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2 5  L AT  WO L N E J  P O L S K I  –  C Z Ł OW I E K  I  C E N T RU M  WO L N O Ś C I

SUKCESU
Nauka
16 lipca 1992 roku prof. Henryk Skarżyński wykonał po raz pierwszy w Polsce 
operację wszczepienia implantu ślimakowego. Od tamtej pory w Instytucie 
Fizjologii i Patologii Słuchu wszczepiono ponad 4 tys. implantów. Jako człowiek, 
który niesłyszącym dał szansę na powrót do świata dźwięków oraz otochirurg 
światowej sławy, prof. Skarżyński został wybrany w plebiscycie „Gazety 
Wyborczej” i telewizji TVN Człowiekiem Wolności. Z tej podwójnej okazji 
w Kajetanach odbyło się rodzinne spotkanie „Ludzi Sukcesu 25-lecia Wolnej 
Polski” z udziałem pacjentów Światowego Centrum Słuchu, przedstawicieli 
Akademii Polskiego Sukcesu, polityki i mediów.

Udało nam się 
stworzyć cenrum 
kliniczne i naukowe, 
które jest trwałym 
dorobkiem ostatniego 
25-lecia, mówił prof. 
Henryk Skarżyński, 
witając gości 
przybyłych na 
spotkanie rodzinne 
„Ludzi Sukcesu 
25-lecia Wolnej Polski”.

AKTUALNOŚCI
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P
owstałe z inicjatywy prof. Henryka Skarżyńskiego 
Światowe Centrum Słuchu to placówka unikalna w ska-
li globalnej. Miejsce, w którym wykonuje się najwięcej 
w świecie operacji poprawiających słuch. Zbudowane 

w niecałe dwa lata dzięki funduszom z Programu Operacyjne-
go Innowacyjna Gospodarka stało się światową marką – ośrod-
kiem, który na naukowej mapie świata zajmuje coraz silniejszą 
pozycję. Najlepiej świadczy o tym fakt, że w tym roku między-
narodowe gremia naukowe właśnie Światowemu Centrum Słu-
chu powierzyły organizację w Warszawie aż czterech ważnych 
kongresów naukowych o randze i zasięgu światowym. 

– Udało nam się stworzyć centrum kliniczne i naukowe, które 
jest trwałym dorobkiem ostatniego 25-lecia – mówił prof. Hen-
ryk Skarżyński na powitanie gości. – Możemy być dumni, że stwo-
rzyliśmy coś unikalnego. I to bez zobowiązań czy nakazów, ale 
dzięki pracy ludzi, którzy dziś mogą śmiało o sobie powiedzieć: 
„jesteśmy ludźmi sukcesu”. Ważne, byśmy nauczyli się myśleć 
o sobie w takiej kategorii. Taki zresztą jest cel powstałej 14 lat te-
mu Akademii Polskiego Sukcesu. Polacy bowiem, będąc autorami 
sukcesów, nie zawsze potrafią wystarczająco się z nich cieszyć – 
dodał prof. Skarżyński, który pełni funkcję Prezydenta Fundacji 
Akademii Polskiego Sukcesu.

 Prof. Michałowi Kleiberowi, Prezesowi Polskiej Akademii Nauk, 
Złoty Medal z Diamentem Akademii Polskiego Sukcesu wręczył Wi-
cepremier Janusz Piechociński. – Miejsc takich jak Światowe Centrum 
Słuchu chcielibyśmy mieć w Polsce więcej. Wtedy nie będziemy zazdro-
ścić krajom, które sukcesy już osiągnęły (...) – mówił prof. Kleiber.  – Pra-
gniemy, aby ludzie sukcesu byli w Polsce uznawani za wzór do naślado-
wania. Chcemy uczyć radości nie tylko z własnych, lecz także z cudzych 
sukcesów. W ten sposób dokładamy choćby niewielką cegiełkę w budo-
wanie niskiego dziś jeszcze kapitału społecznego.

Dla dziennikarzy spotkanie rodzinne 
w Kajetanach było dobrą okazją do 
przeprowadzenia wywiadów  
z prof. Henrykiem Skarżyńskim.   

Piotr Stasiński, zastępca redaktora naczelnego „Gazety 
Wyborczej”, odebrał Złoty Medal z Diamentem z rąk 
prof. Henryka Skarżyńskiego.

 Irena Santor oraz trener Andrzej Strejlau, honorowi 
członkowie Kapituły Akademii Polskiego Sukcesu.

Sędzia Anna Maria Wesołowska nie po raz 
pierwszy gościła  w Światowym Centrum 
Słuchu. Na zdjęciu z Ignacym Gogolewskim.

Prof. Wojciech Golusiński, Prezes 
Polskiej Grupy Badań Nowotworów 
Głowy i Szyi, od dawna współracuje 
z Instytutem Fizjologii i Patologii 
Słuchu.
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 – Światowe Centrum Słuchu to najlepsze miejsce, w którym 
można promować sukcesy – podkreślał prof. Michał Kleiber, 
Prezes Polskiej Akademii Nauk, który z okazji 25-lecia wolnej 
Polski w uznaniu szczególnych osiągnięć w nauce został uho-
norowany Złotym Medalem z Diamentem Akademii Polskie-
go Sukcesu. 

– Dzisiaj, kiedy „polityka” nie zawsze brzmi dumnie, przycho-
dzi mi w imieniu rządu i swoim własnym podziękować autorom 
tego wielkiego sukcesu i polskiej przemiany – mówił Wicepre-
mier Janusz Piechociński, który gościł w Kajetanach. – Doce-

Podczas gdy w Atrium Światowego Centrum Słuchu trwały uroczystości 
związane z 25-leciem wolnej Polski, dzieci bawiły się z klaunami.  

Jak kiedyś wyglądała  wieś, goście mali 
i duzi mogli dowiedzieć się, oglądając 
ekspozycję Braci Sosnowskich z Cisownika.

Pani Łucja Zielonko (pierwsza od prawej),  
która jest użytkowniczką implantu ślimakowego, 
oraz zespół „Złoty Krąg” złożyli prof. Henrykowi 
Skarżyńskiemu śpiewające gratulacje. 
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niając to, co już udało nam się osiągnąć, wzywam do nowego przy-
wództwa, dzielenia się umiejętnością budowania sukcesu (…). 
Proszę, abyście byli prekursorami sukcesu jutra. Byście za 25 lat 
mogli z całą mocą powiedzieć: Polak potrafi, Polak brzmi dumnie!

Z okazji 25-lecia wolnej Polski Złote Medale z Diamentem 
Akademii Polskiego Sukcesu otrzymali: prof. Michał Kleiber 
(Nauka), Janusz Gajos (Kultura), Adam Małysz (Sport), Zyg-
munt Solorz (Przedsiębiorca), „Gazeta Wyborcza” (Media) oraz 
Grupa Tubądzin (Trwały Sukces na Rynku Globalnym). •

J.C H .

Gośćmi spotkania rodzinnego byli: Krzysztof Przybył, Prezes 
Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz 
Polska”, oraz Europoseł Wojciech Olejniczak.

Premier Leszek Miller w rozmowie z prof. Markiem 
Krawczykiem, Rektorem Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego.

AKTUALNOŚCI


