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Instytutu FIzjologII I PatologII słuchu

oF the InstItute oF PhysIology and Pathology oF hearIng

Uroczyste otwarcie ŚWIATOWEGO CENTRUM SŁUCHU w Kajetanach połączone z inauguracją działalności na-
ukowej – Międzynarodową Konferencją Naukową z udziałem znakomitych specjalistów z całego świata – 10 maja.

Otwarcie Światowego Centrum Słuchu zgromadziło licznych gości – przedstawicieli rządu, Sejmu i Senatu, Kościoła, resortów zdrowia, nauki i 
oświaty, przedstawicieli władz samorządowych i instytucji pozarządowych, wybitnych naukowców z kraju i ze świata, przedstawicieli wyższych 
uczelni oraz krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń naukowych, a także zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Ważnym 
momentem tej uroczystości było odsłonięcie dwóch pamiątkowych tablic pt. „Wspierający nowe idee komunikacji międzyludzkiej”, na których 
uhonorowano wybitnych naukowców z zagranicy oraz przedstawicieli mediów od wielu lat współpracujących z Instytutem.

Gościem honorowym uroczystego otwarcia był Premier RP Donald Tusk. W obecności Ministra Zdrowia – Bartosza Arłukowicza i prof. Henryka Skarżyńskiego zwiedził Światowe Centrum Słuchu.  
W nowoczesnym, znakomicie wyposażonym  Centrum Edukacyjnym obejrzał stanowiska, na których lekarze mogą doskonalić swoje umiejętności, ćwicząc techniki operacyjne pod okiem doświadczonych chirurgów.

Zaproszonych gości zgromadzonych w Atrium 
Światowego Centrum Słuchu powitał gospo-
darz uroczystości – prof. Henryk Skarżyński, 
który przedstawił zgromadzonym ideę po-
wstania Światowego Centrum Słuchu.

od lewej: Donald Tusk – Premier RP, Ewa Kopacz – Marszałek Sejmu RP,  
Kardynał Kazimierz Nycz – Metropolita Warszawski, Bartosz Arłukowicz – 
Minister Zdrowia i Elżbieta Bieńkowska – Minister Rozwoju Regionalnego.

Gość honorowy uroczystości – Premier Donald 
Tusk podczas swojego wystąpienia powiedział 
m.in.: „Każdy w Polsce, kto słyszał o Kajeta-
nach, wie, że to jest od długiego już czasu sym-
bol najwyższej jakości. I mówimy tu o jakości 
nie tylko sprzętu, budynku, procedur, ale być 
może przede wszystkim o jakości ludzi. Tych, 
którzy włożyli całe swoje życie, całe swoje ser-
ce, wszystkie swoje talenty w to miejsce. Mamy 
powód dzisiaj twierdzić, że Polska może być 
dumna z pracy tych ludzi (…). Jesteśmy w miej-
scu, którym można się poszczycić w każdym 
punkcie globu ziemskiego. (…) To jest miejsce, 
gdzie lekarze skutecznie, nadzwyczaj skutecz-
nie ratują zdrowie ludziom, szczególnie często 
dzieciom”. 

Moment uroczystego przecięcia wstęgi od lewej: prof. Jan Łaszczyk – Rektor Akademii Pedagogiki 
Specjalnej, prof. Stanisław Moryto – Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, prof. Jan 
Szmidt – Rektor Politechniki Warszawskiej, prof. Marek Krawczyk – Rektor Warszawskiego Uniwer-
sytetu Medycznego, Elżbieta Bieńkowska – Minister Rozwoju Regionalnego,  Bartosz Arłukowicz 
– Minister Zdrowia, Kardynał Kazimierz Nycz – Metropolita Warszawski, Ewa Kopacz – Marszałek 
Sejmu RP, prof.  Henryk Skarżyński – Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Donald Tusk 
– Prezes Rady Ministrów RP, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – prof. Krzysztof 
Jan Kurzydłowski, prof. Leszek Rafalski –  Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, 
prof. Herman Jenkins –  Przewodniczący Amerykańskiego Towarzystwa Otologicznego,  prof. Kurt 
Stephan – Przewodniczący Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych. 

prof. Michał Kleiber z żoną  
Teresą Sukniewicz-Kleiber

W czasie uroczystości otwarcia Światowego Centrum Słuchu gośćmi byli m.in.:

Jan Krzysztof Bielecki, Marek Bykowski, prof. Bolesław Samoliński

od lewej: Aleksander Sopliński, Lech Sikorski, Adam Fronczak, prof. Marek 
Krawczyk, prof. Longin Pastusiak

prof. Leszek Rafalski, prof. Krzysztof Jan 
Kurzydłowski

Uroczyste otwarcie Światowego Centrum Słuchu było okazją do podziękowania dziennikarzom, którzy od wielu lat wspierają Instytut. 
Profesor Henryk Skarżyński i Jadwiga Kamińska – prezes Dziennikarskiego Klubu Promocji Zdrowia – odsłonili pamiątkową tablicę „Wspie-
rający nowe idee komunikacji międzyludzkiej”, na której uhonorowano 99 osób ze świata mediów.

Część artystyczna uroczystości miała nietypowych gospodarzy. Poprowadzili ją mali pa-
cjenci profesora Skarżyńskiego, którzy słyszą dzięki implantowi, a słysząc, mogą swobod-
nie rozwijać swoje pasje i talenty. Ideą przewodnią było pokazanie, jak ogromne znaczenie 
w codziennym życiu mają dźwięki i jak ważne jest móc je słyszeć.

Uroczystość uświetnił również występ akordeonisty Marcina Wyrostka – lau-
reata programu „Mam Talent!”. Towarzyszyły mu dzieci, które korzystając 
z implantu ślimakowego mogą realizować swoje zainteresowania muzyczne 
pomimo poważnej wady słuchu. Na flecie poprzecznym gra Estera Łabiga.

Uroczystości otwarcia Światowego Centrum Słuchu towarzyszyła Międzynarodowa Konferencja Naukowa – 11 maja.
Uznani naukowcy z kraju i z zagranicy wygłosili ponad 40 wykładów na zaproszenie, dotyczących różnych aspektów dia-
gnozowania i rehabilitacji zaburzeń słuchu i mowy, nowoczesnych metod terapii oraz kierunków rozwoju badań naukowych 
i klinicznych w tym obszarze medycyny.

		List gratulacyjny w imieniu Senackiej Komisji Zdrowia 
odczytał Senator Rafał Muchacki, obok stoi Poseł Beata 
Libera-Małecka

		Wyrazy uznania składa prof. Jan Schmidt – Rektor Poli-
techniki Warszawskiej

		W przyjaznym uścisku z Józefem Oleksym

	Gratulacjom nie było końca

Po zakończeniu uroczystości prof. Henryk Skarżyński przyjmował gratulacje od zaproszonych gości

Światowe Centrum Słuchu to szansa, by miejsce, którego powstanie jest konsekwencją działań podejmowanych na rzecz realizacji idei lepszej komuni-
kacji międzyludzkiej, stało się przykładem efektywnej współpracy międzynarodowej. Współpracy, która służyć będzie przede wszystkim rozwiązywaniu 
jakże ważkich problemów związanych z ochroną ludzkiego zdrowia i życia, a zatem problemów uniwersalnych.

Uczestnicy konferencji z zainteresowaniem wysłuchali wykładów na-
ukowców z zagranicy, m.in. wykładu prof. Fransa Coninxa (Niemcy).

W symboliczny sposób prof. Henryk Skarżyński podziękował za wieloletnią współ-
pracę i wsparcie, wręczając gościom cegiełkę Światowego Centrum Słuchu; na zdjęciu 
z prof. Christophem von Ilbergiem (Niemcy) i prof. Hermanem Jenkinsem (USA).

Podczas Konferencji Naukowej profesor Da-
wid McPherson z Brigham Young University 
w Provo (USA) odsłonił tablicę pamiątko-
wą pt. „Wspierający nowe idee komunikacji 
międzyludzkiej”, na której znalazły się na-
zwiska 31 wybitnych naukowców ze świata 
od wielu lat współpracujących z Instytutem.


