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Kongresy ESPCI, które odbywają 
się w cyklu dwuletnim, mają 

17-letnią historię. Pierwszy kongres 
ESPCI miał miejsce w Nottingham 
w Wielkiej Brytanii w 1992 roku, 
przewodniczył mu prof. Gerard 
O’Donoghue z Qeens 
Medical Cen-tre w Not-
tingham, a uczestnika-
mi spotkania było 300  
specjalistów. Dla orga-
nizatorów pierwszego 
ESPCI było to ogrom-
nym zaskoczeniem, po-
nieważ nie spodziewali 
się, że tematyka implan-
tów ślimakowych wzbu-
dzi tak duże zaintere-
sowanie. 17 lat temu 
implanty słuchowe,  
w tym implanty ślimako-
we, nie były bowiem tak 
powszechnie stosowane 
i uważano je za tech-
nologię będącą dopiero  
w fazie początkowego 
rozwoju. Dynamiczny 
rozwój tej dziedziny związany zarów-
no z konstruowaniem i wdrażaniem 
do praktyki klinicznej coraz dosko-

nalszych urządzeń, jak i opracowywa-
niem nowych metod chirurgicznych  
i terapeutycznych powodował, iż 
każdy następny kongres ESPCI gro-
madził coraz większą liczbę uczest-
ników. Znacznie rozszerzył się rów-
nież zakres przedstawianych podczas 
kongresu zagadnień. 

Dzisiaj kongres ten gromadzi 
około 1 500 osób z całego świa-

ta, stając się tym samym ogrom-
nym forum wymiany doświad-
czeń naukowych, klinicznych 

i technologicznych. Wybitni 
specjaliści zapraszani do wygło-
szenia wykładów, przemyślany 
program spotkań naukowych 
oraz ciekawe wydarzenia towa-
rzyszące sprawiają, iż kongresy 
ESPCI są znaczącym wydarze-
niem. Ich uczestnicy przyjeż-
dżają na nie dlatego, że spotka-
nia te mają dla nich ogromną 

wartość – dają możliwość zdo-
bywania wiedzy, skonfronto-
wania doświadczeń, poznania 
najwybitniejszych specjalistów 
w danej dziedzinie i nawiązania 
ciekawych kontaktów.

Już po raz 9 wybitni specjaliści  
w dziedzinach fizjologii i patolo-
gii słuchu, otologii, otochirurgii, 
audiologii, akustyki, psychoaku-
styki, biofizyki, bioinżynierii, 
technologii, psychologii, logopedii 
zebrali się, by omówić przyszłość 
implantów słuchowych, tematykę 
związaną z leczeniem różnych ty-
pów niedosłuchów, w tym leczenie 
częściowej głuchoty, rozwój rehabi-
litacji i telemedycyny oraz tematy-
kę pokrewną.

Kongresy ESPCI i ich prezydenci:
Nottingham 1992 –  prof. Gerard O’dOnOGhue, prof. Sue archbOld

Montpellier 1994 –  prof. alain uziel, prof. bernard FraySSe

Hannower 1996 –  prof. ThOmaS lenarz, prof. rOland laSziG

Hertogenbosh 1998 –  prof. Paul van den brOek, prof. ad Snik

Antwerpia 2000 –  prof. erwin OFFecierS, prof. STeFaan PeeTerS

Las Palmas 
de Gran Canaria 2002 –  prof. manuel manrique, prof. anGel ramOS

Genewa 2004 –  prof. marcO PelizzOne,  
prof. Pierre mOnTandOn, prof. izabel kOS

Wenecja 2006 – prof. GreGOriO babiGhian

ESPCI – Historia i ludzie
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w dniach 14 –17 maja 2009 roku odbyła się w Warszawie  
9. Europejska Konferencja Implantów Słuchowych u Dzie-

ci (ESPCI). Konferencja ESPCI 2009 zorganizowana została po raz 
pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej, a powierzenie jej orga-
nizacji Polsce, a konkretnie zespołowi Instytutu Fizjologii i Patolo-
gii Słuchu, było wyrazem uznania ze strony społeczności między-
narodowej dla dokonań i sukcesów odnoszonych w tej dziedzinie 
przez zespół prof. Henryka Skarżyńskiego w ostatnich 17 latach. 

OrganizatOrzy:

Międzynarodowe Centrum  
Słuchu i Mowy

Instytut  
Fizjologii i Patologii Słuchu

złOci spOnsOrzy:

9.   E u r o P E j S k a   k o n F E r E n C j a   I M P l a n t ó w   S Ł u C h o w y C h   u   D z I E C I

Fundacja  
rozwoju Medycyny 
„homo-homini”

srebrny spOnsOr:

WystaWcy:

the Ear Foundation
International Society  

of audiology

rIon

k o n F E r E n C j a   P o D   h o n o r o w y M   P a t r o n a t E M   l E C h a   k a C z y ń S k I E g o 
–  P r E z y D E n t a   r z E C z y P o S P o l I t E j   P o l S k I E j
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Konferencja ESPCI 2009 poświęcona była najnowszym 
technologiom w dziedzinie implantów słuchowych prze-
łomu XX i XXI wieku. Na wyniki obrad i wytyczenie no-
wych standardów czekają nie tylko klinicyści, ale również 
rzesze pacjentów dotkniętych problemem całkowitej lub 
częściowej głuchoty.

Konferencja rozpoczęła się 
14 maja 2009 roku od 

piątej edycji otochirurgicznych 
warsztatów naukowo-szkole-
niowych „Window Approach 
Workshop” przeznaczonych 
dla lekarzy otochirurgów oraz 
wszystkich zainteresowanych 
tematyką nowoczesnych roz-
wiązań w otochirurgii. 

(więcej na stronie 16)

Tego dnia miała miejsce 
światowa premiera nowego 
rodzaju implantu słuchowe-
go, zaprojektowanego przez 
prof. H. Skarżyńskiego,  
a wykonanego przez austra-
lijską firmę Cochlear. Nowo 
zaprojektowany implant 
pozwala wprowadzić elektro-
dy do ślimaka w taki sposób, 
aby u osób z tzw. częściową 
głuchotą zachować słuch 
w zakresie niskich często-
tliwości w stanie przedope-
racyjnym. Jest to obecnie 
najbezpieczniejsze i najsku-
teczniejsze urządzenie tego 
typu. Implant umożliwia 
znacznie efektywniejszą sty-
mulację umożliwiającą lepsze 
rozumienie mowy i lepszą 
rehabilitację. 

 

Międzynarodowe Centrum  
Słuchu i Mowy

Instytut  
Fizjologii i Patologii Słuchu

Fundacja  
rozwoju Medycyny 
„homo-homini”

OrganizatOrzy:
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W tym samym dniu odbyły się 
również sympozja satelitarne 

zorganizowane przez firmy:  
   MED-EL, Advanced Bionics, 

Cochlear i Neurelec, podczas 
których zostały zaprezentowane 

nowości technologiczne wdrażane 
do praktyki klinicznej przez  

czołowych producentów  
implantów słuchowych. 

(więcej na stronie 22)

srebrny spOnsOr:złOci spOnsOrzy:
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Pierwszy dzień Konferencji zakoń-
czył się uroczystym otwarciem  

9. Europejskiej Konferencji  
Implantów Słuchowych u Dzieci 

(ESPCI) w Teatrze Wielkim  
– Operze Narodowej. 

Po części oficjalnej, powitaniu  
i uhonorowaniu gości specjalnych 

przez prof. Henryka Skarżyńskiego 
i Annę Popek rozpoczęła się część 
artystyczna, którą poprowadził je-

den z najbardziej wszechstronnych 
pianistów polskich, rozpoznawany 
i doceniany  na świecie Waldemar 

Malicki w towarzystwie zespołu 
Filharmonii Dowcipu. Maestro 

wraz z zespołem zaprezentowali 
program autorski, pełen mu-

zycznego humoru, który wszech-
stronnością oraz nowoczesnymi 

środkami wyrazu zachwycił gości 
z całego świata. Szczególnym ak-

centem otwarcia był występ dzieci 
implantowanych, które  
przepięknie recytowały  

w dwóch językach wiersz dedyko-
wany uczestnikom Konferencji.

(więcej na stronie 27)

OrganizatOrzy:

Międzynarodowe Centrum  
Słuchu i Mowy

Instytut  
Fizjologii i Patologii Słuchu

Fundacja  
rozwoju Medycyny 
„homo-homini”
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Drugi dzień Konferencji – 15 maja 
2009 roku poświęcony był głównie 
problemom związanym z edukacją 
i rehabilitacją. Otwarcia części 
naukowej Konferencji dokonał 
prof. H. Skarżyński.

Po raz pierwszy, w kilkunasto-
letniej historii tych konferencji, 
wykładem otwierającym 9. Euro-
pejską Konferencję Implantów Słu-
chowych u Dzieci był wykład na 
temat edukacji i rehabilitacji dzieci 
z implantami ślimakowymi, który 
wygłosił profesor Leo de Raeve  
z Belgii. Profesor już w pierwszych 
słowach zwrócił uwagę, jak ważna 
jest współpraca specjalistów  
z różnych dziedzin cytując  
prof. Sue Archbold, reprezentującą 
jeden z największych ośrodków 
implantów ślimakowych w Euro-
pie – ośrodek w Nottingham,  
iż „to, co rozpocznie chirurg, ze-
spół rehabilitacyjny musi zakoń-
czyć”. Dla powodzenia rehabilita-
cji niezwykle istotne jest również 
wczesne wykrycie wady słuchu  
u dziecka i odpowiednie zaprote-
zowanie.

(więcej na stronie 29)

WystaWcy:

the Ear Foundation
International Society  

of audiology

rIon
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Inspiracją do wykładu na zapro-
szenie profesora Franka Coninxa  

z Niemiec był tytuł piosenki, 
wykonywanej przez zespół Si-
mon and Garfunkel – „Bridge 

over troubled water” („Most nad 
wzburzoną wodą”). Tym mostem 

jest – jego zdaniem – implant 
ślimakowy, który łączy dwa światy 
– świat ciszy ze światem dźwięku. 
Przed wdrożeniem do praktyki kli-

nicznej implantów ślimakowych 
w świecie u pacjentów głuchych 
królował język migowy. Obecnie 

implant daje im możliwości  
komunikacji werbalnej.

Duże zainteresowanie wzbudziło 
specjalne spotkanie ekspertów na 

temat edukacji w zakresie  
audiologii i otologii. 

(więcej na stronie 31) 

Tego dnia odbyła się również 
konferencja prasowa, poświęcona 
przede wszystkim implantowi za-
projektowanemu przez profesora 
H. Skarżyńskiego, a wykonanego 

przez australijską firmę Cochlear. 
Przybyło na nią ponad 30 dzienni-

karzy z różnych mediów – reprezen-
tujących prasę, radio  

i telewizję.

OrganizatOrzy:

Międzynarodowe Centrum  
Słuchu i Mowy

Instytut  
Fizjologii i Patologii Słuchu

Fundacja  
rozwoju Medycyny 
„homo-homini”
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Tradycją każdej konferencji są 
wybory kraju na organizatora kon-
ferencji za cztery lata. W tym roku 
kandydatami były cztery ośrodki: 
dwa z Wielkiej Brytanii, jeden  
z Turcji oraz jeden z Niemiec. Or-
ganizatorem konferencji ESPCI  
w 2013 roku została Turcja. Piąt-
kowe obrady zakończyły się uro-
czystą kolacją i występem sióstr 
Pauli i  Julii Sokołowskich – „Przy-
jaciół po Wsze Czasy” naszego 
Instytutu. 

Niewątpliwie jednym z ważniej-
szych zagadnień konferencji była 
tematyka dotycząca częściowej 
głuchoty, uważana powszechnie 
za polską specjalność. Zagad-
nieniu temu poświęcony był 
praktycznie cały – trzeci dzień 
Konferencji (16 maja 2009 roku). 
Wykład otwierający wygłosił 
prof. Henryk Skarżyński. Był 
on poświęcony Jego oryginalnej 
metodzie i pierwszych w świecie 
operacjach leczenia częściowej 
głuchoty. 

srebrny spOnsOr:złOci spOnsOrzy:

9 Europejska Konferencja  

Implantów  
Słuchowych u Dzieci 

14 – 17 maja 2009



12

MAJ – czerwiec 2009

W tym dniu obrad wykład na 
zaproszenie wygłosił prof. Blake 

Wilson, który wielokrotnie odwo-
ływał się do wyników prac nauko-

wych z obszaru leczenia częściowej 
głuchoty osiągniętych przez zespół 

Instytutu. 
Pozostałe prezentacje naukowe 

podzielone były  
na 3 bloki tematyczne:

1. Farmakologiczne możliwości 
zachowania słuchu.

2.  Chirurgia w częściowej  
głuchocie.

3. Wyniki leczenia częściowej 
głuchoty.

Dokonania osiągnięte przez 
zespół Instytutu uznane zostały 

przez zgromadzonych naukowców 
za wiodące w skali światowej.

Ten dzień zakończył się w ogro-
dach Międzynarodowego Centrum 

Słuchu i Mowy w Kajetanach 
(Garden Party), gdzie odbył się 

koncert przygotowany przez przy-
jaciół, artystów z Teatru Buffo. 

(więcej na stronie 32)
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Kolejny (17 maja 2009 roku), 
czwarty, a zarazem ostatni dzień 
Konferencji poświęcony był obu-
stronnej implantacji. Zalety tego 
typu implantacji zostały szczegóło-
wo omówione przez prof. J. Helm-
sa, gościa honorowego Konferencji. 
Ośrodek w Wurzburgu, którego 
przez wiele lat kierownikiem był 
prof. Jan Helms, jako pierwszy  
w Europie rozpoczął program im-
plantów obuusznych.  

Duże zainteresowanie uczestni-
ków wzbudziła również niedziel-
na sesja poświęcona implantom 
wszczepianym do pnia mózgu. 
Ciekawostką tej sesji było wystą-
pienie pacjenta Instytutu, które-
mu jako pierwszemu w świecie 
wszczepiono implanty pniowe 
obustronnie. Pacjent ten, z zawodu 
muzyk, cierpi na neurofibroma-
tozę typu II, implanty zostały mu 
wszczepione sekwencyjnie,  
w trakcie operacji usuwania 
guzów nerwów słuchowych. Jego 
opowieść o tym, jak możliwość 
słyszenia dzięki implantom pnio-
wym zmieniła jakość jego życia, 
dając między innymi szansę na 
powrót do zawodu, wzbudziła duże 
zainteresowanie i aplauz licznie 
zgromadzonych słuchaczy. 

WystaWcy:

the Ear Foundation
International Society  

of audiology

rIon
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Najważniejsze tematy, które były 
omawiane podczas Konferencji,  
to m.in.:

  wczesne wykrywanie wrodzonych 
uszkodzeń słuchu u dzieci

  metody wczesnej diagnozy

  aktualne kryteria kwalifikacji dzieci 
do implantów

  rehabilitacja dzieci z różnymi typami 
implantów słuchowych

  leczenie częściowej głuchoty  
za pomocą implantów ślimakowych

  bezpieczne techniki otochirurgiczne 
na potrzeby implantów słuchowych

  zastosowanie robotów  
do wspomagania pracy otochirurga

  nowe rodzaje stymulacji  
ucha wewnętrznego

  implantacja obuuszna

  stymulacja bimodalna  
– akustyczna i elektryczna

  implanty ucha środkowego

  implanty wszczepiane do pnia mózgu

  nowoczesne elektrody  
wewnątrzślimakowe

  nowoczesne techniki obrazowe  
dla potrzeb dziedziny implantów 
ślimakowych

  zastosowanie metod obiektywnych  
w procesie kwalifikacji dzieci do za-
biegu wszczepienia implantu, w ba-
daniach śródoperacyjnych i na etapie 
ustawiania parametrów stymulacji 
implantu

  ocena jakości życia dzieci  
implantowanych

  psychologiczne aspekty korzystania  
z implantów słuchowych

  problemy edukacyjne dzieci  
z implantami słuchowymi

  edukacja specjalistów na potrzeby  
dziedziny implantów słuchowych.

OrganizatOrzy:

Międzynarodowe Centrum  
Słuchu i Mowy

Instytut  
Fizjologii i Patologii Słuchu

Fundacja  
rozwoju Medycyny 
„homo-homini”

9 Europejska Konferencja  
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9. Europejska Konferencja Implantów Słuchowych  
u Dzieci (ESPCI) w Warszawie była największym  w tym 

roku wydarzeniem o tej tematyce na świecie. Konferencja 
zgromadziła 1748 uczestników ze wszystkich kontynen-

tów – naukowców, lekarzy, inżynierów i terapeutów.  
W ciągu czterech dni, w trakcie sesji naukowych, dysku-
sji okrągłego stołu oraz sympozjów satelitarnych wygło-

szonych zostało 581 doniesień. Jakkolwiek samo spotka-
nie przeszło już do historii, to zdobyta w tym czasie przez 
uczestników wiedza, inspirujące dyskusje, w których bra-
li udział, i nawiązane kontakty mogą dać początek wielu 

ciekawym międzynarodowym projektom badawczym, 
a w konsekwencji – nowym, lepszym, skuteczniejszym 

formom terapii pacjentów z zaburzeniami słuchu, bo to 
jest w tym wszystkim najważniejsze. Podczas dużych 
kongresów goście nie mają możliwości uczestniczenia 

we wszystkich sesjach, które często odbywają się równo-
cześnie oraz w innych punktach programu, dlatego też 

organizatorzy tej Konferencji zapewnili dla uczestników 
dodatkowe źródło informacji – codzienną gazetę Con-

gress  Tribune, opracowaną w ciekawej szacie graficznej,  
relacjonującą wydarzenia z dnia poprzedniego, prezentu-
jącą gości honorowych Konferencji, przybliżającą historię 

i prezydentów ESPCI oraz informującą o wydarzeniach, 
które mają nastąpić. Congress Tribune to niezwykle 

ważny i nowatorski element tej Konferencji. Doniesienia 
i artykuły  z  gazety można obecnie przeglądać  

na stronie internetowej www.congresstribune.com/.
Jednym z ważniejszych elementów programu podczas 

Konferencji ESPCI 2009 była sesja plakatowa i filmowa, 
wyposażona w 12 stojących monitorów LCD podłączo-

nych do komputerów umożliwiających szybki wybór 
plakatu bądź filmu. Po raz pierwszy podczas konferencji 
ESPCI wykorzystano zaawansowanie współczesnej tech-

niki do stworzenia elektronicznej sesji. Sesja ta  
   zgromadziła ponad 80 prac i cieszyła się dużym  

zainteresowaniem uczestników. 
9. Europejska Konferencja Implantów Słuchowych  

u Dzieci wzbudziła wielki podziw  opinii międzynaro-
dowej. Były słowa uznania przekazane w czasie obrad, 

w stetkach listów skierowanych do organizatorów po 
Konferencji oraz podczas kolejnych spotkań,  kongre-
sów, które odbywały się na różnych kontynentach po 

spotkaniu warszawskim.  Była to dobrze wykorzystana 
okazja do promocji osiągnięć kultury,  

nauki i medycyny polskiej.

srebrny spOnsOr:złOci spOnsOrzy:

9 Europejska Konferencja  
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Współczesny, szybki rozwój au-
diologii oraz chirurgii oto-

laryngologicznej daje lekarzom 
szanse leczenia coraz bardziej 
skomplikowanych przypadków 
uszkodzeń słuchu. Implanty 
ślimakowe, które pomagają 
ludziom powrócić do świata 
dźwięków, są wspaniałym przykła-
dem rozwiązania tych problemów.  
W Klinice Oto-Ryno-Laryngochirurgii 
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Ka-
jetanach przeprowadza się największą ilość zabiegów 
otolaryngologicznych w świecie.

Od ponad 17 lat prof. H. Skarżyński z zespołem ko-
rzysta z zaawansowanej technologii i sprzętu łącząc 
je z własnymi metodami chirurgicznymi w leczeniu 
całkowitej i częściowej głuchoty. 

W związku z wieloletnim doświadczeniem  
w dziedzinie implantów ślimakowych Instytut po-
stanowił podzielić się wiedzą i doświadczeniem  
z grupą otochirurgów ze wszystkich kontynentów. 
Inicjatywa ta przerodziła się w cykliczne spotkania 
pod nazwą „Window Approach Workshop” (WAW), 
które organizowane są w Międzynarodowym Cen-
trum Słuchu i Mowy Instytutu w Kajetanach.

14 maja 2009 roku odbyły się piąte z kolei warszta-
ty „Window Approach Workshop”, które towarzyszyły 
9. Europejskiej Konferencji Implantów Słuchowych 
u Dzieci. Warsztaty zgromadziły rekordową liczbę 
uczestników – ponad 850 osób z wielu krajów świa-
ta – którzy obserwowali transmisje operacji zarówno  
w Kajetanach, jak i w hotelu Hilton w Warszawie.

W trakcie Warsztatów zaprezentowano opraco-
wane w Instytucie, oryginalne metody wszczepiania 
implantów ślimakowych w przypadkach częściowej 
głuchoty oraz implantów ucha środkowego w przy-
padkach niedosłuchów mieszanych z wykorzystaniem 
dojścia chirurgicznego przez okienko okrągłe. Po raz 
kolejny Warsztaty „Window Approach Workshop” sta-
ły się również forum wymiany wiedzy pomiędzy leka-
rzami oraz specjalistami zajmującymi się problemami 
osób z zaburzeniami słuchu. Dyskutowano na temat 
najnowocześniejszych metod chirurgicznych i rehabi-
litacyjnych, a także wdrażania do praktyki klinicznej 
nowych rozwiązań technicznych.

Piąte Warsztaty  
„Window Approach 

Workshop” 
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Piąte Warsztaty  
„Window Approach 
Workshop” 

Podczas warsztatów 
prof. Henryk Skar-
żyński z zespołem 
przeprowadził 7 po-
kazowych operacji 
wszczepienia im-

plantów słuchowych.  
6 operacji wszczepie-

nia implantu ślimakowego pacjentom  
z częściową głuchotą, z dojściem przez 
okienko okrągłe, oraz 1 operację wszcze-
pienia implantu ucha środkowego typu 
Vibrant SoundBridge z bezpośrednią 
stymulacją błony okienka u pacjenta  
z niedosłuchem mieszanym. Modera-
torami spotkania na salach konferen-
cyjnych byli dr med. Robert Podskarbi- 
Fayette i dr inż. Artur Lorens. 

Bardzo ważnym wydarzeniem tej 
edycji warsztatów WAW było zaprezen-
towanie i wszczepienie po raz pierw-
szy w świecie nowej elektrody typu  
SRA 25, którą firma Cochlear  opraco-
wywała pod kierunkiem prof. Henryka 
Skarżyńskiego.

Warsztaty „Window Approach  
Workshop” cieszą się coraz większym 
zainteresowaniem, dlatego zaplanowa-
ne zostały już kolejne spotkania: 

23 listopada 2009 roku 
wiosną i jesienią 2010 
oraz 25 czerwca 2011 roku

podczas 10. Europejskiego Kongresu 
EFAS, który odbędzie się w Warszawie 
i którego organizatorem jest Instytut 
Fizjologii i Patologii Słuchu.
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Sympozjum otwo-
rzył prezes zarzą-

du Neurelec, Cedric 
Briand, a następnie 
przedstawił pokrótce 
historię firmy, któ-
ra powstała w roku 2006 w ramach 
koncernu MXM, mającego ponad 
30-letnie doświadczenie w branży 
urządzeń medycznych.

Następnie prezentacje kontynuo-
wała dyrektor do spraw marketingu 
pani Daphnee Emili, przedstawiając 
przegląd oferty firmy, w tym innowa-
cyjnego i unikalnego systemu mo-
cowania implantu za pomocą śrub, 
dzięki czemu nie jest konieczne wy-
konywanie loży pod implant, co po-
zwala na zminimalizowanie nacięcia 
i skrócenie czasu operacji. 

Prof. Paul Govaerts z Kliniki Ear-
group z Belgii omówił raport do-
tyczący niezawodności urządzenia 
Digisonic SP,  które jest jedynym 
urządzeniem umożliwiającym obu-
uszne słyszenie przy pojedynczym 
implancie 24-elektrodowym. Jest to 
alternatywne rozwiązanie wobec im-
plantacji obustronnych (2 implanty  
i 2 procesory). 

Bertrand Philippon z działu badań 
klinicznych Neurelec przedstawił wy-

Sympozjum satelitarne firmy 
Neurelec

niki badań sześćdziesięciorga dzieci 
w wieku od 1,2 do 11,3 lat, w któ-
rych dokonano oceny ich postępów 
w zakresie możliwości słuchowych, 
mowy i komunikacji językowej po 
wszczepieniu implantu Neurelec Di-
gisonic SP CI System. Wyniki badań 
wskazują, że im wcześniej wszcze-
piony został implant, tym lepsze 
efekty osiągnął pacjent we wszyst-

kich kategoriach. Zgodnie z wyni-
kami wiekiem kluczowym dla przy-
szłego rozwoju pacjenta jest 15–16 
miesiąc życia, potem jego opóźnienie 
w rozwoju jest tym większe, im póź-
niej wszczepiono implant. Wczesna 
diagnoza i interwencja jest zatem 
koniecznym warunkiem dla zwięk-
szenia szans pacjenta na osiągnięcie 
jak najlepszych wyników.

9 Europejska Konferencja  

Implantów  
Słuchowych u Dzieci 
14 – 17 maja 2009



MAJ – czerwiec 2009

2�

Sympozjum rozpo-
częła prezentacja 

nowego europejskie-
go logo Advanced 
Bionics (AB). Na-
stępnieQuentin Sum-
merfield przedstawił wyniki badań 
klinicznychi studium opłacalności 
ekonomicznej implantów bilateral-
nych u małych dzieci. U dzieci po 
obustronnej implantacji poprawia się 
słyszenie przestrzenne i jakość życia,  
a także tolerancja na dodatkowe de-
cybele w hałasie (nawet do 5 dB).

Patrizia Mancini zaprezentowała 
nową strategię przetwarzania dźwięku 
HiRes 120, która umożliwia użytkow-
nikom lepsze rozpoznawanie i rozróż-
nianie rytmu i melodii oraz osiągnięcie 
wyższego poziomu rozumienia mowy. 
HiREs 120 jest łatwa w obsłudze, bez-
pieczna, dobrze sprawdza się w hałasie 
i ma duży potencjał rozwoju. Koniecz-
ne jest jednak przeprowadzenie badań 
na większej grupie dla potwierdzenia 
dotychczasowych obiecujących wyni-
ków badań laboratoryjnych.

Podstawowym przesłaniem prezen-
tacji Chrisa Rocca było to, że dzieci  
z implantami ślimakowymi nie otrzy-
mują odpowiedniego dostępu do edu-
kacji muzycznej, gdyż obecne tech-
niki rehabilitacyjne koncentrują się 
na mowie. Dlatego też opracowano 
narzędzie do rehabilitacji dzieci pod 
nazwą „Muzyczna podróż przez las 
tropikalny”. Jest to zestaw ćwiczeń 
obejmujący książki, płyty CD, instru-
menty muzyczne i gry internetowe,  
z których pacjenci mogą korzystać we 
własnych domach.

Geraldine Geffriaud zaprezentowa-
ła program komputerowy, obejmujący 
duży zestaw ćwiczeń uczących pacjen-
tów z implantami słuchania muzyki. 
Wersja on-line tego programu jest 

Sympozjum satelitarne firmy  
Advanced Bionics

Sympozjum satelitarne firmy 
Neurelec
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dostępna na stronach internetowych 
firmy.

Matt Haller omówił procesor za-
uszny „Harmony System”. „Harmo-
ny” pozwala na zastosowanie opty-
malnego umiejscowienia mikrofonu, 
poprawia wyniki rozumienia mowy  
w hałasie. Użytkownicy obserwowali, 
że głosy ludzi brzmią bardziej natural-
nie,  jest większy komfort słuchania 
muzyki oraz słyszenia bardzo niskich 
dźwięków.

Następnie Andreas Büchner zapre-
zentował Strategy 10 – nowy algorytm 
redukcji szumów w mowie. System 
próbuje znaleźć sposoby redukcji za-
kłóceń przy równoczesnym zachowa-
niu pełnego przekazu mowy. Pacjenci, 
którzy testowali Strategy 10, stwier-
dzali, że jest ona lepsza od tej, którą 
stosują obecnie. 

W podsumowaniu Patrick Boyle 
rozwinął ogólną myśl przyświecającą 
temu sympozjum. Pomimo powsta-
wania coraz bardziej niezawodnej 
technologii nadal jest miejsce na dal-
szy rozwój. Należy skoncentrować 
uwagę na konkretnych zagadnieniach 
takich jak: lepsze rozwiązania dla 
dzieci, praca w hałaśliwych środo-
wiskach, ułatwienia w użytkowaniu  
i zwiększenie poziomu przyjazności 
dla użytkownika. 
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Sympozjum firmy 
MED-EL otworzył 

prof. Henryk Skarżyń-
ski, który podziękował 
firmie MED-EL za wielolet-
nią współpracę i życzył wszystkim uczestni-
kom udanego pobytu w Warszawie.

Pierwszy wykład wygłosił prof. Joachim 
Mueller z Uniwersytetu w Wuerzburgu. 
W czasie swojego wystąpienia skoncen-
trował się na zagadnieniach wczesnego 
wszczepiania implantów ślimakowych  
i dostosowania technik chirurgicznych do 
wykonywania tej procedury u noworodków 
i niemowląt. Podkreślił wielkie znaczenie 
prowadzenia badań przesiewowych nowo-
rodków oraz konieczność zaangażowania 
audiologów dziecięcych, chirurgów, aneste-
zjologów i pediatrów dla zagwarantowania 
bezpieczeństwa interwencji chirurgicznej 
związanej ze wszczepieniem implantu śli-
makowego. 

Wykład prof. Benoita Godey’a, którego 
tytuł brzmiał „Atraumatyczność elektrody”, 
dotyczył opracowywania optymalnej cha-
rakterystyki elektrody wewnątrzślimakowej. 
Prof. Godey wskazał, że cienkie elektrody 
wykonane z silikonu są dużo łatwiejsze do 
wprowadzenia do ślimaka.

W kolejnej prezentacji prof. Andrej Kral  
z Uniwersyteckiego Centrum Medycznego 
w Hamburgu – Eppendorf  przedstawił bar-
dzo szczegółową analizę zapisów aktywno-
ści korowej przy bilateralnych implantach 
ślimakowych.

Chris Durst, badacz kliniczny i dyrektor 
techniczny MED-EL UK, powiedział, że 
dopasowanie systemu implantu ślimako-
wego jest integralnym elementem procesu 
implantacji, obejmującego diagnostykę, za-
bieg operacyjny i rehabilitację. Podkreślił, 
że należy zmierzać do wzrostu wydajności 
procesu dopasowania implantu przy jedno-
czesnym zapewnieniu wysokiej jakości tego 
procesu.

Na zakończenie wykład pod tytułem 
„Specjalnie dla użytkowników” przedsta-
wił David F. Ratz, dyrektor ds. stymulacji 
elektryczno-akustycznej z firmy MED-EL 
w Innsbrucku. Jego prezentacja dotyczy-
ła zalet najnowszego procesora DUET 2, 
charakteryzującego się m.in. niezawod-
nością, wysoką jakością i wygodą w użyt-
kowaniu. 

Sympozjum satelitarne firmy  
MED-EL  
„Specjalnie dla dzieci”
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Sympozjum satelitarne firmy 
Cochlear

Sympozjum otworzył prof. Henryk 
Skarżyński, przedstawiając firmę 

Cochlear jako ważnego partnera In-
stytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, 
dostawcę całego wachlarza rozwiązań 
technologicznych dla leczenia zabu-
rzeń słuchu. 

Ron Mendel przedstawił  informa-
cje na temat nowych rozwiązań sy-
stemu Baha. Wielokanałowy procesor 
cyfrowy, automatyczne adaptacyjne 
przetwarzanie sygnału, możliwość 
pełnego programowania zapewniają 
pacjentom lepsze wyniki słuchowe. 
Badania wykazują także poprawę ja-
kości dźwięku i lepsze dopasowanie  
w populacji dziecięcej.

Blake C. Papsin przekonywał pub-
liczność o zaletach bilateralnej im-
plantacji ślimakowej u dzieci. Rów-
noczesna implantacja bilateralna jest 
równie bezpieczna jak implantacja jed-
nostronna, minimalizuje niezdolność 
do zlokalizowania dźwięku i trudności 
ze zrozumieniem mowy w hałasie. 
Jednocześnie wszczepione implanty 
ślimakowe u dzieci w pewnym mo-
mencie zaczynają ze sobą współgrać, 

jednak przy implantacji sekwencyj-
nej – im większy odstęp między ope-
racjami, tym więcej czasu potrzeba, 
by implanty zaczęły współpracować,  
a niekiedy nigdy do tego nie dochodzi. 
Nowa strategia w implantach ślima-
kowych zwiększa możliwości posze-
rzenia kryteriów audiometrycznych 
także na przypadki asymetrycznego 
upośledzenia słuchu z zastosowaniem 
po jednej stronie implantu ślimakowe-
go a po drugiej aparatu słuchowego. 

Prof. Thomas Lenarz omówił 
szczegółowo elektrodę Hybrid-L, któ-
ra zwiększa prawdopodobieństwo 

zachowania resztek słuchowych  
w porównaniu z Contour Advance  
i zmniejsza ryzyko, że zabraknie 
wolnych kanałów w wypadku postę-
pującego niedosłuchu w porównaniu  
z elektrodą 10 mm Hybrid-S. 

Prof. Skarżyński przedstawił wy-
niki kliniczne nowej eksperymental-
nej elektrody SRA (Straight Research 
Array), która została zaprojektowana 
specjalnie dla zachowania resztek słu-
chowych, a zastosowana w procedu-
rze dojścia do ślimaka przez okienko 
okrągłe. Nadaje ona nowe znaczenie 
w leczeniu częściowej głuchoty. 
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Sympozjum satelitarne firmy 
Cochlear

Uroczyste otwarcie  
w Teatrze Wielkim

Oficjalne otwarcie 9. Europejskiej 
Konferencji Implantów Słuchowych 
u Dzieci odbyło się w czwartkowy 
wieczór, 14 maja, w pięknych wnę-
trzach Teatru Wielkiego. Uroczystość 
zgromadziła nie tylko uczestników 
konferencji, ale i zaproszonych zna-
mienitych gości, wśród których byli 
przedstawiciele kancelarii Prezyden-
ta, ministerstw i urzędów central-
nych, uczelni wyższych, instytutów 
resortowych i jednostek badawczo-
rozwojowych oraz klinik i szpitali.

Podczas części oficjalnej uro-
czystości, którą poprowadziła 

Anna Popek, pani minister Ewa 
Juńczyk-Ziomecka, w imieniu Pre-
zydenta RP Lecha Kaczyńskiego, 
odczytała list gratulacyjny,  Pod-
sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Zdrowia dr Marek Twardowski 
odczytał list od Minister Zdrowia 
pani Ewy Kopacz, natomiast prof. 
Jerzy Woy-Wojciechowski uhono-
rował prof. H. Skarżyńskiego od-
znaką „Bene Meritum” za ofiarną 
służbę w ochronie zdrowia i życia 
ludzkiego, za tworzenie nieprze-
mijających wartości dla dobra 
społeczeństwa oraz za wybitne 
zasługi dla Polskiego Towarzy-
stwa Lekarskiego. 

Tradycja europejskich konfe-
rencji poświęconych problemom 
związanym z rozwojem progra-
mów leczenia głuchoty sięga już 
17 lat. Pragnąc docenić i utrwalić 
historię tych spotkań prof. Hen-
ryk Skarżyński jako prezydent 
Konferencji ufundował i wręczył 
pamiątkowe złote medale, który-
mi uhonorowani zostali wszyscy 
dotychczasowi organizatorzy, pre-
zydenci i wiceprezydenci poprzed-
nich ośmiu konferencji.

Złote medale otrzymali: prof. 
Gerard M. O’Donoghue i prof. 
Sue Archbold, prof. Alain Uziel  
i prof. Bernard Fraysse, prof. Tho-
mas Lenarz i prof. Roland Laszig, 
prof. Paul van den Broek i prof. 
Ad Snik, prof. Erwin Offeciers  
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i prof. Stefaan Peeters, 
prof. Manuel Man-
rique i prof. An-
gel Ramos, prof. 
Marco Pelizzone, 
prof. Pierre Mon-
tandon i prof. 
Izabel Kos, prof. 
Gregorio Babighian 
oraz prof. George Tavart-

kiladze i prof. Milan Profant 
– wiceprezydenci obecnego 

spotkania. Nową tradycją 
zapoczątkowaną przez 
prof. H. Skarżyńskiego 
stał się przechodni łań-
cuch prezydenta ESPCI 
z medalem i ogniwa-
mi upamiętniającymi 

poprzednie konferencje 
wraz z miejscem na na-

stępne. Łańcuch ten będzie 
przekazywany kolejnemu 

prezydentowi podczas inaugu-
racji konferencji. W Teatrze Wiel-

kim prof. Hen-
ryk Skarżyński 
otrzymał ten 
łańcuch z rąk 
prof. Paula van 
den Broeka.
Otwarciu Kon-

ferencji towarzy-
szyła część artystycz-

na przygotowana przy udziale  
prof. Henryka Skarżyńskiego  
przez przyjaciół – Waldemara Ma-
lickiego i jego zespół oraz małych 
pacjentów Profesora. Dzieci, któ-
rym implant dał możliwość sły-
szenia, wyrecytowały napisany 
przez Profesora wiersz, a Estera 
Łabiga pięknie zagrała na flecie 
poprzecznym. Był to niezwykle 
wzruszający moment tej uroczy-
stości, przypominający wszystkim 
obecnym, że najważniejszą ideą 
mającej rozpocząć się Konferencji 
jest pomoc dziecku z wadą słuchu 
w spotkaniu z dźwiękiem.
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Specjalna  
Sesja rehabilitacyjna

w drugim dniu trwania konfe-
rencji odbyła się specjalna Sesja 
rehabilitacyjna, w której oprócz 
uczestników Konferencji wzię-
ło udział  liczne grono specjali-
stów terapii słuchu i mowy z całej 
Polski zaproszonych do udziału  
w obradach przez instytut Fizjologii 
i Patologii Słuchu.

Wydarzeniem tegorocznej 9. Kon-
ferencji Implantów Słuchowych 

u Dzieci była niewątpliwie specjalna 
Sesja rehabilitacyjna  zorganizowana 
w dniu 15 maja. Skupiła ona wielu 
specjalistów bezpośrednio zaangażo-
wanych w realizację zadań szeroko 
rozumianej rehabilitacji pacjentów-
użytkowników systemu implantu 
ślimakowego. Wagę tego wydarzenia 
zaznaczył już w pierwszych słowach 
swego wystąpienia prof. Leo De Raeve 
z Belgii stwierdzając, że pierwszy raz  
w historii konferencji tematem wy-
kładu otwarcia jest edukacja i reha-
bilitacja, co świadczy jak wielką rolę 
specjaliści związani z zagadnieniami 
implantów, ale zwłaszcza organiza-
torzy, przywiązują do działań, które 
następują po zaopatrzeniu pacjentów 
w to urządzenie. Stwierdzenie to, po-
parte cytatem słów prof. Sue Archbold 
z Wielkiej Brytanii: „co chirurdzy za-
częli, nauczyciele muszą skończyć” 
zawiera w sobie także przesłanie o roli 
i znaczeniu postępowania rehabilita-
cyjnego oraz o odpowiedzialności, jaka 
spoczywa na terapeutach, nauczycie-
lach i opiekunach pacjentów. Wspo-
mniany wykład był także zapowie-
dzią tematów poruszanych podczas 
różnych wystąpień wpisanych w pro-
gram Sesji i całej Konferencji. Przed-
stawiane kolejno prace odnosiły się do 
następujących obszarów: „Percepcja”, 
„Edukacja”, „Wczesny rozwój umie-
jętności”, „Zaangażowanie rodziców  
i praca z rodzicami”, „Język” oraz, jako 
dyskusja okrągłego stołu, „Rehabilita-
cja dziś i jutro”. Trudno jest w kilku 
zdaniach scharakteryzować wszystkie 
informacje, jakie można było uzyskać 
uczestnicząc w Sesji. Nie trudno jed-
nak dostrzec, że odnosiły się one do 

problemów, które towarzyszą „idei 
implantów ślimakowych” od począt-
ku istnienia wielu programów opieki 
w różnych krajach. Pojawiały się kwe-
stie tożsamości językowej i społecznej 
dziecka niesłyszącego, które korzysta 
z implantu ślimakowego, wyboru ję-
zyka (migowego czy fonicznego) do 
komunikacji, modyfikowania progra-
mów rehabilitacji, tak by uwzględ-
niały one wiedzę i doświadczenie 
zdobyte na przestrzeni minionych lat, 
wsparcia i pomocy po zakończeniu 
procesu rehabilitacji słuchu i mowy, 
pomocy zlokalizowanej jak najbliżej 
samego pacjenta i jego rodziny. Moż-
na powiedzieć, tematy, które zawsze 

wpisywać się będą w kwestie plano-
wania efektywnej pomocy osobom  
z wadą słuchu. Jednak obok nich po-
jawiły się kwestie, które są owocem 
zmian następujących w leczeniu tą 
metodą. Oto kilka przykładów: jak 
powinny być organizowane programy 
rehabilitacji dla dzieci z 2 systemami 
implantu, czy powinny być różne od 
tych, które realizują dzieci korzysta-
jące z jednego urządzenia? czy dzieci 
implantowane mogą uczyć się więcej 
niż jednego języka? jak radzą sobie 
użytkownicy implantu (dzieci i mło-
dzież) z realizacją zadań szkolnych? 
jak przygotować nauczycieli szkól po-
wszechnych na coraz liczniejszą grupę 
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uczniów – dzieci „implantowanych”, 
ale również: dlaczego mimo implan-
tacji we wczesnym dzieciństwie nie 
wszystkie dzieci osiągają jednako-
we rezultaty? jak można badać, oce-
niać i na jakiej podstawie próbować 
prognozować efekty? jakich używać 
narzędzi do oceny możliwości języ-
kowych i komunikacyjnych małych 
i starszych dzieci? jak organizować 
edukację i pomoc rodzicom? Odpo-
wiedzi na przytoczone powyżej oraz 
wiele innych równie interesujących 
pytań, poszukiwali specjaliści z róż-
nych europejskich ośrodków, m.in. 
z Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, 
Austrii, Włoch, Hiszpanii, Słowa-
cji, Bułgarii, Turcji i wielu innych. 
Polskę reprezentowali specjaliści  
z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, 
którzy w swoich pracach przedstawili 
informacje na temat opracowywa-
nych w ramach Grantu Europejskiego 
testów i kwestionariuszy, które służą 
ocenie różnych aspektów poopera-
cyjnego funkcjonowania pacjentów 
oraz efekty badań prowadzonych  
w oparciu o narzędzia autorskie. Pre-
zentowano również pomoce, które  

mogą być wykorzystywane przez ro-
dziców w organizacji domowych zajęć 
– zestaw płyt Domowej Kliniki Reha-
bilitacji. Zgłaszane podczas wystąpień 
wnioski i sugestie wytyczać będą dzia-
łania podejmowane przez terapeutów 
w kolejnych latach. Obejmą one m.in. 
prace nad nowymi narzędziami do 
oceny efektów zastosowania implan-
tu w grupie najmłodszych dzieci oraz 
dzieci z dodatkowymi deficytami roz-
wojowymi, monitorowanie skutecz-
ności różnych form pomocy rodzicom 
i nauczycielom, organizację pomocy 
nastolatkom i młodzieży, która wkra-
czać będzie w dorosłe życie. 

Odbiorcami wykładów i prezenta-
cji wygłoszonych w omawianej Se-
sji byli terapeuci i lekarze z całego 
świata. Dzięki inicjatywie Instytutu 
Fizjologii i Patologii Słuchu wśród 
nich liczną grupę (około 240 osób) 
stanowili logopedzi, pedagodzy, psy-

cholodzy i nauczyciele z terenu całej 
Polski, którzy na co dzień pracują  
w ośrodkach diagnozy i rehabilitacji 
oraz placówkach edukacyjnych, do 
których uczęszczają dzieci implan-
towane. Niewielu z nich skorzystało  
z okazji udziału w dyskusjach zamy-
kających kolejne części spotkania. 
Jednak w indywidualnych rozmowach 
z uczestnikami z Polski lub z zagra-
nicy, którzy przekazywali nam swoje 
opinie o Sesji, czuć było wielkie za-
dowolenie, że problemy rehabilitacji 
zajęły równie ważne miejsce, jak za-
gadnienia medyczne czy techniczne. 

Wszyscy odebrali to spotkanie 
jako ogromne wydarzenie, zgłasza-
jąc chęć udziału w kolejnych oraz 
potrzebę uzupełnienia programu  
o warsztaty, które stałyby się okazją 
do bezpośrednich dyskusji, prezentacji 
przypadków, wspólnego poszukiwania 
praktycznych rozwiązań.
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Prof. Hans Verschuure przed-
stawił rozwój i różne modele 

kształcenia specjalistów z dzie-
dziny audiologii obowiązujące  
w Europie. Obecnie, pomimo ros-
nącego zapotrzebowania na spe-
cjalistów – audiologów,  niewiele 
szkół prowadzi programy kształce-
nia w tym zakresie. W większości 

Spotkanie Ekspertów 

krajów europejskich szkolenie au-
diologów odbywa się w ramach stu-
diów medycznych, wchodząc razem  
z foniatrią do programu specjaliza-
cji otorynolaryngologicznej. Zakres 
programowy i długość kursu zmie-
niają sie w zależności od kraju. Po-
wszechnie obserwuje się tendencję 
w kierunku większej formalizacji  
i wprowadzenia certyfikatów/licen-
cji w ramach istniejącego systemu 
kształcenia. Szczególnie mocno 
tendencja ta widoczna jest w Niem-
czech, Polsce i Szwajcarii. Zdaniem 
profesora potrzebne jest stworzenie 
jednolitego programu kształcenia  
i określenie kompetencji na różnych 
poziomach specjalizacji audiologicz-
nej. W podsumowaniu wystąpienia 
padło pytanie, jak szeroki zakres 
wiedzy z dziedziny implantów śli-
makowych powinni otrzymywać au-
diolodzy.

Prof. John Durrant zaprezentował 
nowy projekt w zakresie kształcenia 
specjalistów audiologów wprowa-
dzony na Uniwersytecie w Pittsbur-
gu. Głównym celem projektu jest 
przygotowanie podstawy do stworze-
nia rozszerzonego programu szkole-
nia zawodowego audiologów dziecię-
cych i stymulacja szerszej współpracy 

W pierwszym dniu obrad, 15 maja 2009 roku, odbyło się  Spotka-
nie ekspertów. Spotkanie pod przewodnictwem Thomasa lenarza,  
z udziałem Birger Kollmeier, Hansa Verschuure, Johna Durranta  
i Artura Lorensa, dotyczyło Jednolitego Europejskiego Programu 
Kształcenia w Zakresie Audiologii i Otologii.

pomiędzy audiologami, logopedami  
i pedagogami. Aby przeciwdziałać 
zmniejszaniu się ilości wykwa-
lifikowanych audiologów w Sta-
nach Zjednoczonych, Uniwersytet  
w Pittsburgu poszerza obecnie za-
kres oferowanych kursów i specjal-
ności w tej dziedzinie.

Sytuację w Polsce przedstawił ze-
branym dr inż. Artur Lorens. Szko-
lenie w zakresie audiologii oraz  
w innych dziedzinach związanych  
z zaburzeniami słuchu, głosu  
i mowy jest prowadzone na pozio-
mie studiów dyplomowych lub po-
dyplomowych. Audiologia jest spe-
cjalizacją medyczną i jest połączona  
z foniatrią. Okres  szkolenia specja-
listy audiologa-foniatry trwa 5 lat. 
Jest także szereg specjalistów działa-
jących na polu audiologii, takich jak: 
audiofonolodzy, patolodzy mowy, lo-
gopedzi, inżynierowie kliniczni i spe-
cjaliści od aparatów słuchowych.

Prof. Birger Kollmeier rozpoczął 
swoje wystąpienie od przypomnienia 
spotkania w Bad Zwischenahn, któ-
rego głównym celem było przeprowa-
dzenie przeglądu istniejących progra-
mów kształcenia w zakresie audiologii  
w Europie i przygotowanie wytycznych 
dla opracowania wspólnego, interdy-
scyplinarnego programu kształcenia  
w zakresie audiologii na poziomie uni-
wersyteckim. W następnej kolejności 
omówione zostały koncepcje opraco-
wane przez Europejską Federację To-
warzystw Audiologicznych (EFAS). 

Podstawowym przesłaniem spot-
kania ekspertów było to, że kształ-
cenie akademickie, niezależnie na 
jakim poziomie, musi być uzupeł-
nione o praktyczne doświadczenie 
kliniczne. Jest to szczególnie waż-
ne dla studentów, którzy na spe-
cjalizację audiologiczną przyszli  
z innych kierunków studiów.
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Klauni, balony i rzęsisty deszcz 
powitały uczestników zmierza-

jących do Międzynarodowego Cen-
trum Słuchu i Mowy w Kajetanach, 
które w sobotni wieczór 16 maja 
otworzyło swoje podwoje dla setek 
uczestników Konferencji. Gości ple-
nerowego spotkania powitał prof. 
Henryk Skarżyński, który zaprosił 
wszystkich do wspólnej zabawy. Nie-

zwykle kolorowe i żywiołowe show 
przygotowane przez zespół Teatru 
Buffo porwało publiczność w mgnie-
niu oka, a wieczór mimo chłodnej 
aury z każdą następną piosenką 
stawał się coraz bardziej gorący. 
Międzynarodowy repertuar zapre-
zentowany przez zespół Janusza Jó-
zefowicza, kierownika artystyczne-
go i reżysera przedstawienia, dawał 

gościom pochodzącym z różnych 
krajów świata możliwość wspólnego 
śpiewu i tańca. Wieczór z Teatrem 
Buffo zakończył się efektownym 
pokazem sztucznych ogni, które  
na kilkanaście minut rozświetliły 
niebo nad Kajetanami. Spotkanie to 
było znakomitą okazją do bliższego 
poznania się uczestników Konferen-
cji podczas nieformalnych rozmów.

Garden Party w Kajetanach
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