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Prof. Henryk Skarżyński odznaczony medalem "Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” 

Prof. Henryk Skarżyński znalazł się wśród 20 osób odznaczonych medalem "Za zasługi dla 

Archidiecezji Warszawskiej”. Uroczystość odbyła się 6 stycznia 2016 r., w dniu Objawienia Pańskiego, 

w archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Medale wręczał Kardynał Kazimierz Nycz. 

Jak czytamy w laudacji przygotowanej z tej okazji na cześć prof. Henryka Skarżyńskiego „Profesor to 

wybitny lekarz, uczony, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Dzięki jego inicjatywie powstało 

Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach pod Warszawą, unikatowa placówka w obszarze nauki i 

medycyny, wykonująca najwięcej na świecie operacji poprawiających słuch. Jego metoda leczenia 

częściowej głuchoty uważana jest za polską specjalność i znana jest pod nazwa „metoda Skarżyskiego”. 

Wielka pasją Profesora Skarżyńskiego jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, co wyraża się w 

codziennej działalności klinicznej, naukowej i dydaktycznej”.  

- Cieszę się, że mogę w taki symboliczny sposób wyrazić wdzięczność wszystkim dziś odznaczonym – 

mówił Kardynał Nycz podczas uroczystości. – Dziękując, życzę wszystkim, aby dalsza praca w rodzinach, 

w parafiach, wszędzie tam gdzie żyjecie była równie owocna. Wszystkim Państwu życzę wielu długich, 

szczęśliwych i błogosławionych lat – dodał Kardynał.  

- Praca dla drugiej osoby jest zawsze pewnego rodzaju poświęceniem, nie da się tego zrobić "z urzędu”, 
bez szczególnego zaangażowania, zwłaszcza w odniesienie do dzieci. One sprawiają nam najwięcej 
radości. Kiedy widzimy, że kilkumiesięczne dzieci po roku słyszą, uczą się kolejnego języka, to czujemy 
się, jakbyśmy dali im nowe życie - mówił po odebraniu medalu prof. Skarżyński. 

Dodał, że polscy pacjenci są jednymi z pierwszych, którzy mają dostęp do najnowszych technologii, co 
oznacza, że w Światowym Centrum Słuchu mogą skorzystać z najnowszych osiągnięć nauki i medycyny. 

Medal "Za Zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” przyznawany jest od 2009 r. Odznaczenie to 

otrzymują przede wszystkim świeccy zaangażowani w prace na rzecz swojej parafii lub diecezji. 

Odznaczenie to przyznawane jest za wyjątkowe zasługi w pracy na rzecz Kościoła, za realizowanie jego 

misji. Jest to podziękowanie za apostolską pracę według powołań życiowych w rodzinie, w miejscach 

pracy i wszędzie tam, gdzie działacie dla dobra ludzi. 

 


