
Drzewo Wolności w Parku 10 tysięcy kroków w Kajetanach  

Prof. Henryk Skarżyński, laureat konkursu „Gazety Wyborczej” i TVN Ludzie Wolności 
posadził przy Światowym Centrum Słuchu dąb – symbol 25-lecia wolnej Polski.  
W uroczystym sadzeniu Drzewa Wolności towarzyszyła Profesorowi Teresa Sukniewicz-
Kleiber, była rekordzistka świata w biegu przez płotki oraz grupa gimnazjalistów i licealistów 
z implantami ślimakowymi wszczepionymi kilkanaście lat temu w Instytucie Fizjologii  
i Patologii Słuchu. Drzewko posadzone 10 października 2014 r. można obejrzeć przy głównej 
alei w Parku 10 tysięcy kroków. 

- Drzewo Wolności sadzimy po to, aby została po nas jakaś pamiątka. Abyśmy za kolejne 25 lat 
mogli się spotkać w tym samym miejscu. Sprawdzić, jak wyrosło drzewo, jak zmieniło się 
Światowe centrum Słuchu, jaki nastąpił postęp. Najważniejsze, by wyznaczyć sobie cele  
i z uporem dążyć do ich realizacji, wykorzystując szanse, jakie stawia przed nami współczesny 
świat – mówił prof. Skarżyński do grupy pacjentów 

- Obierając  zaszczytny tytuł Człowieka Wolności, który mi przypadł w wyniku głosowania  
w ogólnopolskim plebiscycie telewizji TVN i Gazety Wyborczej, dziękowałem za to, 
że  naukowcy znaleźli się w gronie wybitnych ludzi, którzy wykorzystali szansę, by być tam 
gdzie chcemy, by robić to, co możemy i pokazywać to, co potrafimy. Takich szans życzę Wam 
młodym. – dodał prof. Skarżyński. 

Park 10 tysięcy, w którym posadzone zostało Drzewo Wolności został otwarty w 2012 roku   
z okazji 20. rocznicy pierwszego w Polsce wszczepienia implantu ślimakowego osobie 
niesłyszącej. Ideę 10 tysięcy kroków zainicjowała i wspiera Teresa Sukniewicz-Kleiber. 
Promując zdrowy tryb życia, przekonuje, że 10 tysięcy kroków dziennie (6-8 km), mamy szansę 
uniknąć wielu chorób i żyć dłużej. 

Sadzenie drzewa w Parku 10 tysięcy kroków odbyło się w ramach akcji „Święto drzewa”, która 
po raz 12 jest organizowana przez Klub Gaja. W tym roku odbywa się pod hasłem „Święto 
drzewa – drzewo wolności” i została objęta patronatem Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego. 

  

  

  

  

 


