyża (odznaka 50-lecia pCK, 
ZG pCK – 1971 r., odznaka Honorowa iii stopnia 
pCK, ZG pCK – 1977 r.), 

6) odznaczenia Zrzeszenia Studentów pol-
skich (Honorowa odznaka ZSp, rada Naczelna 
ZSp – 1970 r., odznaka XX-lecia ZSp, rada Na-
czelna ZSp – 1970 r., Honorowa odznaka SZSp, 
Zarząd Główny SZSp – 1976 r., medal za zasłu-
gi dla środowiska akademickiego Wrocławia, WZ 
SZSp – 1980 r.), 

7) odznaczenia akademickiego Związku Spor- 
towego (Złota odznaka aZS, ZG aZS – 1975 r., 
Srebrna odznaka „Zasłużony Działacz Kultu-
ry Fizycznej” – 1981 r., medal „Za wieloletnią ak-
tywną działalność w dziedzinie Kultury Fizycznej 
i Turystyki”, WrN Wrocław – 1985 r.), 

8) odznaczenie dyrekcji DoKp-Wrocław  Srebr-
na odznaka „przodujący Kolejarz” – 1977 r.), 

9) odznaczenia uczelniane (medal Honorowy 
Academia Medica Wratislaviensis – 1978 r., Zło-
ta odznaka akademii medycznej we Wrocławiu 
– 1980 r.), 

10) odznaczenia ministerstwa oświaty i Wy-
chowania (medal Komisji edukacji Narodowej – 
1982 r.).

pan profesor przeszedł na emeryturę w 1993 r., 
ale nie rozstał się zupełnie ze stomatologią. podjął 
się trudnej i żmudnej pracy redaktora naukowe-
go. odpowiadał za przetłumaczenie ośmiu pod-
ręczników, sam również tłumaczył wiele roz-
działów. przyczynił się do wzbogacenia bibliote-
ki stomatologów o bardzo wartościowe pozycje. 
Wspom niane podręczniki to: „Stomatologia za-
chowawcza i” (1994 r.), „propedeutyka stoma-
tologii zachowawczej i protetyki” (1994 r.), „Sto-

matologia zachowawcza ii” (1995 r.), „parodon-
tologia” (1995 r.), „Leksykon medyczny” (1996 r.), 
„Stomatologia dziecięca” (1997 r.), „Stomatologia 
od a do Z” (1998 r.), „Diagnostyka i terapia w pe-
diatrii” (1999 r.), „Kariologia – próchnica zębów” 
(2001 r.). pełnił również funkcję członka komite-
tu redakcyjnego „Czasopisma Stomatologicznego” 
i „Dental and medical problems”.

W tym roku prof. zw. dr hab. Stanisław poto-
czek obchodził jubileusz 90-lecia urodzin. W dniu 
11 maja 2013 r. społeczność stomatologiczna i le-
karska uczciła 90. rocznicę Jego urodzin. W Jubi-
leuszu wzięli udział przedstawiciele władz Uczel-
ni i Wydziału, reprezentanci Dolnośląskiej izby 
Lekarskiej, liczni goście i rodzina pana profeso-
ra. Jubilat został uhonorowany najwyższym uczel-
nianym odznaczeniem. Wybity w srebrze „medal 
Uczelni” odebrał z rąk Jm rektora prof. dr. hab. 
marka Ziętka – swojego naukowego wychowanka. 
W imieniu Dolnośląskiej rady Lekarskiej pira-
midę asklepiona – wyróżnienie będące wyrazem 
uznania zasług pana profesora – i list gratulacyj-
ny wręczyli Jubilatowi dr n. med. igor Chęciń-
ski – prezes DrL i lek. dent. alicja marczyk-Fel-
ba – przewodnicząca Komisji Stomatologicznej 
DrL. W uroczystości uczestniczyło ponad 150 za-
proszonych gości. organizując tę uroczystość, nie 
przewidywaliśmy, że będzie ona pożegnaniem. 
Kilkanaście dni później pan profesor odszedł... 
na wieczny dyżur.

Każde pożegnanie prowadzi do zadumy i re-
fleksji. odszedł on nas Nestor polskiej stomato-
logii, uznany w kraju i za granicą autorytet na-
ukowy i dobry człowiek, który żyć będzie w na-
szej pamięci przez swoje dokonania. Kończąc to, 
zapewne niepełne, wspomnienie pośmiertne o pa-
nu profesorze Stanisławie potoczku, chciałabym 
w imieniu społeczności stomatologicznej złożyć 
najwyższy hołd Jego pamięci i podziękowanie za 
Jego wkład w rozwój dolnośląskiej i polskiej sto-
matologii, który trwale pozostanie na kartach bi-
bliografii stomatologicznej.


