Krzysztof Osmola

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 10. rocznicy śmierci prof.
dr. hab. med. Stefana Fliegera
The unveiling of a commemorative plaque to mark the 10th anniversary of the death of
Prof. Stefan Flieger
Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Poznańska Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, która przed trzema laty obchodziła 50-lecie
działalności była niedawno miejscem szczególnej
uroczystości.
Z okazji 10. rocznicy śmierci prof. dr. hab. med.
Stefana Fliegera odsłonięto Tablicę pamiątkową
poświęconą Jego osobie. Dzieło autorstwa art.
plast. Marcina Idziaka odsłoniła żona profesora,
dr Halina Fliegerowa, w obecności zaproszonych
Gości: Prorektora UM prof. dr. hab. med. Andrzeja
Tykarskiego, Prodziekan ds. Oddziału Stomatologii prof. Anny Surdackiej, Dyrektora Szpitala im.
H. Święcickiego dr Krystyny Mackiewicz, Kierowników Klinik, Rodziny Profesora, Jego uczniów,
współpracowników i innych licznie przybyłych
osób.
O dokonaniach Profesora mówili Jego uczniowie: dr hab. n. med. Krzysztof Osmola – obecny
kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii SzczękowoTwarzowej i dr n. med. Marian T. Nowaczyk.

Prof. Stefan Flieger objął kierownictwo kliniki
w trudnym okresie na początku lat 70. Dzięki doskonałym umiejętnościom chirurgicznym i organizatorskim
rozwinął działalność w zakresie onkologii jamy ustnej
i twarzowej części czaszki oraz znacznie rozszerzył
zakres operacji ortognatycznych, wykonując pierwszą w Polsce osteotomię szczęki Le Fort III. Prowadził
intensywną działalność dydaktyczną i leczniczą. Był
też wielkim propagatorem wiedzy medycznej działając w licznych towarzystwach naukowych. Przez
wiele lat był Redaktorem Poznańskiej Stomatologii –
jedynego czasopisma publikującego wówczas wyniki
badań poznańskiego środowiska stomatologicznego,
o czym wspomniał obecny Redaktor Naczelny Dental Forum – następca prof. S. Fliegera.
Uczniowie i Współpracownicy Profesora wspominali także mniej oficjalne sytuacje, anegdoty
związane z Jego osobą, słynne powiedzonka
i dawną atmosferę szpitala i „Oddziału Szczękowego”, który był Jego dziełem.
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