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Konferencja prasowa na temat multimedialnych programów do badań 
przesiewowych słuchu, mowy, szumów usznych i wzroku. W konferencji 
udział wzięli: prof. Grzegorz Opala – Minister Zdrowia, prof. Jerzy Szaflik 
– Konsultant Krajowy w dziedzinie Okulistyki, prof. Grzegorz Opolski  
– Warszawski Uniwersytet Medyczny, prof. Andrzej Czyżewski – Politechnika 
Gdańska, prof. Henryk Skarżyński – dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii 
Słuchu – 28 marca.

Press conference on multimedia programs for screening examination 
of hearing, speech, and vision took place at the Multimedia Center  
in Warsaw. The following guests participated in the Conference: 
Prof. Grzegorz Opala – the Minister of Health, Prof. Jerzy Szaflik  
– National Consultant in Ophthalmology, Prof. Grzegorz Opolski  
– Medical University in Warsaw, Prof. Andrzej Czyżewski – Techni-
cal University in Gdańsk, Prof. Henryk Skarżyński – director of the  
Institute of Physiology and Pathology of Hearing – 28th of March.

Prof. Grzegorz Opala – Minister Zdrowia wyraził swoje poparcie dla 
nowych i unikalnych w skali światowej multimedialnych programów 
do badań słuchu, mowy, szumów usznych i wzroku

Prof. Grzegorz Opala – the Minister of Health expressed his support 
for the original and the only existing in the world multimedia programs 
for examination of hearing, speech, tinnitus and vision

Prof. Henryk Skarżyński w czasie prezentacji programu do badań 
słuchu „Słyszę...”

Prof. Henryk Skarżyński presenting the program for hearing examina-
tion “I can hear...”

Promocja polskich osiągnięć w różnych dziedzinach życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego, sportu i zdrowia w przededniu wejścia Polski 
do Unii Europejskiej.

Promotion of Polish achievements in economy, culture, social life, sports and health care on the eve of entering the European Union.

Wystawa pt. „Bliżej Europy” zorganizowana przez Polski Klub Biznesu, nad którą patronat objął Wicemarszałek Sejmu RP Marek Borowski, 
który odwiedził stoisko Instytutu i z uwagą wysłuchał relacji prof. Henryka Skarżyńskiego na temat stosowania programów multimedialnych  
do badań słuchu, mowy i wzroku. Pan Adam Hanuszkiewicz, wybitny polski aktor i reżyser, skorzystał z możliwości zbadania słuchu – 7–8 maja

The team of the Institute participated in the fair and exhibition – “Closer to Europe” – organized by the Polish Business Club under the Patronage  
of the Deputy Speaker of the Polish Parliament (Sejm of the Republic of Poland) – Marek Borowski who visited the Institute’s exhibition site.  
Mr. Adam Hanuszkiewicz – famous Polish actor, stage manager and art director took the opportunity to examine his hearing – 7th–8th of May

Promocja programów multimedialnych do badań słuchu, mowy i wzroku na pikniku rodzinnym w Łasze koło Serocka; członkowie 
Kapituły Akademii Polskiego Sukcesu – 17 czerwca

Promotion of multimedia programs for hearing, speech and vision examination during a family picnic in Łacha near Serock. Members of the Board 
of the Polish Academy of Success – 17th of June

Podczas V Festiwalu Nauki, który tradycyjnie rozpoczyna rok szkolny, 
zespół Instytutu przygotował cykl wykładów edukacyjnych dla uczniów 
klas drugich i trzecich XXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława 
Dąbrowskiego w Warszawie oraz przeprowadził bezpłatne badania słu-
chu, mowy i wzroku – 22–27 września

As a contribution to the V Festival of Science traditionally inaugurating 
the school year, the team of the Institute prepared a series of lectures 
and performed free examinations of hearing, speech and vision for the 
students of the XXXIII High School named after Jarosław Dąbrowski  
in Warsaw – 22nd–27th of September

Wspólnie z Mazowiecką Regionalną Kasą Chorych Instytut wziął udział w tzw. „Białej Niedzieli” zorganizowanej w Długosiodle koło 
Wyszkowa; każdy z mieszkańców okolicznych miejscowości mógł skorzystać z bezpłatnych badań słuchu i wzroku; dr Marcin Prost 
– lekarz okulista ze Szpitala Okulistycznego w Warszawie przeprowadzał przesiewowe badania wzroku – 25 listopada

Together with the Mazovian Regional Health Service the Institute participated in „The White Sunday” social action. There was a crowd of people 
taking rare opportunity of having hearing and vision examinations for free close to their place of residence in Długosiodło near Wyszków. Dr. Marcin 
Prost – ophthalmologist from the Ophthalmology Hospital in Warsaw performed vision screening examinations – 25th of November

W czasie trwania Międzynarodowych Targów Farmaceutycznych  
pt. „Lek w Polsce”, które odbyły się w Pałacu Kultury i Nauki w War-
szawie, zaprezentowane zostały programy multimedialne do badań 
słuchu, mowy i wzroku – 20–21 września

International Pharmaceutical Fair “Medication in Poland” took place at 
the Palace of Science and Culture in Warsaw. The Institute of Physiology  
and Pathology of Hearing presented its multimedia programs  
– 20th–21st of September

Gośćmi redaktora Artura Wolskiego w Polskim Radiu Program 1 
byli: prof. Jerzy Szaflik, prof. Henryk Skarżyński, prof. Andrzej 
Czyżewski

Program 1 of the Polish Radio – Mr. Artur Wolski hosted Prof. Jerzy 
Szaflik, Prof. Henryk Skarżyński and Prof. Andrzej Czyżewski

Prof. Jerzy Szaflik przedstawił problem zaburzeń wzroku w środo-
wisku szkolnym i jego wpływ na rozwój edukacyjny uczniów; obok  
w prezydium: prof. Wiesław Sułkowski, prof. Andrzej Czyżewski

Prof. Jerzy Szaflik presented problems with vision in school children and 
how they affect educational development of the students. Prof. Wiesław 
Sułkowski and Prof. Andrzej Czyżewski, next to Prof. J. Szaflik presiding 
the conference

IV OGÓLNOPOLSKI „TYDZIEŃ SŁUCHU W MEDIACH” pod hasłem „Edukacyjny Tydzień Słuchu” tradycyjnie rozpoczął się konferencją prasową  
w Multimedialnym Centrum Foksal w Warszawie. W konferencji udział wzięli: prof. Jerzy Szaflik – konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki, 
prof. Wiesław Sułkowski – przewodniczący Sekcji Audiologii PTOL-u, prof. Andrzej Czyżewski – kierownik Katedry Multimedialnej Politechniki 
Gdańskiej oraz prof. Henryk Skarżyński – dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – 26–30 listopada.

IV COUNTRYWIDE WEEK FOR HEARING IN THE MASS MEDIA – “Educational week of hearing”, was inaugurated on the 26th of November by a press 
conference at the Multimedia Center in Warsaw. Following were the participants of the conference: Prof. Jerzy Szaflik – National Consultant in ophtalmology, 
Prof. Wiesław Sułkowski – Chairman of the Audiology Section of the Polish Society of Orhinolaryngologists Head and Neck Surgeons, Prof. Andrzej Czyżewski 
– Chairman of Multimedia Department at Gdańsk Technical University and Prof. Henryk Skarżyński – Director of the Institute of Physiology and Pathology 
of Hearing – 26th–30th of November.


