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Szanowni Pañstwo
Za nami XIX Walne Zebranie Cz³onków PSPS. Spotkaliœmy
siê w tym roku w Centrum Konferencyjnym w Falentach w
dniach 19-21 kwietnia.
G³ównym zadaniem tegorocznego Walnego Zebrania
Cz³onków PSPS by³ wybór Prezesa i Zarz¹du PSPS na
kolejn¹ kadencjê.
Sk³adam serdeczne podziêkowania panu Jaros³awowi
Dubczyñskiemu za wieloletnie piastowanie stanowiska
Prezesa PSPS. Jego wk³ad i zaanga¿owanie w prace naszej
organizacji s¹ nie do przecenienia. Jestem przekonana, ¿e
wyra¿am zdanie wszystkich cz³onków i sympatyków
Polskiego Stowarzyszenia Protetyków S³uchu. Z ca³ego serca dziêkujê.
Decyzj¹ Walnego Zebrania Cz³onków PSPS zosta³am wybrana na 5 Prezesa.
W zarz¹dzie zasiadaj¹ równie¿: pan Leszek Wierzowiecki, pan Jacek Latanowicz, pani Agnieszka
£ozowska, pan Tomasz Szutko. Dziêkuj¹c za zaufanie, jakim mnie Pañstwo obdarzyliœcie, skreœlê
kilka s³ów o sobie: z wykszta³cenia jest filologiem, od kilkunastu lat prowadzê firmê AS-Med
Protetyka S³uchu. Pracujê czynnie w zawodzie protetyka s³uchu. Zasiada³am w Zarz¹dzie PSPS
poprzedniej kadencji, bior¹c czynny udzia³ w pracach nad realizacj¹ celów statutowych PSPS
oraz zadañ postawionych Zarz¹dowi w ubieg³ym roku. Jestem równie¿ Prezesem Fundacji
AUDEMUS AUDIRE, która dzia³a na rzecz osób niepe³nosprawnych. Moj¹ pasj¹ jest nurkowanie.
Pragnê poinformowaæPañstwa, ¿e celem mojej prezesury bêdzie kontynuacja prac rozpoczêtych w
minionych latach. Kierunek dzia³ania i rozwoju oraz cele PSPS s¹ jasno wytyczone. Praca nowego
Zarz¹du rozpoczyna siê natychmiast: Ministerstwo Zdrowia przekaza³o do zaopiniowania projekt
ustawy zmieniaj¹cej ustawê o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw z terminem
do 26 kwietnia. Mam równie¿ nadziejê, ¿e zmiany zachodz¹ce w Narodowym Funduszu Zdrowia
wp³yn¹ pozytywnie na nasz¹ pracê, a propozycje PSPS dotycz¹ce nowego projektu
rozporz¹dzenia w zakresie dofinansowañ œrodków pomocniczych i ortopedycznych spotkaj¹ siê ze
zrozumieniem.

Z powa¿aniem
Joanna Bugaj
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T³umacz Online

T³umacz Online – us³uga polegaj¹ca na t³umaczeniu na jêzyk migowy
z wykorzystaniem systemów do video konferencji i tabletów.
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“US£YSZEÆ ŒWIAT - us³ysz wszystkie odcienie dŸwiêków”
Szanowni Pañstwo,

now¹ mo¿liwoœæ. Co prawda PSPS dotychczas nie
zajmowa³ siê bezpoœrednio pomoc¹ osobom
niedos³ysz¹cym, choæ zapis o tej pomocy
przysz³oœciowo zosta³ wprowadzony w Statucie kilka lat
temu, jednak poœrednio, poprzez Pañstwa czyli
cz³onków Stowarzyszenia, taka pomoc œwiadczona jest
nieustannie. Dodatkowo nie mo¿emy zapominaæ, ¿e
Stowarzyszenie od wielu lat prowadzi dzia³ania
spo³eczne w ramach kampanii “Us³yszeæ Œwiat - us³ysz
wszystkie odcienie dŸwiêków”. Te dzia³ania s¹ typowe dla
o r g a n i z a c j i O P P, k t ó r e m u s z ¹ i n f o r m o w a æ
spo³eczeñstwo zarówno o swoich dzia³aniach jak i
problemach, których rozwi¹zaniem siê zajmuj¹.
Najwa¿niejszym zadaniem, jeœli PSPS zostanie
organizacj¹ OPP, bêdzie pozyskanie podopiecznych i
Partnerów dla swoich dzia³añ. Szczególnie istotne jest
zadanie pierwsze (Partnerów Stowarzyszenie posiada
od samego pocz¹tku, oczywiœcie ca³y czas grono to
mo¿e byæ wiêksze). W tym punkcie Stowarzyszenie
dysponuje ogromnym potencja³em. Pierwszym
jesteœcie Pañstwo - z Wasz¹ bowiem pomoc¹ mo¿na
poinformowaæ pacjentów o statusie OPP, zachêciæ do
zak³adania np. subkont w PSPS, na których pacjenci
bêd¹ mogli gromadziæ œrodki przeznaczone na zakup
aparatów s³uchowych lub innych pomocy s³uchowych
(zgromadzone œrodki mog¹ byæ wydane tylko na
wskazane cele). Jest to o tyle istotne, ¿e ka¿de
zgromadzone œrodki mog¹ u³atwiæ i przyspieszyæ
decyzjê o zaaparatowaniu. Zgromadzone fundusze
powróc¹ zaœ do Pañstwa, co oczywiœcie zale¿y od
lojalnoœci pacjentów, ale nad ni¹ pracujecie Pañstwo od
zawsze. Drugim niezwykle istotnym czynnikiem jest
kampania “Us³yszeæ Œwiat” i strona www.slyszymy.pl.
Musimy pamiêtaæ, ¿e aby œrodki z 1% zaczê³y wp³ywaæ
na konto organizacji, nale¿y stale prowadziæ kampaniê
1 procentow¹. Nie musimy œcigaæ siê z du¿ymi
organizacjami, których reklamy widzimy na ka¿dym
kroku, szczególnie w kwietniu. Mo¿emy rozpocz¹æ
promocjê ju¿ od samego pocz¹tku z niewielkim
zaanga¿owaniem œrodków finansowych, wykorzystuj¹c
te kana³y informacyjne, które mamy. Organizacje OPP
maj¹ równie¿ daleko wiêksze (bardzo czêsto bezp³atne)
mo¿liwoœci promocji i reklamy problemu w mediach
publicznych.
Pamiêtajmy, ¿e wszystko zale¿y wy³¹cznie od nas, a,
moim skromnym zdaniem, potencja³ i mo¿liwoœci
stoj¹ce przed PSPS s¹ bardzo du¿e.

na pocz¹tku chcia³bym pogratulowaæ redakcji Biuletynu
pieædziesi¹tego wydania kwartalnika. Wydaj¹c gazetê
“Us³yszeæ Œwiat” doskanale wiem jak du¿o wysi³ku i
serca nale¿y w³o¿yæ, aby wydawnictwo spe³ni³o
oczekiwania czytelnika, a tak jest w przypadku Biuletynu.
Wszystkiego najlepszego i kolejnej okr¹g³ej rocznicy.
Czytaj¹c te s³owa WZCz i Kongres PSPS s¹ ju¿ za nami,
gdzie oprócz wyboru Prezesa i Cz³onków Zarz¹du odby³a
siê dyskusja nad przekszta³ceniem Stowarzyszenia w
organizacjê po¿ytku publicznego. Pisz¹c te s³owa przed
spotkaniem, nie wiem jakim wynikiem zakoñczy³a siê
dyskusja i g³osowanie, ale niezale¿nie od tego pozwolê
sobie kilka s³ów na ten temat napisaæ. O organizacji OPP
powinniœmy myœleæ w kategorii szansy na zmiany i
rozwój Stowarzyszenia bez obaw, ¿e dotychczasowa
dzia³alnoœæ i priorytety mog¹ na tym ucierpieæ.
Oczywiœcie PSPS jako organizacja OPP bêdzie równie¿
podejmowa³ inne realizacje, które z ca³¹ pewnoœci¹
mog¹ tylko pomóc w realizacji misji Stowarzyszenia.
Warto pamiêtaæ, ¿e wszystkie dzia³ania w ramach OPP
musz¹ byæ zawarte w Statucie, a ten nie mo¿e byæ
zmieniony. Tak wiêc jeœli ktokolwiek z Pañstwa mia³
w¹tpliwoœci, czy w przypadku OPP nast¹pi zmiana
kierunku i w jakikolwiek sposób mog¹ na tym ucierpieæ
dzia³ania realizowane dla protetyków s³uchu, to tak siê
nie stanie. Wrêcz przeciwnie,mo¿liwoœæ przekazywania
1% podatku mia³a za zadanie wspomóc jednostki
u¿ytecznoœci publicznej w œrodki finansowe pozwalaj¹ce
realizowaæ za³o¿enia zawarte w Statucie. Dobrze
prowadzona dzia³alnoœæ OPP pozwoli na zgromadzenie
dodatkowych i czêsto sporych œrodków, które z ca³¹
pewnoœci¹ bêd¹ spo¿ytkowane z korzyœci¹ dla Pañstwa.
Warto podkreœliæ, ¿e wed³ug najnowszych badañ, z roku
na rok coraz wiêcej osób decyduje siê na przekazanie
organizacjom swojego podatku, a w poprzednim roku
by³o to tylko 23% uprawnionych osób. Widzimy, ¿e
potencja³ jest ogromny, choæ oczywiœcie wymaga du¿ej
iloœci pracy i trochê czasu na pierwsze efekty.
Zainteresowanym osobom polecam przestudiowanie
rozliczeñ finansowych organizacji posiadaj¹cych status
OPP (sprawozdania s¹ obowi¹zkowe), mo¿na wówczas
zauwa¿yæ, ¿e nawet niewielkie organizacje potrafi¹ z 1%
pozyskaæ bardzo znaczne kwoty, czêsto powy¿ej
1.000.000 z³. rocznie. Nie muszê dodawaæ, ¿e PSPS
dysponuj¹cy takimi œrodkami bêdzie w stanie znacznie
efektywniej i na wiêksz¹ skalê realizowaæ swoj¹ misjê.
Na razie oczywiœcie to marzenia, ale znam organizacje,
które dzia³aj¹c w podobnym okresie lub nawet krócej ni¿
PSPS, takie œrodki zdobywaj¹. Spójrzmy wiêc w
przysz³oœæ z optymizmem tym bardziej, ¿e œrodki z 1%
mog¹ organizacjê uchroniæ przed ewentualnym
kryzysem w reklamie, nale¿y wiêc je traktowaæ jako

Z serdecznym, wiosennym pozdrowieniem
Thomas Thorvaldsen

6

reklama_psps.indd 1

2013-04-10 12:39:27

INFORMACJE, KONFERENCJE

kwiecieñ 2013

Targi aktywni 50+
:WWW.centrumis.pl/targi-2013.
W s¹siedztwie stoiska Polskiego Stowarzyszenia
Protetyków S³uchu, na którym promowaliœmy kampaniê
Us³yszeæ œwiat – gazet¹ i ulotk¹ dla pacjentów, by³o
stoisko firmy Phonak oraz S³uchobus Siemens,
AudioService. Przeprowadzane przez nich testy oraz
badania S³uchu, cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem, co
widaæ za zdjêciach.
Równolegle z Targami 50+, na terenie MTP, odbywa³a siê
konferencja z cyklu: Promocja Polskiej Rehabilitacji p.t.:
Wspó³czesne problemy rehabilitacji osób starszych,
organizowana przez Komisjê Rehabilitacji i Integracji
Spo³ecznej Poznañskiego Oddzia³u PAN. Wybitni
specjaliœci z ca³ej Polski mówili o pe³nym spektrum
potrzeb rehabilitacji geriatrycznej – w schorzeniach
uk³adu kr¹¿enia, narz¹du ruchu, zespo³ach otêpiennych,
ze zmianami w narz¹dzie wzroku, afazjach poudarowych .
Nie pominiêto równie¿ S³uchu. O starzeniu siê uk³adu
s³uchowego mówi³a dr Barbara Maciejewska z Kliniki
Foniatrii UM w Poznaniu. Wiêcej na ten temat bêdzie
mo¿na znaleŸæ na stronie 11. Biuletynu. Zajmowano siê
nie tylko cia³em, poruszano te¿ inne tematy np.: Godnoœæ
osoby starszej w nauczaniu Koœcio³a oraz Integracja
spo³eczna osób starszych-wyzwaniem dla wspólnoty
parafialnej.
W dziedzinie rehabilitacji osób starszych w Polsce
musimy pokonaæ dalek¹ drogê, aby dorównaæ innym
krajom europejskim. Generalnie
brakuje
lekarzy
geriatrów i to jest pierwszy problem. Na dzieñ dzisiejszy
nale¿y przede wszystkim staraæ siê zmieniaæ mentalnoœæ
seniorów i propagowaæ aktywnoœæ. Ruch i aktywnoœæ
intelektualna powinny byæ zapisywane "na receptê" przez
lekarzy pierwszego kontaktu.
Maria Szkudlarz

Kolejna IV edycja Targów aktywni 50+ w Poznaniu odby³a
siê w dniach 16-17 marca, na terenie MTP, pod has³em :
Si³a wieku – pe³nia ¿ycia. Wydarzenie zosta³o objête
honorowym patronatem : Ministerstwa Pracy i Polityki
Spo³ecznej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Marsza³ka
Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydenta Miasta
Poznania. Targi odwiedzi³o 3700 osób.
Korzystaj¹c z przywileju organizacji pozarz¹dowej, PSPS
mia³o darmowe stoisko, na podstawie porozumienia
podpisanego z Centrum Inicjatyw Senioralnych z siedzib¹
w Poznaniu.
Bardzo bogaty i ró¿norodny program targów obejmowa³:
poradnictwo i podstawowe badania zdrowotne,
warsztaty edukacyjno – rozwojowe, warsztaty
artystyczne, sport, kulturê oraz prezentacjê programu
aktywizacji seniorów ENSURE 55+ (Economy Needs
Seniors' Unique and Real Experience. Komercyjni
wystawcy proponowali miêdzy innymi: kosmetyki,
bi¿uteriê, piêkne wyroby artystyczne, oraz smako³yki
gastronomiczne. Ka¿dy móg³ znaleŸæ dla siebie coœ
ciekawego. Szczegó³owe sprawozdanie na stronie
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5. Tydzieñ MÓZGU w Poznaniu 11-15 marca 2013
Organizatorem by³ Oddzia³ Polskiej Akademii Nauk w
Poznaniu.
W inauguracyjnym wyst¹pieniu, prezes prof. Roman
S³owiñski podkreœli³ rozleg³oœæ tematu mózgu, który nie
wyczerpa³ siê w poprzednich edycjach. Idea
popularyzowania wiedzy o mózgu narodzi³a siê 18 lat
temu, kiedy ONZ og³osi³ dekadê mózgu. Nauka o mózgu,
zwana neuronauk¹, integruje bardzo wiele
specjalnoœci. Bada ró¿ne aspekty dzia³ania mózgu - od
anatomii i neurologii, poprzez biochemiê i farmakologiê,
do psychiatrii i psychologii, a nawet informatyki.
Tak wiêc program tegorocznej edycji by³ bardzo
zró¿nicowany i obejmowa³ takie zagadnienia jak:
- Co myœl¹ zwierzêta i czy mo¿emy siê tego dowiedzieæ?
- Choroby naczyniowe mózgu – czy mo¿na je pokonaæ?
- Seksoholizm i inne na³ogi
Techniki operacyjne s¹ stale udoskonalane i obecnie

- Kupujemy – czy naprawdê tego chcemy? Jak ustrzec

mamy ju¿ wszczepy pniowe, œródmózgowe i hybrydowe.

siê przed manipulacj¹.

Powinniœmy d¹¿yæ do implantacji dwustronnej, ale ³¹czy

- Fizjologia Pamiêci

siê to z kosztami i z podwójnym zabiegiem, na co nie

- Depresja – czy jeszcze zaœwieci s³oñce?

wszyscy siê godz¹. Przy obecnym tempie rozwoju nauki,

- Nasz prymus mózg, czyli o procesach poznawczych.

mo¿e za kilka lat bêd¹ inne metody, np. wykorzystanie

- Czy osoby dwujêzyczne maj¹ inne mózgi?

komórek macierzystych, ale to ju¿ zostawmy

Najbardziej interesuj¹cy dla naszego œrodowiska

genetykom. Przy problemach ze s³uchem, zarówno u

temat: Dlaczego mózg musi s³yszeæ? zosta³

osób implantowanych jak i nosz¹cych aparaty

przedstawiony przez prof. dra hab. Witolda Szyftera,

s³uchowe, bardzo wa¿na jest dobra rehabilitacja.

konsultanta krajowego ds. otolaryngologii.

Domowym testem na dobry s³uch jest zrozumienie

Rodzimy siê z w pe³ni wykszta³conym organem s³uchu,

rozmowy telefonicznej.

co dowodzi jak ogromna jest waga pamiêci s³uchowej .

Nasz mózg jest tak doskona³ym i skomplikowanym

Dziêki coraz dok³adniejszym badaniom wiemy, ¿e

urz¹dzeniem, ¿e chêci, nawet pobie¿nego poznania

niezbêdnym czynnikiem rozwoju mowy, jest prawid³owy

jego dzia³ania i funkcji, z pewnoœci¹ dostarcz¹ tematów

s³uch. Dlatego tak wa¿ny jest Program przesiewowych

na kolejne „tygodnie mózgu”, na których nie zabraknie

badañ s³uchu noworodków, wprowadzony w Polsce,

s³uchaczy zafascynowanych tym fenomenem.

jako pierwszy na œwiecie, dziêki Wielkiej Orkiestrze
Œwi¹tecznej Pomocy. W 2012 roku przeprowadzano

Maria Szkudlarz

badania w 514 oœrodkach w kraju. Rocznie rodzi siê ok.
140 g³uchych dzieci, które dziêki wszczepom
œlimakowym

w 12 miesi¹cu ¿ycia maj¹ szansê na

prawid³owy rozwój a po 5 latach s³ysz¹ normalnie.
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Sympozjum firmy Siemens
aparatów s³uchowych pozwoli³y firmie Siemens na
stworzenie platformy, której ide¹ jest osi¹gniêcie
optymalnej równowagi pomiêdzy s³yszalnoœci¹ a jakoœci¹
dŸwiêku. Platforma ta opiera siê g³ównie na wysokiej, 48
kana³owej rozdzielczoœci czêstotliwoœciowej oraz
rozszerzonym paœmie przenoszenia do 12kHz.
W³asnoœci platformy micon Siemens przedstawia w
trzech blokach tematycznych:
l
miSound – dotycz¹cy nowej skutecznej redukcji
sprzê¿enia akustycznego oraz przede wszystkim
dopasowanie micon, czyli nowej formu³y, która ma
zapewniaæ jak najlepsz¹ jakoœæ dŸwiêku w ró¿nych
warunkach;
l
miFocus – zwi¹zany z polepszon¹ kierunkowoœci¹ i
s³yszalnoœci¹ dŸwiêków o du¿ej czêstotliwoœci,
l
miGuide - to mo¿liwoœæ automatycznej aklimatyzacji,
dziêki której u¿ytkownik aparatu ma mo¿liwoœæ
stopniowego przyzwyczajenia siê do w³asnych
preferencji wzmocnienia oraz barwy dŸwiêku w
aparacie.

01 lutego 2012 roku w Warszawie, w hotelu Marriott,
odby³o siê sympozjum naukowe firmy Siemens. Taka
forma spotkania cieszy³a siê wczeœniej du¿ym uznaniem
ze strony zaproszonych goœci, w zwi¹zku z tym
organizatorzy postanowili kolejne nowoœci produktowe
przedstawiæ w podobny sposób. Uczestnicy spotkania
mieli okazjê wys³uchaæ wyk³adów prowadzonych przez dr
Thomasa Lottera, in¿yniera zajmuj¹cego siê
definiowaniem produktów oraz implementowaniem
potrzeb klientów do rozwi¹zañ produktowych Siemensa,
dr Dirka Juniusa, szefa audiologicznej grupy badawczej
firmy Siemens oraz Paw³a Robaka, Product Menagera
firmy Siemens w Polsce.
Tematem wyk³adów by³o omówienie nowej platformy o
nazwie micon, wprowadzonej przez firmê Siemens. Dla
producenta to kolejny krok zwi¹zany z rewolucj¹ w
in¿ynierii audiologicznej. W dobie tak szybkiego postêpu
technicznego, liczne badania naukowe i konsultacje oraz
opinie protetyków s³uchu i samych u¿ytkowników

Warty podkreœlenia jest równie¿ fakt zaimplementowania przez firmê Siemens w swoich algorytmach
kompresji czêstotliwoœciowej, z któr¹ to protetycy
s³uchu dotychczas mogli zetkn¹æ siê w aparatach
konkurencyjnych firm.
Wszystkie te rozwi¹zania mo¿na bêdzie znaleŸæ w
dotychczas znanych protetykom trzech rodzinach
aparatów: Pure, Life, Aquaris.Dodatkowo wprowadzono
nowy bardzo dyskretny aparat typu RiC, Ace.
Nie podlega dyskusji, ¿e nowe rozwi¹zania firmy Siemens
daj¹ protetykom s³uchu kolejne narzêdzie, które pozwoli
poszerzyæ zakres pomocy w istotnych problemach osób
niedos³ysz¹cych.
Atmosfera spotkania, mo¿liwoœæ zadawania pytañ
bezpoœrednim znawcom tematu, pozwoli³a nie tylko na
poszerzenie wiedzy uczestników, ale równie¿ da³a
samym wyk³adowcom mo¿liwoœæ zwrócenie uwagi na
szereg istotnych aspektów wynikaj¹cych z codziennej
praktyki audiologicznej uczestników sympozjum. Taki
rodzaj spotkania to na pewno ciekawa wymiana wiedzy
teoretycznej i praktycznych doœwiadczeñ, za co
organizatorom dziêkujemy.
Halina Paliwoda-Rojewska
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Starzenie siê narz¹du s³uchu
Rosn¹ce zainteresowanie geriatri¹ i zwrócenie uwagi
na specyfikê procesu starzenia, to niew¹tpliwie wynik
zachodz¹cych na œwiecie zmian demograficznych,
które dotycz¹ równie¿ Polski. Wg prognoz GUS z 2008,
w roku 2035 w porównaniu do 2007 bêdzie o 1/3
mniej osób w wieku 18-23 lata (studentów), o 1/4
mniej dzieci i m³odzie¿y do 17 roku ¿ycia oraz osób w
wieku 25-44 lata, o 10% wiêcej osób w wieku 45-64 lat,
o niemal po³owê wiêcej osób w wieku 65-79 lat, ponad
dwukrotnie wiêcej osób w wieku 80 lat i powy¿ej.
Zmniejszy siê liczba osób najm³odszych, znacznie
wzroœnie liczba osób w wieku poprodukcyjnym i
starczym.
W piœmiennictwie medycznym coraz czêœciej pojawia
siê pojêcie zespo³u geriatrycznego. Zespó³ geriatryczny
definiuje siê jako wieloczynnikowo uwarunkowany stan
zdrowia wynikaj¹cy z nagromadzenia siê efektów
pogorszenia, os³abienia,
upoœledzenia
ró¿nych
uk³adów i systemów, co czyni osobê bardziej
podatn¹/nara¿on¹ na wyzwania i zadania codziennego
¿ycia. W sk³ad wspomnianego zespo³u zalicza siê wiele
dysfunkcji: zaburzenia po³ykania, niedo¿ywienie,
nietrzymanie moczu, problemy ze snem, demencja,
zaburzenia widzenia, problemy z chodem,
omdlenia/zas³abniêcia, zawroty g³owy upadki,
osteoporoza, jak równie¿ niedos³uch.
Po 60 r¿ s³uch zazwyczaj pogarsza siê oko³o 1dBHL
rocznie. U mê¿czyzn wystêpuje zwykle wiêksza utrata
s³uchu i zaczyna siê ona wczeœniej ni¿ u kobiet. Wg
danych ze Stanów Zjednoczonych, utrata s³uchu o
wiêcej ni¿ 25dBHL dotyczy 37% osób pomiêdzy 61 a 70
r¿, 60% miêdzy 71 a 80r¿, i ponad 80% powy¿ej 85
roku ¿ycia, chocia¿ pocz¹tek tego upoœledzenia oraz
tempo jego narastania wykazuje du¿e ró¿nice
indywidualne (Gates GA i wsp. 1990). Wg
Kulczyñskiego i Pruszewicza (2003) g³uchota starcza
dotyka 6-10% ludnoœci w wieku 65-75 lat, a w grupie
55-74 lat 40% cierpi na towarzysz¹ce szumy uszne.
Obserwowane w narz¹dzie s³uchu zmiany
uwarunkowane wiekiem wynikaj¹ z przewagi procesów
katabolicznych nad anabolicznymi. Jak dotychczas,
mechanizmy starzenia siê s¹ s³abo poznane, chocia¿
nieuchronnie i postêpuj¹co dotycz¹ wszystkich
komórek i uk³adów. Obecnie istniej¹ce teorie starzenia
siê:
l
glikacji bia³ek – postêpuj¹cego e ³¹czenie siê kolagenu
z innymi bia³kami na skutek nieenzymatycznego
wi¹zania siê glukozy z grupami aminowymi tych

cz¹steczek
l
wolnych rodników - sumaryczny efekt uszkodzenia

tkanek przez powstaj¹ce wolne rodniki
l
przypadkowych mutacji DNA w komórkach
l
skracania siê telomerów - specyficznych koñcowych

sekwencji pe³ni¹cych kluczow¹ rolê w zabezpieczeniu
materia³u genetycznego przed uszkodzeniem.
P r e s b y a c u s i s ( t z w. g ³ u c h o t a s t a r c z a ) t o
uwarunkowane wiekiem zmiany morfologicznoczynnoœciowe na wszystkich poziomach uk³adu
s³uchowego. Zmiany starcze w uk³adzie przewodz¹cym
polegaj¹ na poszerzeniu przewodu s³uchowego
zewnêtrznego na skutek œcieñczenia skóry wewn¹trz
przewodu, na pogrubieniu b³ony bêbenkowej i
inkrustacji jej z³ogami wapnia, na zmniejszeniu
ruchomoœci kosteczek s³uchowych. Zmiany
degeneracyjne komórek rzêsatych i komórek
podporowych narz¹du Cortiego, komórek zwoju
spiralnego, obserwuje siê tak¿e zmian w b³onie
podstawnej i w pr¹¿ku naczyniowym. U osób starszych
dysfunkcja dotyczy równie¿ oœrodkowego uk³adu
nerwowego, co jest przyczyn¹ trudnoœci poznawczych,
wp³ywaj¹cych na interpretacje dŸwiêków mowy. St¹d
tzw. CAPD - oœrodkowe zaburzenia przetwarzania
informacji s³uchowej, charakteryzuj¹ce siê
uszkodzeniem mechanizmów odpowiedzialnych za
lokalizacjê i lateralizacjê dŸwiêku, dyskryminacjê,
rozpoznawanie wzorców s³uchowych, trudnoœciami w
rozumieniu mowy nieproporcjonalnymi do stopnia
niedos³uchu w audiometrii tonalnej i konfiguracji krzywej
progowej. W procesie starzenia siê dochodzi wiêc do
stopniowej utraty kontaktów ze œwiatem zewnêtrznym i
obni¿ania zdolnoœci adaptacji do nowych sytuacji nie
tylko poprzez os³abienie pracy narz¹dów zmys³ów (w
tym s³uchu oraz wzroku), ale tak¿e w wyniku zmian
zachodz¹cych w uk³adzie nerwowym. W efekcie
presbyacusis dochodzi wiêc do kumulacji zaburzeñ
s³uchowych, poznawczych, lingwistycznych,
psychosocjalnych (tzw. socioacusis). Nie ma obecnie
uniwersalnej metody skryningu CAPD, wskazana jest
diagnostyka interdyscyplinarna. Najwiêcej informacji
daje the dichotic test (Musiek 1983), choæ rozpoznania
nie mo¿na postawiæ wy³¹cznie na podstawie tego testu.
Objawy audiologiczne niedos³uchu starczego s¹
bardzo zindywidualizowane. Nale¿¹ do nich:
- symetryczny niedos³uch czuciowo-nerwowy z
postêpuj¹cym podwy¿szeniem progu w audiometrii
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tonalnej w zakresie wysokich czêstotliwoœci (ocena
dynamiki)
- lokalizacja zale¿na od nasilenia zmian
- pog³êbiaj¹ce siê zmêczenie s³uchowe
- pogarszaj¹ca siê lokalizacja
- ABR – z wiekiem wyd³u¿a siê latencja i maleje
amplituda; od 40 r.¿. na 1 dekadê czas utajenie wyd³u¿a
siê o 0,1 ms
- zasadniczym objawem jest niewspó³miernie gorsze
rozumienie mowy ani¿eli wynika³oby to z progu w
audiometrii tonalnej
- problemy w interpretacji czynników prozodycznych
(rytm, akcent, intonacja)
- trudnoœci w dyskryminacji podobnych dŸwiêków mowy
- trudnoœci w realizowaniu poleceñ, nieadekwatne
odpowiedzi – „b³êdnie s³yszê”
- trudnoœci w towarzyskim porozumiewaniu siê
Niedos³uch zwi¹zany z wiekiem wp³ywa wiêc znacz¹co
na komunikowanie siê oraz zdolnoœci funkcjonowania w
spo³eczeñstwie, silnie wi¹¿e siê z jakoœci¹ ¿ycia:
pogorszeniem czynnoœci poznawczych oraz
wystêpowaniem depresji. Dlatego fachowa pomoc w
postaci odpowiednio dobranych aparatów s³uchowych
jest bardzo istotna. Tymczasem, mimo udokumentowanych korzyœci jedynie 25% kwalifikuj¹cych siê
pacjentów nabywa aparaty s³uchowe, a do 30% z nich
nie stosuje kupionych aparatów (wg Murlow i wsp.).
Wynikaæ to mo¿e z nieznajomoœci opcji stosowanych w
celu poprawy s³yszenia, z oporu pacjenta do noszenia
aparatu (poczucie stygmatyzacji) albo z trudnoœci¹ w
obs³udze urz¹dzenia. Nie bez znaczenia s¹ zmiany
degeneracyjne w OUN (zmiany w integracji
miêdzypó³kulowej, zmniejszenie objêtoœci p³atów
mózgowych). Obni¿onej
sprawnoœci receptorów
s³uchowych towarzysz¹ zaburzenia krótkotrwa³ych
systemów pamiêci i w rezultacie wiêkszy wp³yw na
czynniki rozpraszaj¹ce i spowolnianie czasu reakcji,
k³opoty z koncentrowaniem siê na danej czynnoœci,
wyd³u¿eniu ulega czas reakcji i zmniejsza siê szybkoœæ
dowolnych ruchów. Zmiany powy¿sze czêsto prowadz¹
do problemów z satysfakcjonuj¹cym protezowaniem,
czêsto uniemo¿liwiaj¹c protezowanie obuuszne,
prowadz¹c do wielokrotnych nieraz wizyt w gabinecie
protetyka s³uchu. W celu najbardziej optymalnego
wykorzystania protezy s³uchowej wskazane jest
podejœcie indywidualne, uwzglêdniaj¹ce czynnoœciowe
deficyty, jak te¿ modyfikacje i strategie kompensacyjne
oraz œrodowiskowe. Wa¿nym elementem dopasowania
komfortowego i funkcjonalnego dopasowania aparatu
jest uprzednia diagnostyka audiologiczna i ocena
wydolnoœci uk³adu s³uchowego. W sk³ad niezbêdnego

minimum wchodz¹ audiometria tonalna i audiometria
mowy. W diagnostyce niedos³uchu starczego
nale¿a³oby ponadto uwzglêdniæ uwarunkowane wiekiem
zaburzenia oœrodkowego przetwarzania sygna³u za
pomoc¹ audiometrii mowy utrudnionej. Wskazane
by³oby równie¿ zapewnienie takim pacjentom
minimalnego programu rehabilitacji s³uchowej.

Barbara Maciejewska, Andrzej Obrêbowski,
Bo¿ena Wiskirska - WoŸnica
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik: Dr hab. med. Bo¿ena Wiskirska-WoŸnica
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20 lat Protetyki S³uchu
na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Myœl utworzenia na Uniwersytecie Poznañskim
wyodrêbnionej placówki naukowej, zajmuj¹cej siê
wy³¹cznie akustyk¹, powsta³a w pierwszych latach po
II wojnie œwiatowej.
Pracownia Akustyczna, w ramach Katedry Fizyki
Doœwiadczalnej, zosta³a utworzona w roku 1947. Jej
kierownikiem zosta³ prof. dr hab. M. Kwiek.
Rozporz¹dzenie Ministra Szkolnictwa Wy¿szego z dnia
15.05.1952r. przekszta³ci³o tê jednostkê w Zak³ad
Akustyki i Teorii Drgañ, a rozporz¹dzenie z dnia
28.02.1956 r. w samodzieln¹ Katedrê Akustyki i Teorii
Drgañ.
Podstawowe kierunki badañ, inicjonowane przez
Profesora Kwieka, zwi¹zane by³y z psychoakustyk¹,
akustyk¹ muzyczn¹, akustyk¹ wnêtrz, akustyk¹
ha³asów, wybranymi dzia³ami akustyki fizycznej i
technicznej. Tak szeroka tematyka badañ wynika³a
przede wszystkim z niezwykle szerokich zainteresowañ
naukowych Profesora.
19.12.1962 r. Profesor Kwiek zgin¹³ tragicznie w
katastrofie samolotowej.
Kierownictwo Katedry przejê³a Pani prof. dr hab. H.
Ryffert, kieruj¹c ni¹ do roku 1981.
Po roku 1981, kierownictwo Katedry przej¹³ prof. dr
hab. E. Ozimek. W czasie jego kadencji (do roku 1986)
Rektor UAM, rozporz¹dzeniem z dnia 15.11.1985r.,
przekszta³ci³ Katedrê w Instytut Akustyki.
W latach 1987 do 1996 Instytutem Akustyki kierowa³
prof. dr hab. E.Hojan.
Profesor E. Hojan szczególnie aktywnie wspó³pracowa³
naukowo w zakresie elektroakustyki z wieloma
oœrodkami uniwersyteckimi na terenie Niemiec,
pielêgnuj¹c nawi¹zane kontakty w ramach stypendium
Humboldta z oœrodkami w Monachium, Bochum,
Aachen, Göttingen, Oldenburgu, DreŸnie.
Ta dzia³alnoœæ pozwoli³a w³asicielom firmy Geers
(Niemcy), którzy planowali otworzyæ na terenie Polski
sieæ punktów sprzeda¿y aparatów s³uchowych, „odkryæ”
Profesora Hojana, jako osobê, która byæ mo¿e
podjê³aby siê kszta³cenia osób dopasowuj¹cych te
aparaty osobom, które maj¹ ubytki s³uchu.
W pierwszych dniach lutego 1990 roku w³aœciciel firmy
Geers przyjecha³ do Instytutu Akustyki UAM w Poznaniu
– mieœci³ siê wtedy przy ul. Matejki 48 i zaproponowa³
kszta³cenie studentów w zakresie „Hörgeräteakustiker“
– nie by³o jeszcze wtedy polskiej nazwy tego zawodu.
Profesor Hojan obieca³ podjêcie odpowiednich starañ

na macierzystej uczelni.
Starania te zosta³y poprzedzone szczegó³owym
rozpoznaniem koniecznego zakresu kszta³cenia; wizyty
w oœrodkach w Lubece i Hamm.
Pierwsze rozmowy przeprowadzone w UAM, z
dziekanem Wydzia³u Matematyki i Fizyki (1987-1993)
prof. dr hab. R. Makarewiczem, a nastêpnie rektorem
UAM, prof. dr hab. J. Fedorowskim doda³y si³ do
kolejnych rozmów z w³adzami Akademii Medycznej;
program studiów wymaga³ aktywnego uczestnictwa
lekarzy.
I tutaj mieliœmy olbrzymie szczêœcie, trafiaj¹c na
pracowników Kliniki Audiologii i Foniatrii, którzy wtedy
pe³nili funkcjê rektora – prof. dr hab. A. Pruszewicz i
prodziekana wydzia³u lekarskiego - prof. dr hab. A.
Obrêbowski.
Panowie Profesorowie nie tylko poparli idê kszta³cenia
studentów we wskazanym obszarze wiedzy, ale bardzo
czynnie ustosunkowali siê do szeregu zagadnieñ
merytorycznych zwi¹zanych z tym szkoleniem.
By³a zgoda w³adz obu uczelni, by³o zapotrzebowanie na
absolwentów nowego kierunku studiów, a nie by³o w
100% przygotowanej do prowadzenia zajêæ kadry,
miejsca na laboratoria jak i odpowiedniego ich
wyposa¿enia.
Zaczê³o siê intensywne samokszta³cenie kadry - wyjazdy
do Lubecki i Hamm, remont pomieszczeñ na
laboratoria (piwnice w gmachu Instytutu przy
ul. Matejki), „zdobywanie” sprzêtu (wyci¹gniêta rêka do
ró¿nych firm, m.in. Geers, Marke-Med, Medicus,
Phonak, Hansaton). Walczyliœmy o ka¿dy drobiazg.

Wizyta Wyk³adowców Protetyki S³uchu w Lubece,
grudzieñ 1993 r.
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W radiu Merkury og³osiliœmy konkurs na nazwê nowego
zawodu, opisuj¹c szczegó³owo zakres obowi¹zków,
które musz¹ byæ realizowane w trakcie doboru i
dopasowania aparatu s³uchowego osobom z ubytkami
s³uchu.
Otrzymaliœmy bardzo du¿o ró¿nych propozycji (firma
Marke-Med ufundowa³a nagrodê w postaci
magnetofonu kasetowego) dla nazw tego zawodu
(ucholog, audio protetyk, audiometrysta, audio
protetyk, akustyk s³uchu, protetyk s³uchu).
Komisja jêzykoznawców z UAM wybra³a nazwê –
protetyk s³uchu.
Dnia 22.05.1992 r. Rada Wydzia³u Matematyki i Fizyki
UAM powo³a³a 3-letnie Studium Zawodowe z Akustyki o
specjalnoœci Protetyka S³uchu.
Uchwa³a Senatu UAM nr 75/92, z dnia 29.06.1992 r.
potwierdzi³a ten fakt; mogliœmy staraæ siê o studentów.
Dyrektor Instytutu prof. dr hab. E. Hojan zaproponowa³
dr A. Furmann na kierownika Studium.
8.09.1992 r. zosta³a przeprowadzona rozmowa
kwalifikacyjna kandydatów.
Na I- rok studiów zosta³o
przyjêtych 17 osób.
28.09.1992 r. Profesor Hojan zwróci³ siê do Zwi¹zku
Rzemios³a Polskiego z proœb¹ o umieszczenie na liœcie
zawodów rzemieœlniczych zawodu protetyka s³uchu.
Poparcie w³adz Izby w Poznaniu, w osobie prezesa J.
Bartnika i dyrektora T. Wiki, zaowocowa³y tym, ¿e zawód
nasz zosta³ umieszczony na stosownej liœcie pod
numerem 127.
1.10.1992 r. ruszy³y zajêcia dydaktyczne na I roku
studiów, w ca³oœci z zakresu teorii; pomieszczenia
laboratoryjne by³y remontowane, usilnie zabiegano o
œrodki finansowe na zakup sprzêtu.
Pierwszymi wyk³adowcami protetyki s³uchu byli: prof. dr
hab. E. Hojan, dr A. Czajkowska, dr A. Furmann, dr L.
Rutkowski, dr A. Skumiel (wszyscy z Instytutu Akustyki)
oraz dr G. Demenko z PAN, którzy uzupe³niali swoj¹
wiedzê specjalistyczn¹ w Lubece, Hamm, Dortmundzie
i DreŸnie. Mówiliœmy wtedy czêsto, ¿e z danym
tematem zajêæ wyprzedzamy naszych studentów o
„jedn¹ noc”.
W Poznaniu 12.11.1992 r. przy ul. Zeylanda zostaje
otwarty salon sprzeda¿y aparatów s³uchowych firmy
Merke-Med., a 18.09.1993 r. przy ul. Pó³wiejskiej,
firmy Geers. Obie te firmy potrzebuj¹ „na ju¿”
protetyków. Uruchamiamy pierwszy kurs czeladniczy
(weekendowy – dwuletni) dla 15 osób.
Do naszych studentów zaczynaj¹ przyje¿d¿aæ
zaproszeni specjaliœci z Niemiec
(dr Hauboldt, dr West- firma Geers, dr Rehkopf- firma
Philips, Profesor Kraak- politechnika w DreŸnie)

Wyk³ad Profesora Kraaka 11-12.05. 1993 r.
Studenci bior¹ udzia³ w II - Oticongresie w Spale (2830.05.1993).
27.11.1993 r. Departament Inwestycji i Wyposa¿enia
Ministerstwa Oœwiaty informuje nas o pozytywnym
za³atwieniu naszego wniosku o dofinansowanie
zakupów sprzêtu do laboratoriów specjalistycznych.
Dostaliœmy 800 milionów z³otych (to jeszcze „stare”
pieni¹dze).
Byliœmy uratowani!
Dalej siê szkolimy, wyje¿d¿amy (Serock-1994), jak i
zapraszamy do Instytutu szereg specjalistów, m.in. dr
W. Wojnarowsk¹, kolegów z Lubecki i Hamm.
W Ministerstwie Zdrowia i Opieki Spo³ecznej docieramy
do pe³nomocnika dla osób niepe³nosprawnych i w jego
obecnoœci podpisujemy umowê o wspó³pracy pomiêdzy
Instytutem Akustyki UAM, a Berufsförderungswerk w
Hamm, w zakresie szkolenia protetyków s³uchu.

Wizyta Wyk³adowców Protetyki S³uchu w Hamm,
paŸdziernik 1995r.

Nasi studenci jad¹ na praktyki do Hamm, wyk³adowcy z
Hamm przyje¿d¿aj¹ do nas.
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Dyplomatorium pierwszych absolwentów protetyki
s³uchu 09.09.1995 r.
W 1996 roku nasi absolwenci podczas dyplomatorium
sk³adali œlubowania s³owami autorstwa dr Alicji
Czajkowskiej:
…….. O Ty, którego miejsce wysoko przy g³owie
I które dzia³aj¹c w binauralnym zwi¹zku
Otwierasz umys³ i serce cz³owieka na œwiat
Zaklêty w akustyczne fale
O Ty, które zmagasz siê z trudem s³yszenia
Czêsto ponad si³y
O UCHO LUDZKIE,
Anatomiczny w³adco i s³ugo królestwa dŸwiêków
Przyrzekamy szanowaæ Ciê i wspomagaæ
Zgodnie z prawid³ami etyki i sztuk¹ naszego zawodu.
Praktyki Protetyki S³uchu w Hamm, notatka z prasy
niemieckiej, grudzieñ 1994r.

(Œlubowanie Protetyków S³uchu autorstwa dr Alicji Czajkowskiej,
Dyplomatorium, 1996 r.)

W maju 1995 studenci w ma³ych grupach jad¹ na
praktyki do: Magdeburga, Berlina, Dortmundu – firma
Geers, Kolledy – firma Audifon Hörmann, Hanoweru –
firma Kind.
Egzamin dyplomowy zdaj¹ studenci Studium w dwóch
turach, w czerwcu i sierpniu 1995 r. Egzaminatorami
byli: prof. dr hab. O¿go, prof. dr hab. Hojan,
prof. dr hab. Obrêbowski, dr Furmann, dr
Wojnarowska, dr Rutkowski, dr Skumiel, Z. Markiewicz, L. Konert, M. Biliñski.
Egzamin sk³ada³ siê z czêœci teoretycznej i praktycznej
(praca z pacjentem).
Dnia 9.09.1995 r. w Sali Lubrañskiego naszej Uczelni
odby³o siê uroczyste dyplomatorium pierwszego
rocznika absolwentów Studium Zawodowego z Akustyki
o specjalnoœci Protetyka S³uchu.

Kolejne lata to kolejne roczniki studentów,
udoskonalanie programu nauczania (wiêksze zbli¿anie
go do praktyki), uzupe³nianie wyposa¿enia laboratoriów.
W lipcu 1999 roku Instytut Akustyki przeprowadzi³ siê
do nowego Kampusu na Morasku. To ogromny skok
jakoœciowy i iloœciowy zarówno dla pracowników jak i
studentów; powiêkszy³a siê nasza baza lokalowa, mamy
wspania³¹ kabinê bezechow¹, nowe laboratoria do
badañ z zakresu psychoakustyki, studio do re¿yserii
dŸwiêku. Studenci protetyki s³uchu maj¹ oczywiœcie
dostêp do wszystkich tych laboratoriów, a dodatkowo,
ju¿ tylko dla nich, do laboratorium: otoplastycznego,
audiometrii tonalnej i audiometrii mowy, obiektywnych
badañ s³uchu, naprawy aparatów s³uchowych,
miernictwa aparatów s³uchowych, dopasowania
aparatów s³uchowych.
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aparatów s³uchowych (A. Duraj, K. Mrugalska-Handke,
E. Bogusz, R. Drzazga-Gibasiewicz, M. Kostrzewska, I.
Bi³usiak, K. Kluk-de Kort, D. Komar, M. Kordus, J.
Latanowicz, P. Robak, B. Poro¿yñska-Nawrocka, K.
Ostrowska, W. Górski, S. Sobczyk, T. Skwierczyñski, H.
Sieradzka, £. Olszewski, A. Charukiewicz-Ratuszniak,
A. Herszhorn, E. Ko³sut, A. S³upczyñska, D. Kutzner, O.
Stieler, J. Mod³awska, H. Bart³omiejski, A. Krukowska,
A. Malicka), wielu za³o¿y³o w³asne sieci punktów
protetycznych (I. Król, D. Walkowiak, K. Krz¹ta³a, K.
Siekierkowska, A. Dawicka, A. Gruszczyñska, N. Snella,
D. Krz¹ta³a, M. Nowak, U. Kicior, T. Janos, M. Bujak, I.
B³a¿ejewicz, J. Zió³ek, M. Stachowiak, P. Stachowiak,
M. Tomczak, P. Adamczak, M. Kmiecik, I. Petzke, I.
Or³owski, H. Paliwoda, M. Szutko, T. Szutko, S.
Jaroszykt, £. Heckert, K. Polak, K. Majer, J. Malenda,
K. Paradzewski, R. Sz³od, L.Chmielewska, K. Dotka, J.
Grzybek, M. Kasperkowiak, M. Ferchmin, B. Kruc, J.
Tkacz-Konert, J. Mróz, M. i W. Smulik, A. Kapitan, T.
Cichoñ, J. Ingot, M. Mazur, A. Zaldivar, H. Duszyc, J.
Dubczyñski, J. Feder, Z. Zaj¹c, K. Stokaluk).
1.10.2000 r. Senat UAM, na nasz wniosek (z inicjatywy
Profesora R. Makarewicza), poszerza zakres
kszta³cenia protetyków s³uchu o zagadnienia dotycz¹ce
ochrony przed ha³asem.
Chcemy jeszcze bardziej powiêkszyæ rynek pracy dla
naszych absolwentów, a tym samym dodatkowo
uatrakcyjniæ studia w naszym Instytucie.
Koñczy dzia³alnoœæ Studium Zawodowe z Akustyki o
specjalnoœci Protetyka s³uchu, a rozpoczyna, te¿ 3letnie, Studium z Protetyki S³uchu i Ochrony przed
Ha³asem.
Dwa lata póŸniej, w roku 2002, otwieramy 3-letnie
studia w trybie zaocznym, ale ju¿ tylko z Protetyki
S³uchu, wychodz¹c naprzeciw licznej grupie osób
pracuj¹cych w zawodzie, bez odpowiedniego
wykszta³cenia. Na pierwszy rok studiów zaocznych
przyjêto 27 studentów.
W roku 2009, z inicjatywy Profesora A. Obrêbowskiego
ówczesnego Prorektora Akademii Medycznej w
Poznaniu, podjêta zostaje próba utworzenia 2-letnich
studiów drugiego stopnia w zakresie protetyki s³uchu, w
ramach Wydzia³u Zdrowia Publicznego. Ideê tê gor¹co
popiera³ Profesor E. Hojan, uznaj¹c to, jako krok
umo¿liwiaj¹cy protetykom s³uchu koñcz¹cym studia na
poziomie licencjackim dalsze kszta³cenie prowadz¹ce
do tytu³u magistra protetyki s³uchu i to w ramach
uczelni medycznej, co dla pracy protetyka maj¹cego
czêste kontakty z lekarzami by³oby bardzo nobilituj¹ce.
Niestety, ze wzglêdów formalnych nie uda³o siê tej idei

Gmach Instytutu Akustyki UAM na Morasku oraz
laboratorium otoplastyczne
Roœnie liczba chêtnych na studia z zakresu protetyki
s³uchu; na ogó³ na jedno miejsce przypada 4-5
kandydatów. Coraz wiêcej wiadomoœci o naszym
Studium, o losach naszych absolwentów w prasie,
radiu i TV.
W Polsce lawinowo otwierane s¹ nowe punkty
protetyczne, co jeszcze bardziej zwiêksza
zapotrzebowanie rynku pracy na naszych absolwentów.
Mamy w tym zakresie najlepsze wskaŸniki na Uczelni.
Nowi, zagraniczni „gracze” w bran¿y aparatów
s³uchowych na rynku polskim zaczynaj¹ od wizyty w
naszym Instytucie. Tutaj czêsto werbuj¹ swoich
przysz³ych pracowników, tutaj szukaj¹ informacji m.in. o
optymalnej dla nich siedzibie centrali. W³aœnie w taki
sposób w Poznaniu ulokowa³a siê firma Audio-Service,
do której z Warszawy przy³¹czy³a siê firma Simens; to
dzisiejszy Audio-Sat.
Wed³ug naszego rozeznania (byæ mo¿e nie pe³nego –
przepraszamy) wielu naszych absolwentów pracuje
obecnie na eksponowanych stanowiskach w bran¿y
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zrealizowaæ.
Pocz¹wszy od roku 1992 do roku 2012, 368 osób
ukoñczy³o studia z zakresu protetyki s³uchu w trybie
stacjonarnym, 87 osób w trybie zaocznym, 195 osób
kursy na poziomie czeladniczym, w tym dodatkowo, 10
osób na poziomie mistrzowskim (wykaz wszystkich 660
absolwentów podano poni¿ej).
W roku 2012 Rektor UAM, prof. dr hab. B. Marciniak
desygnowa³ na koordynatora do spraw Protetyki S³uchu
w Instytucie Akustyki dr R. Go³êbiewskiego.

Poznañ sta³ siê mekk¹ Protetyki S³uchu w Polsce; oby
tak ju¿ pozosta³o.
Pozdrawiamy wszystkich absolwentów jak najbardziej
serdecznie.
¯yczymy by tylko mi³e wspomnienia ze studiów w
Poznaniu towarzyszy³y Wam w codziennej pracy na
ró¿nych stanowiskach w bran¿y, jak i poza ni¹.

Przez okres tych 20 lat bardzo wiele osób czynnie
przyczyni³o siê do tego jak „wygl¹da” dzisiaj protetyka
s³uchu w Poznaniu. Wszystkim bardzo dziêkujemy i
przepraszamy, ¿e nie wymieniamy ich z nazwiska; boimy
siê kogoœ pomin¹æ.

Edward Hojan
Anna Furmann
Instytut Akustyki UAM

20 - lecie
Protetyki S³uchu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Instytut Akustyki
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Wykaz wyk³adowców protetyki s³uchu
w okresie 20-lecia

dr Barbara Biliñska – fizjologia i patofizjologia s³uchu, patologia s³uchu
dr Edyta Bogusz – audiometria tonalna, audiometria dzieciêca
dr Alicja Czajkowska – otoplastyka
dr med. Hanna Czerniejewska - fizjologia i patofizjologia s³uchu, patologia s³uchu
prof. dr hab. Gra¿yna Demenko – audiometria mowy
mgr Artur Duraj - otoplastyka
dr Anna Furmann – audiometria tonalna, audiometria dzieciêca, dopasowanie aparatów s³uchowych
mgr Micha³ Ga³uszka – budowa i dzia³anie aparatów s³uchowych
dr Roman Go³êbiewski – dopasowanie aparatów s³uchowych
prof. dr hab. Edward Hojan – budowa i dzia³anie aparatów s³uchowych, dopasowanie aparatów
s³uchowych
dr hab. Dorota Hojan–Jezierska – otoplastyka, dopasowanie aparatów s³uchowych
dr hab. Arkadiusz Józefczak - naprawa aparatów s³uchowych
dr Milena Kaczmarek-Klinowska – miernictwa aparatów s³uchowych, dopasowanie aparatów
s³uchowych, implanty – urz¹dzenia wspomagaj¹ce s³yszenie
dr med. Micha³ Karlik - fizjologia i patofizjologia s³uchu, patologia s³uchu, trening s³uchowy, implanty –
urz¹dzenia wspomagaj¹ce s³yszenie
dr in¿. Henri Nikuna Kelani - budowa i dzia³anie aparatów s³uchowych
dr Monika Kordus – audiometria mowy, dopasowanie aparatów s³uchowych
dr med.Jacek Kraœny - fizjologia i patofizjologia s³uchu, patologia s³uchu, gerontologia
mgr Pawe³ Libiszewski - dopasowanie aparatów s³uchowych
dr med. Barbara Maciejewska - patologia s³uchu, gerontologia, fizjologia i patofizjologia s³uchu
prof. dr hab. P. Miecznik – audiometria mowy
dr Joanna Mod³awska - audiometria mowy, audiometria tonalna
dr Karina Mrugalska-Handke – audiometria obiektywna, audiometria tonalna, dopasowanie aparatów
s³uchowych
prof. dr hab. Andrzej Obrêbowski – fizjologia i patofizjologia s³uchu
dr Piotr Perz - budowa i dzia³anie aparatów s³uchowych
prof. dr hab. Antoni Pruszewicz - podstawy fizjologii i patologii s³uchu
mgr Patrycja Regulska – audiometria tonalna
dr hab. W. Rutkowski – miernictwo aparatów s³uchowych
dr hab. n. med. Alicja Sekula – fizjologia i patofizjologia s³uchu, trening s³uchowy, patologia s³uchu,
gerontologia
dr hab. Ewa Skrodzka - miernictwo aparatów s³uchowych, audiometria mowy
prof. UAM dr hab. in¿. Andrzej Skumiel - naprawa aparatów s³uchowych
dr Olgierd Stieler - dopasowanie aparatów s³uchowych, audiometria dzieciêca
dr Karolina Sworek - dopasowanie aparatów s³uchowych
dr Olimpia Szczepaniak - dopasowanie aparatów s³uchowych
prof. dr hab. Piotr Œwidziñski – fizjologia i patofizjologia s³uchu, patologia s³uchu
mgr Wiktor Œwidziñski - fizjologia i patofizjologia s³uchu, patologia s³uchu
dr Andrzej Wicher - audiometria tonalna, audiometria obiektywna
dr hab. n. med. Bo¿ena Wiskirska-WoŸnica - patologia s³uchu, trening s³uchowy, gerontologia
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Wykaz absolwentów Protetyki S³uchu na
Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Studia stacjonarne
1995
Banach Izabela
Bartczak Dorota
Boruta Rados³aw
Cierpicka Anna
Dubiel Beata
Duraj Artur
Fu³czyñski-Staniec Adam
Górski Wojciech
Kostrzewska Marlena
Krzewska Katarzyna
Latanowicz Jacek
Lorens Izabela
Marchlewicz Iwona
Marchwicka Renata
Miklaszewska Dorota
Mrugalska-Handke Karina
Siekierkowska Katarzyna
Skwierzyñski Tomasz
Œniegocki S³awomir
¯ak Mariusz

1996
Bujak-Trzeciak Ma³gorzata
Drobnik Agnieszka
Drzazga Renata
Dworczyñski Maciej
Filakiewicz Tomasz
Gawryszak Rafa³
Goliñska Tatiana
Górczak Izabela
Gruszczyñska Agnieszka
Handschuh Micha³
Jackowska Iwona
Kapciñska Urszula
Krakowska Karolina
Krz¹ta³a Dariusz
Lewandowska Wioletta
Muzyk Magdalena
Nowak Monika
Nowakowska Eliza
P³ótniak Zofia
Przybylak Marek
Reszka Aneta
Schmidt Jacek
Sieradzka Honorata
Snella Natalia
Szymañski Piotr
Œlimak Joanna

WoŸniak Grzegorz
Vukceviæ Vesna
1997
Adler Katarzyna
B³a¿ewicz Izabela
Chojnacki Atrur
Dziekan Agnieszka
Grochociñska Danuta
Jaworska Daria
Król Jakub
Kujawa Izabela
Kiryluk Jakub
Leniec Katarzyna
Miku³a Dariusz
Mosiej-Domaradzka Joanna
Mordziñski Marcin
Musia³ Monika
Musia³ Wojciech
Muszyñska Agnieszka
Rupiñska-Aniszewska Ilona
Rusiak Patrycja
Stojek Alicja
Supkowska-Bylinowicz Ma³gorzata
Szulc Luiza
Walkowiak Miros³aw
Wieczorek Krzysztof
Wojciechowski Krzysztof

1998
Adamska Monika
Andrzejewski Eliasz
Baranowska Agnieszka
Dembna Ma³gorzata
Jarmuszkiewicz Katarzyna
Kaczmarski Damian
Kwiatkowski Rafa³
Lubik Marcin
Mróz Jaros³aw
Olender Magdalena
Raich Agnieszka
Robak Pawe³
Ró¿añska Ma³gorzata
Sobczyñski Maciej
Stachowiak Pawe³
Œmigielska Karina
Waszak Mariola
Zió³ek Jakub
¯ukowska Justyna
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1999
Adamczak Przemys³aw
B³aszczyk Katarzyna
Celka Anna
Cichocka Zofia
Grabuœ Anna
Gumiñski Przemys³aw
Idziorek Barbara
Jackowska Justyna
Jaksz Marcin
Kaczmarski Damian
Kamiñski Maciej
Kluk-de Kort Karolina
Kmiecik Maciej
Komar Dariusz
Kordus Monika
Kostrzewska Ma³gorzata
Krajczek Bart³omiej
Lutyñski Artur
£aptu³a – Mróz ¯aneta
Malicka Alicja
Malicki Krzysztof
Or³owski Igor
Petzke Iwona
Rosiñski Kamil
Skipor Karolina
Stanicka Aleksandra
Staœkowiak Jakub
Strzelczak Artur
Swaczuk Magdalena
Œwi¹tek Justyna
Tomaszewska Monika
Tomczak Micha³
Witkowska Anna

2000
Bia³ecki Miros³aw
Czajka Joanna
Dziedzic Emilia
Ga³ka Bartosz
Grduszak – Grzeszkowiak Izabella
Hoffa Barbara
Heckert £ukasz
Jaroszyk Sylwia
Kapluk Agnieszka
Krawczyk Anna
Król Danuta
Krych Irena
Lang-Ma³ecka Agnieszka
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£ojko Paulina
Majer Kamilla
Miko³ajczak Magdalena
Nowaczyk Ma³gorzata
Nowicka El¿bieta
Olszewski £ukasz
Or³owska Natalia
Pachaly Anna
Paliwoda Halina
Pawlicki Wojciech
Polak Katarzyna
Przysiecki Micha³
Przysiecki Rafa³
Sment Monika
Szutko Tomasz
Szutkowska Joanna
Walkowiak Rados³aw

kwiecieñ 2013
2003
Barc £ukasz
Barczak Monika
Bondar Kinga
Chmielewska Lidia
Jarosz Katarzyna
Jeleñkowski Aleksander
Kotliñski Patryk
Kulesza Katarzyna
Moliñska Aldona
Ostrowska Katarzyna
Pawlicka Katarzyna
Paradzewski Krzysztof
Poro¿yñska Beata
Tomczak Julita
Wrzosek Piotr
Zarêbska Anna
Zieliñski Bartosz

2001
Bu³anowa Olga
Grela Ma³gorzata
Gzik Agata
Jarek Robert
Kutzner Dariusz
Malenda-Paradzewska Justyna
Malinowska Monika
Modrzewska Karina
Prokop –Koz³owska Sara
Rybeñski Przemys³aw
Stieler Olgierd
Sz³od Robert
Œródka Adam
Trawiñska Dorota

2002
Adamska Justyna
Biernaczyk Beata
Buszewicz Waldemar
Firus Piotr
Kilimar Izabella
Jakubiec Joanna
Lorentz Anna
Nowaczyñska Marta
Olejnik Andrzej
Pisula Paulina
Pytlarz Andrzej
Regulska Patrycja
Sadowski £ukasz
Skibiñska Dorota
Strzyka³a Joanna
Szczepaniak Olimpia
Tec³aw Artur
Ueberhan Agnieszka
Ulanowski Przemys³aw
Wiechetek Tomasz
Witkowski Wojciech
Wolska – Pluta Monika

2004
Charukiewicz Anna
Czernicka Agnieszka
Drobna Justyna
Filipiak Ma³gorzata
Jurgielewicz Tomasz
Kaczmarek-Klinowska Milena
Koczorowski Micha³
Korzyniewski Adam
Kowalczyk Maciej
Kupiec Tomasz
£eszyk Bartosz
Mejza Miros³awa
Metlak Marek
Mod³awska Joanna
Moliñska Ma³gorzata
Nowicki Krzysztof
Olejniczak Maciej
Paluszkiewicz Antoni
Pater Magda
Przygoñska Joanna
Pytlak Kinga
Smoliga Joanna
Œwiderski £ukasz
Taciak Joanna
Tritt Malwina
Wanago Jakub
Wiechetek Tomasz
Wittchen Jakub
Zielsdorf Monika

2005
B³och Mateusz
Czarnecka Ma³gorzta
Dolata Piotr
Dragan Agata
Kasperkowiak Maciej
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Kilimar Ma³gorzata
Kledzik Dominika
Kozak Ewa
Krenz Magdalena
Majcherek Mateusz
Marciniak Jan
Polski Bartosz
S³upczyñska Agnieszka
Szafryna Szymon
Trybu³a Magdalena
Turek Robin
Warzybok Anna

2006
Aleszczyk Agnieszka
Bogusz Edyta
Buszkowska Izabela
Charaziak Karolina
Chwia³kowski Agnieszka
Górska Marta
K³os Agata
Kuchciñski Piotr
Lekan Maciej
Matuszczak Marek
Micha³owska Barbara
Migdalski Micha³
Naganowski Przemys³aw
Oczkowski Piotr
Paszel Krzysztof
Pawlus Piotr
Pogorzelski Pawe³
Polak Katarzyna
Rutkowska Agnieszka
Staruch Marcin
Szczepaniak Maciej
Wasilewski Lech

2007
Antoszewska Dagmara
Bartoszek Maciej
Bober Maciej
Ferchmin Ma³gorzata
Ga³uszka Micha³
Goj¿ewski Hubert
Gorzel Marcin
Grêdas Elzbieta
Kaczmarek Micha³
Konert Maciej
Marcinkowska Marta
Marecki Marcin
Olejniczak Aleksandra
Wêglewski Piotr
Wiœniewska Izabela
Zarychta Krzysztof
Z³akowski Micha³
¯ó³towski Maciej
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2008
Baraniak £ukasz
Bonikowska Natalia
Dziura Maciej
Gadziñska Emilia
Jarzemski Bartosz
Libiszewski Pawe³
Majewski Krzysztof
Nowak Justyna
Pielich El¿bieta
Pokorska Magdalena
Politowski Tomasz
Roman Karolina
Rosiñski Dominik
Sergot Anna
Sobczyk Stanis³aw
Telatycki Mateusz
Wicher Bart³omiej

2009
Basiñska Alicja
Bogucki Marcin
Bogucki Mateusz
Bola £ukasz
BŸdziel Zbys³aw
Ciesielski Mateusz
Cybal Tomasz
Jarzyna Daniel

kwiecieñ 2013
Jarzêcka Barbara
Kowalczuk Micha³
Lisek Paulina
Matuszewski Matuesz
Otczyk Mateusz
Przyby³ Marcin
Szpak Marcin
Waku³a Natalia
Wieczorek Monika

2010
Bro¿yna Alicja
Buka³a Micha³
Chmura Agnieszka
Chwistek Anna
Fr¹ckowiak Bartosz
Gi¿ewski Piotr
Hulbicz Marta
Jarzêcka Barbara
Karwowski Kajetan
Ko³sut Ewelina
Maglewski Pawe³
Majewska Anna
Mrozik Grzegorz
Stojek Andrzej
Topczewska Ewa
Urbañska Magdalena
Wawdysz Paulina
Wieczorek Monika

2011
Biel Micha³
Czapara Filip
Ko³odziejczyk Bart³omiej
Lorych Anna
£ysy Wies³awa
Maci¹gowski Maciej
Maculewicz Justyna
Mielech Ilona
Nowakowska Natalia
Nowotny £ukasz
Romaniuk Anna
Stasiak Sonia
Szukalska Katarzyna
Œliwka Tomasz
Wujczyk Dawid
Wydra Dawid

2012
Bródka Karolina
Michalska Katarzyna
Piktel Patrycja
Przybek Krzysztof
S³omiñski Konrad
Szuba Anna
Urbaniak Miko³aj

Wykaz absolwentów Protetyki S³uchu na
Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Studia niestacjonarne
2005
Bi³usiak Ilia
Czarnecki Witold
Fulara Aneta
Fr¹ckowiak Natalia
Jêcz Katarzyna
Kaniewska Martyna
K³os Dorota
Lipiak Jakub
Pawlak Aldona
Piekarski Andrzej
Skorupiñski Krzysztof
Smulik Marek
Skrzecz Aleksander
Sobczak Agnieszka
Staniucha Anna
Sztajglik Bartosz

Urbañska Aleksandra
Wieczorek Natalia
Wittig Marek

2006
First Piotr
Jab³oñski S³awomir
Kaczmarek Marcin
Kaliszewski £ukasz
Karska Anna
Rudzki Maciej
Œrama Tomasz
Truszkowski Patryk
Warszawska Katarzyna
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2007
Baka Marta
Berniak Anna
Gawroñska Paulina
Handke Anna
Izydorczyk Jakub
Kapitan Andrzej
Kielmas Jerzy
Ratajska Karolina
Samson Micha³
Staszak Magdalena
Szczêsny Bartosz
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2008
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Waloszyk Grzegorz
2010

Adamczyk Patrycja
Ciesielski Micha³
Dubrowski Grzegorz
Korzeniewski Zbyszko
Kosman Mateusz
Otoka Konrad
Sawicki Micha³
Sikorowski Krzysztof
Œmigielska Dorota
Tenderowicz Piotr
Wierzchowiecki Krzysztof
Zieñ Przemys³aw

Klein Izabela
Mucha Boles³aw
Nowak Weronika
Nowak Adam
Nowomiñski Marek
Pabiœ Adam
Powiñski Sebastian
Uchañska Alicja
Wojtala Magdalena
WoŸna Hanna

Adamczuk Micha³
Bartkowiak Aleks
Bziuk Marta
Chmielewska Anna
Janasik Violetta
Hashimoto Anna
Karwacka Agnieszka
Kupœ Jeremiasz
Mal¹g Marta
Mataczyñska Bogna
Nowak Ilona
Rybarczyk Agnieszka
Szumann-Kaliska Anna

2012
Kowalczyk Grzegorz
Przynoga £ukasz
Rogoziñska Dorota
Siemiñska Beata
S³awska Honorata
Twardowska Renata

2009
B³aszczuk Piotr
Garczarek Pawe³
Kopa Jakub
Owczarkowski Jan

2011
Borszyñski Jakub
Kêdziora Ewa

Wykaz absolwentów Protetyki S³uchu na
Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Kursy czeladnicze i kurs mistrzowski
1994
Czajka Bogumi³a
Dmucha Miros³aw
Dziewicki Marek
Ga³a Dorota
Golasowska Barbara
Kaleta Marzena
Kap³on Katarzyna
Kurucz Zuzanna
Minta Dorota
Niewiadomski Mariusz
Przybylska Maria
Rzymska Ma³gorzata
Stangret Hanna
KuŸnica- Socha Eliza
Zgrajek Marzena

1997
Antosiak Cezary
Bart³omiejski Hubert
Cichoñ Tomasz
Chmielarz Miros³aw
Kapitan Andrzej
Kapitan Beata
Kolender Iwona
Koz³owski Adam

Kruc Beata
Lefik Rados³aw
Majek Dorota
Mazur Marek
Mróz Miros³aw
Smulik Wies³awa
Stawowy Dorota
Stokaluk Krzysztof
Tkacz-Konert Jolanta
Wiercioch Joanna
Zienkiewicz Karolina
¯aczek Teresa
¯aczek Zofia

Kogut Jacek
Kruc Marta
Krzymowska Sylwia
Kwaœniewska Iwona
Lis-Zaldivar Anna
Piwowarek Beata
Skulimowski Zbigniew
Smulik Magdalena
Sobolewska Joanna
Stasiak Anna
Typrowicz Marlena
Wiœniewska Marlena
Witting Marek
¯uracka Agnieszka

1998
1999
Andrzejewski Grzegorz
Banaszkiewicz-Lipiñska Dorota
Chadryœ Teresa
Dobrowolski Bogumi³
Ficek Urszula
Go³ubiewska Ewa
Herszhorn Andrzej
Hryciuk Janina
Ingot Jan
Iwanowska Ma³gorzata
Iwañska Anna
Kampert Anna
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Antoniak Katarzyna
Bigaj Joanna
Czajka Anna
Deja Miros³awa
Duczyc Henryk
Dubczyñski Jaros³aw
Dylewska Joanna
Giemza Agnieszka
Feder – Kubis Joanna
Ingot Ma³gorzata
Kopa Halina
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Kowalkiewicz Anna
Mroczek Anna
Ostrowska Katarzyna
Pach Aneta
Piotrowska Anna
Pó³æwiartek Katarzyna
Preisner Magdalena
Ro¿ek Marek
Szweda Jan
Trzeciak El¿bieta
Walkowiak Grzegorz
Wielowiejska Edyta

2000
Bartosik Izabela
Bañkowska-WoŸniak Magdalena
Brzeziñski Krzysztof
Brzozowska Anita
Caban Teresa
Dobrowolska Marzanna
Doliñski Wojciech
Dubowik Katarzyna
Dubrowski Jaros³aw
Franz Zofia
Gajda Sylwia
G¹sior Magdalena
Gielniak-P³oszczyca Aneta
Grabowska Renata
Hernik £ucja
Hyczko Agnieszka
Jêcz Katarzyna
Karwacka Henryka
Kiciñska Barbara
Kott Ewa
Lewandowska Sylwia
Majsterek Adrianna
Matak Katarzyna
Miko³ajczak Wies³aw
Mosielska Angelika
Mróz Lidia
Musik Iwona
Oleszkiewicz Joanna
Rêkawek Stefan
Rozbicka Magdalena
Skrzecz Aleksander
Stasiak Jolanta
Sroka S³awomir
Uchañska Alicja
Warot Arkadiusz
Wiêckiewicz Renata
Zaj¹c Zuzanna
Duracki Zbigniew

2000 letni
Baziak Anna
Bi³as Renata
Æwik³a Gra¿yna

kwiecieñ 2013
Duda Marzena
Fa³kowska Karolina
Jab³ecka Agnieszka
Karczewska Joanna
Kahsin Sylwia
£¹cka Ma³gorzata
£êcka Joanna
£ozicka Katarzyna
Michalska Katarzyna
Pawelec El¿bieta
Plata Magdalena
P³omiñska Aleksandra
Prochoñ Ma³gorzata
Przyby³a Katarzyna
Rejowski Leszek
Skierbiszewska Marlena
Szober Dagmara
Wodziñska Agnieszka
Zaldivar Antonio

2002
Bartczak Agata
Berniak Ma³gorzata
D¹bek Dorota
Goliñska Magdalena
Janowska-Rybarska Ewa
Kabza Aldona
Krukowska Alicja
£akomska Ma³gorzata
Marciniak Piotr
Pietrzak Maciej
Pleszczyñska Lidia
P³ócienniczak Justyna
Rêkawek Stefan
Rudnik Katarzyna
Rutkowska Ewa
Trefon Ewa
Twardowska Anna
Ulanowska Agnieszka

2001

2003

Bajerowski Tomasz
Buchliñska Anna
Chmielewski Wojciech
Ciesielska Dorota
Grzesiak Bo¿ena
Grzesiak Jan
GwóŸdŸ Dominika
GwóŸdŸ Marek
Hat³as Andrzej
Kolejwa Anna
Lisicka Ma³gorzata
Maj Waldemar
Miko³ajewicz Ewa
Pawliczek Aleksandra
Poczekaj Margarita
Rabuczewska Hanna
Roszak Zdzis³awa
Rutkowski Leszek
Smulik Marek
Sworek Karolina
Szczepaniak Barbara
Tomaszewska Ewa
Wêgrzyn Szymon

Dobies Maria
Fija³ Magdalena
Janowska Magdalena
Karpiel Joanna
Karuzel Rados³aw
Kurzaj Marzena
Owczarek Agnieszka
Skoczek Dorota
Szpak Karolina
Sztajglik Bartosz
Œmigiel Marzena
Wasyluk-Szutkowska Lidia
Wypych Wioletta
Wittig Marek
Krz¹ta³a Dariusz
Ar³amowicz Marek
Domnick Anna
Koz³owska Gabriela
Pawlicka Katarzyna

Kurs mistrzowki
2000

2001 letni
Bi³usiak Ilja
Bi³usiak Miko³aj
Galanek Beata
Kacza³ko Magdalena
Latacz Karolina
Litewczuk Halina
Ma³ochleb El¿bieta
Mojecka Anna
Z¹bek Anna

28

Bart³omiejski Hubert
Herszhorn Andrzej
Iwanowska Ma³gorzata
Kapitan Andrzej
Kruc Beata
Tkacz-Konert Jolanta
Pieni¹¿ek Bogumi³a
Skwierczyñski Tomasz
Stokaluk Krzysztof
Kap³on-Zamêska Katarzyna

