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Obchody 20 Rocznicy Wszczepienia Pierwszego w Polsce Implantu Ślimakowego – 15 lipca.
16 lipca 1992 roku w „Wiadomościach” podano informacje na temat stanu zdrowia Papieża Jana Pawła II, ale tuż po nich pojawiło się doniesienie, które rozpoczęło nową erę w polskiej medycynie – pierwszy raz w naszym kraju prof. Henryk Skarżyński przeprowadził operację wszczepienia implantu ślimakowego osobie niesłyszącej. Prawie nikt wtedy nie rozumiał wtedy znaczenia
tego wydarzenia, i nie przypuszczał, że będzie ono miało tak wspaniały dalszy ciąg…
15 lipca 2012 roku, przybyli do Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach zaproszeni goście, pacjenci i ich rodziny, aby świętować wspólnie 20 rocznicę tego wyjatkowego wydarzenia.

Każdy z zaproszonych gości otrzymał identyfikator, okolicznościowy szalik, plan imprezy wraz z mapką, a każdy pacjent dokument potwierdzający fakt, iż jest użytkownikiem implantów
słuchowych.
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Dla wszystkich gości i pacjentów przygotowano wiele atrakcji: pocztę polową, słoneczny makijaż, punkt życzeń dla profesora Henryka Skarżyńskiego, średniowieczną wioskę oraz prezentację sprzętu, którym dysponuje policja i straż pożarna, można było dowiedzieć się jak działa forum internetowe członków Klubu „Ślimaczek”.

Otwarcie „Parku 10 000 kroków”
Ideę 10 tysięcy kroków zainicjowała Teresa Sukniewicz-Kleiber – trzykrotna rekordzistka świata w biegu na 100 m przez płotki.

Prof. Witold Rużyłło podkreślał, jak ważna dla zdrowia jest idea „Parku 10 000 kroków”, którą zrealizował prof. Henryk Skarżyński.

Grupa dzieci na sygnał z pistoletu startowego wbiegła na alejkę i jak prawdziwi sportowcy, którzy przekraczają linię mety
na bieżni stadionu, zerwali szarfę, dokonując symbolicznego otwarcia parku.

Dwa rekordy jednego lata
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Ustanowiony został nowy REKORD GUINNESSA w kategorii „Spotkanie w jednym miejscu i czasie największej liczby pacjentów z implantami słuchowymi”– ta liczba wynosi 557.


Przewodnicząca Komisji Światowych Rekordów Guinnessa – Seyda Subasi-Gemici
z prof. Henrykiem Skarżyńskim z dyplomami dwóch rekordów Guinnessa.

Pobity został REKORD GUINNESSA w kategorii „Największa kolekcja przedmiotów z podobizną, wizerunkiem o wyglądzie ślimaka” – jest ich łącznie 1377. 
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Uczestnicy wydarzenia otrzymali z rąk Teresy Sukniewicz-Kleiber pamiątkowe certyfikaty i słowa zachęty, by żyć aktywnie.

