
Na początku roku 2011 życzę Wam wszelkiej pomyślności i szczęścia  
w życiu prywatnym oraz wielu sukcesów w pracy zawodowej!

Będzie to rok, w którym w dniach 10–11 czerwca w Lublinie ponownie 
spotkamy się na Walnym Zjeździe PTL, który będzie połączony z konferencją 
naukową upamiętniającą 200 lat logopedii w Polsce. Udział w konferencji za-
powiedzieli wybitni uczeni z kraju i zagranicy, między innymi pani profesor Ida 
Kurcz, twórczyni polskiej psycholingwistyki.

Jak się okazuje, upływają już dwa wieki polskiej refleksji związanej z dia-
gnozą i terapią zaburzeń mowy, a pionierem w tej mierze był na początku XIX 
wieku Jan Siestrzyński, lekarz, który pozostawił pracę „Teoria i mechanizm 
mowy”, opartą na doświadczeniach związanych z nauczaniem mowy osób głu-
choniemych. O historii, ale też o aktualnościach w badaniach i opiece logo-
pedycznej w Polsce i w innych krajach podyskutujemy przy okazji referatów  
i warsztatów przewidzianych w ramach konferencji.

Będzie to okazja przedstawienia członkom PTL szczegółowego sprawoz-
dania z prac Zarządu Głównego w latach 2008–2011. Wspólnie wybierzemy 
też nowe władze. 

Mam także nadzieję, że w czasie planowanego koncertu i uroczystej kolacji 
dobrze się pobawimy i spotkamy dawno niewidzianych przyjaciół! Informacje 
na temat Walnego Zjazdu i konferencji znajdziecie wewnątrz prezentowanego 
numeru „Biuletynu Logopedycznego”.

Miniony rok 2010 przyniósł kilka ważnych nowych wydarzeń. Najważniej-
szym z nich dla Polskiego Towarzystwa Logopedycznego jest uzyskanie w grud-
niu 2010 przez ZG PTL grantu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
na umiędzynarodowienie i digitalizację „Logopedii”. Umiędzynarodowienie 
naszego czasopisma było jednym z priorytetów obecnego Zarządu. Faktycz-
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nie już najbliższy, 38. numer „Logopedii” będzie międzynarodowy. Ukaże się 
w najbliższych tygodniach i będzie zawierał publikacje wybitnych specjalistów 
z Bułgarii, Danii i Rosji (od 37. numeru wchodzą oni także w skład Komitetu 
Naukowego czasopisma). Pozwoli to przybliżyć międzynarodową refleksję lo-
gopedyczną polskiemu czytelnikowi.

Ale nasza wizja sięga dalej. Chcemy, aby dorobek polskiej logopedii był 
znany na całym świecie i powszechnie dostępny. Możliwości takie stwarza po-
wołanie do życia elektronicznej wersji „Logopedii”, dostępnej w Internecie. 
W roku 2011 planujemy, aby wersja taka powstała i była dostępna w języku 
angielskim na stronach PTL. Nie rezygnujemy jednak z wersji papierowej, któ-
ra będzie się ukazywała głównie w języku polskim (poza artykułami autorów 
zagranicznych) na dotychczasowych zasadach. Ogromny wysiłek redakcyjny  
i logistyczny, związany z uruchomieniem wydawania dwu wersji „Logopedii”, 
stanie się możliwy dzięki wsparciu finansowemu, jakie daje nam grant ministe-
rialny, przyznany w odpowiedzi na nasz projekt.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w 2010 roku było podjęcie współpracy 
z Polskim Związkiem Logopedów (o czym informował obszernie  numer BL  
z 2010 roku). Trwają wspólne prace nad stworzeniem krajowego rejestru logo-
pedów, który pozwoli uporządkować kwestie związane z wykonywaniem zawo-
du logopedy na terenie Polski.

W obszarze współpracy międzynarodowej należy odnotować fakt prezen-
tacji przez Przewodniczącego ZG PTL polskich dokonań we wdrażaniu mię-
dzynarodowych standardów nauczania logopedii na Międzynarodowym Kon-
gresie IALP w Atenach w sierpniu 2010. Dokonania polskich uniwersytetów  
w Gdańsku i Lublinie zostały wysoko ocenione przez komitet edukacyjny IALP. 
Natomiast w październiku 2010 dr Olga Przybyla z Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach oraz piszący te słowa, jako przedstawiciel Uniwersytetu Ma-
rii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, brali udział w inauguracyjnym spotkaniu 
programu NetQuest (Network for Tuning Standards & Quality of Educatio-
nal Programs for Speech Language Therapy in Europe). Spotkanie, organi-
zowane pod przewodnictwem CPLOL w Paryżu, jest wstępem do potężnego 
przedsięwzięcia (współpraca 65 uniwersytetów i jednostek kształcących logo-
pedów z 31 krajów!), którego celem będzie podniesienie standardów naucza-
nia logopedii głównie w krajach Unii Europejskiej. Program zakończy się  
w 2013 roku, a jego efektem będzie wykaz koniecznych kompetencji, które musi 
zdobyć logopeda w trakcie szkolenia zawodowego. Opracowane materiały sta-
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ną się podstawą do opracowywania zasad i wymogów dotyczących kształcenia 
logopedów w poszczególnych krajach.

Rok 2010 przyniósł także wydarzenia mniej spektakularne, ale ważne  
z punktu widzenia działalności Towarzystwa. Postępuje stabilizacja finansów 
PTL, na ukończeniu są prace związane z nową bazą danych dotyczących człon-
ków. Dzięki staraniom prof. dr. hab. Stanisława Milewskiego została nawią-
zana współpraca PTL z Wydawnictwem Harmonia w Gdańsku, którego nowo 
powołana filia Harmonia Universalis, specjalizująca się w wydawnictwach na-
ukowych, będzie wydawała serię podręczników i książek poświeconych logope-
dii. Będzie to seria rekomendowana przez PTL, recenzowana przez najlepszych 
specjalistów w Polsce. Mamy duże nadzieje na wysoką jakość publikacji logo-
pedycznych wydawanych w tej serii i sądzimy, że książki te dobrze przysłużą się 
polskim logopedom i studentom. 

W efekcie prowadzonych rozmów podpisane zostało porozumienie między 
PTL a Wydawnictwem, z którym ustalono zasady współpracy. Na mocy podpi-
sanego porozumienia Wydawnictwo wspierać będzie Towarzystwo w wydawa-
niu „Biuletynu Logopedycznego”, ponosząc koszty druku.

Nie można nie zauważyć pracy oddziałów PTL w poszczególnych czę-
ściach naszego kraju! Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu zaangażowanym 
w pracę w oddziałach terenowych. Nie wymienię tu wszystkich, ale bez Was 
działalność PTL byłaby uboga. Dziękuję i gratuluję! 

W tym gronie należy dostrzec postępujący rozwój Małopolskiego Oddziału 
PTL, organizowane w Krakowie konferencje i warsztaty, ale też nową serię 
wydawniczą – Nowa Logopedia, która powstała w tamtym środowisku. Szacu-
nek i brawa dla pana Mirosława Michalika, przewodniczącego  Małopolskiego 
Oddziału PTL!

Bieżący numer BL prezentuje w znacznej mierze dokonania innego, pręż-
nego środowiska logopedycznego. Mam tu na myśli Zachodniopomorski Od-
dział PTL. Powstałe tam środowisko logopedyczne od lat specjalizuje się 
głównie w sprawach zaburzeń wymowy, ale, jak się okazuje, także w innych 
obszarach zastosowań logopedii. Dowodzą tego zamieszczone w tym numerze 
prace autorstwa: Barbary Ostapiuk, Lilianny Konopskiej, Małgorzaty Stece-
wicz, Małgorzaty Wizjan, Elżbiety Kojder-Sowińskiej, Małgorzaty Polańskiej- 
-Matz, Wandy Próchnickiej. Zachęcam do lektury tych inspirujących artykułów.

Bieżący numer przynosi ponadto kolejny z cyklu artykułów Jolanty Pana-
siuk, wysoko cenionych przez praktyków, a dotyczących afazji.
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Zdecydowaliśmy się też na zamieszczenie ciekawego opisu przypadku pa-
cjentki z zaburzeniami mowy o typie oligofazji na tle zespołu Bourneville’a- 
-Pringle’a autorstwa Moniki Grzeszczuk z Warszawy.

W numerze zamieszczono ponadto wspomnienie Elżbiety Minczakiewicz  
o prekursorskich badaniach Zofii Kordyl nad afazją dziecięcą.

„Biuletyn Logopedyczny” zawiera także swoje stałe działy.

Życzę Państwu przyjemnej lektury i zapraszam w czerwcu 2011 roku do 
Lublina!

Przewodniczący ZG PTL
Prof. dr hab. Tomasz Woźniak
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