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Pożegnanie
Prof. dr hab. n. med. Wiesław Sułkowski (1934–2021)
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Wiesława Sułkowskiego – wybitnego
laryngologa, audiologa i foniatry, Przyjaciela po Wsze Czasy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.
Zmarły w wieku 87 lat prof. Wiesław Sułkowski to jeden z najwybitniejszych specjalistów w swojej dziedzinie. Swoją wspaniałą karierę rozpoczynał w wojskowych
ośrodkach medycznych – był stypendystą Wydziału Zdrowia (odpowiednik rezydenta) w Klinice Otolaryngologii Wojskowej Akademii Medycznej, potem przez dwa
lata pełnił funkcję ordynatora Oddziału Laryngologicznego 105. Szpitala Wojskowego w Żarach. Od lat 70. był
związany z Instytutem Medycyny Pracy im. prof. Jerzego
Nofera w Łodzi, gdzie stworzył Centrum Laryngologii,
Audiologii i Foniatrii – główny krajowy ośrodek diagnostyczny i orzeczniczy chorób zawodowych w tych specjalnościach, realizujący także liczne projekty naukowe,
m.in. w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej, i granty MNiSzW.
Za całokształt osiągnięć w 1992 r. z rąk Prezydenta RP otrzymał tytuł naukowy profesora. W latach 1998–1999 pełnił
funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny pracy.
Prof. Wiesław Sułkowski odbywał długoterminowe staże
naukowe w Institute of Laryngology and Otology w Londynie, Institute of Occupational Health w Helsinkach i Central Institute for the Deaf w St. Louis. W swojej pracy koncentrował się na zaburzeniach słuchu będących skutkiem
hałasu – w latach 1990–1991 był ekspertem Światowej Organizacji Zdrowia ds. normatywów higienicznych hałasu
i ochrony słuchu. W roku akademickim 1999/2000 wykładał jako visiting professor w Instytucie Audiologii i Foniatrii Uniwersytetu w Turynie.
Z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu prof. Wiesław
Sułkowski współpracował w zakresie naukowym, klinicznym, organizacyjnym i dydaktycznym od początku jego
istnienia. Przez trzy kadencje był członkiem Rady Naukowej IFPS. Uczestniczył m.in. w organizowanych przez Instytut krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. W 2011 r. podczas 10. Kongresu Europejskiej
Federacji Towarzystw Audiologicznych (EFAS), którego
IFPS był gospodarzem, prof. Wiesław Sułkowski otrzymał z rąk prof. Henryka Skarżyńskiego, Prezydenta Kongresu, honorowy dyplom za szczególne zasługi dla audiologii polskiej i europejskiej.

ośmiu rozdziałów w podręcznikach akademickich. Jako jeden z najwybitniejszych, najbardziej doświadczonych naukowców i klinicystów pełnił funkcję członka honorowego
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów
Głowy i Szyi (przez wiele lat sprawował funkcję przewodniczącego Sekcji Audiologicznej, ostatnio wybrany na kadencję 2020– 2022), członka honorowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy oraz członka z wyboru najbardziej
prestiżowego światowego towarzystwa – Collegium Oto
rhinolaryngologicum Amicitiae Sacrum (CORLAS), International Commission on Occupational Health (ICOH),
European Federation of Audiology Societies (EFAS).
Był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Otrzymał m.in.
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż
Zasługi, dyplom za wkład w rozwój polsko-amerykańskiej
współpracy naukowej, Medal Honorowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy za zasługi w ochronie zdrowia
pracowników, Medal Honorowy im. prof. Przemysława
Pieniążka za zasługi dla otolaryngologii polskiej, Medal
Honorowy Instytutu Medycyny Pracy za wkład w działalność naukową.
Jako jeden z najwybitniejszych polskich specjalistów
w dziedzinie otolaryngologii, audiologii i foniatrii prof.
Wiesław Sułkowski był wzorem dla młodego pokolenia
lekarzy i naukowców. Współpracujący z nim przez wiele
lat specjaliści z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz
członkowie Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi zapamiętali go także, czy może
raczej przede wszystkim jako życzliwego kolegę – po prostu dobrego, ciepłego człowieka.
Dziękujemy, Panie Profesorze, za wiele miłych, wspólnie spędzonych chwil. Na zawsze pozostanie Pan w naszej pamięci.
Prof. Wiesław Sułkowski został pochowany dn. 26 sierpnia 2021 r. na Cmentarzu Komunalnym „Doły” w Łodzi.

Prof. Wiesław Sułkowski przeszedł do historii medycyny
jako autor ponad 300 oryginalnych publikacji, czterech
książek, w tym prawie 250-stronicowej monografii Industrial Noise Pollution and Hearing lmpairment wydanej
przez National Library of Medicine (Bethesda, USA), oraz
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