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Odsłonięcie tablicy upamiętniającej profesora Rudolfa Sarrazina
The unveiling of a commemorative plaque in honour of prof. Rudolf Sarrazin
Pamięć o naszych nauczycielach jest niekwestionowanym wyznacznikiem szacunku za zaangażowanie i wysiłek, jakiego dokonali przy kształceniu
i wychowaniu każdego z Nas. Dlatego też cieszyć
może fakt, że środowisko stomatologii akademickiej uhonorowało twórcę poznańskiej powojennej
stomatologii – profesora Rudolfa Sarrazina w sposób, który będzie przypominał następnym pokoleniom jego sylwetkę. 16 stycznia 2017 w Collegium
Stomatologicum Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odbyła się
uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy prof.
dr med. Rudolfa Sarrazina oraz nadania dużej sali
wykładowej w Centrum Stomatologii imienia profesora. Uroczystość prowadził prof. dr hab. Ryszard
Koczorowski, jeden z uczniów profesora Sarrazina, inicjator umieszczenia tablicy pamiątkowej
w pięknym gmachu uniwersyteckim. To szczególne wydarzenie zbiegło się z przypadającą w 2016
roku 70. rocznicą rozpoczęcia powojennych studiów stomatologicznych na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Poznańskiego oraz 110. rocznicą
urodzin profesora Rudolfa Sarrazina.

Przypomnienie sylwetki pana Profesora tym,
którzy go znali oraz przybliżenia tej zasłużonej
dla uczelni osoby tym, którzy później związani byli
z poznańską uczelnią, było też okazją do spotkania
się byłych uczniów i współpracowników profesora
z władzami i obecnymi kierownikami jednostek poznańskiej stomatologii. Uroczystość swą obecnością zaszczycili: JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkoeskiego w Poznaniu prof. dr
hab. Andrzej Tykarski, Dziekan Wydziału Lekarskiego II prof. dr hab. Zbigniew Krasiński, Kanclerz mgr
Bogdan Poniedziałek, Prodziekan ds. Stomatologii
prof. dr hab. Anna Surdacka oraz dzieci pana Profesora: córka doktor Iwona Sarrazin-Lisiak i syn – profesor chirurgii dziecięcej Olgierd Sarrazin a także
dalsza rodzina (Rycina 1). Pełnomocnik rektora ds.
Centrum Stomatologii dr hab. Agata Czajka-Jakubowska przedstawiła ważniejsze wydarzenia z życiorysu Profesora Sarrazina, a Rektor UMP w kilku
dalszych miłych słowach określił anegdotycznie
honorowanego nauczyciela i wychowawcę.
Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonał JM
Rektor UMP prof. dr hab. Andrzej Tykarski wraz

Rycina 1. Szacowne grono przybyłych Gości
Figure 1. The distinguished guests
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córką Profesora dr Iwoną Sarrazin-Lisiak (Rycina 2). Na zakończenie części oficjalnej tej uroczystości rektor UMP prof. Andrzej Tykarski oraz prof.
Ryszard Koczorowski – redaktor naczelny Dental
Forum (czasopisma, które było fundatorem tablicy pamiątkowej), wręczyli kwiaty dzieciom profesora Sarrazina z podziękowaniem za zasługi ojca
w rozwoju poznańskiej stomatologii (Rycina 3).
Cieszy fakt, że w gmachu Centrum Stomatologii UMP została zawieszona pamiątkowa tabli-

ca wspaniałego lekarza, wysoko profesjonalnego
w swoim działaniu stomatologa, który zyskał duży
szacunek wśród współpracowników, osób znających go bliżej, a także tych, którzy tylko o Profesorze słyszeli z ust jego uczniów.
W części nieoficjalnej podczas poczęstunku dla
przybyłych gości była okazja powspominać miniony okres i wielu innych naszych nauczycieli, którzy
przyczynili się do wykształcenia kilku pokoleń stomatologów na poznańskiej uczelni medycznej.

Rycina 2. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez JM Rektora UMP i córkę prof. R. Sarrazina
Figure 2. The unveiling of the commemorative plaque by the chancellor of PUMS and the daughter
of Prof. R. Sarrazin

Rycina 3. Wręczenie kwiatów najbliższej rodzinie prof. dr. med. Rudolfa Sarrazina
Figure 3. The presentation of flowers to the members of Prof. R. Sarrazin’s family
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