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Profesor zw. dr hab. n. med. Barbara Perzyna

1923–2017

Kierownik Zakładu Ortodoncji w latach 1984–1993,
wicedyrektor Instytutu Stomatologii
w latach 1982–1993

15 grudnia 2017 roku pożegnaliśmy naszego dro-
giego Nauczyciela i Mistrza, Nestora Ortodon-
cji Polskiej, Profesor zw. dr hab. n. med. Barbarę 
Perzynę. Zmarła 11 grudnia 2017 roku w wieku 94 
lat. Swoje życie zawodowe związała tylko z jedną 
uczelnią medyczną, obecnym Uniwersytetem Me-
dycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Profesor Barbara Perzyna studia dentystycz-
ne ukończyła na Uniwersytecie Poznańskim, dy-
plom lekarza dentysty otrzymała w 1949 roku, po 
czym rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta 
w Katedrze Stomatologii Zachowawczej, a od 1952 
roku kontynuowała pracę na stanowisku adiunkta 
w nowo powstałym Zakładzie Ortodoncji. 

Profesor Barbara Perzyna kolejne stanowiska, 
stopnie naukowe i tytuły zdobywała w uczelni po-
znańskiej: w 1951 roku otrzymała stopień doktora 
medycyny dentystycznej, w 1966 roku po habilita-
cji stanowisko docenta, w 1980 roku tytuł profeso-
ra nadzwyczajnego, a w 1991 roku tytuł profesora 
zwyczajnego. Jej zainteresowania badawczo-nau-
kowe ukierunkowane były od początku na terapię 
rozszczepową, a także na wprowadzenie do lecze-
nia wad zębowo-zgryzowych terapii ortodontycz-
nej z zastosowaniem aparatów stałych. Była nie-
zwykle zaangażowana w prace badawczo-naukowe 
— jako wybitny specjalista i znawca problematyki 
ortodontycznej opublikowała ponad 100 prac.

Profesor nawiązała współpracę z wieloma kli-
nikami zagranicznymi. Współpraca ta z czasem za-
mieniła się w wieloletnią przyjaźń z kierownikami 
i pracownikami uniwersytetów w Pradze, Paryżu, 
Lizbonie, Rzymie. W 1967 roku została członkiem 
Francuskiego Towarzystwa Stomatologicznego. 
Od początku powstania Polskiego Towarzystwa 
Stomatologicznego współtworzyła jego wizeru-

nek i wspierała swoim autorytetem, głęboką wie-
dzą i doświadczeniem naukowym, będąc w latach 
1977–1984 przewodniczącą Oddziału Polskiego To-
warzystwa Stomatologicznego w Poznaniu. Przez 
13 lat była opiekunem wszystkich studenckich kół 
naukowych przy Instytucie Stomatologii, co doce-
nili studenci, nadając jej w 1983 roku odznaczenie 
studenckie — „Sowę z wieńcem laurowym”. Pro-
fesor Barbara Perzyna w okresie aktywniej pra-
cy zawodowej otrzymała bardzo liczne dowody 
uznania, między innymi: Złoty Krzyż Zasługi nada-
ny jej w 1976 roku. W 1981 roku uhonorowano ją 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
w 1983 roku Polskie Towarzystwo Stomatologicz-
ne wyróżniło ją nagrodą naukową im. prof. Zeń-
czaka za całokształt pracy naukowej w ortopedii 
szczękowej, a w 1992 roku medalem XXV-lecia PTS 
w uznaniu za zasługi w rozwoju polskiej stomato-
logii. W tym samym roku otrzymała Krzyż Armii 
Krajowej za działalność podziemną w latach 1940–
1945 — jako młoda dziewczyna, już w 17 roku ży-
cia Barbara Perzyna była czynnym żołnierzem Ar-
mii Krajowej.

Kolejne lata, już po przejściu w 1993 roku na 
emeryturę, Profesor dalej poświęcała poznańskiej 
akademickiej stomatologii, szczególnie jednak naj-
bliższej jej sercu ortodoncji, z tym samym ogrom-
nym zaangażowaniem i pasją. Nadal nieprzerwanie 
współtworzyła wizerunek Polskiego Towarzystwa 
Stomatologicznego, a szczególnie Oddziału Po-
znańskiego PTS, będąc od 1993 roku przewodni-
czącą Koła Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS. Profe-
sor Barbara Perzyna zaangażowała się również we 
współtworzenie czasopisma „Poznańska Stomato-
logia” (obecnie „Dental Forum”), przyjmując na sie-
bie obowiązki recenzenta prac. Obowiązki te przy-
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jęła także pracując w kilkunastu innych komitetach 
redakcyjnych i radach naukowych fachowych cza-
sopism krajowych i zagranicznych. 

Profesor Barbara Perzyna była członkiem wielu 
towarzystw naukowych w kraju i za granicą, wie-
lu z nich była współzałożycielem, toteż wielokrot-
nie składano jej dowody uznania. Będąc kierowni-
kiem seniorem, otrzymała w 1994 roku medal „Za 
Zasługi dla Uczelni”, nadany przez senat ówczesnej 
Akademii Medycznej w Poznaniu. W 2001 roku, 
mianowana przez Ministra Sił Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej za przynależność do Armii Krajo-
wej uzyskała stopień porucznika Polskich Sił Zbroj-
nych, w 2007 roku uhonorowana została odznaką 
Weterana Walk o Niepodległość, a także uzyska-
ła tytuł Bene Merita, poprzedzony Srebrną i Złotą 
Odznaką Polskiego Towarzystwa Stomatologicz-
nego. W 2010 roku Profesor Barbara Perzyna otrzy-
mała na Uniwersytecie Jagiellońskim medal Gloria 

Orthodontiae, jedno z najwyższych odznaczeń za 
zasługi dla rozwoju polskiej ortodoncji.

Profesor była niezwykle zaangażowana jako 
wybitny nauczyciel i przyjaciel w środowisku mło-
dzieży akademickiej, młodych badaczy, intensyw-
nie działając na rzecz rozwoju młodej kadry na-
ukowej, promując nowych doktorów, recenzując 
i oceniając dorobek kandydatów do habilitacji i ty-
tułów profesorskich, ale także kształcąc wielu leka-
rzy specjalistów, jej zasługi są nie do przecenienia. 

Żegnamy Profesor Barbarę Perzynę — byłą wie-
loletnią kierownik Zakładu Ortodoncji Uniwersyte-
tu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Po-
znaniu, dla wielu z nas Przyjaciela i Nauczyciela, 
Lekarza wrażliwego na potrzeby innych, zawsze 
będziemy o Niej pamiętać, pozostanie głęboko 
w naszych sercach.

Cześć Jej pamięci.


