
404 Forum Bibl. Med. 2016 R. 9 nr 1 (17)

Mgr Katarzyna Jamrozik
Wrocław – UWr

zAWóD teChNIKA DeNtyStyCzNego W śWIetle 
JEdnodnIóWkI JubIlEuSzoWEJ zWIązku zAWodoWEgo 

TEChnIkóW dEnTySTyCznyCh WE lWoWIE: 1912-1937

Abstract

During the interwar period the dental care in Lviv was considered the best in Poland. Dental techni-
cians worked besides dental surgeons however, technicians’ situation was very complicated, largely due to 
Dental Act issued on June 10th 1927. In 1938, in celebration of it’s 25th anniversary Labour Union of Dental 
Technicians published jednodniówka. It was community’s reaction to Dental Act. It consisted of 8 articles 
from various authors and 25 advertisements, which were closely analized in this publication.

Streszczenie

W okresie 20-lecia międzywojennego opieka dentystyczna we Lwowie uchodziła za najlepszą na 
ziemiach polskich. Obok lekarzy dentystów praktykowali wówczas technicy dentystyczni, jednak sytu-
acja zawodowa części z nich była wyjątkowo skomplikowana, głównie za sprawą Rozporządzenia Pre-
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o wykonywaniu praktyki dentystycznej. W 1938 r. 
z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia Związek Zawodowy Techników Dentystycznych we Lwowie wydał 
32-stronicową jednodniówkę, stanowiącą odpowiedź środowiska na restrykcyjną ustawę. Zamieszczono 
w niej 8 teksów różnych autorów oraz 25 reklam, które zostały poddane szczegółowej analizie w niniej-
szym artykule.

Wśród przedstawicieli środowiska medycznego w międzywojennym Lwowie domi-
nowali absolwenci znakomitego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza 
we Lwowie1, zorganizowanego przez profesora Henryka Kadyia w 1894 r. Przez całe 
dwudziestolecie Lwów zajmował drugie miejsce wśród polskich miast (po Warszawie) 
pod względem liczby lekarzy, a – co ważniejsze – na jednego specjalistę przypadało 

1 Wyższe uczelnie na ziemiach Wschodniej Rzeczypospolitej. Londyn 1989 s. 24
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mniej niż 400 osób. Dla porównania w latach 1926-27 w Warszawie stosunek ten wy-
nosił 600, w Poznaniu – 900, w Łodzi – 1400, zaś w Sosnowcu, Bydgoszczy i Katowi-
cach – aż 16002.

Od 1913 r. kierownictwo tamtejszego Instytutu Dentystycznego objął najwybitniej-
szy w historii polski stomatolog, profesor Antoni Cieszyński3, który przyczynił się do 
utworzenia niezwykle wysokich standardów studiów lekarsko-dentystycznych. Nic 
więc dziwnego, iż Lwów stał się wówczas stolicą polskiej dentystyki. 

W 1921 r., według danych Ministerstwa Zdrowia Publicznego, na obszarze wszyst-
kich ziem polskich praktykowało 860 lekarzy dentystów, zaś w kolejnym sześcioleciu 
liczba ta wzrosła o 191,6% i w 1927 r. odnotowano ich 2618. W następnych latach wi-
doczny był dalszy, lecz już nie tak dynamiczny wzrost – do 3157 w 1933 r. oraz 3661 
w 1935 r. Do końca okresu międzywojennego liczba ta nie uległa zmianom4. W wo-
jewództwie lwowskim w 1927 r. było jedynie 34 specjalistów (18 z nich w mieście 
Lwowie), a po 9 latach – 77 (33  z nich w mieście Lwowie). W pierwszym z badanych 
okresów w stolicy województwa na jednego dentystę przypadało 2173 mieszkańców, 
co, porównując wyniki w innych dużych miastach, należy uznać za sytuację korzyst-
ną. Jednak, jak podkreśla Małgorzata Marcysiak5, w żaden sposób nie odpowiadało to 
sytuacji całego województwa: pod względem liczby dentystów wśród innych woje-
wództw w 1927 r. plasowało się ono na 14 miejscu, zaś w 1938 r. – na 11. Większy pro-
blem stanowiła dysproporcja w rozmieszczeniu lekarzy i ich koncentracja we Lwowie, 
ponieważ jedynie 25% ludności stanowili mieszkańcy miast. W 1937 r. poza Lwowem 
praktykowało 44 dentystów, z czego 11 w powiecie przemyskim, a 5 w samborskim. 
Jednocześnie w powiatach brzozowskim, dobromilskim, jarosławskim, leskim, mości-
skim, lwowskim, rudeckim i turczańskim nie było ani jednego lekarza6. Jak widać, 
choć lwowska dentystyka rozwijała się dynamicznie, osiągała wysoki poziom, a opie-
ką lekarską otaczane były coraz szersze rzesze ludności, trudno mówić o powszechnym 
i łatwym dostępie do świadczeń medycznych, a tym bardziej dentystycznych.

Problemu nie rozwiązało, a wręcz pogłębiło, Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy-
pospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o wykonywaniu praktyki dentystycznej, wydane 

2 Elżbieta Więckowska: Lekarze jako grupa zawodowa w II Rzeczypospolitej. Wrocław 2004 s. 45-
60

3 Antoni Cieszyński (1882-1941) – polski profesor stomatologii, jeden z pionierów i twórców stomatologii 
europejskiej. Studiował w Berlinie i Monachium, w 1913 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym 
i kierownikiem Ambulatorium Dentystycznego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego, z którym 
związany był do śmierci. Autor wielu publikacji, twórca, wydawca i redaktor czasopisma „Polska Den-
tystyka” (od 1930 r. „Polska Stomatologia”). Vide: Tomasz Cieszyński, Irena Tarmas: Antoni Cieszyński 
(1882-1941). W: Album chirurgów polskich. Red. W. Rudowski, A. Śródka. Wrocław 1990 s. 22-23

4 Elżbieta Więckowska, op.cit., s. 61-62
5 Małgorzata Marcysiak: Opieka dentystyczna w województwie lwowskim w latach 1929-1939. Med. 

Nowoż. 2009/2010 nr 1/2 s. 114-117
6 Ibid., s. 166-117
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z mocą ustawy. Był to pierwszy akt prawny szczegółowo regulujący system opieki 
dentystycznej po odzyskaniu niepodległości i unifikujący różne normy stosowane na 
ziemiach poszczególnych zaborów. Część I objęła zapisy dotyczące praktyki lekarsko-
dentystycznej, rozumianej jako wykonywanie wszelkich zabiegów lekarsko- i tech-
niczno-dentystycznych. W myśl art. 1. uprawnieni do niej byli obywatele Polski, któ-
rzy posiadali dyplom wydany lub uznany przez polski uniwersytet państwowy, tudzież 
Państwowy Instytut Dentystyczny, a także odbyli roczną praktykę przygotowawczą. 
Oprócz tej grupy, do prowadzenia działalności według art. 2. dopuszczeni byli Polacy 
posiadający uprawnienia nadane przez wybrane uczelnie i instytucje w Rosji i Niem-
czech, z uwzględnieniem konkretnych ram czasowych7; dyplomy uzyskane na uczel-
niach austriackich nie były honorowane.

W Części II, O wykonywaniu czynności techniczno-dentystycznych, znalazły się 
zapisy regulujące pracę techników dentystycznych. Według art. 13.: Wykonywanie 
czynności techniczno-dentystycznych przez osoby nieuprawnione do wykonywania 
praktyki lekarsko-dentystycznej, dozwolone jest wyłącznie pod kierunkiem i na za-
mówienie lekarza-dentysty; osoby te nie mają prawa bezpośredniego stykania się z pa-
cjentem, używania jakichkolwiek tytułów, reklamowania się, umieszczania szyldów, 
tablic i ogłaszania się z wyjątkiem ogłaszania się w prasie fachowej8. Jak widać, stosu-
nek do nieuprawnionych techników był niezwykle restrykcyjny. Rzecz jasna, było to 
spowodowane dbałością o pacjenta i poziom świadczonych usług, jednak w sytuacji 
ograniczonego dostępu do opieki dentystycznej mogło przynosić wiele negatywnych 
skutków. Art. 13-24 zawierały wyjątki od powyższego zapisu i precyzowały, którzy 
technicy i w jakich wypadkach mogli pracować samodzielnie – odmienne postanowie-
nia dotyczyły określonych grup województw. Techników lwowskich dotyczył art. 14.: 
Na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopol-
skiego i na wchodzącej w skład województwa śląskiego części Śląska Cieszyńskiego, 
mogą wykonywać samodzielnie czynności techniczno-dentystyczne ci technicy denty-
styczni, którzy posiadają obywatelstwo polskie i uzyskali koncesję na wykonywanie 
przemysłu techniczno-dentystycznego w myśl rozporządzenia austriackiego Ministra 
Handlu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 1892 r. 
[…] Minister Spraw Wewnętrznych może wydawać wyjątkowo nowe pozwolenia tym 
technikom dentystycznym, którzy w dniu 1 stycznia 1927 r. posiadali już przynajmniej 
7 (siedem) lat nauki i praktyki zawodowej, odbytej na obszarze, wymienionym w ustę-
pie pierwszym artykułu niniejszego. Prawo zgłoszenia o nadanie tych zezwoleń ga-
śnie w dniu 31 grudnia 1927 r.9. Dla porównania, postanowienia kolejnego artykułu, 

7 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o wykonywaniu praktyki 
dentystycznej. Dz. U. 1927, poz. 476. Cyt. za: art. 2., p. 1-7.

8 Ibid., art. 13. Pisownia i interpunkcja we wszystkich cytatach została uwspółcześniona.
9 Ibid., art. 14
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obejmujące województwa: pomorskie, poznańskie i górnośląską część województwa 
śląskiego, zakładały, iż technicy z uprawieniami leczenia w Kasach Chorych, nadany-
mi przez odpowiedzialne organy niemieckie, a także ci, którzy rozpoczęli naukę przed 
1 stycznia 1920 r. i obowiązkową trzyletnią praktykę ukończyli przed 1927 r., mogli 
prowadzić samodzielną działalność. W tym świetle 7 lat praktyki, wymaganej na ob-
szarze byłego zaboru austriackiego, zdaje się stanowić niezwykle wysokie, a jednocze-
śnie niesprawiedliwe wymagania. Korzystanie z jakichkolwiek uprawnień wiązało się 
z koniecznością rejestracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych10, które opracowało 
specjalne przepisy dotyczące prowadzenia i zaopatrzenia pracowni techniczno-denty-
stycznych11.

Rozporządzenie bardzo wyraźnie rozgraniczało zakres kompetencji poszczegól-
nych pracowników dentystycznych: Uprawnieni technicy dentystyczni i technicy den-
tystyczni nie mogą posiadać w swych pracowniach, względnie pomieszczeniach, mają-
cych bezpośrednie połączenie z pracownią, narzędzi i przyrządów oraz jakichkolwiek 
środków, które służą do wykonywania czynności i zabiegów, dozwolonych wyłącznie 
lekarzom-dentystom. Technicy dentystyczni nie mogą posiadać narzędzi i przyrządów 
do wykonywania czynności i zabiegów, dozwolonych wyłącznie uprawionym techni-
kom dentystycznym12.

Ustawodawca przewidział szczegółowe zasady kontroli i sankcji, które zawarto 
w Części III. Postanowienia ogólne i karne, przede wszystkim w art. 27.: Winni na-
ruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia oraz rozporządzeń lub zarządzeń, wy-
danych na jego podstawie, o ile dany czyn nie ulega karze surowszej, będą karani 
aresztem do 6 tygodni i grzywną do 500 zł lub jedną z tych kar. W razie niemożno-
ści ściągnięcia grzywny, władza orzekająca oznaczy w orzeczeniu karę zastępczego 
aresztu według swego uznania, jednak nie ponad 2 tygodnie. Władza administracyjna 
II instancji może osoby ukarane dwukrotnie – na podstawie postanowień niniejszego 
artykułu – pozbawić prawa wykonywania czynności zawodowych na czas od miesięcy 
dwóch do lat trzech13. 

Restrykcyjne rozporządzenie najsilniej dotknęło ziemie byłego zaboru austriackie-
go, dla mieszkańców których przewidziano najbardziej rygorystyczne warunki uzyska-
nia uprawień, zarówno lekarsko-, jak i techniczno-dentystycznych. Choć, jak wcześniej 
wspomniano, na tle pozostałych obszarów Polski, dentystyka lwowska prezentowała 
wysoki poziom i korzystny stosunek potencjalnych pacjentów przypadających na jed-
nego lekarza, wejście w życie ustawy nie tylko zahamowało dynamikę wzrostu kadry 

10 Ibid., art. 21
11 Ibid., art. 22
12 Ibid., art. 23
13 Ibid., art. 27
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dentystycznej, ale również wpłynęło na degradację i znaczne pogorszenie sytuacji eko-
nomicznej nieuprawnionych techników dentystycznych.

Przedstawiciele zawodu z województwa lwowskiego od 1912 r. byli zrzeszeni 
w Związku Zawodowym Techników Dentystycznych we Lwowie. 25-lecie stowarzy-
szenia zostało uczczone wydaniem jubileuszowej jednodniówki14, która ukazała się 9 
stycznia 1938 r.

Publikacja o grzbiecie wysokości 25 centymetrów licząca 32 strony, została opra-
wiona w skromną pod względem graficznym, cienką, kartonową okładkę. Prostymi, 
bezszeryfowymi wersalikami zapisano wyśrodkowany tytuł: 25-letni jubileusz Związ-
ku Zawodowego Techników Dentystycznych we Lwowie. 1912-1937. Jednodniówka 
jubileuszowa, zaś poniżej zamieszczono datę: styczeń 1938. Jedyne urozmaicenie sta-
nowił kolor – tekst zarówno na pierwszej, jak i pozostałych trzech stronach okład-
ki, wydrukowano w odcieniu ciemnozielonym. Na dole drugiej strony znalazła się 
informacja, że druk powielono w Nowej Drukarni Lwowskiej, mieszczącej się przy 
ul. Akademickiej 16; pozostałą przestrzeń – podobnie jak na ostatniej stronie – zajęła 
reklama preparatu Para Cement. Na trzeciej prezentowano 5. numer dwumiesięcznika 
„Czasopismo Dentystyczne”15. W jednodniówce zamieszczono łącznie aż 21 reklam, 
nie pojawiły się natomiast żadne fotografie ani grafiki – nie licząc elementów ogłoszeń. 
Edytorsko oszczędnie, lecz starannie, wykonano całą publikację, z konsekwencją sto-
sowano jednolity układ strony i kroje pisma, choć w niektórych miejscach nie ustrze-
żono się uchybień. Tekst złożono w jednej szpalcie, wyrównanej do obu marginesów, 
kolejne artykuły zaczynały się od kolumny opuszczonej o 1/3 strony. Paginę cyfrową 
umieszczono na górnym marginesie, nie zastosowano żywej paginy.

Na pierwszej stronie powtórzono tytuł oraz podano dokładną datę wydania – 9  1938 
r. i informację o twórcach jednodniówki – komitet redakcyjny Związku Zawodowego 
Techników Dentystycznych we Lwowie odsyłał do swego lokalu przy placu Benedyk-
tyńskim 2. Jako redaktora odpowiedzialnego wymieniono M. Kesslera, o którym nie 
odnajdujemy żadnych informacji na łamach broszury. Z dużym prawdopodobieństwem 
można jednak stwierdzić, iż był to Marian Augustyn Kessler, urodzony w 1891 r., od 
1927 r. posiadający uprawnienia samodzielnego technika dentystycznego, wykonujący 
praktykę we Lwowie, przy placu Benedyktyńskim 1016. Na tejże stronie znalazł się 

14 Jednodniówka jubileuszowa Związku Zawodowego Techników Dentystycznych we Lwowie: 1912-
1937. Red. Marian Kessler. Lwów 1938

15 „Czasopismo Dentystyczne: Oficjalny Organ Gremium Uprawnionych Dentystów Techników. Dwu-
miesięcznik poświęcony wiedzy i sprawom zawodowym”, ukazywało się we Lwowie w latach 1931-1939 
w nakładzie 3500 egzemplarzy. Pierwszym redaktorem był Józef Bohosiewicz, kolejnym – od 1932 r. 
Albert Katz, a od 1937 r. Karol Spitz. Vide: Jerzy Jarowiecki, Barbara Góra, Prasa lwowska w dwudzie-
stoleciu międzywojennym. Próba bibliografii. Kraków 1994 s. 104-105 poz. 245

16 Conf.: Urzędowy spis: lekarzy, lekarzy-dentystów, farmaceutów, felczerów, pielęgniarek, położnych, 
uprawnionych i samodzielnych techników dentystycznych oraz wykazy: aptek, szpitali, ubezpieczalni 
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także spis treści, okolony cienką, czarną ramką, który objął dziewięć pozycji: artykuł 
wstępny, dwa doniesienia prasowe oraz sześć tekstów oryginalnych; jedynie przy tych 
ostatnich podano inicjały imion i nazwiska autorów.

Na stronie 3 Do kolegów! zwrócili się członkowie Związku Zawodowego Techni-
ków Dentystycznych we Lwowie, przedstawiając wyjątkowo trudną sytuację ekono-
miczną nieuprawnionych techników dentystycznych. Zapowiadali, iż będą dążyć do 
rozszerzenia ustawy dent.[ystycznej]17 z r. 1927, by objęła nie tylko tę garstkę, która 
uprawnienie uzyskała, ale i te masy techników którzy, aczkolwiek nie są „uprawnieni”, 
w życiu praktycznym niejednokrotnie swą pełną dojrzałość – w zawodzie dentystycz-
nym wykazali18. Podkreślali, iż posiadają wsparcie niektórych uprawnionych techni-
ków, a nawet lekarzy dentystów. Zapoznano również czytelników z celem wydania jed-
nodniówki: Celem naszego biuletynu jest zorganizowanie ogółu kolegów w szeregach 
naszego związku. Każdy technik po zaznajomieniu się z niniejszym biuletynem, winien 
zgłosić swój akces jak najszybciej do związku, bo jedynie w zwartym i karnym szeregu 
jest nasza siła, leży nasz los i nadzieja lepszego jutra19. 25-letni jubileusz potraktowano 
jako pretekst do podjęcia dyskusji i zaktywizowania środowiska do walki o popra-
wę bytu techników oraz nagłośnienia problemu w społeczeństwie. Przyjęte założenia 
wpłynęły na kształt jednodniówki, w której zabrakło elementów charakterystycznych 
dla wydawnictw jubileuszowych: nie zamieszczono historii Związku, nie przedstawio-
no sylwetek założycieli ani członków, nie opublikowano tekstów okolicznościowych, 
życzeń, podziękowań ani gratulacji.

Najczęściej podejmowanym tematem była oczywiście ustawa dentystyczna z 1927 
r., skutki jej wprowadzenia oraz propozycje działań, mających zniwelować negatywne 
konsekwencje, wynikające z obowiązującego prawodawstwa; wypowiadano się także 
o związanych z tym zadaniach Związku. Pozostałe artykuły dotyczyły różnych zagad-
nień dentystycznych.

Redaktor jednodniówki, Marian Kessler, był również autorem jednego z tekstów. 
Na stronach 21-27 omówił Cele i zadania Związku Zawodowego Techników Denty-
stycznych, chcąc wywołać poruszenie opinii tak kolegów jak i szerokiej rzeszy sympa-
tyków, oraz tych co dotychczas są w mniemaniu, że wytępieniem pomocników zdążają 
do rozwiązania tak palącego problemu, jak „praktyka pokątna”20. Rozpoczął od po-
wołania się na artykuł J. Kunickiego, opublikowany w czasopiśmie „Dentistische-Re-

społecznych, ośrodków zdrowia, przychodni samodzielnych oraz centrali i filii Państwowej Szkoły Higie-
ny. Cz. VII. Uprawnieni i samodzielni technicy dentystyczni. Warszawa 1939 s. 10

17 W omawianym tekście źródłowym zostały zastosowane liczne skróty: dent. – dentystyczna, upr. – 
uprawniony, nieupr. – nieuprawniony

18 Związek Zawodowy Techników Dentystycznych we Lwowie, Do Kolegów. W:  Jednodniówka jubi-
leuszowa…, s. 3

19 Ibid.
20 Marian Kessler: Cele i zadania Związku Zawodowego Techników Dentystycznych, ibid., s. 21
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form”, wydanym w Kołomyi w 1930 r., dotyczący VI Międzynarodowego Kongresu 
Dentystów-Techników, który odbył się w Dreźnie w dniach 17-19 września 1930 r. pod 
przewodnictwem Juliusza Bacha. Kunicki opisał w nim swoje wrażenia po rozmowie 
z Martinem Teicherem, przewodniczącym zawodowego instytutu dokształcającego dla 
techników dentystycznych. Dotyczyła ona roli i zadań tego typu placówek, organi-
zowanych przez Związek Zawodowy Techników-Dentystów Rzeszy Niemieckiej od 
początku XX w. Związek w 1923 r. powołał także Lern und Weiterbildungsinstitut für 
Dentisten (Instytut Nauki Dentystycznej), od 1926 r. działający jako uczelnia publicz-
na pod nadzorem Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Program nauczania obejmował: 
anatomię (histologię, ćwiczenia mikroskopijne, historię rozwoju, fizjologię, bakterio-
logię, patologię ogólną i terapię), anatomię specjalną (patologię i terapię jamy ustnej), 
schorzenia miazgi, preparowanie i wypełnienia metalami plastycznymi, złote i porcela-
nowe wypełnienia, szczęka i protetyka, ekstrakcje, roentgen oraz farmakologia. Autor, 
będący pod dużym wrażeniem osiągnięć niemieckich techników, porównał je z sytu-
acją w Polsce, z przykrością stwierdzając, iż polskie stowarzyszenia nie mają nawet 
organów prasowych na zadowalającym poziomie. Zaapelował do polskiego środowi-
ska, by podążać za trendami wyznaczanymi przez Niemcy, Austrię czy Czechosłowa-
cję i stworzyć silny, skonsolidowany związek zawodowy. Kessler poparł Kunickiego, 
a jego spostrzeżenia rozszerzył o analizę przyczyn krytycznej sytuacji. Upatrywał ich 
w błędach popełnionych w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości, kiedy 
nie dołożono dostatecznych starań, by stworzyć silne podstawy dla rozwoju zawodu, 
przede wszystkim w zakresie zaplecza edukacyjnego. W kolejnych akapitach krytycz-
nie wypowiedział się o ustawie dentystycznej, zarzucając, iż zamiast wzorować się 
na ustawodawstwie państw kulturalnych, wprowadzono ustawę wschodnią21. Winni 
jej kształtu byli, zdaniem Kesslera, sami przedstawiciele zawodu: W chwili ukazania 
się ustawy o praktyce dentystycznej, uprzytomnili sobie nasi starsi koledzy, że nabyte 
prawa są zagrożone, więc na gwałt rozpoczęto kontrakcję. Zorganizowany strajk udał 
się w stu proc. i w. i. [?] wystąpień uwieńczonych zostało, przyznaniem prawa do 
samodzielnego wykonywania praktyki dentystycznej, nie wszystkim wprawdzie, lecz 
mającym ponad 7 lat praktyki. Ci co dostali uprawnienia, oszołomieni sukcesem, po-
przestali na tym i więcej ani organizacją ani pracą nad kulturą zawodu nie zajmowali 
się, poprzestając jedynie na zabezpieczeniu swoich osobistych interesów22. Skutki roz-
porządzenia podsumował, charakteryzując trzy, główne negatywne aspekty, wymaga-
jące – jego zdaniem – natychmiastowej zmiany: Błędy do naprawienia są następujące: 
1) Wspomaganie w opracowaniu ustawy przyznającej równe prawa tym wszystkim 
współtowarzyszom, którym brakowało niejednokrotnie kilka miesięcy do czasokresu 
przewidzianego ustawą i zostali z dobrodziejstwa ustawy wyeliminowani; 2) Przywró-

21 Ibid., s. 24
22 Ibid.
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cenie prawa korzystania z ubezpieczenia pracowników umysłowych. Bo dotychczas 
Ubezpieczalnia Społeczna interpretuje ustawę dent. w ten sposób, że techników den-
tystycznych nieupr. zalicza do personelu dentystycznego niekwalifikowanego, a tym 
samym zalicza techn.-dent. do kategorii pracowników fizycznych. 3) Definitywne za-
mknięcie przypływu nowych uczniów23.

W wypowiedzi Kesslera, który posiadał tytuł samodzielnego technika,  widać dużą 
troskę o losy kolegów po fachu. Podkreślał on, że zaistniała sytuacja niejako wymu-
szała nielegalną działalność nieuprawnionych techników dentystycznych, a na jej za-
niechanie mogły wpłynąć: stworzenie instytucji, zajmującej się przyjmowaniem no-
wych uczniów, powołanie do życia komisji egzaminacyjnej dla uczniów i młodych 
pracowników oraz utworzenie specjalnych kursów dokształcających. Należało także 
niezwłocznie opracować projekt noweli do ustawy i ustalić wysokość wynagrodze-
nia dla wykwalifikowanych pomocników techników dentystycznych. Najważniejszy 
postulat zakładał, iż powinno się: wnieść memoriał do władz, celem uzyskania prawa 
wykonywania praktyki dentystycznej, tym wszystkim, którzy dostali uprawnienia na 
cały obszar Rzpl. [Rzeczypospolitej] (Według ostatniej statystyki czasopisma lekar-
skiego, wypada 1 lekarz na 6.000 mieszkańców w miastach, które liczą poniżej 50.000 
mieszkańców, a 1 lekarz-dentysta na około 35.000 mieszkańców, w miejscowościach 
mniejszych)24. Przytoczenie statystyk jako argumentu świadczy nie tylko o dobrym 
zorientowaniu w środowisku, ale również o świadomości znaczenia opieki medycznej 
dla rozwoju społeczeństwa. Pod tekstem głównym autor jako przykład przytoczył i fa-
chowo skomentował nowele do ustaw dentystycznych w Czechosłowacji i Jugosławii.

Na temat działalności Związku Zawodowego Techników Dentystycznych we Lwo-
wie krytycznie wypowiedział się także S. Litwak25 z Tarnowa w artykule Konieczność 
silnej organizacji, opublikowanym na stronach 9-11. Rozpoczął go od smutnej kon-
statacji: Jubileusz 25-lecia istnienia naszej organizacji zawodowej stałby się niewąt-
pliwie wielkim świętem dla wszystkich techników – jak to bywa w takich wypadkach 
w innych związkach zawodowych – gdyby Związek nasz przez ten okres spełniał swą 
właściwą funkcję. Niestety jubileusz ten przejdzie bez większego echa, bo czyż technik 
dentystyczny może mieć tak silne zainteresowanie dla swego związku, jak inni pra-
cownicy dla swoich organizacji zawodowych?26 Zarzucił, iż Związek nigdy nie trakto-
wał priorytetowo poprawy bytu codziennego swoich członków, szczególnie w kryzy-
sowym okresie, jaki nastąpił po 10 czerwca 1927 r. Spowodowało to rozwój praktyk 

23 Ibid., s. 25
24 Ibid.
25 Można domniemywać, iż S. Litwak należał do nieuprawionych techników dentystycznych. Świadczy 

o tym fragment artykułu: Przecież upr. technicy dent. nie nabywali swoich wiadomości zawodowych inną 
drogą aniżeli my (…) – S. Litwak: Konieczność silnej organizacji, ibid., s. 9

26  Ibid.
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nielegalnych, przede wszystkim wykonywania doraźnych zabiegów bez należytych 
uprawnień. Jednak – co podkreślał autor – te „fuszerki” cieszyły się w społeczeństwie 
znaczną popularnością i uznaniem, gdyż pacjenci byli zdolni właściwie ocenić wysokie 
kwalifikacje zawodowe techników. Podkreślał również, iż uprawnieni i nieuprawnieni 
technicy zdobywali umiejętności i wykształcenie zawodowe w ten sam sposób, przy 
czym zdarzało się, iż nieuprawnieni posiadali większe doświadczenie. Napływ nowych 
młodych pracowników i niemożność usamodzielnienia się starszej kadry techników, 
wpływały na zdecydowanie Litwaka, który w ostrych słowach domagał się zmiany 
ustawy dentystycznej: Władze winny zalegalizować faktyczny stan rzeczy, biorąc pod 
uwagę, że szczupła ilość lekarzy-dentystów nie jest w stanie zaspokoić potrzeb społe-
czeństwa w tej dziedzinie. Zresztą nie pomogą tu żadne represje, bo każdy człowiek 
(a więc także i technik dentystyczny) ma prawo do życia, a prawo to silniejsze jest od 
litery ustawy27. Jednocześnie autor był świadomy, iż część winy ponoszą sami technicy, 
a szczególnie ci z nich, którzy – uważając się za warstwę inteligencką – nie chcieli asy-
milować się z klasą pracującą, odnosili się do robotników z lekceważeniem i pogardą, 
podczas gdy – zdaniem Litwaka – stworzenie związku o charakterze klasowym, na 
wzór środowisk robotniczych, mogło znacznie polepszyć sytuację. Silnie argumento-
wał swoje stanowisko: Tymczasem robotnicy fizyczni dzięki silnym związkom zawo-
dowym wywalczyli sobie lepsze płace od nas. Robotnik magistracki np. zarabia 3-4 zł. 
dziennie, a technik dentystyczny – w najlepszym razie – marne kilkadziesiąt złotych 
miesięcznie. Czy w takich warunkach może istnieć różnica między technikiem dent. 
a robotnikiem fizycznym? Zachowanie tej różnicy jest dla nas przepaścią, która leży 
tylko w interesie pracodawców. Ta oczywista prawda musi dotrzeć do świadomości 
każdego technika. Wszelkie twierdzenia o obniżeniu prestiżu zawodu pozbawione są 
podstaw, bo prestiż zawodu obniżają tylko pracodawcy, którzy sami dorabiają się ma-
jątków, a technikom dają głodowe płace28. Jako przykład właściwej reorganizacji po-
dał Związek Zawodowy Techników Dentystycznych w Tarnowie, działający na wzór 
związków klasowych. Tekst zakończył apelem o konieczność ustalenia konkretnego 
planu reorganizacji podczas zjazdu delegatów we Lwowie, planowanego na 9 stycznia 
1938 r. Należy podkreślić trafność spostrzeżeń zaangażowanego autora, którego wypo-
wiedź, mimo zdecydowanych poglądów, pozostała wyważona.

Wyróżnione mniejszym stopniem pisma nad tekstem głównym motto artykułu Ma-
jera Granika29 Odwrotna strona medalu: Prawnie czy sprawiedliwie?! brzmiało: Gdy 
szukamy prawa u góry, musimy być sami sprawiedliwi wobec dołu. O tym, że ta mak-

27 Ibid., s. 9-10
28 Ibid., s. 10
29 W jednodniówce figuruje jako M. Granik, jednak najprawdopodobniej to Majer Granik, urodzony 

w 1900 r., od 1927 r. wykonujący zawód technika dentystycznego w Zabłotowie. Vide: Urzędowy spis… 
Cz. VII Uprawnieni i samodzielni technicy dentystyczni, s. 7
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syma przyświecała autorowi, świadczą zarówno ton i język wypowiedzi, jak i sposób 
ujęcia tematu – omówienie sytuacji nieuprawnionych techników dentystycznych po 
wprowadzeniu ustawy. Przemyślany wywód rozpoczął od wyróżnienia i charakterysty-
ki trzech grup techników zainteresowanych ustawą: Pierwsza chciałaby, ze zrozumiałą 
niecierpliwością, ustawę, która już weszła w życie zanulować. Druga, reprezentująca 
oś, zachowuje się cicho, gdy się porusza, to w przeciwnym kierunku, który po roz-
ważeniu, nie jest pożądany. Trzecia warstwa to są ci, którzy zostali przez ustawę po 
macoszemu potraktowani. Tym trzem ugrupowaniom, które mają rację lub jej nie mają, 
należy zależnie od strony medalu albo przyznać słuszność albo im odmówić30. Zwró-
cił również uwagę, iż niezależnie od celu, do którego się dąży, człowiekiem powinny 
kierować szczere pobudki. Powołał się w tym względzie na niemieckie środowisko 
dentystyczne, w którym, przy przyjętej wolności leczenia, panowało przekonanie: Pra-
cuj, skoro umiesz, jeżeli nie umiesz, a będziesz pracował, to cię sprawiedliwość dosię-
gnie!31 Diametralnie odmienna była sytuacja w Polsce; warto przytoczyć tę wyjątkowo 
trafną część wypowiedzi Granika, którego uwagi znacznie odbiegały od spostrzeżeń 
kolegów po fachu: U nas w Polsce jeden ściga drugiego, jeden poluje na drugiego. Le-
karze wiodą wojnę z upr. tech. dent., upr. tech. dent. z tzw. partaczami. Dalej wyjaśnia: 
Słowo „partacz” oznacza właściwie osobnika, który nie zna swojego zawodu, który 
psuje robotę. Można by zatem mówić o dobrze i źle pracujących, a partaczów można 
znaleźć w każdym obozie. Wtedy można będzie odróżnić dyplomowanych partaczy 
lekarzy od partaczy ustawowo upr. techn. dent., od nieprawnie pracujących techn. Ani 
dyplom ani prawo nie chroni przed partaczami – słusznie zauważa. Odwrotnie, bez 
dyplomu można być dobrym fachowcem, podobnie jak można uchodzić za człowieka 
wykształconego, mimo że się nie uczęszczało do szkół i nie posiada świadectw. Prze-
ciwieństwem człowieka o szkolnym wykształceniu jest samouk. Nierzadko się zdarza, 
że samouk posiada dużo więcej wiedzy aniżeli ten, który uczęszcza do szkół. Da się to 
łatwo tym udowodnić, że samoukiem kierują pobudki wewnętrzne. Uczy się. bo to jest 
dla niego koniecznością, bo ma szczere zamiłowanie do zdobywania wiedzy, podczas 
gdy inni uczęszczają do szkół często pod przymusem, naukę traktują pobieżnie, sami 
się zdumiewają, gdy ich pewnego dnia uznają dojrzałymi32. Jak widać, Granik nie ne-
gował wartości żadnej z grup pracowników dentystycznych, jednak jasno wskazywał, 
że to poziom faktycznej wiedzy powinien decydować o statusie fachowca. Obecna 
w zawodzie hierarchizacja generowała problemy, ponieważ nie była postrzegana jako 
relacja mistrz – uczeń. Lekarze dentyści odnosili się z pogardą do uprawnionych tech-
ników, ci zaś – do nieuprawnionych, podczas gdy należało wykazywać dbałość do roz-

30 M. Granik: Odwrotna strona medalu: Prawnie czy sprawiedliwie?! W: Jednodniówka jubileuszo-
wa…, s. 18

31 Ibid., s. 19
32 Ibid.
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wój i kształcenie niższych stopniem. Autor przewidywał, że w kolejnych latach jeszcze 
bardziej pogorszy to, i tak trudną, sytuację: To przeoczenie, ten brak zrozumienia to się 
kiedyś zemści. Już za kilka lat będzie tytuł upr. techn. dent. na szyldzie z dawnych do-
brych czasów, mniej pięknie brzmiał33. Propozycja jej rozwiązania także odbiegała od 
koncepcji innych autorów, jednocześnie wydając się najtrafniejszą. Twierdził bowiem, 
iż należy rozpocząć od uświadamiania społeczeństwa, potencjalnych pacjentów, w za-
kresie znaczenia dentystyki, jej specyfiki i możliwości, ponieważ: W czasach, gdy nas: 
piękny zawód staje się gałęzią naukową i podniósł się do znaczenia wielkiej sztuki, fa-
brykant podsuwa dentyście materiał, który fachowiec chciwie chwyta i używa go czę-
sto ze szkodą dla pacjenta. Liczne białe metale o różnych nazwach i cenach prowadzą 
tylko do dezorientacji i odwracają uwagę publiczności od rzeczy najważniejszej: „od 
precyzyjnej pracy konstrukcyjnej”!34 Apelował o uczciwą pracę i nie wykorzystywanie 
tytułów do zasłaniania się przed ewentualnymi błędami, o troskę o pacjenta i świa-
dome wykorzystanie wiedzy i umiejętności. Artykuł zakończył uwagą skierowaną do 
uprawnionych techników dentystycznych: W istotnym interesie upr. techn. dent. leży 
stwarzać szkoły dla następców i działać nauczycielsko. Dentystyka jest sztuką, jest na-
uką. Wczorajszy technik dentystyczny był mechanikiem, rzemieślnikiem – dzisiejszy 
jest naukowcem-artystą35.

M. Granik, zgodnie z postulatami kierowanymi do całego środowiska, chętnie dzielił 
się swoją wiedzą i doświadczeniem. Znalazło to wyraz w tekście Zabiegi pomocnicze 
w laboratorium, stanowiącym opis przeprowadzenia sześciu zabiegów – przypadków, 
w których, z braku potrzebnych narzędzi lub materiałów, trzeba było sobie radzić wła-
snym sprytem i środkami, stojącymi w danej chwili do dyspozycji36. Fachowy  język, 
szczegółowość i konkretność świadczyły o profesjonalizmie autora, który scharakte-
ryzował dwa zabiegi wykonania mostka w przednim uzębieniu oraz sytuację wyma-
gającą wstawienia zęba ćwiekowego lub korony pochewkowej, kiedy jednak pacjent 
życzył sobie korony metalowej. Opisał również przypadek dotykania przez zęby trzo-
nowe przeciwnej szczęki przy sporządzaniu dostawki kauczukowej i jego rozwiązanie 
bez zastosowania płaszczyzn zgryzowych Kruppa, a także wstawienie dolnej czwórki 
i piątki po preparacji korzeni. Jedna z sytuacji nie miała charakteru laboratoryjnego, 
jednak została uwzględniona z powodu zastosowanej techniki – wstawienia wypełnień 
z amalgamu srebra z użyciem pierścienia z Randolfu. Granik zachęcał kolegów do pu-
blikowania podobnych artykułów, które w jego mniemaniu, mogły okazać się bardziej 
przydatne niż literatura podręcznikowa, ze względu na ograniczone zaplecze materia-
łowe i narzędziowe.

33 Ibid.
34  Ibid., s. 20
35 Ibid.
36 Idem, Zabiegi pomocnicze w laboratorium, ibid., s. 5
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Ostatni z artykułów przeglądowych to pięciostronicowa Historia dentystyki37 Al-
freda Ranka38, w tłumaczeniu M. Kesslera. Objęła ona dzieje dentystyki od starożyt-
ności i domniemanych praktyk w Egipcie, przez informacje pochodzące z wykopalisk 
w okolicach Campanii, gdzie w grobowcach znaleziono dobrze zachowane mostki 
i protezy, po wiązanie zębów złotym drutem w Grecji i Rzymie, o czym w jednym ze 
swoich dzieł wspominał Cyceron. Praktyki średniowieczne autor odtworzył na podsta-
wie satyrycznych rysunków, przedstawiających sposoby wyrywania i leczenia zębów, 
natomiast dzieje od początku XVI w. zrelacjonował powołując się na najważniejsze 
postacie i dzieła literackie. Wśród nich szczegółowo zaprezentował zakonnika Leon-
harda Trurnneysera De Thurma, który farbykował zęby z zębów hipopotama, Pierre’a 
Faucharda i jego Chirurgię dentystyczną, wydaną w Paryżu w 1728, będącą pionierską 
publikacją w całości poświęconą dentystyce oraz książkę Claude Moutona Essai d’o-
dontotechnie ou Dissertation sur les dents artificielles (1761), w której po raz pierw-
szy zamieszczono zalecenie używania koronek złotych na boczne, a emaliowanych 
na przednie zęby. Dentystykę XIX-wieczną przybliżył opisując konkretne stosowane 
ówcześnie praktyki oraz innowacje, mające największy wpływ na rozwój tej gałęzi me-
dycyny. Ujęcie tematu wskazywało na dużą wiedzę i oczytanie autora, który umiejętnie 
wartościował piśmiennictwo, wyłuskując z niego najistotniejsze szczegóły.

Dział „Głosy prasy” objął dwa teksty, będące przedrukami z dwóch różnych tytułów 
czasopism – nie podano jednak dokładnej cytaty bibliograficznej, a nawet informacji 
o dacie wydania.

Pierwszy z ich, o zbiorowym autorstwie Zarządu Głównego Wszchepolskiego 
Związku Pracowników Techniczno-Dentytycznych Rzeczypospolitej Polskiej, nosił 
tytuł Ustawa a życie, a opublikowano go w wileńskim „Der Contechniker”. Po raz 
kolejny podjęto temat ustawy, która w opinii autorów, pominęła mieszkańców byłego 
zaboru rosyjskiego. Przedstawiono ją na tle wcześniejszych aktów, regulujących pra-
wa techników dentystycznych na poszczególnych ziemiach polskich: Rozporządzenia 
Pruskiego Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 grudnia 1913 r., ustawy z dnia 2 
marca 1892 r. wydanej przez Austriackie Ministerstwo Handlu w porozumieniu z Mini-
strem Spraw Wewnętrznych oraz rosyjskiej ustawy przemysłowej z 1893 r. Zarząd za-
rzucał przede wszystkim, iż po 10 czerwca 1927 r. podział techników dentystycznych 
na kategorie doprowadził do kuriozalnej sytuacji, w której ustawowe przywileje dla 
techników o teoretycznie tych samych kwalifikacjach są różne w poszczególnych mia-

37 Alfred Rank:  Historia dentystyki, ibid., s. 13-17
38 W artykule znajdujemy informację: wstęp do historii dentystycznej, według broszurki A. Ranka, Ber-

lin [s. 13]. Nie udało się jednoznacznie rozstrzygnąć, z jakiego tytułu dokonano tłumaczenia, wiadomo 
natomiast, iż Alfred Rank był autorem wielu fachowych publikacji, w tym m. in.: Die Halbkrone und ihre 
Bedeutung beim Verschluß von Zahnlücken. Berlin 1920 oraz Das Schleifen in der Zahnheilkunde. Berlin 
1937
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stach. Nie godzili się również z degradacją i niedocenianiem techników, argumentując, 
iż o potrzebie i konieczności istnienia techników dentystycznych mogą służyć fakty, 
że 90% praktykujących lekarzy-dentystów po dziś dzień korzysta z pracy i fachowości 
techn.-dent. Wszelkie protezy i dostawki zębowe są wytworami techn.-dent., dosko-
nałość dobrze wykonanego sztucznego uzębienia może nastąpić wtedy, jeśli jest ona 
od zapoczątkowania aż do osadzenia włącznie, poruczona techn.-dent.39 Postawy au-
torów nie można uznać za roszczeniową, nie domagali się w gwałtowny sposób zmian 
w ustawie, wskazywali jedynie niekonsekwencje i niesprawiedliwości, jakie dotknęły 
techników dentystycznych ziem wschodnich. Widać było również troskę o pozytywne 
postrzeganie środowiska techników: Nieuregulowanie powyższej sprawy powoduje, 
że na łamach prasy lub specjalnie w tym celu wydawanych broszurach przez jedną 
zainteresowaną stronę, ukazują się tendencyjne artykuły, które treścią swoją godzą 
i podważają cześć i dobre imię techn.-dent. w oczach opinii publicznej, albowiem owa 
tendencyjność i stałe operowanie hasłami, jak ochrona zdrowia pacjenta, są jedynie 
chytrym wybiegiem do zdezorientowania szerokiej rzeszy ludności, korzystającej z na-
szej pracy40.

Na stronach 31-32 opublikowano list „kolegów poznańskich”, grupy techników 
dentystycznych z Poznania, który ukazał się w „Ilustrowanym Kurierze Codziennym”. 
Tytuł jasno oddawał treść: Czarne praktyki dentystów. Czy bezsensowne wyroki śmier-
ci? – list dotyczył bowiem nielegalnej działalności nieuprawnionych techników, wy-
muszonej przez krytyczne położenie ekonomiczne, spowodowane ustawą dentystycz-
ną. Poznaniacy szczerze i otwarcie zapoznali czytelników ze sposobami obchodzenia 
przepisów: W braku posad zmuszeni pracować, gdyż życie do tego zmusza – tworzą 
tzw. czarne praktyki pod firmą uprawnionych dentystów lub lekarzy dentystów, którzy 
z powodu starości lub niedomagań, nie mogąc sami wykonywać praktyki – oddają 
technikowi swą firmę za wygórowaną zapłatą. Gabinet taki płaci świadczenia socjalne 
i haracz za firmę kosztem zdrowia i kieszeni technika nieuprawnionego41. Uprawnie-
ni technicy zwalczali ten proceder, posyłając do takiego gabinetu podstawionego pa-
cjenta, a następnie zgłaszając sprawę do starostwa grodzkiego, co owocowało karami 
pieniężnymi lub pozbawieniem wolności. Autorzy wskazywali, iż chętnie zaniechaliby 
nielegalnych praktyk, gdyby tylko otrzymali prawną możliwość usamodzielnienia się, 
na przykład w drodze zdania egzaminów. Jednocześnie zapowiadali, iż w swoich dąże-
niach będą wytrwali i konsekwentni: Nie mamy żadnych środków obrony, gdyż wyjęci 
jesteśmy z pod opieki prawa – jesteśmy gnębieni i denuncjowani na każdym kroku – 

39 Zarząd Głównego Wszchepolskiego Związku Pracowników Techniczno-Dentytycznych Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Ustawa a życie, ibid., s. 29-30

40 Ibid., s. 30
41 Technicy dentystyczni Zach. Ziem R.P. w Poznaniu, Czarne praktyki dentystów. Czy bezsensowne 

wyroki śmierci?, ibid., s. 31
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dlatego, że nie mamy uprawnienia. – Jednakowoż uprawnienie do życia mamy, toteż 
będziemy tak długo wołać o sprawiedliwość, aż Rząd zrozumie naszą krzywdę i poło-
żenie, albo natrętowi da to, co mu się z nabytych praw jeszcze za zaborcy należało42.

Jednostronicowy artykuł Łącz w dentystyce napisał Oskar Raucher ze Lwowa, były 
biegły sądowy dla spraw metali szlachetnych. Omówił w nim lut dentystyczny, wyko-
rzystywany przy łączeniu koron lub innych elementów, podkreślając, iż odgrywa więc 
wybitną rolę w spajaniu koron i protez, wymaga przeto takiego doboru, iżby granica 
topliwości dorównywała danemu materiałowi i stopowi przedmiotu, – nadto zaś łącz 
zawierać musi takie składniki, jakie konieczne są, by nie podlegały w ustach żadnym 
szkodliwym wpływom chemicznym43.Trudno nie przyznać mu racji, jednak po dalszej 
lekturze można odnieść wrażenie, iż tekst ma charakter przede wszystkim reklamowy. 
Zwracając uwagę, iż dentyści przy swoich wyborach opierają się na wiedzy fachowej 
producentów, odsyłał w nawiasie do M. Zimmermana i lokalu przy ul. Św. Stanisława 
244. Dodatkowo, pod tekstem zamieszczono informację, iż czytelnicy powinni zwrócić 
uwagę na ogłoszenie ze strony 8 – opublikowano na niej całostronicową reklamę wspo-
mnianego fachowca, który oferował wymianę, kupno i sprzedaż złota i platyny do ce-
lów dentystycznych. Nie wiadomo nic na temat związku autora tekstu z reklamodawcą, 
lecz obserwowana zależność każe poddawać w wątpliwość obiektywizm Rauchera.

W jednodniówce zamieszczono łącznie aż 21 reklam – w tym sześć całostronico-
wych oraz piętnaście mniejszych – towarów i usług związanych z dentystyką. 

Na trzeciej stronie okładki prezentowano 5. numer dwumiesięcznika „Czasopismo 
Dentystyczne”, który ukazał się w 1937 r. Można było nabyć go w cenie 2 zł lub za-
prenumerować – półroczny abonament kosztował 5,50 zł, a roczny – 10 zł. Czasopi-
smo zachwalano jako jedyny w Polsce dwumiesięcznik techniczno-dentystyczny, który 
przynosi artykuły oryginalne polskich i zagranicznych autorów, referaty z wszystkich 
czasopism krajowych i zagranicznych45. Redakcja, której siedziba zlokalizowana była 
przy ul. Piekarskiej 12, zapewniała, iż „Każdy technik dentystyczny, któremu zależy na 
utrzymaniu się na współczesnym poziomie wiedzy fachowej, czyta i abonuje „Czaso-
pismo dentystyczne”46. Oferowano również bezpłatne egzemplarze promocyjne.

Na drugiej i czwartej stronie okładki znalazły się ogłoszenia zachęcające do zakupu 
preparatu „Para Cement”. W rogu pierwszego z nich umieszczono niewielki rysunek 
reklamowanego specyfiku, który zespoli wszelkie zalety najlepszych cementów denty-

42 Ibid., s. 32
43 O. Raucher: Łącz w dentystyce, ibid., s. 12
44 Trudno określić, co znajdowało się pod wskazanym adresem, wiadomo jedynie, iż nie apteka (nie 

znajdujemy adresu w Urzędowym spisie: lekarzy, lekarzy-dentystów, farmaceutów…, w wykazie aptek 
we Lwowie, zamieszczonym na s. 68-69)

45 „Czasopismo Dentystyczne” [reklama], ibid., okł. III
46 Ibid.
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stycznych47. Produkowany był przez Przemysł Chemiczny „Para” inżyniera Stanisława 
Moltera we Lwowie; informowano o możliwości wysyłania próbek na żądanie przez 
składy przyborów dentystycznych z Katowic i Lwowa. Wyjątkowo ciekawą formę 
miała druga reklama – przygotowano ją jako Zawiadomienie o usprawnieniu produkcji 
i obniżeniu cen od 15 stycznia 1938 r. Producenci zapewniali, że: Cement nasz pomimo 
znacznej zniżki cen, posiada nadal wszelkie wymogi, stawiane najlepszym cementom 
dentystycznym zarówno pod względem chemicznym jak i pod względem dobroci su-
rowców48.

Dwie reklamy dotyczyły konkretnych przyborów dentystycznych; na stronie 2, 
w atrakcyjnej graficznie formie, polecano „Angielskie świdry Ash’a”. Można podej-
rzewać, iż stanowiły produkt luksusowy, na co wskazuje zdjęcie, przedstawiające ich 
ozdobne opakowanie, oraz informacja: Ważne! Potaniały i stały się dostępne dla każ-
dego fachowca ostre, dobrze krające, gwarantowane angielskie świdry Ash’a49. Oprócz 
świdrów oferowano także „Wstrzykawki Rekord”50, które można było zamówić w Za-
kładach Chemiczno-Farmaceutycznych W. Dobrzański i S-ka lub otrzymać bezpłatnie 
przy zakupie kompletu 200 ampułek „Adralgesyny Dobrzańskiego”.

Na łamach jednodniówki ogłaszało się sześć składów materiałów dentystycznych. 
M. Artelt i syn, których sklep znajdował się we Lwowie przy ul. Chorążczyzna 8, 
reklamowali się jako najlepiej zaopatrzony skład zębów, cementów, amalgamów, in-
strumentów, aparatów technicznych i lekarskich51, zaś J. Müller polecał Excelsior, 
składnicę bogato zaopatrzoną we wszystkie wyroby krajowe i zagraniczne52, podkre-
ślając, iż posiada w asortymencie produkty Ash’a i De Treya. We Lwowie i Tarnopolu 
mieściły się oddziały hurtowni Norberta Brücka, będącego jedynym dystrybutorem 
zębów „Vita”. Klientów zachęcał hasłem: Nowoczesny ząb – w nowoczesnej prakty-
ce!53 Wytwórnia artykułów dentystycznych The Klarid Dental reklamowała się wspól-
nie z lwowską Apteką pod Złotym Jeleniem. W trosce o swoją renomę informowała: 
Z powodu ukazania się na rynku wyrobów „A.B.”, które są falsyfikatami, ostrzegamy 
przeto, że prawdziwe wyroby nasze są znaczone „A.B.” w kole z trójkątem54 – dla pew-
ności z lewej strony zamieszczono logo. Aż pięciokrotnie – na stronach 10, 13, 16, 25 
i 27 – zamieszczono ogłoszenia firmy Stanisława Grafa Dental Depot, której siedziba 
mieściła się we Lwowie przy ul. 3-go maja 12. Pod względem graficznym wszystkie 
skonstruowane były w ten sam sposób, jednak każde zachęcało do zakupu innych pro-

47 Para Cement [reklama], ibid., okł. s. II
48 Para Cement [reklama 2], ibid., okł. s. IV
49 Angielskie świdry Ash’a [reklama], ibid., s. [2]
50 Wstrzykawki Rekord [reklama], ibid., s. 11
51 M. Artelt i syn [reklama], ibid., s. 17
52 J. Müller, Excelsior [reklama], ibid., s. 23
53 Skład materiałów dentystycznych Norbert Brück [reklama], ibid., s. 32
54 Wytwórnia artykułów dentystycznych The Klarid Dental [reklama], ibid., s. 18
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duktów: m.in.zębów Atlantic55, porcelany i cementów Odnont-email56 oraz wiertarek 
elektrycznych57. Szeroki asortyment i liczba reklam pozwala przypuszczać, iż Dental 
Depot była jednym z bardziej znaczących przedsiębiorstw na lwowskim rynku mate-
riałów dentystycznych.

Jednym z najbardziej pożądanych towarów było bez wątpienia złoto dentystyczne, 
którego wytwórnie i dystrybutorzy reklamowali się sześć razy. Pięć z nich zlokalizo-
wanych było we Lwowie: rafineria i wytwórnia złota Józefa Hendela (ul. Legionów 
25), punkt skupu i sprzedaży M. Zimmermana (ul. Św. Stanisława 2), pracownia białe-
go metalu „Platiridia” (ul. Sykstuska 23), rafineria z elektryczną walcownią Edmunda 
Mariana Beera (ul. Chorążczyzna 7) oraz wytwórnia Abrahama Rapsa (ul. Legionów 
9). Dodatkowo, na stronie 15, znalazło się ogłoszenie krakowskiej wytwórni S. Vogle-
ra Dentor, której wyroby zgłoszone były w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej 
Polskiej58. Niektórzy producenci informowali natomiast o posiadaniu zezwolenia Mi-
nisterstwa Przemysłu i Handlu.

W jednodniówce znalazła się również reklama Paladinu, pierwszego małopolskie-
go laboratorium nowoczesnej protetyki dentystycznej oraz wytłoczni wszelkich protez 
i płyt podniebiennych z białego metalu59. Z usług można było skorzystać w Złoczowie 
przy ul.Kościuszki 21.

Jednodniówka jubileuszowa Związku Zawodowego Techników Dentystycznych we 
Lwowie: 1912-1937 jest bez wątpienia jednym z najwyraźniejszych świadectw reakcji 
lwowskiego środowiska techników dentystycznych na wprowadzenie Rozporządze-
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o wykonywaniu praktyki 
dentystycznej. Przemyślane, wyważone opinie nieuprawnionych techników, pozwalają 
spojrzeć z innej perspektywy na dyskutowany akt prawny, jak również znacznie posze-
rzają ogląd na dentystykę we Lwowie, w okresie międzywojennym. Choć zagadnienie 
to doczekało się kilku szczegółowych opracowań – m.in. autorstwa Małgorzaty Marcy-
siak – oraz znalazło swoje miejsce w pracach przeglądowych60, jednodniówka – nigdy 
wcześniej nie badana – przynosi wiele nowych informacji i uzupełnia te dotychczas 
zgromadzone. Uwidacznia rolę techników dentystycznych i ich znaczenie, nie tylko 
jako pracowników pomocniczych dla lekarzy stomatologów, ale również samodzielnie 
praktykujących, w sytuacji ograniczonego dostępu do usług dyplomowanych lekarzy. 
Dużą wartość źródłową mają także liczne reklamy, dające interesujące wiadomości 
o wykorzystywanych materiałach, preparatach i narzędziach. Zamieszczane dane ad-

55 Stanisław Graf, Dental Depot [reklama], ibid., s. 10
56 Stanisław Graf, Dental Depot [reklama], ibid., s. 13
57 Stanisław Graf, Dental Depot [reklama], ibid., s. 16
58 Wytwórnia złota dentystycznego Dentor [reklama], ibid., s. 15
59 Paladin [reklama], ibid., s. 22
60 Zagadnienie dentystyki lwowskiej było poruszane m.in. w pracach: Jerzy Supady: Historia dentysty-

ki w zarysie. Łódź 2010; M. Jesionowski : Historia stomatologii polskiej. Warszawa 1963
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resowe pozwalają na dokładne odtworzenie rozlokowania różnych placówek na mapie 
międzywojennego Lwowa, a – co za tym idzie – ocenę dostępności do produktów 
i świadczonych usług.
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