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STOWARZYSZENIA ZAWODOWE

POCZĄTKI PTE
Początków Polskiego Towarzystwa En-

dodontycznego należy szukać na inter-
netowej liście dyskusyjnej „Stomatolog”. 
Lista została uruchomiona przez Micha-
ła Jóźwiaka w maju 1999 roku. W 2001 
roku – przy okazji warsztatów endo-
dontycznych, które prowadził Roman 
Borczyk – doszło do spotkania Jerzego 
Zbożenia z Michałem Jóźwiakiem. Od 
tego momentu lista nabrała cech forum 
skupiającego stomatologów o zaintereso-

waniach endodontycznych. Fascynacja 
nowoczesną endodoncją zdominowała 
w ciągu kilku miesięcy tematykę listy na 
tyle mocno, że powstała wręcz koniecz-
ność stworzenia osobnego kanału dysku-
syjnego o tym charakterze, aby odciążyć 
tematycznie listę stomatologiczną. Tak 
powstała lista dyskusyjna „Endodoncja”, 
strony internetowe www.endodoncja.pl, 
zapoczątkowane zostały spotkania „Pulp 
Fiction”, szkolenia etc.

Członkowie listy zaczęli tym samym 
tworzyć zwartą grupę przyjaciół mają-
cych te same zainteresowania i cele. Jed-
nym z takich celów stało się w pewnym 
momencie utworzenie Towarzystwa 
Endodontycznego. Polskie Towarzy-
stwo Endodontyczne (PTE) zostało 
powołane do życia w maju 2004 roku 
w Kielcach (fot. 1). Jednocześnie PTE 
stało się pełnoprawnym, 24. członkiem 
Europejskiego Stowarzyszenia Endo-
dontycznego. Grupę inicjatywną nowej 
organizacji stanowią lekarze-praktycy, 
którzy połknęli bakcyla nowoczesnej 
endodoncji, skupieni wokół listy dys-
kusyjnej www.endodoncja.pl. Nowej 
organizacji stomatologicznej przewodzą 
twórcy dyskusyjnej listy stomatologicz-
nej i endodontycznej oraz propagatorzy 
nowoczesnej endodoncji w Polsce, dr Je-
rzy Zbożeń – prezes PTE – i dr Michał 
Jóźwiak – wiceprezes.

Obok nich wśród 35 członków zało-
życieli Towarzystwa znajdujemy m.in. 
nazwiska prof. Stefana Barona i dr. 
Romana Borczyka. Dr Borczyk uważany 
jest zresztą przez bywalców obydwu list 
dyskusyjnych za jednego z prekursorów 
nowoczesnej endodoncji w Polsce.

Zarząd PTE uzupełniają:
• Marek Plebański – skarbnik,
• Mirosław Bobrecki – sekretarz,
• Monika Dzieciątkowska – przewodni-

cząca Komisji Rewizyjnej,
• Krystian Owczarczak – członek KR,
• Dariusz Skaba – członek KR.
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Dr Jerzy Zbożeń podczas jednego z wykładów.

Kielce, 22 maja 2004 r. – powołanie do życia Polskiego Towarzystwa 
Endodontycznego.

I Zjazd PTE w Starych Jabłonkach zgromadził liczne grono 
uczestników.

Patronat naukowy nad działaniami To-
warzystwa objęli Członkowie Honorowi: 
prof. zw. dr hab. Danuta Piątowska, prof. 
dr hab. n. med. Halina Pawlicka oraz prof. 
nadzw. dr hab. n. med. Jerzy Krupiński.

I ZJAZD PTE 
W STARYCH JABŁONKACH
12 maja 2005 r., po niespełna roku 

działalności, członkowie Towarzystwa 
spotkali się na historycznym, I Zjeździe 
PTE w Starych Jabłonkach, aby wziąć 
udział w sesji naukowej i wspólnie zasta-
nowić się nad kształtem i zadaniami swo-
jej organizacji (fot. 2 i 3). Współczesna 
endodoncja poczyniła olbrzymie postępy 
zarówno w dziedzinie diagnostyki, jak 
i leczenia schorzeń miazgi zębowej oraz 
patologii tkanek okołowierzchołkowych. 
Spotkanie stało się forum wymiany myśli 
i doświadczeń, jak również miejscem 
dyskusji nad tematami związanymi 
z działalnością nowo powstałego Pol-
skiego Towarzystwa Endodontycznego. 
Zjazd był też czasem wspaniałych spo-
tkań i wypoczynku od codzienności.

Potrzeba powołania takiej organizacji 
istniała od dawna, chociażby ze względu 
na szybki rozwój tej dziedziny stomato-
logii oraz potrzebę opracowania standar-
dów dla poszczególnych etapów leczenia, 
zgodnych z nowymi technologiami, przy 
akceptacji środowisk akademickich. Rów-
nież dzięki powołaniu PTE polscy endo-
donci weszli w struktury europejskie.

W dniach 18-21 maja 2006 roku 
w Starych Jabłonkach odbędzie się 
II Zjazd Polskiego Towarzystwa Endo-
dontycznego. Szczegółowe informacje 
na stronie www.endodoncja.pl lub 
w siedzibie PTE. 
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