Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy!

Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer „Biuletynu Logopedycznego”, który tym razem prezentuje przede wszystkim aktywność Podlaskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Mam nadzieję, że podzielacie mój
punkt widzenia, zgodnie z którym „Biuletyn Logopedyczny” powinien stać się
platformą prezentacji dorobku praktycznego, naukowego oraz ogólnej refleksji
o pracy logopedy dla tych spośród nas, którzy niekoniecznie związani są z dużymi środowiskami naukowymi, czy prowadzą badania wyznaczające nowe kierunki w logopedii. Jest wśród nas wielu logopedów, których aktywność i wartościowe przemyślenia należy dostrzec i docenić. Artykuły takich autorów zamieszczamy w prezentowanym numerze.
Oczywiście istnieje także pole głębszej refleksji naukowej, odwołującej
się do badań podstawowych czy wyrażającej poglądy ważne dla dalszego postępu logopedii jako dyscypliny naukowej. Ale publikacje takie zamieszczać
będziemy w „Logopedii”, która od poprzedniego numeru (39/40) jest wysoko punktowanym w rankingach ministerialnych czasopismem międzynarodowym. Zamieszczona na stronie PTL internetowa wersja „Logopedii” ukazuje się
w całości w języku angielskim, zaś wersja papierowa wydawana jest w języku
polskim na dotychczasowych zasadach.
Pomysł na prezentacje różnych form dorobku oddziałów PTL w „Biuletynie Logopedycznym” narodził się na początku pierwszej kadencji sprawowania przeze mnie funkcji Przewodniczącego ZG PTL i sprawdził się w mojej
opinii dobrze, stymulując aktywność członków PTL. Prezentowane do tej pory
w BL środowiska logopedów w różnych częściach Polski rozwijają się wspaniale – dość wymienić aktywność organizacyjną i wydawniczą Oddziału Małopolskiego PTL, ale nie można zapomnieć także o innych. Szczególne gratulacje należą się koleżankom i kolegom ze Śląska, którzy sami wydają międzynarodowe
czasopismo, „Forum Logopedyczne”. Brawo!
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Pragnę wyrazić nadzieję, że środowisko logopedów z Podlasia także rozwinie podobną działalność, ponieważ drzemie w nim wspaniała energia i potencjał intelektualny, wsparty w ostatnim czasie powołaniem w ramach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku kierunku: Logopedia z Fonoaudiologią
(w dziale sprawozdania pisze o nim pani profesor B. Kosztyła-Hojna i dr Anna
Kraszewska).
Chcę zaprosić tą drogą także inne Oddziały PTL do zgłaszania publikacji
w kolejnych numerach „Biuletynu Logopedycznego”. Jesteśmy otwarci na wasze pomysły i będziemy Was wspierać w dobrych działaniach na rzecz polskiej
logopedii, umożliwiając dotarcie drogą publikacji do koleżanek i kolegów w całej Polsce.
Bieżący numer przynosi interesujące publikacje poświęcone zaburzeniom
połykania u dzieci z mózgowym porażeniem (artykuły D. Ostapowicz i J. Jaśkiewicz), a także pracy terapeutycznej z dziećmi autystycznymi i dziećmi ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (A. Jaźwińska, P. Kotyńska). Wartościową prezentacją poglądów na temat wczesnej interwencji logopedycznej jest publikacja A. Panas. Podobnie rzecz się ma z podjęciem przez M. Kryźbę problematyki
wstępnej diagnozy logopedycznej w pracy początkujących logopedów.
Unikalną cechą przedstawianego Państwu numeru BL jest zamieszczenie
w nim aż dwu artykułów dotyczących dogoterapii w pracy terapeutycznej – nie
tylko logopedycznej. Zwracam uwagę na opracowania tego zagadnienia dokonane przez A. Franczyk i M. Ostrowiecką.
Blok artykułów kończą, skłaniające do namysłu, rozważania I. Jaźwińskiej
na temat wykonywania zawodu logopedy w naszym kraju.
Do artykułów dołączono sprawozdania opisujące funkcjonowanie studiów
logopedycznych w Białymstoku i Podlaskiego Oddziału PTL. Ponadto znaleźć
tam można doniesienie o warsztatach szkoleniowych w zakresie terapii osób jąkających się, organizowanych w USA.
Na zakończenie „Biuletynu Logopedycznego” zamieszczamy wspomnienie
O. Madej o zmarłym rok temu panu profesorze Bogdanie Adamczyku. Polska
logopedia poniosła w tym wydarzeniu wielką stratę, a i my, znający pana profesora Bogdana Adamczyka, mimo upływu czasu nie możemy wyzbyć się żalu po
jego odejściu.
Na koniec pragnę jeszcze wrócić do sprawy związanej ze współpracą z Polskim Związkiem Logopedów. Jak wiecie, nasze starania w dążeniu do budowania wysokich standardów funkcjonowania neurologopedii w Polsce spotkały się z niezrozumieniem i dziwną czy nawet wrogą reakcją ze strony poprzed-
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nich władz PZL (piszę o tym wyczerpująco w liście do zamieszczonym na stronie ZG PTL). Polski Związek Logopedów ma jednak nowy Zarząd, który wyraził wolę współpracy i szukania porozumienia z PTL w ważnych dla logopedów polskich kwestiach. Chcę jednoznacznie stwierdzić, że bardzo cieszy nas
ten fakt i także wyrażamy wolę współpracy, choć będziemy ostrożni. Nigdy nie
podejmowaliśmy działań nieprzychylnych wobec PZL. Cały czas uważamy, że
tylko współpraca obu organizacji może przynieść coś dobrego dla całego środowiska. Może w końcu zaczniemy działać wspólnie, mniejszą wagę przykładając
do osobistych ambicji.
Życzę przyjemnej lektury oraz wszystkiego co najlepsze z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia a także zdrowia i satysfakcji w życiu zawodowym i prywatnym w 2013 roku!
Przewodniczący PTL
Prof. dr hab. Tomasz Woźniak

