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Sprawozdanie z działalności 
Dolnośląskiego Oddziału PTL 

w latach 2014-2016

Dnia 15 listopada 2013 roku członkowie Dolnośląskiego Oddziału PTL na 
walnym zebraniu wybrali Zarząd IV kadencji. Nowo wybrany Zarząd składa się 
z sześciu osób pełniących następujące funkcje: 

Przewodnicząca: mgr Alina Butkiewicz
Zastępca: mgr Barbara Teodorczuk
Sekretarz: mgr Alina Cielecka 
Skarbnik: mgr Agnieszka Reisch-Radaczyńska
Członek: mgr Bożena Dittweld

mgr Katarzyna Wojnarowska

Lata 2014–2016 były czasem małej aktywności Zarządu i członków Dolnoślą-
skiego Oddziału PTL. Spowodowane to było między innymi trudnościami w usta-
leniu dogodnych terminów kolejnych szkoleń i spotkań, warsztatów i konferencji. 
Działalność członków skupiła się na nielicznych szkoleniach instruktażowych, 
prowadzonych w kilku dolnośląskich przedszkolach i szkołach. Tematyka tych 
szkoleń była związana głównie z pracą z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, 
dziećmi z zaburzeniami wieku rozwojowego oraz wadą słuchu, a także prowadze-
niem grupowych zajęć logopedycznych. 

Ważny temat, wielokrotnie podnoszony podczas dyskusji prowadzonych dro-
gą e-mailową między członkami Dolnośląskiego Oddziału PTL, stanowiły zabu-
rzenia przetwarzania słuchowego. Dolnośląski Oddział PTL nawiązał współpracę 
ze Stowarzyszeniem Sonorus oraz Fundacją Bonum Commune, które realizują 
projekt badań pilotażowych nad dziećmi od 6. do 16. roku życia z zastosowa-
niem Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego PTZ-D. Dnia 27 września 
2014 roku członkowie Dolnośląskiego Oddziału PTL uczestniczyli w konferencji 
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szkoleniowej przygotowanej przez wspomniane organizacje pt. Diagnostyka, te-
rapia i wsparcie edukacyjne dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. 

W latach 2015–2016 przeprowadzono cztery bezpłatne logopedyczne badania 
przesiewowe dla uczestników osiedlowych festynów na terenie Wrocławia. Prze-
badano 38 dzieci, wśród których ponad połowa została skierowana do przeprowa-
dzenia pogłębionej diagnostyki logopedycznej, audiologicznej i neurologicznej.

Do Oddziału zapisali się kolejni, nowi członkowie. Obecnie Dolnośląski Od-
dział PTL liczy 128 zadeklarowanych członków, z których aktywnie działa, dys-
kutuje i koresponduje zaledwie 26 osób. 

Praca Zarządu była i jest pracą społeczną. Żaden z członków Oddziału nie 
pobierał wynagrodzenia za okres swojej pracy w ramach kadencji. W latach 
2014–2016 nie korzystano z pieniędzy pochodzących z jednorazowych składek 
członków. Wszystkie działania Dolnośląskiego Oddziału PTL miały na celu akty-
wizację i integrację środowiska logopedów z Dolnego Śląska oraz propagowanie 
profilaktyki logopedycznej.

Serdecznie dziękuję moim koleżankom i równocześnie członkom Zarządu: 
Barbarze Teodorczuk, Agnieszce Reisch-Radaczyńskiej, Katarzynie Wojnarow-
skiej, Alinie Cieleckiej, Bożenie Dittweld za dotychczasową współpracę. Człon-
kom nowego Zarządu życzę owocnej pracy w dalszych staraniach na rzecz Dolno-
śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Dziękuję również 
Prezesowi Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Związku Głuchych, Krzysztofowi 
Kowalowi, za bezpłatne użyczanie sali na spotkania i zebrania.

mgr Alina Butkiewicz
Przewodnicząca Dolnośląskiego Oddziału PTL



Sprawozdanie z działalności 
Kujawsko-Pomorskiego 

Oddziału PTL 
 w latach 2014–2016

Kujawsko-Pomorski Oddział PTL ukonstytuował się podczas walnego zebra-
nia członków PTL województwa kujawsko-pomorskiego w dniu 19 marca 2011 
roku. Za cele obrał sobie integrację środowiska logopedycznego, wymianę do-
świadczeń zawodowych, organizowanie wykładów oraz warsztatów szkolenio-
wych. Oddział ściśle współpracuje z Zakładem Pedagogiki Specjalnej i Logope-
dii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W ramach działalności 
prowadzonej w latach 2014–2016 organizowano wykłady otwarte dla członków 
Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTL oraz kursy i szkolenia.

W 2014 roku Zarząd Oddziału zorganizował kursy pierwszego (4–5 kwietnia 
2014 roku) i drugiego stopnia (17–18 maja 2014 roku) z zakresu stosowania meto-
dy werbo-tonalnej, a także – wraz z Zakładem Pedagogiki Specjalnej i Logopedii 
UKW – Tydzień Logopedyczny (2–6 czerwca 2014 roku). W ramach akcji od-
był się cykl wykładów otwartych oraz logopedyczne badania przesiewowe dzieci 
w wieku 5–11 lat. Wykłady prowadziły: 

• dr Magdalena Zając Specyficzne zaburzenia językowe u dzieci; 
• mgr Izabela Miloch Rozwój i stymulowanie prawidłowego kształtowania 

się mowy dziecka; 
• dr Ewa Binkuńska Logopedyczne badania diagnostyczne dzieci pięcio- 

i sześcioletnich – wymowa oraz anatomia i funkcjonowanie narządów 
mowy.

W 2014 roku odbyło się także walne zebranie członków Kujawsko-Pomorskie-
go Oddziału PTL i wybrano nowy Zarząd Oddziału, który w dniach 8–12 czerwca 
2015 roku zorganizował II Tydzień Diagnoz Logopedycznych UKW. W ramach 
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akcji przeprowadzono badania przesiewowe dzieci w wieku 5–11 lat. Odbył się 
również cykl wykładów otwartych. Prelegentkami były: 

• prof. dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik Badania przesiewowe słuchu nie-
mowląt a możliwości jego utraty w dalszych latach życia dziecka – perspek-
tywa logopedyczna;

• dr Magdalena Zając Bilingwalizm szansą czy zagrożeniem;
• mgr Izabela Miloch Prawidłowy oddech i emisja głosu w pracy logopedy; 
• dr Ewa Binkuńska Zaburzenia głosu w sytuacjach psychogennych.

W pierwszym półroczu 2017 roku Zarząd Oddziału planuje organizację III Ty-
godnia Diagnoz Logopedycznych UKW. W ramach akcji odbędą się logopedycz-
ne badania przesiewowe. Wygłoszony zostanie również cykl wykładów:

• prof. dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik Uczeń z afazją – wyzwania 
edukacyjne;

• mgr Halina Waszczuk Kluczowe elementy współczesnych metod terapii 
jąkania;

• dr Maria Faściszewska Postawy, uczucia i zachowania towarzyszące jąka-
niu u dzieci jąkających się i ich rodziców.

Walne zebranie członków Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTL połączone 
z wyborami władz oddziału zostało zaplanowane na październik 2017 roku.

dr Ewa Binkuńska
Przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTL



Sprawozdanie z działalności 
Lubelskiego Oddziału PTL 

w latach 2014–2017

W sprawozdaniu przedstawiono aktywność Zarządu Lubelskiego Oddziału 
PTL w latach 2014–2017. Zarząd w składzie: mgr Małgorzata Waryszak – prze-
wodnicząca, mgr Elżbieta Szabelska – wiceprzewodnicząca, mgr Kamila Dębiń-
ska-Gustaw – sekretarz został powołany na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 
w dniu 13 listopada 2013 roku.

Członkowie Lubelskiego Oddziału PTL w latach 2014–2017, wzorem lat ubie-
głych, spotykali się cyklicznie na zebraniach Oddziału, podczas których omawia-
no bieżące sprawy i planowano nowe wydarzenia. Na zebrania zapraszano też 
zainteresowane osoby spoza Oddziału: praktykujących logopedów, studentów 
logopedii oraz osoby zajmujące się pokrewnymi dziedzinami nauki – osoby te, 
zachęcone i zaciekawione działalnością Lubelskiego Oddziału PTL, oficjalnie do-
łączały do Towarzystwa, dzięki czemu PTL zyskał nowych członków. Zgodnie 
z tradycją, w dniu zebrania oddziału odbywało się także zorganizowane przez Za-
rząd szkolenie dla członków i sympatyków Lubelskiego Oddziału PTL. Tematyka 
szkoleń była ustalana podczas zebrań, uwzględniała preferencje i zainteresowania 
członków. Zagadnienia poruszane podczas szkoleń były różnorodne, w związku 
z tym każdy z uczestników mógł poszerzyć swoją wiedzę o nowe, interesujące 
treści oraz wzbogacić swoje umiejętności podczas ćwiczeń praktycznych.

Pierwsze szkolenie (19 lutego 2014 roku) zaproponowane przez Zarząd Lubel-
skiego Oddziału PTL dotyczyło Metody Tomatisa. Do poprowadzenia szkolenia 
zaproszono mgr Katarzynę Sienkiewicz z Centrum Diagnozy i Terapii „Usłyszeć 
siebie”, która poruszyła zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty pracy z wy-
korzystaniem tej metody. Kolejne szkolenie, zatytułowane Zgryz, ssanie, połyka-
nie, żucie, oddychanie… Znaczenie normy biologicznej dla artykulacji, zaprezen-
towała 9 kwietnia 2014 roku dr Monika Łuszczuk – stomatolog i logopeda. Było 
to bardzo ciekawie poprowadzone spotkanie, podkreślające potrzebę współpracy 
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wielu specjalistów podczas terapii dziecka z zaburzeniami mowy. Kolejne zapro-
ponowane członkom Lubelskiego Oddziału PTL szkolenie nosiło tytuł Logopedia 
medialna – ruch a głos i miało charakter warsztatowy. Odbyło się 7 listopada 
2014 roku, a poprowadziła je mgr Marta Jeż, absolwentka logopedii z audiologią 
na UMCS w Lublinie, specjalizująca się w dziedzinie logopedii medialnej, będą-
ca również wykładowcą w Warszawskiej Szkole Reklamy oraz trenerem dykcji 
i emisji głosu w Fundacji Fabryka Muzyki. Spotkanie to było także okazją do 
integracji i wspólnej aktywności członków Oddziału, zgromadziło wielu zainte-
resowanych. Kolejne szkolenie zorganizowano z myślą o logopedach praktykach 
pracujących z osobami dorosłymi. Swoją wiedzą i obserwacjami podzielił się 
mgr Karol Błaszczak – fizjoterapeuta, pracownik jednego z lubelskich szpitali 
publicznych, rehabilitant dorosłych pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi. 
Spotkanie, które poprowadził, nosiło tytuł: Rehabilitacja funkcji połykania we 
wczesnym etapie po wystąpieniu epizodu udarowego. Cykl szkoleń zakończyło 
wystąpienie mgr. Wojciecha Lipskiego, pracownika naukowego w Zakładzie Lo-
gopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS pt. Terapia autyzmu w oparciu 
o werbalne zachowania sprawcze. Magister Lipski przedstawił jedną z metod 
pracy z osobami z autyzmem, zwrócił uwagę na aspekt praktyczny, prezentując 
materiał filmowy zarejestrowany podczas swojej pracy tą metodą.

Oprócz szkoleń organizowanych przez Zarząd Lubelskiego Oddziału PTL, 
członkowie Oddziału mogli również korzystać ze spotkań organizowanych przez 
zaprzyjaźnione placówki. Otwarte dla członków Lubelskiego Oddziału PTL spo-
tkanie metodyczne miało miejsce w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowaw-
czym nr 2 w Lublinie – poprowadziła je neurologopeda, mgr Beata Wanicka. Spo-
tkanie nosiło tytuł: Rola metod AAC w kształtowaniu postaw komunikacyjnych 
dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Teoria i praktyka w pracy 
nauczyciela.

W roku 2014 odbyło się ważne wydarzenie dla całego Polskiego Towarzystwa 
Logopedycznego: walne zebranie członków PTL, któremu towarzyszyła XVIII 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Logopedia – nowe horyzonty. Nie mogło 
na niej zabraknąć również Zarządu i członków Oddziału Lubelskiego PTL, którzy 
uczestniczyli w wydarzeniu zarówno jako słuchacze, jak i prelegenci oraz osoby 
prezentujące plakaty naukowe. 

Poza organizowaniem szkoleń w ramach kontynuacji działalności Oddziału 
Lubelskiego, Zarząd Lubelskiego Oddziału PTL postanowił przygotować różno-
rodne akcje promujące lubelską logopedię, które jednocześnie aktywizowałyby 
członków Oddziału. Jedną z nich było zorganizowanie w dniach 19–23 paździer-
nika 2015 roku Tygodnia Darmowych Porad Logopedycznych dla osób jąkających 
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się i ich bliskich. Zorganizowano to wydarzenie z okazji Światowego Dnia Osób 
Jąkających Się. Zyskało ono wymiar ogólnopolski, wzięli w nim udział logopedzi 
z pięciu województw, świadcząc darmowe porady logopedyczne zainteresowa-
nym osobom. Zarząd Lubelskiego Oddziału PTL zorganizował także poprzedza-
jącą całe wydarzenie akcję informacyjną na temat darmowych porad w mediach 
lubelskich oraz akcję plakatową. Dwa tygodnie później członkowie Oddziału Lu-
belskiego spotkali się, aby podsumować wspomniane przedsięwzięcie. Spotkanie 
połączono ze szkoleniem pt. Automatyczne rozpoznawanie niepłynności mowy – 
współpraca logopedy z inżynierem, poprowadzonym przez mgr inż. Małgorzatę 
Waryszak, przewodniczącą Lubelskiego Oddziału PTL.

Innym pomysłem na urozmaicenie spotkań Oddziału Lubelskiego było zapro-
szenie do współpracy Biblio – filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. 
Owocem tej współpracy było zorganizowanie nowego wydarzenia pod hasłem 
„Kino u logopedy”. Podczas tego spotkania filmowego, przygotowanego z okazji 
Europejskiego Tygodnia Autyzmu, odbył się seans filmu Rain Man. Komentarz 
naukowy do filmu wygłosił prof. n. med. Andrzej Czernikiewicz, psychiatra.

Ważnym wydarzeniem z życia Oddziału Lubelskiego było I Ogólnopolskie 
Sympozjum Oblicza logopedii. „Interdyscyplinarność i samodzielność” zorgani-
zowane w Lublinie w minionym roku przez Zarząd Lubelskiego Oddziału PTL we 
współpracy z Fundacją na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Na konferen-
cję przybyli prelegenci z różnych miejsc Polski, aby zaprezentować swój dorobek 
naukowy. Członkowie Lubelskiego Oddziału PTL mogli wziąć czynny lub bier-
ny udział w konferencji. Gościem specjalnym, który wygłosił wykład, był prof. 
dr hab. Tomasz Woźniak z Zakładu Logopedii UMCS w Lublinie. Uczestnicy 
konferencji mieli możliwość wzięcia udziału w wybranym przez siebie warszta-
cie: warsztat 1. Dwujęzyczność – jak pracować z dzieckiem dwujęzycznym? – Ka-
tarzyna Czyżycka; warsztat 2. Radzenie sobie z agresywnymi i autoagresywnymi 
zachowaniami pacjentów – Monika Baczewska i Elżbieta Saczuk z Krajowego 
Towarzystwa Autyzmu (Oddział w Lublinie); warsztat 3. Elastyczny terapeutycz-
ny TAPING w przypadku nadmiernego ślinienia. Taśma S: nowe narzędzie służące 
do kontroli motoryki strefy oralnej – Martyna Brychcy i Esther de Ru (FIZJOspot 
Rehabilitacja Funkcjonalna).

Poza organizacją wymienionych akcji, szkoleń i konferencji Zarząd Lubel-
skiego Oddziału PTL w trakcie swojej kadencji usprawnił system komunikacji 
między członkami Oddziału oraz poszerzył zakres działalności promującej Lu-
belski Oddział PTL oraz lubelską logopedię. Przyczyniło się do tego założenie 
specjalnie przeznaczonej do tego celu skrzynki e-mail i utworzenie strony inter-
netowej Oddziału Lubelskiego oraz strony w mediach społecznościowych, gdzie 
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zamieszczane są wszelkie aktualności. Zadbano także o stronę wizerunkową Od-
działu poprzez stworzenie jego odrębnego logotypu.

Dnia 18 stycznia 2017 roku odbyło się walne zebranie członków Lubelskie-
go Oddziału PTL o charakterze sprawozdawczo-wyborczym. Obecny Zarząd po 
ukończeniu swojej kadencji przedstawił do akceptacji członków Lubelskiego Od-
działu PTL sprawozdanie ze swojej działalności oraz przeprowadził wybory no-
wych członków Zarządu, a następnie przekazał swoje dotychczasowe obowiązki 
nowo wybranemu Zarządowi.

mgr Kamila Dębińska-Gustaw
Sekretarz Lubelskiego Oddziału PTL



Sprawozdanie z działalności 
Małopolskiego Oddziału PTL 

w latach 2014–2016

W 2014 roku odbyło się walne zebranie członków Małopolskiego Oddziału 
PTL. Zarząd wybrano w następującym składzie: 

Przewodnicząca: dr Marzena Błasiak-Tytuła
Wiceprzewodnicząca, Sekretarz: dr Anna Siudak
Wiceprzewodnicząca, Skarbnik: dr hab. Halina Pawłowska-Jaroń

Komisja Rewizyjna: mgr Iwona Deptuch
mgr Bogusław Bogusz (do 2015 roku)
dr Ewa Bielenda-Mazur (od 2015 roku)

W 2014 roku ukazał się 5. tom „Nowej Logopedii” pt. Diagnoza i terapia 
logopedyczna osób dorosłych i starszych, pod redakcją prof. UP dr. hab. Mirosła-
wa Michalika. Tom poświęcony został logopedycznym aspektom geriatrii, która 
zajmuje się leczeniem osób starszych, oraz gerontologii zajmującej się osobami 
starszymi oraz procesem starzenia się. Zarząd zorganizował również V Ogólno-
polską Konferencję Logopedyczną pt. Nowa logopedia – Rozumienie: diagnoza 
i terapia, która odbyła się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie dnia 
18 grudnia 2014 roku. Organizatorami konferencji były: prof. UP dr hab. Mar-
ta Korendo, dr Marzena Błasiak-Tytuła, dr Anna Siudak. Wśród referentów zna-
leźli się wybitni językoznawcy, logopedzi i psychologowie z różnych ośrodków 
naukowych w Polsce, między innymi dr hab. Jolanta Panasiuk z Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczew-
ska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr hab. Danuta Grze-
siak-Witek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego WZPiNoS w Stalowej Woli, 
prof. UP dr hab. Agnieszka Ogonowska oraz prof. UP dr hab. Marta Korendo 
z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Obrady konferencji otworzyła 
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prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek, wygłaszając słowo wstępne na temat klu-
czowej roli rozumienia w nabywaniu mowy i posługiwaniu się nią. Skuteczna 
diagnoza winna opierać się na rozumieniu, czyli przypisywaniu określonym sta-
nom rzeczy czegoś, co zostało nazwane i istnieje w ludzkiej świadomości. Prof. dr 
hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek podkreśliła, że powtarzanie i rozumienie prowa-
dzą do rozwinięcia pełnej zdolności komunikacyjnej. W konferencji wzięły udział 
osoby, które na co dzień w aspekcie naukowym oraz terapeutycznym zmagają 
się z zagadnieniem diagnozy i terapii rozumienia, między innymi dr hab. Halina 
Pawłowska-Jaroń, dr Zdzisława Orłowska-Popek, dr Ewa Jeżewska-Krasnodęb-
ska, dr Ewa Bielenda-Mazur, dr Anna Siudak, mgr Katarzyna Sedivy, mgr Dorota 
Konieczna, mgr Magdalena Knapek, mgr Edyta Stachowicz, mgr Sylwia Filip-
czak, mgr Urszula Cieszewska-Psujek, mgr Magdalena Knapek oraz mgr Urszula 
Szwajda.

W 2015 roku wydany został 6. tom „Nowej Logopedii” pt. Rozumienie – dia-
gnoza i terapia, pod redakcją prof. UP dr hab. Marty Korendo, dr Marzeny Bła-
siak-Tytuły oraz dr Anny Siudak. Publikacja jest zbiorem artykułów będących na-
ukową refleksją nad istotą rozumienia w diagnozie i terapii. Znajdujące się w niej 
omówienia mają wymiar teoretyczny i praktyczny – stanowią próbę pokazania 
wieloaspektowości rozumienia oraz poszukiwania skutecznych sposobów spraw-
dzania jego poziomu i budowania go w czasie terapii.

Dnia 19 listopada 2015 roku odbyła się kolejna, VI Ogólnopolska Nauko-
wa Konferencja Logopedyczna pt. Nowa logopedia – diagnoza i terapia osób 
starszych. Konferencję uświetniło swoją obecnością wielu znakomitych bada-
czy: prof. Stanisław Milewski i dr Katarzyna Kaczorowska-Bray z Uniwersytetu 
Gdańskiego, dr hab. Jolanta Panasiuk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie, prof. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska z Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, dr Olga Jauer-Niworowska z Akademii Pedagogiki 
Specjalnej w Warszawie oraz dr n. med. Tomasz Zyss z Uniwersytetu Pedago-
gicznego w Krakowie i Szpitala Uniwersyteckiego Collegium Medicum Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Podczas konferencji referaty wygłosił także zespół specja-
listów z 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie: 
prof. dr hab. n. med. Maciej Modrzejewski, dr n. med. Elżbieta Nazim-Zygadło, 
dr n. med. Paweł Dobosz, dr Mateusz Gasiński i mgr Monika Cabała. Prelegen-
ci omówili ważne kwestie związane z trudnościami laryngologicznymi u osób 
starszych, takie jak choroby onkologiczne, zaburzenia głosu, szumy uszne, za-
burzenia równowagi. Podczas spotkania swoimi refleksjami podzielili się także 
terapeuci metody krakowskiej: dr hab. Halina Pawłowska-Jaroń, dr Anna Siudak 
i mgr Dorota Konieczna z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a także 
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mgr Aleksandra Matyjasek z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
Zwieńczeniem referatów stał się wykład o prawach pacjenta wygłoszony przez 
mgr Żanetę Oczkowską z Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny w War-
szawie. Obecnie trwają prace redakcyjne nad kolejnym tomem „Nowej Logope-
dii”, który będzie stanowił podsumowanie refleksji zaprezentowanych podczas 
omawianej konferencji. 

W dniu 5 maja 2016 roku Zarząd zorganizował szkolenie dla czynnych logo-
pedów i studentów zatytułowane Dziecięce problemy laryngologiczne w praktyce 
logopedycznej, które odbyło się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. 
Organizatorami szkolenia były: dr hab. Halina Pawłowska-Jaroń oraz dr Anna Siu-
dak. Szkolenie poprowadził dr Mateusz Gasiński, specjalista otorynolaryngologii 
z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, zajmujący się chirurgicznym lecze-
niem chorób w zakresie głowy i szyi, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń 
uszu, dróg łzowych oraz zmian onkologicznych, autor licznych prac naukowych 
z zakresu otorynolaryngologii oraz anatomii prawidłowej. Podczas spotkania omó-
wione zostały między innymi następujące zagadnienia: adenotomia, adenotonsil-
lotomia, konchoplastyka, mukotomia, plastyka podniebienia miękkiego, plastyka 
wędzidełka języka, plastyka przegrody nosowej z jednoczesną plastyką małżowin 
nosowych, septoplastyka, usunięcie migdałków podniebiennych, przycięcie mi-
gdałków podniebiennych (tonsillotomia) w kontekście charakterystyki zabiegu 
oraz opieki logopedycznej już po nim. Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe.

Po części przeznaczonej na wykład prelegent odpowiadał na licznie pytania 
słuchaczy. Szkolenie wzbudziło bardzo duże zainteresowanie. Planowana jest ko-
lejna edycja.

dr Marzena Błasiak-Tytuła 
Przewodnicząca Małopolskiego Oddziału PTL



214 Biuletyn Logopedyczny Nr 1–2 (30–31) 2016/2017

Doktor nauk medycznych Tomasz Zyss
(26.05.1966–29.03.2017)

Doktor Tomasz Zyss podczas IV Ogólnopolskiej 
Konferencji Logopedycznej zorganizowanej przez 

Małopolski Oddział PTL, Kraków, 21 listopada 2012 roku

Dnia 29 marca 2017 roku po ciężkiej i niespodziewanej chorobie, w wieku 51 
lat zmarł dr n. med. Tomasz Zyss. Dla większości osób, które miały przyjemność 
spotkać go w życiu, był przede wszystkim lekarzem i nauczycielem akademickim. 
Leczył pacjentów w Klinice Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, studentów z kolei kształcił głównie w krakowskim Uniwersytecie 
Pedagogicznym. 

Dla bliskich był mężem, ojcem dwóch córek, synem, przyjacielem, Tomkiem-
-Ogrodnikiem, miłośnikiem przyrody, swoich psinek, sztuki filmowej, długich 
samochodowych podróży, ciepłych plaż. Urodzony w Warszawie, życie spędził 
w Krakowie, miłując nade wszystko górską Kasinkę. 

Na gruncie nauki zajmował się między innymi neurofizjologią, neuropsycho-
logią, psychiatrią, neurolingwistyką, orzecznictwem sądowym, logopedią, neuro-
logią i gerontolingwistyką. Był adiunktem w Zakładzie Neurolingwistyki Uniwer-
sytetu Pedagogicznego w Krakowie. 
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Doktor Tomasz Zyss to autor dziesięciu monografii i kilkuset artykułów, 
uczestnik ponad trzystu konferencji, w tym stu dziesięciu zagranicznych. Kiero-
wał realizacją dwóch grantów Komitetu Badań Naukowych, a w czterech kolej-
nych był głównym wykonawcą. Ponadto był członkiem siedemnastu towarzystw 
naukowych, w tym tak prestiżowych, jak Międzynarodowa Federacja Neurofi-
zjologii Klinicznej (International Federation of Clinical Neurophysiology, IFCN), 
Stowarzyszenie Psychiatrów Europejskich (Association of European Psychia-
trists, AEP), Nowojorska Akademia Nauk (The New York Academy of Sciences, 
NYAS), Europejskie Kolegium Neuropsychofarmakologii (European College of 
Neuropsychopharmacology; ECNP), Amerykańskie Stowarzyszenie Zaawan-
sowanych Badań Naukowych (American Association for the Advancement of 
Science, AAAS), Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Pełnił także funkcję re-
daktora naczelnego „Neurolingwistyki Praktycznej”. Uchodził za najwybitniej-
szego w Polsce specjalistę od przezczaszkowej stymulacji magnetycznej TMS 
(transcranial magnetic stimulation). Władając biegle kilkoma językami obcymi, 
tłumaczył na język polski prace autorów francuskich, niemieckich i angielskich. 
O Jego potencjale naukowym świadczy również fakt, iż stopień naukowy doktora 
nauk medycznych uzyskał przed ukończeniem studiów z zakresu medycyny. 

Kształceniem studentów logopedii dr Tomasz Zyss zajmował się od 1993 roku. 
Młodego wówczas adiunkta CMUJ zatrudnił w Zakładzie Logopedii i Lingwistyki 
Edukacyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie jego kierownik, prof. Jan 
Ożdżyński. W krótkim czasie dr Zyss zyskał sławę wyjątkowego nauczyciela aka-
demickiego. Wykłady gościnne prowadził między innymi na czterech uczelniach 
krakowskich, w Przemyślu, Limanowej, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim, Krośnie. 
Na zawsze pozostanie w pamięci swoich studentów jako mądry i dobry nauczyciel.

Doktor Tomasz Zyss był człowiekiem prawym, szlachetnym, altruistycznym. 
Nie ulegał żadnym modom, naciskom, pokusom łatwych awansów, merkantyli-
zmowi. Ceniąc i wcielając w życie takie wartości, jak miłość, mądrość, tolerancja, 
lojalność, rzetelność, przyjaźń, poczucie humoru, skromność, na zawsze pozosta-
nie wzorem humanisty i realisty. 

Mirosław Michalik





Sprawozdanie z działalności 
Podkarpackiego Oddziału PTL 

w 2016 roku

Podkarpacki Oddział PTL został utworzony 31 stycznia 2002 roku. Obecnie 
liczba jego członków wynosi około 50 osób. Głównym celem Oddziału stała się 
działalność szkoleniowa i samokształceniowa, zgodnie z bieżącymi potrzebami 
i możliwościami środowiska logopedów. W 2016 roku zorganizowano szkolenie 
pt. Mutyzm – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny (etap I i II), któ-
re poprowadziła Monika Andrzejewska z Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiało-
ści i Lęku. Logopedzi z Podkarpackiego Oddziału PTL wielokrotnie włączali się 
do ogólnopolskiej akcji Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych. Z własnej 
inicjatywy kilkukrotnie zorganizowano dzień bezpłatnych badań logopedycznych 
dla mieszkańców województwa podkarpackiego pod hasłem „Sobota Logope-
dyczna”. Akcja odbywała się pod patronatem Kuratora Oświaty w Rzeszowie. 
Uruchomienie w Rzeszowie Studiów Podyplomowych z Logopedii w Instytucie 
Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, a przede wszystkim organizacja 
cyklicznych sesji logopedycznych i warsztatów dla logopedów i nauczycieli spra-
wiły, że znaczna część środowiska korzysta z tej oferty. 

Członkowie Podkarpackiego Oddziału PTL systematycznie współpracują z ka-
drą akademicką Podyplomowych Studiów Logopedii prowadzonych przez Uni-
wersytet Rzeszowski, organizując i prowadząc studenckie praktyki logopedyczne, 
ćwiczenia i warsztaty dla słuchaczy, propagując jednocześnie statutowe cele Pol-
skiego Towarzystwa Logopedycznego. Niejednokrotnie pośredniczą w wymianie 
informacji pomiędzy instytucjami poszukującymi pracowników na stanowisko 
logopedy a środowiskiem logopedów.

W 2017 roku zaplanowano organizację kilku szkoleń: Centralne zaburzenia 
przetwarzania słuchowego – wsparcie edukacyjne ucznia szkoły ogólnodostępnej 
(czerwiec 2017 roku), prowadząca: Małgorzata Zaborniak-Sobczak; Metoda To-
matisa w terapii dziecka z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego 
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(czerwiec 2017 roku), prowadząca: Magdalena Grot-Mrozicka; Rozwijanie ko-
munikacji w koncepcji behawioralnej (wrzesień 2017 roku), prowadząca: Aneta 
Lew-Koralewicz.

mgr Magdalena Grot-Mrozicka
Przewodnicząca Podkarpackiego Oddziału PTL

mgr Małgorzata Zaborniak-Sobczak
 Zastępca Przewodniczącej Podkarpackiego Oddziału PTL



Sprawozdanie z działalności 
Podlaskiego Oddziału PTL 

w latach 2013–2016

Siedziba Podlaskiego Oddziału PTL od wielu lat mieści się w Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku przy ul. Mazowieckiej 35, w któ-
rej odbywają się cykliczne spotkania Oddziału. Placówka, której dyrektorem jest 
mgr Anna Kawczyńska, bezpłatnie użycza swoich pomieszczeń oraz niezbędnego 
sprzętu. Na podstawie złożonych deklaracji członkowskich Podlaski Oddział PTL 
liczy obecnie 67 członków. W dniu 19 września 2013 roku powołano nowy Za-
rząd, który w latach 2013–2016 pracował w następującym składzie: 

Przewodnicząca: Urszula Karpińska-Sterkowiec
Wiceprzewodnicząca: Krystyna Kordy

Sekretarz: Krzysztofa Złotorzyńska
Skarbnik: Aldona Nierodzik
Członek: Anna Janucik

Cele, które założyliśmy na początku działalności i które staramy się wspólnie 
realizować, to:

• integracja środowiska logopedycznego;
• poszerzanie fachowej wiedzy;
• rozwiązywanie istotnych problemów logopedycznych (studium przypadku);
• wymiana doświadczeń zawodowych;
• organizowanie warsztatów naukowo-szkoleniowych;
• organizowanie wykładów (prelekcji);
• pozyskiwanie nowych członków.

Oddział Podlaski PTL współpracuje ze Specjalistycznym Ośrodkiem Dia-
gnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu (kierownikiem jest: 
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mgr Alina Korniluk) oraz z Podyplomowym Studium Logopedycznym UwB 
(kierownik: dr Urszula Andrejewicz). Studenci PSLog UwB sukcesywnie zasilają 
grono naszego Towarzystwa. 

W trakcie trzyletniej kadencji Zarząd organizował liczne spotkania, na których 
zaproszeni prelegenci podzielili się wiedzą i doświadczeniem zawodowym:

• mgr Dorota Matejko Wykorzystanie Indywidualnej Stymulacji Słuchu me-
todą Johansen IAS w terapii zaburzeń komunikacji językowej (27 listopada 
2013 roku);

• mgr Barbara Żukowska Wpływ emocji na rozwój komunikacji (7 lutego 
2014 roku);

• mgr Aneta Sarosiek, mgr Katarzyna Janowicz-Timotijew Terapia logope-
dyczna na wesoło (27 marca 2014 roku);

• mgr Maria Ostrowiecka, mgr Zofia Pietruczuk Pies w procesie wspierania 
rozwoju mowy małego dziecka (17 czerwca 2014 roku);

• mgr Sylwia Forysiak-Kondratowicz Specyficzne sposoby komunikowania 
się bliźniąt (11 października 2014 roku);

• mgr Małgorzata Korenkiewicz Dwujęzyczność jako jedna z przyczyn opóź-
nienia rozwoju mowy (11 lutego 2015 roku);

• mgr Anna Gawryluk Zaburzenia odruchów dynamicznych i posturalnych, 
ich wpływ na rozwój mowy (19 maja 2015 roku);

• mgr Barbara Nawrocka Metody i techniki terapii logopedycznej. Od teorii 
do praktyki – doniesienia z konferencji (6 października 2015 roku);

• mgr Urszula Karpińska-Sterkowiec, mgr Krystyna Kordy Test Rozwo-
ju Językowego – nowe narzędzie do kompleksowej diagnozy dzieci z SLI 
(2 lutego 2016 roku).

Cykliczne wykłady, prelekcje i warsztaty samokształceniowe cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. Każde spotkanie było pretekstem do podjęcia dialo-
gu o charakterze merytorycznym. Uczestnicy chętnie zabierali głos i dzielili się 
swoimi spostrzeżeniami oraz opiniami. Jako Zarząd staraliśmy się, aby szeroki 
wachlarz tematów był interesujący nie tylko pod względem merytorycznym, ale 
również praktycznym. W spotkaniach uczestniczyło wielu studentów Podyplo-
mowego Studium Logopedycznego w Białymstoku oraz Akademii Medycznej 
(Wydział Nauk o Zdrowiu), ucząc się i podpatrując działania Oddziału. Ponad-
to zorganizowano dwa odpłatne warsztaty naukowo-szkoleniowe: Diagnoza 
i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy (16 godzin), które przeprowadziła 
mgr Magdalena Łukaszewska – neurologopeda, wykładowca akademicki, a także 



Sprawozdanie z działalności Podlaskiego Oddziału PTL... 221

dyrektor Poradni „ąę” w Płocku (12–13 kwietnia 2014 roku) oraz Zaburzenia po-
łykania u dzieci i dorosłych. Diagnoza, metody terapii (10 godzin). Prowadzącą 
warsztaty była dr Mira Rządzka – neurologopeda, specjalista wczesnej interwen-
cji, wykładowca akademicki, współautorka ogólnopolskiej akcji DBDL (28 maja 
2016 roku).

Istotną formą działalności naszego Oddziału są spotkania o charakterze infor-
macyjnym, na których sami członkowie dzielą się swoją wiedzą z zakresu dia-
gnozy i terapii logopedycznej, prawa oświatowego czy zmieniających się roz-
porządzeń w sprawie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w placówkach. Członkowie przekazują również informacje o planowanych w kra-
ju konferencjach i szkoleniach. 

W latach 2014–2016 Podlaski Oddział PTL zorganizował na terenie woje-
wództwa podlaskiego „Bezpłatne konsultacje logopedyczne” w ramach obcho-
dów Europejskiego Dnia Logopedy (6 marca). Do akcji przyłączyło się w sumie 
21 placówek, spośród których swoją wiedzą i doświadczeniem podzieliło się 45 
logopedów. Informacje o akcji rozpowszechnione zostały przez Radio Białystok, 
Radio Akadera oraz na popularnych stronach internetowych (np. www.bialysto-
konline.pl).

Podlaski Oddział PTL ma też dość bogatą biblioteczkę, która mieści się w bu-
dynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2. Opiekę na cennymi zbiora-
mi sprawuje pani Krystyna Kordy. Wszystkie pozycje są darowiznami od byłych 
i obecnych członków, jak również sympatyków naszego Oddziału. 

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 19 października 2016 roku 
powołany został nowy Zarząd w składzie:

Przewodnicząca: mgr Paulina Bińczak
Wiceprzewodnicząca: mgr Magdalena Maj

Sekretarz: mgr Krzysztofa Złotorzyńska
Skarbnik: mgr Aldona Nierodzik
Członek: mgr Anna Janucik

W czasie pracy tego Zarządu zorganizowano spotkanie z terapeutą Integracji 
Sensorycznej i fizjoterapeutą oraz szkolenie nt. jąkania z dr. Mieczysławem Chęć-
kiem. W najbliższym czasie zaplanowane jest spotkanie z ortodontą. 

W imieniu ustępującego Zarządu, którego pracom przewodniczyłam, pragnę 
podziękować wszystkim członkom za wsparcie i życzliwość. Dziękuję również 
tym, którzy w sposób czynny brali udział w zebraniach naszego Oddziału, słu-
żąc wiedzą i doświadczeniem. Słowa uznania kieruję ponadto do administratora 
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strony internetowej, pana Karola Pawlasa, systematycznie zamieszczającego 
wszelkie informacje dotyczące działalności Oddziału Podlaskiego PTL. Pozostaję 
w przekonaniu, że działalność naszego Oddziału nadal będzie się rozwijała i obfi-
towała w ciekawe inicjatywy. Serdecznie dziękuję.

mgr Urszula Karpińska-Sterkowiec
Przewodnicząca Podlaskiego Oddziału PTL



Sprawozdanie z działalności 
Pomorskiego Oddziału PTL 

w latach 2015–2017

W Gdańsku od 25 października 1997 roku funkcjonuje Koło Polskiego Towa-
rzystwa Logopedycznego, które w 2001 roku zostało przekształcone w Pomorski 
Oddział PTL. 

Wybory Zarządu Pomorskiego Oddziału PTL kadencji 2015–2017 odbyły się 
podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego dnia 14 marca 2015 roku. Prze-
wodniczącym Oddziału został prof. UG, dr hab. Stanisław Milewski. 

Pierwsze zebranie w nowej kadencji odbyło się dnia 25 kwietnia 2015 roku. 
Wygłoszono na nim dwa referaty: mgr Izabeli Olejniczak-Pachulskiej i mgr 
Katarzyny Urbańskiej (z Fundacji Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunika-
cji „Między Słowami”) pt. Radość uczenia się przez całe życie – metoda Marii 
Montessorii jako element terapii gerontologopedycznej oraz dr n. med. Agnieszki 
Sulkowskiej (z NZOZ Przychodnia Morena) pt. Pacjent z obciążeniem interni-
stycznym w terapii logopedycznej. Drugie zebranie Pomorskiego Oddziału odbyło 
się 28 listopada 2015 roku. Połączone było z promocją kolejnego, 6. tomu z wy-
dawanej przez wydawnictwo Harmonia Universalis pod patronatem Polskiego 
Towarzystwa Logopedycznego serii Logopedia XXI Wieku pt. Mózgowe pora-
żenie dziecięce w teorii i praktyce logopedycznej autorstwa Mirosława Michali-
ka. W części naukowej zebrania wystąpili: autor promowanej książki, prof. UP, 
dr hab. Mirosław Michalik (Zakład Neurolingwistyki Instytutu Filologii Polskiej 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), z referatem pt. Mózgowe porażenie 
dziecięce w praktyce logopedycznej oraz dr Emilia Sitek (z Zakładu Pielęgniar-
stwa Neurologiczno-Psychiatrycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) 
z referatem pt. Afazja pierwotna postępująca – diagnoza i terapia. 

W 2015 roku Pomorski Oddział PTL był też jednym z patronów Interdyscy-
plinarnej konferencji naukowo-szkoleniowej Niesłyszący na Pomorzu – nowe wy-
zwania i możliwości inkluzji, która odbyła się 10 października 2015 roku. Wśród 
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jej organizatorów była między innymi mgr Barbara Bednarska – członek Zarządu 
Oddziału.

W roku 2016 odbyły się trzy zebrania Pomorskiego Oddziału PTL. Dnia 27 lu-
tego 2016 roku wystąpiło dwoje prelegentów: prof. zw. dr hab. Edward Łuczyński 
(kierownik Katedry Logopedii UG) z referatem pt. Zagadnienie minimum języko-
znawczego w kompetencji zawodowej logopedy i Bogumiła Toczyska z referatem 
pt. Samogłoska na co dzień i od święta. Po wystąpieniach oboje autorów promo-
wało swoje książki. Były to: Wiedza o języku polskim dla logopedów E. Łuczyń-
skiego (tom 7. serii Logopedia XXI Wieku) oraz Zacznij od samogłoski. Samogło-
ska w logopedii artystycznej B. Toczyskiej; oba tomy przygotowało wydawnictwo 
Harmonia Universalis. Kolejne zebranie odbyło się 21 maja 2016 roku. Jego pierw-
sza część była poświęcona Pani Bogumile Toczyskiej, której – jako współtwórczy-
ni logopedii artystycznej w Polsce – zadedykowano 8. tom z serii Logopedia XXI 
Wieku pt. Logopedia artystyczna (red. Barbara Kamińska, Stanisław Milewski), 
zaprezentowany podczas zebrania. Licznie zgromadzeni goście z różnych instytu-
cji kulturalnych Trójmiasta – między innymi z Akademii Muzycznej w Gdańsku, 
Teatru Muzycznego w Gdyni, Studium Wokalno-Aktorskiego przy Teatrze Mu-
zycznym w Gdyni, Opery Bałtyckiej w Gdańsku, Towarzystwa Kultury Teatral-
nej w Gdańsku, byli uczniowie i studenci Pani Bogumiły Toczyskiej – wygłaszali 
okolicznościowe przemówienia i wspomnienia. W wyjątkowej, filmowej formie 
swoje wspomnienia i życzenia dla Bogumiły Toczyskiej zaprezentowali aktorzy 
Teatru Muzycznego (zob. https://www.youtube.com/watch?v=q3WkhM4fn9I). Tę 
część zakończył specjalnie przygotowany występ słuchaczy I roku Studium Wo-
kalno-Aktorskiego przy Teatrze Muzycznym w Gdyni pod kierownictwem Amelii 
Jankiewicz. W drugiej części zebrania wystąpiły: dr Marta Wysocka (z Zakładu 
Logopedii i Językoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) 
z referatem Czy prozodia ma znaczenie? Ocena kompetencji i sprawności prozo-
dycznych oraz terapia ich zaburzeń i dr Barbara Kamińska (z Katedry Logopedii 
Uniwersytetu Gdańskiego) – Od retoryki do logopedii medialnej. Następne spo-
tkanie, współorganizowane przez Pomorski Oddział PTL oraz Prezydenta Miasta 
Gdańska, Pawła Adamowicza, oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 5 
w Gdańsku, odbyło się 8 października 2016 roku. Była to konferencja Wczesna 
interwencja logopedyczna na Pomorzu – stan aktualny i perspektywy rozwoju, 
podczas której promowany był następny, 9. tom z serii Logopedia XXI Wieku 
pt. Wczesna interwencja logopedyczna (red. K. Kaczorowska-Bray, S. Milew-
ski). Głos zabrali: Piotr Kowalczuk – zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. 
polityki społecznej, Monika Kończyk – Pomorski Kurator Oświaty, prof. dr hab. 
Magdalena Smoczyńska (z Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie), która 
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przedstawiła wyniki pilotażowych badań, prowadzonych między innymi na Po-
morzu, dotyczących dzieci z SLI, dr Anita Lorenc (z Zakładu Logopedii i Emisji 
Głosu Uniwersytetu Warszawskiego) z referatem pt. Programowanie wczesnych 
etapów rozwoju językowego, dr Olga Przybyla (z Centrum Logopedii Uniwersytetu 
Śląskiego) z referatem pt. Procesy przetwarzania sensorycznego w stymulowaniu 
rozwoju małego dziecka, dr Agnieszka Banaszkiewicz, dr Anna Walencik-Topiłko 
(z Katedry Logopedii UG) z referatem pt. Współpraca logopedy z rodzicami – roz-
wiązania praktyczne, mgr Elżbieta Bogacz (z Gliwickiego Ośrodka Adaptacyjno-
-Rehabilitacyjnego) z wystąpieniem pt. Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka 
w kompleksowej diagnozie logopedycznej z wykorzystaniem standaryzowanego 
narzędzia – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego dziecka (KORP), mgr Iwona 
Tor (Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Gdańsku), mgr Lu-
cyna Maculewicz (z Poradni Psychologicznej nr 3 w Gdańsku) i mgr Anna Olczak 
(z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Gdańsku), które przedstawiły re-
ferat pt. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – z doświadczeń poradni psycho-
logiczno-pedagogicznych. Pomorski Oddział PTL objął patronatem honorowym 
Konferencję Naukowo- Szkoleniową SLI, APD – nowe spojrzenie na specyficzne 
trudności w funkcjonowaniu dzieci z zaburzeniami językowymi i słuchowymi, która 
odbyła się w Gdańsku 21 października 2016 roku.

Pierwsze zebranie Pomorskiego Oddziału w 2017 roku odbyło się 25 lutego. 
Podzielono je na dwie części: sprawozdawczo-wyborczą i naukową. W pierw-
szej Przewodniczący Zarządu prof. UG, dr hab. Stanisław Milewski przedstawił 
sprawozdanie z działalności Oddziału za lata 2015–2017. Wszyscy uczestnicy 
zebrania udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. W wyniku wyborów 
wyłoniono Zarząd Pomorskiego Oddziału na kadencję 2017–2020 w następują-
cym składzie: prof. UG, dr hab. Stanisław Milewski – Przewodniczący Zarządu, 
dr Katarzyna Kaczorowska-Bray – zastępca Przewodniczącego, dr Barbara Ka-
mińska – sekretarz oraz członkowie Zarządu: prof. UG, dr hab. Ewa Czaplewska, 
dr n. med. Agnieszka Sulkowska, mgr Barbara Bednarska, mgr Dorota Szubstar-
ska. Do Komisji Rewizyjnej wybrano: dr Marię Faściszewską, mgr Monikę Jessę 
i mgr Magdalenę Muzykę. W części naukowej jako pierwsza zabrała głos mgr 
Monika Zielińska-Miętkiewicz – kierownik merytoryczny YDP SA, która mówi-
ła o Kulisach powstawania programów komputerowych do terapii logopedycznej 
na przykładzie programu eduSensus Logopedia. Autorem drugiego wystąpienia 
pt. Nowoczesna terapia logopedyczna był mgr inż. Artur Dyro (Learnetic SA). 
Ostatnią część zebrania stanowiły warsztaty pt. Tworzenie interaktywnych zaso-
bów terapeutycznych. 
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Łącznie w okresie od kwietnia 2015 roku do lutego 2017 roku w Pomorskim 
Oddziale PTL odbyło się pięć zebrań (podczas każdego z nich wygłoszone zosta-
ły po dwa referaty) i jedna konferencja. Oddział był także patronem honorowym 
dwóch konferencji. Wśród gości zebrań znaleźli się lekarze, językoznawcy, logo-
pedzi, psycholodzy i pedagodzy. Wszystkie spotkania cieszyły się dużym zainte-
resowaniem słuchaczy, w każdym brało udział około 100 osób. 

Następne zebrania Pomorskiego Oddziału PTL mają się odbyć 22 kwietnia 
i 3 czerwca 2017 roku. Podczas kwietniowego spotkania zaplanowano promocję 
10. tomu z serii Logopedia XXI Wieku pt. Współczesne tendencje w diagnozie i te-
rapii logopedycznej, którego autorkami są Danuta Pluta-Wojciechowska i Barbara 
Sambor. Nowy Zarząd planuje zorganizowanie 3 czerwca 2017 roku ogólnopol-
skiej konferencji Zaburzenia komunikacji pisemnej w perspektywie logo pedycznej 
oraz promocję 11. tomu serii Logopedia XXI Wieku pt. Zaburzenia komunikacji 
pisemnej pod redakcją Urszuli Mireckiej i Anety Domagały.

dr Barbara Kamińska
Sekretarz Pomorskiego Oddziału PTL



Sprawozdanie z działalności 
Siedleckiego Oddziału PTL 

w latach 2014-2016

Siedlecki Oddział PTL działa przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycz-
nym w Siedlcach, jego siedzibą jest Ośrodek Logopedyczny Instytutu Filologii 
Polskiej i Logopedii. 

Plan działalności wyznaczony na początku kadencji obecnego Zarządu Od-
działu Siedleckiego obejmował integrację środowiska logopedycznego w mieście 
i regionie wokół zadań mających na celu wymianę doświadczeń zawodowych, 
poznawanie nowych sprawdzonych metod i technik diagnostyczno-terapeutycz-
nych, prezentowanie nowych wyników badań logopedycznych i interdyscyplinar-
nych. Założyłyśmy, że formy działalności – w odpowiedzi na zapotrzebowania 
zgłaszane przez koleżanki i kolegów – skoncentrują się na:

• organizacji warsztatów, szkoleń logopedycznych; 
• organizacji wykładów interdyscyplinarnych;
• organizacji seminariów naukowych;
• współorganizowaniu ogólnopolskiej konferencji naukowej. 

Ważną formą działania były spotkania, na których własnymi doświadczeniami 
i wiedzą dzielili się koleżanki i koledzy z miasta i regionu – logopedzi wykorzy-
stujący w pracy logopedycznej określone metody lub stosujący własne sposoby 
diagnozy i/lub terapii. Wystąpienia zaprezentowali między innymi: mgr Beata 
Wasilewicz (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim): 
Integracja sensoryczna a rozwój i terapia mowy (2014 rok), mgr Agnieszka 
Urbańska (LogopedIS Centrum Terapii Logopedycznej i Integracji Sensorycznej 
w Siedlcach): Przerost migdałka gardłowego – jego konsekwencje dla rozwoju 
mowy (2014 rok), mgr Urszula Mirosz (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Mińsku Mazowieckim, Gabinet Logopedyczny Logos): Terapia psychomoto-
ryczna według Procus i Block dla dzieci (2015 rok) oraz mgr Dariusz Sienkiewicz 
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(Fundacja „Żółty Latawiec” w Siedlcach): Metoda behawioralna w terapii au-
tyzmu (2016 rok). Przy okazji, goszcząc w szkole dla dzieci z autyzmem prowa-
dzonej przez Fundację „Żółty Latawiec”, mogliśmy poznać tę znaną i cenioną 
placówkę, jej organizację, stosowane metody pracy, obserwowaliśmy też zajęcia 
specjalistyczne. 

Realizowane formy działalności okazały się niezwykle atrakcyjne. Były oka-
zją do dzielenia się własnymi doświadczeniami, sprzyjały koleżeńskiej wymianie 
informacji o specjalizacjach i dodatkowych umiejętnościach logopedów z miasta 
i regionu. 

Spotkania, które miały charakter wykładów otwartych, były organizowane 
na zamówienie naszego środowiska zawodowego. Uczestniczyli w nich licz-
nie również studenci logopedii siedleckiej (mamy nadzieję, że wkrótce również 
członkowie PTL). Mieliśmy przyjemność gościć dr Joannę Kobosko (Instytut 
Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach), która wygłosiła wykład pt. Psycho-
logiczne aspekty stosowania implantów ślimakowych u dzieci i dorosłych (2014 
rok), dr Barbarę Maciejewską (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu), która przed-
stawiła wyniki prac własnych i zespołowych w wykładzie na temat: Diagnostyka 
i opieka audiologiczno-logopedyczna w genetycznie uwarunkowanych rzadkich 
zespołach wad wrodzonych z niedosłuchem (2015 rok) oraz dr Joannę Grubę (Ko-
mlogo), która prezentowała kryteria skutecznych testów i kwestionariuszy do ba-
dania rozwoju mowy w wykładzie na temat Narzędzia diagnostyczne w logopedii 
(2015 rok). 

Wspólnie z Ośrodkiem Logopedycznym Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii 
zrealizowaliśmy także zaplanowane spotkanie naukowe – Ogólnopolską Logope-
dyczną Konferencję Naukową, która odbyła się w dniach 3–4 czerwca 2016 roku 
na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Była to czwarta 
konferencja logopedyczna, którą współorganizowaliśmy. Temat: Diagnoza a tera-
pia w logopedii okazał się ważny i ciekawy. Mieliśmy przyjemność gościć osoby 
ze świata nauki, wielu uznanych specjalistów i praktyków. Przez dwa dni przed-
stawiano wyniki badań naukowych, które dotyczą zagadnień ważnych dla prak-
tyki logopedycznej. Debatowano między innymi o roli języka w kształtowaniu 
i badaniu umysłu człowieka, problemach związanych z diagnozą logopedyczną 
w różnych zaburzeniach mowy, trudnościach w stawianiu diagnoz w wielorakich 
zaburzeniach mowy i pułapkach, jakie wynikają z konieczności ich formułowa-
nia na przykład we wczesnych etapach postępowania diagnostycznego. Zwracano 
uwagę na konieczność uwzględniania w procedurze diagnostyczno-terapeutycznej 
wiedzy interdyscyplinarnej i najnowszych wyników badań z zakresu specjalności 
logopedycznych. Wskazano ponadto na nowe wyzwania diagnostyczne, przed 
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którymi staje współczesny logopeda. Uczestnicy konferencji, licznie zgromadzeni 
logopedzi (nie zabrakło też psychologów, pedagogów i rodziców) mieli możli-
wość wysłuchania referatów badaczy i praktyków. Wystąpienia rozpoczął wy-
kład prof. dr. hab. Stanisława Grabiasa na temat Język a diagnozowanie umysłu. 
Kolejne wystąpienia dotyczyły między innymi: diagnozy słyszenia funkcjonal-
nego w planowaniu edukacji dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem – refe-
rat wygłoszony przez prof. dr hab. Kazimierę Krakowiak (Katolicki Uniwersy-
tet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie), stymulacji rozwoju językowego dzieci 
dwujęzycznych i problemów językowych dzieci bilingwalnych – referaty prof. 
dr hab. Jagody Cieszyńskiej-Rożek i prof. dr hab. Marty Korendo (Uniwersytet 
Pedagogiczny w Krakowie), roli i sposobów uwzględniania sprawności komuni-
kacyjnych w diagnozie i terapii logopedycznej – referat prof. dr hab. Jolanta Pana-
siuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie/Uniwersytet Warmińsko-
-Mazurski w Olsztynie), diagnozy lateralizacji słuchowej u osób z zaburzeniami 
mowy – referat prof. dr. hab. Marka Zdzisława Kurkowskiego (Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie/Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajeta-
nach). Problemy klasyfikacji błędów w piśmie były tematem referatu doc. Marii 
Przybysz-Piwko (Uniwersytet Warszawski), zagadnienia dotyczące motorycz-
nych uwarunkowań niektórych aspektów przetwarzania języka u dzieci z zabu-
rzeniami przetwarzania sensorycznego omawiała dr Olga Przybyla (Uniwersytet 
Śląski w Katowicach), o roli analogii w rozwoju mowy i potrzebie uwzględnia-
nia kompetencji logiczno-językowej w diagnozowaniu sprawności językowych 
przekonywała dr Alina Maciejewska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny 
w Siedlcach). Wśród głosów, które wybrzmiewały podczas konferencji, nie zabra-
kło także wypowiedzi rodziców. Niezwykle ciekawe i poruszające było wystąpie-
nie dr Marzeny Lisowskiej (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedl-
cach), która z perspektywy rodzica zaprezentowała „podążanie” za procedurami 
diagnozowania dziecka autystycznego, oraz dr Marzeny Kryszczuk (Uniwersytet 
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) o diagnozie jako etykiecie w ujęciu 
semantycznym i praktycznym. Nie zabrakło tematów związanych z problemami 
diagnozy i terapii w określonych zaburzeniach mowy oraz propozycji metodolo-
gicznych. Doktor Marzena Kurowska (Uniwersytet Warszawski) poruszyła pro-
blemy diagnozy dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy i języka uwarunkowany-
mi korowo, dr Mariola Sidor (Szkoła Podstawowa w Niemcach) zaprezentowała 
językowy model niepłynności mowy jako jeden ze sposobów diagnozowania ją-
kania, mgr Wojciech Lipski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) 
zaproponował funkcjonalną diagnozę i terapię autyzmu na podstawie o werbal-
nych zachowań sprawczych. W grupie najmłodszych badaczy zaprezentowały się: 
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mgr Sofia Kamińska (Uniwersytet Wrocławski) referująca dylematy diagnostycz-
ne i terapeutyczne dziecka ze specyficznym zaburzeniem językowym, mgr Kamila 
Dębińska-Gustaw (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), która 
przedstawiła propozycję metodologicznego badania sprawności językowych dzie-
ci wstępujących do szkoły, oraz mgr Sylwia Filipczak (Uniwersytet Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie) omawiająca temat: Afazja – zmienność objawów a te-
rapia neurologopedyczna. Oryginalny pomysł – ogrodoterapię jako kompleksową 
metodę wspomagającą rehabilitację neurologopedyczną – przedstawili mgr Alek-
sandra Matyjasek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) i inż. Rafał 
Matyjasek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie).

Uczestnicy konferencji mieli możliwość wzięcia udziału w następujących 
warsztatach naukowo-szkoleniowych: Dobór materiału językowego w rozwijaniu 
świadomości językowej uczniów z trudnościami w pisaniu. Refleksje polonisty i lo-
gopedy (doc. Maria Przybysz-Piwko, Uniwersytet Warszawski); Małe dziecko nie 
mówi... – między diagnozą a terapią logopedyczną (mgr Elżbieta Dejryng-Pogo-
nowska, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łukowie); Ziemia niczyja – 
diagnoza i terapia logopedyczna dysfagii neurogennych u osób dorosłych. Możli-
wości i ograniczenia z punktu widzenia neurologopedy praktyka (mgr Katarzyna 
Zaraś, Szpital Rehabilitacji Neurologicznej w Konstancinie Zdroju); Twój umysł 
w mojej głowie, czyli o teorii umysłu u osób dotkniętych zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu (mgr Dariusz Sienkiewicz, Fundacja „Żółty Latawiec” w Siedlcach). Te-
matyka konferencji znalazła również odzwierciedlenie w plakatach, które towa-
rzyszyły obradom i były prezentowane podczas osobnej sesji. 

Niespodzianką dla uczestników, ale też okazją do poznawania sposobów mo-
delowania wiedzy, były działania mgr Eweliny Protasewicz. Nasza Koleżanka 
w trakcie sesji plenarnej wykonywała plakaty – mapy treści wybranych referatów. 
Atrakcją konferencji był występ Grupy „MOGĘ” – zespołu śpiewającego w języ-
ku migowym, który tworzą studenci niedosłyszący naszego uniwersytetu. Oni też 
(z udziałem wszystkich uczestników konferencji) odśpiewali Sto lat Pani Profesor 
Kazimierze Krakowiakowej z okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu. Ze 
wzruszeniem składaliśmy Pani Profesor z serca płynące życzenia. 

Przed gronem znakomitych gości zasłużone nagrody za inicjatywę powołania 
Studenckiej Poradni Logopedycznej i pełną poświęcenia pracę odbierały z rąk 
Prorektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i prodzie-
kanów tej uczelni studentki filologii polskiej ze specjalnością język polski z logo-
pedią. Obecność wydawnictw z bogatym asortymentem pomocy, podręczników 
i innych publikacji pozwalała zebranym na uzupełnianie zasobów gabinetów 
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logopedycznych. I tak przez dwa dni słuchano, spierano się, radzono, dyskuto-
wano tak intensywnie, że trudno było zakończyć obrady w planowanym czasie.

Na pierwsze półrocze 2017 roku Siedlecki Oddział PTL zaplanował: warsztaty 
pt. Metoda werbo-tonalna w terapii zaburzeń mowy dzieci, szkolenie pt. Język 
migowy w terapii logopedycznej, a także wykład nt. Współpraca ortodonty i logo-
pedy – mity, realia, możliwości.

∗
Ponadto na czerwcowej konferencji mieliśmy wyjątkową okazję gościć po raz 

ostatni Panią doc. Marię Przybysz-Piwko – dla logopedów z naszego Oddziału 
nie tylko cenioną badaczkę, ale również dla wielu z nas znakomitego nauczyciela 
akademickiego (znanego ze studiów logopedycznych na Uniwersytecie Warszaw-
skim), promotorkę prac dyplomowych, dla części z nas niezwykłą Koleżankę, 
dla wielu po prostu osobę ważną, bliską sercu. Pani doc. Maria Przybysz-Piwko 
ujmowała wszystkich swoją ciekawością badawczą, nieustanną fascynacją czło-
wiekiem, światem. Podziwialiśmy pełną życzliwości i energii kobietę, mądrego 
i pełnego pasji człowieka. Bardzo, bardzo dziękujemy za zainteresowanie na-
szymi sprawami zawodowymi i życiowymi, za pasję, z jaką wygłaszała referaty 
i prowadziła warsztaty, dziękujemy za Jej obecność. Upodobały sobie Panią Marię 
(która chętnie i łatwo „skracała” dystans) obiektywy aparatów fotograficznych na-
szych studentów – po konferencji okazało się, że była najczęściej fotografowaną 
osobą. W podsumowaniu obrad usłyszeliśmy też od Pani docent Marii Przybysz-
-Piwko ważne i cenne dla nas słowa o tym, że nasze konferencje (Pani Docent 
uczestniczyła niemal we wszystkich) są zawsze ciekawe, pełne dyskusji, świe-
żości, zaangażowania osób z sali. Niezwykle ucieszyły nas i zapadły w pamięci 
słowa, że tworzymy już środowisko naukowe, ciekawy zespół. 
Pani Mario, Marysiu – dziękujemy! 

dr hab. Alina Maciejewska 
Przewodnicząca Siedleckiego Oddziału PTL 





Sprawozdanie z działalności 
Śląskiego Oddziału PTL 
 w latach 2014–2016 

Śląski Oddział PTL podjął w latach 2014–2016 wiele działań zgodnych z przy-
jętą przez stowarzyszenie misją. W ciągu tych trzech lat działalności nastąpiła 
zmiana Zarządu Śląskiego Oddziału PTL – 30 maja 2015 roku na walnym ze-
braniu członków wybrano nowy pięcioosobowy Zarząd na kadencję 2015–2018. 
Zmianie uległa również siedziba Zarządu Śląskiego Oddziału PTL. W skład 
aktualnego Zarządu Śląskiego Oddziału PTL wchodzą: dr Joanna Trzaskalik – 
przewodnicząca, mgr Lilianna Cader – zastępca przewodniczącej, mgr Iwona Bi-
jak – sekretarz, mgr Magdalena Ławecka – członek zarządu, mgr Julia Pyttel – 
członek zarządu. Komisję Rewizyjną tworzą: mgr Krzysztof Bieniek, mgr Agata 
Laszczyńska, mgr Martyna Polczyk. Siedziba Śląskiego Oddziału PTL mieści się 
w Mysłowicach w budynku Wydziału Zamiejscowego Nauk Humanistycznych 
i Społecznych Akademii Ignatianum w Krakowie. Obecnie Śląski Oddział PTL 
ma 184 członków. 

Śląski Oddział PTL nie ma osobowości prawnej, zatem nie może prowadzić 
działalności finansowej, stąd działalność związaną z obrotem finansowym kon-
ferencji organizowanych w latach 2014–2016 zlecono instytucjom zewnętrznym: 
Fundacji Uniwersytetu Śląskiego CITTRFUŚ i Górnośląskiej Wyższej Szkole Pe-
dagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach.

Śląski Oddział PTL podejmował działania konferencyjno-szkoleniowe na 
skalę międzynarodową, ogólnopolską, a także regionalną. W latach 2014–2016 
zorganizował trzy konferencje międzynarodowe. Dnia 31 maja 2014 roku w auli 
im. Kazimierza Lepszego Uniwersytetu Śląskiego odbyła się II Międzynarodo-
wa Konferencja Logopedyczna pt. Logopedia w teorii i praktyce. Stały patro-
nat nad konferencją piastował Uniwersytet Śląski, a patronat honorowy objął 
Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok oraz Ambasador Kongresów Polskich 
prof. dr hab. Dariusz Rott. Patronat medialny sprawowały: Radio Katowice, 
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„Gazeta Uniwersytecka”, Telewizja Silesia. Partnerami konferencji były następu-
jące instytucje: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 
Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji, firma Komlogo. Współorganizatorem była 
Fundacja Uniwersytetu Śląskiego CITTRFUŚ. Dnia 30 maja 2015 roku w auli 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbyła się III Międzynarodo-
wa Konferencja Logopedyczna Śląskiego Oddziału PTL pt. Logopedia w teorii 
i praktyce. Stały patronat nad konferencją sprawował Uniwersytet Śląski, patronat 
honorowy zaś objął Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa oraz Ambasa-
dor Kongresów Polskich prof. dr hab. Dariusz Rott. Patronat medialny sprawo-
wały: Radio Katowice, „Gazeta Uniwersytecka”, Telewizja Silesia. Partnerami 
konferencji były następujące instytucje: Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji, Wydział Teo-
logiczny Uniwersytetu Śląskiego. Współorganizatorem była Fundacja Uniwer-
sytetu Śląskiego CITTRFUŚ. IV Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna 
Logopedia w teorii i praktyce odbyła się 21 maja 2016 roku w Mysłowicach. 
Współorganizatorem konferencji była Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
im. Kardynała Augusta Hlonda, a partnerem – Instytut Języka Polskiego Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach. Patronat nad konferencją sprawował Prezydent 
Miasta Mysłowice Edward Lasok. Sponsorami wydarzenia były firmy: Medincus, 
Komlogo oraz Centrum Terapeutyczne Stamina.

Śląski Oddział PTL ma na swoim koncie również wydarzenia współorgani-
zowane. W dniach 13–14 listopada 2014 roku odbyła się konferencja naukowo-
-szkoleniowa Rola logopedii w neurorehabilitacji – X Śląskie Spotkanie Neuro-
logopedyczne „Repty”. W 2015 i 2016 roku z okazji obchodów Światowego Dnia 
Świadomości Jąkania (International Stuttering Awareness Day – ISAD) odbyły 
się dwa z cyklu trzech forów wymiany informacji, wiedzy i poglądów na temat 
jąkania organizowanych wraz z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Aka-
demicką (CINiBA), Klubem Ludzi Mówiących i Katowickim Klubem J. W trak-
cie pierwszego forum pt. Porozmawiajmy o jąkaniu – eksperci mają głos (21 
października 2015 roku) dyskutowano o niepłynności mowy z punktu widzenia 
logopedów, psychologów, pedagogów. Drugie forum zwracało się w stronę ro-
dziców dzieci z niepłynnościami mowy i nosiło tytuł Porozmawiajmy o jąkaniu – 
rodzice mają głos (22 października 2016 roku). Partnerami tej inicjatywy były 
następujące instytucje: Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersy-
tetu Śląskiego, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta 
Hlonda w Mysłowicach, Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Spo-
łecznych Akademii Ignatianum w Krakowie, Poradnia Pedagogiczna nr 2 oraz 
Centrum Logo pedyczne w Katowicach. Od 15 listopada do 15 grudnia 2016 roku 
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z inicjatywy Śląskiego Oddziału PTL w siedzibie CINiBA odbyła się wystawa 
prac pod wspólnym tytułem Magiczny świat bajek o jąkających się bohaterach. 
Autorami bajek i ilustracji do nich były dzieci jąkające się, które uczestniczy-
ły w cyklicznych zajęciach grupowych dla osób jąkających się organizowanych 
w Centrum Logopedycznym w Katowicach. Innym z działań podejmowanych 
przez Śląski Oddział PTL dla propagowania i upowszechniania wiedzy na temat 
jąkania było partnerstwo w organizacji Międzynarodowej Konferencji Logope-
dycznej pt. Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka, która odbyła się w Ka-
towicach 12 września 2014 roku.

Śląski Oddział PTL patronuje również różnorodnym inicjatywom środowi-
ska naukowego. Na przestrzeni lat 2014–2016 do wspieranych działań należały: 
II Ogólnopolska Konferencja Logopedyczno-Edukacyjna Synergia. Mowa – edu-
kacja – terapia (Jastrzębie-Zdrój, 3 grudnia 2014 roku), projekt Afast! Powiedz 
to – interaktywny i wieloplatformowy serwis internetowy służący do rehabili-
tacji afazji – realizowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
przez Fundację Salus Publica, Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gli-
wice oraz Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum (2015–2017), II Edycja 
Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej pt. Zaburzenia płynności mowy – 
teoria i praktyka (Katowice, 25–26 sierpnia 2016 roku), II Edycja Konferencji 
Metodyczno-Szkoleniowej Wspieranie optymalnego rozwoju dziecka. Funkcje 
prymarne (Katowice, 13 kwietnia 2016 roku), Interdyscyplinarna Ogólnopolska 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Rehabilitacja skoordynowana osób nie-
pełnosprawnych. Leczenie – pielęgniarstwo – fizjoterapia – logopedia (Repty, 
24–25 listopada 2016 roku). 

Popularyzacja wiedzy logopedycznej przez Śląski Oddział PTL obejmu-
je także działalność wydawniczą. W latach 2014–2016 ukazały się trzy numery 
punktowanego periodyku „Forum Logopedyczne”: 22/2014, 23/2015, 24/2016, 
a także liczne plakaty o tematyce logopedycznej, tworzone przez specjalistów, 
między innymi: B… jak bilingwizm = dwujęzyczność – H. Wyszewiańska-Lang-
don, K. Węsierska, I. Michalak-Widera, A. Płusajska-Otto, J. Przyklenk; Dro-
dzy dorośli! Uczę się i rozwijam! – I. Michalak-Widera, Ł. Skrzypiec, B. Wilk; 
Międzyzębowość – I. Michalak-Widera, Ł. Skrzypiec, J. Trzaskalik; Mam niedo-
słuch… mam też głos! „Posłuchaj” o niedosłuchu – E. Kwaśniok, M. Ławecka, 
Pionizacja języka – Ł. Skrzypiec, J. Trzaskalik, L. Cader; Zaburzenia centralnego 
przetwarzania słuchowego – E. Kwaśniok, M. Ławecka; Dziecko z wyzwaniami 
rozwojowymi – B. Cebula, A. Kolano-Burian, J. Pyttel, K. Winiowska. 

Śląski Oddział PTL koordynuje działalność śląskich zespołów doskonalenia 
logopedów, zamieszcza zapowiedzi warsztatów, szkoleń oraz sprawozdań z tych 
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wydarzeń na stronie internetowej Oddziału. Corocznie wręczana jest również na-
groda Logopedia Silesiaca, która jest próbą złożenia hołdu, podziękowania oso-
bom bądź instytucjom za dokonania na rzecz śląskiej logopedii. W 2014 roku 
otrzymał ją mgr Józef Oczadły, w 2015 roku – mgr Łucja Skrzypiec, a w 2016 
roku – dr Joanna Trzaskalik. 

Członkowie Zarządu Śląskiego Oddziału PTL współpracują z wieloma instytu-
cjami, między innymi z Instytutem Języka Polskiego im. I. Bajerowej Uniwersy-
tetu Śląskiego oraz Górnośląską Wyższą Szkołą Pedagogiczną (obecnie Wydzia-
łem Zamiejscowym Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Ignatianum 
w Krakowie) w zakresie współwydawania rocznika „Forum Logopedyczne”, 
a w ramach partnerstwa konferencji zorganizowanych przez Zarząd Śląskiego 
Oddziału PTL współpracują z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akade-
micką, Poradnią Pedagogiczną nr 2 w Katowicach. 

Śląski Oddział PTL działał zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Logo-
pedycznego i przekazywał zgodnie z regulaminem informacje o zmianach zacho-
dzących w strukturze Zarządu Śląskiego Oddziału PTL oraz sprawozdania ze swej 
działalności do Zarządu Głównego i Urzędu Miasta Mysłowice.

dr Joanna Trzaskalik
Przewodnicząca Śląskiego Oddziału PTL

mgr Iwona Bijak
Sekretarz Śląskiego Oddziału PTL



Sprawozdanie z działalności 
Warmińsko-Mazurskiego 

Oddziału PTL  
w latach 2015-2016

Warmińsko-Mazurski Oddział PTL działa przy nowo utworzonym kierunku 
logopedia prowadzonym przez Instytut Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Choć nasza aktywność trwa od niedawna, 
zdążyliśmy już podjąć kilka inicjatyw, angażując się w życie uczelni, jak również 
lokalnej społeczności. Od maja 2015 roku nasze środowisko się organizowało 
i konsolidowało. 

Dnia 10 czerwca 2015 roku wystąpiliśmy do Zarządu Głównego PTL w Lubli-
nie z wnioskiem o utworzenie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału . Jeszcze przed 
ostatecznym sformalizowaniem działalności nasi członkowie aktywnie uczestni-
czyli w realizowanych na terenie Olsztyna projektach, między innymi przygo-
towali warsztaty na XIII Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki 2015 (W czasie suszy 
szosa sucha, czyli jak na lingwołamce nie połamać sobie języka? – dr Magdalena 
Zaorska i dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz, 23 września 2015 roku; Porad-
nia logopedyczna – mgr Edyta Zomkowska i dr Magdalena Osowicka-Kondrato-
wicz, 24 września 2015 roku), wygłaszali referaty dla nauczycieli i rodziców (Nie-
płynność mówienia – wskazówki dla nauczycieli [i rodziców] – dr Ewa Hrycyna, 
6 października 2015 roku), a także prowadzili wykłady dla młodzieży licealnej 
(Czy można zobaczyć dźwięki mowy? – dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz, 
Czwartki z humanistyką, 10 grudnia 2015 roku). Na zaproszenie członków nasze-
go towarzystwa wykład otwarty dla licealistów, studentów oraz środowiska le-
karskiego i logopedycznego pt. Kiedy mówienie staje się wyzwaniem, czyli o pro-
blemach mowy rozszczepowej w aspekcie medycznym i logopedycznym autorstwa 
dr Magdaleny Osowickiej-Kondratowicz oraz mgr Edyty Zomkowskiej wygłosiła 
dr hab. n. med. Maria Hortis-Dzierzbicka, prof. UWM (24 września 2015 roku). 
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Dnia 29 lutego 2016 roku Zarząd Główny PTL w Lublinie oficjalnie powo-
łał Warmińsko-Mazurski Oddział PTL. Nasze kolejne inicjatywy miały już więc 
charakter w pełni sformalizowany. Od tego czasu wraz z Instytutem Polonistyki 
i Logopedii UWM w Olsztynie corocznie organizujemy cieszące się dużą popu-
larnością uroczyste wydziałowe obchody Europejskiego Dnia Logopedy (7 marca 
2016 roku oraz 6 marca 2017 roku; koordynator dr Magdalena Osowicka-Kon-
dratowicz). W ramach tego święta zapraszamy przedszkola do udziału w prowa-
dzonych przez studentów logopedii zabawach logopedycznych dla maluchów 
oraz każdego zainteresowanego na dzień otwarty w gabinecie logopedycznym 
na bezpłatne diagnozy z możliwością obserwacji zajęć przez lustro weneckie. 
Ponadto prezentujemy materiały i narzędzia diagnostyczne oraz terapeutyczne 
na wystawie pomocy logopedycznych wykonanych przez studentów logopedii. 
W ramach wydziałowych obchodów Europejskiego Dnia Logopedy następuje też 
uroczyste rozstrzygnięcie współorganizowanego przez nasz Oddział Konkursu na 
Najtrudniejszą Lingwołamkę i Skrętacz Języka. W tym roku po raz pierwszy kon-
kurs ten miał zasięg ogólnopolski. Oprócz tego przygotowujemy zajęcia otwar-
te z dykcji i emisji głosu (dr Magdalena Zaorska) oraz wykłady otwarte (Gdzie 
w mózgu mieszka słowo ? – dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UMCS i UWM, Od 
Homo naledi do Johna Nasha – czyli o związkach języka i schizofrenii – prof. dr 
hab. n. med. Andrzej Czernikiewicz, Rosyjskie teatralno-pedagogiczne techno-
logie w praktyce logopedycznej – prof. dr hab. Natalia Prokopowa). W tym roku 
po raz pierwszy umożliwiliśmy też przedstawienie na forum publicznym talen-
tów artystycznych studentów logopedii w ramach programu „Artyści są wśród 
nas – studenci logopedii prezentują”. Poza tym członkowie naszego Oddziału 
udzielają bezpłatnych konsultacji logopedycznych (np. diagnozy specjalistyczne 
w Przychodni Lekarskiej Profmed, 21 maja 2016 roku – dr Ewa Hrycyna; kon-
sultacje neurologopedyczne w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie, 
7 marca 2016 roku – mgr Edyta Zomkowska; poradnia logopedyczna w ramach 
olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki, 22 września 2016 roku – dr Magdalena Osowic-
ka-Kondratowicz, mgr Edyta Zomkowska). Nasz Oddział przygotowuje również 
warsztaty logopedyczne dla studentów logopedii oraz zawodowych logopedów, 
w szczególności członków PTL. Dotychczas Warmińsko-Mazurski Oddział PTL 
współorganizował II Olszyńskie Warsztaty Zaburzeń Centralnego Przetwarzania 
Słuchowego, które odbyły się 19 listopada 2016 roku na Wydziale Humanistycz-
nym UWM w Olsztynie (dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz wraz z Warmiń-
sko-Mazurskim Centrum Słuchu i Mowy Medincus), oraz warsztaty Nowe meto-
dy diagnostyczne i terapeutyczne w zaburzeniach połykania, które miały miejsce 
dnia 15 grudnia 2016 roku w Centrum Medycyny Eksperymentalnej im. Emila 
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Behringa przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie (mgr Edyta 
Zomkowska oraz dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz we współpracy z Uni-
wersyteckim Szpitalem Klinicznym w Olsztynie). Włączamy się ponadto w orga-
nizację konferencji naukowych (Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu 
Nowe zjawiska w języku, tekście, komunikacji VI. Język edukacji. Język w edukacji, 
w dniach 21–22 kwietnia 2016 roku – dr Renata Makarewicz oraz dr Magdalena 
Osowicka-Kondratowicz). Oprócz tego członkowie naszego oddziału regularnie 
uczestniczą w Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki, prowadząc zajęcia dykcyjne 
dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych Aby język giętki… (dr Magdalena Zaorska, 
dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz; 21 września 2016 roku), warsztaty dla 
dzieci Zabawy z językiem! (dr Monika Czerepowicka, dr Magdalena Osowicka-
-Kondratowicz, studenci logopedii; 21 września 2016 roku), konsultacje dla dzie-
ci, młodzieży i osób dorosłych Poradnia logopedyczna (dr Magdalena Osowic-
ka-Kondratowicz, mgr Edyta Zomkowska; 22 września 2016 roku). Członkowie 
naszego oddziału wygłaszają również prelekcje popularyzatorskie dla młodzieży 
gimnazjalnej i licealnej w ramach organizowanego przez Wydział Humanistyczny 
UWM cyklicznego projektu Czwartki z humanistyką (m.in. prezentacja Oblicza 
współczesnej logopedii – studenci logopedii przygotowani przez dr Magdale-
nę Osowicką-Kondratowicz; Kętrzyn, 14 kwietnia 2016 roku; warsztaty Akcent  
w punkt – mówmy poprawnie – dr Iza Matusiak, Olsztyn, 17 grudnia 2016 roku; 
prezentacja Co w mowie piszczy? – dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz; Olsz-
tyn, 19 stycznia 2017 roku) oraz podczas święta Wydziału Humanistycznego 
UWM „Dni Humana” (warsztaty Logopedia artystyczna – dr Magdalena Zaorska 
oraz dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz, 19 kwietnia 2016 roku). Wygłasza-
my ponadto referaty dla nauczycieli i rodziców, wykłady, prowadzimy szkole-
nia dla środowiska lekarskiego i pielęgniarskiego (m.in. Kwestionariusz oceny 
semantyki i pragmatyki w mowie dziecka dla rodziców i nauczycieli [na użytek 
diagnozy i terapii logopedycznej], 6 czerwca 2016 roku – dr Ewa Hrycyna; Zabu-
rzenia językowe, zaburzenia mowy i połykania w przebiegu chorób neurologicz-
nych kwiecień–maj 2016 roku – mgr Agnieszka Rakowska). Prowadzimy prelek-
cje dla młodzieży licealnej (Tendencje w komunikacji – dr Iza Matusiak-Kempa, 
I Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie, 16 czerwca 2016 roku). Na zaprosze-
nie członków naszego oddziału wygłaszane są wykłady dla studentów Wydziału 
Humanistycznego, w tym studentów logopedii oraz członków PTL (Słowniki gra-
matyczne online – prof. dr hab. Zygmunt Saloni, na zaproszenie dr Moniki Cze-
repowickiej; wykłady otwarte w ramach wydziałowych obchodów Europejskiego 
Dnia Logopedy).



240 Biuletyn Logopedyczny Nr 1–2 (30–31) 2016/2017

Członkowie naszego oddziału włączają się w następujące formy działalności 
na rzecz regionu: organizacja imprez o charakterze cyklicznym oraz wolontariatu 
logopedycznego (organizacja I Karnawałowego Magicznego Balu Uniwersytec-
kiego dla niedosłyszących dzieci – podopiecznych Specjalistycznego Ośrodka 
Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Olsztynie, 
Ostródzie i Iławie oraz Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Słuchu 
i Mowy – koordynator dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz oraz mgr Elżbie-
ta Szmyt, z udziałem studentów logopedii, 14 stycznia 2017 roku; organizacja 
wolontariatu świadczonego przez studentów logopedii w domach podopiecznych 
prowadzonych przez Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci 
i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Olsztynie, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 
z Zaburzeniami Słuchu i Mowy oraz w Przedszkolu Niepublicznym „Promyczek” 
w Olsztynie; w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Piątka” w Olsztynie; w świe-
tlicy środowiskowej prowadzonej przez fundację „Radosne Dzieci” w Olsztynie; 
koordynacja wolontariatu – dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz, mgr Elżbieta 
Szmyt). Utrzymujemy również stały kontakt z lokalnymi mediami, uczestnicząc 
w programach radiowych i telewizyjnych oraz pisząc artykuły popularyzujące lo-
gopedię i wiedzę logopedyczną (TVP3 Olsztyn, Radio Olsztyn, studenckie radio 
UWM FM; „Gazeta Olsztyńska”; miesięcznik „Wiadomości Uniwersyteckie”, 
np. przygotowanie artykułów do „Wiadomości Uniwersyteckich” i/lub „Gazety 
Olsztyńskiej” pt. Logopeda jest po drugiej stronie lustra; Słyszą inaczej, chociaż 
słuch mają prawidłowy, sprawozdań z Europejskiego Dnia Logopedy oraz z roz-
strzygnięcia konkursu na najtrudniejszy skrętacz języka, które co roku ukazują 
się w „Wiadomościach Uniwersyteckich” oraz w TVP3 Olsztyn, Radiu Olsz-
tyn i studenckim radiu RMF FM – dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz; wy-
wiad na temat współczesnej komunikacji językowej w „Gazecie Olsztyńskiej” – 
dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska; udział w cotygodniowej audycji na temat 
poprawności językowej w Radiu Olsztyn – dr Iza Matusiak-Kempa). 

Walne zebranie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PTL, na którym wybrano 
członków zarządu oraz komisji rewizyjnej, odbyło się 19 września 2016 roku. Człon-
kowie naszego towarzystwa spotykają się regularnie podczas organizacji i prowadze-
nia wyżej opisanych imprez, warsztatów i wykładów. 

dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz
Przewodnicząca Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PTL 



Sprawozdanie z działalności 
Zachodniopomorskiego 

Oddziału PTL  
w latach 2014–2016

W latach 2014–2016 w ramach działalności Zachodniopomorskiego Oddziału 
PTL odbyły się cztery spotkania, w tym walne zebranie Zachodniopomorskiego 
Oddziału PTL (6 czerwca 2014 roku) połączone z wyborem członków nowego 
Zarządu Oddziału. Na kolejnym zebraniu prezentowane były zagadnienia wcze-
snej interwencji logopedycznej i wspomagania rozwoju mowy małego dziecka. 
Wprowadzeniem do tematu i jego omówieniem zajęła się mgr Lucyna Owczarska 
(grudzień 2014 roku). Temat ten został poszerzony o rolę integracji sensorycznej 
w tym procesie przez mgr Dorotę Nikipierowicz i mgr Beatę Szczypińską (marzec 
2015 roku). Zgodnie z założeniami wskazanymi na walnym zebraniu w 2014 roku 
Oddział zaangażował się w przybliżenie problemu osób jąkających się. Oprócz 
wykładu Katarzyny Turnau-Matyni pt. W świecie niepłynności. Jak mówiący płyn-
nie postrzegają osoby jąkające się? Prezentacja badań własnych (czerwiec 2014 
roku) Oddział był współorganizatorem obchodów w Szczecinie Światowego Dnia 
Świadomości Jąkania w 2015 roku Przekazuj wiedzę – po prostu mów! Osoby 
jąkające się czytają. Zaangażowanie poszczególnych członków Oddziału obejmo-
wało wybór i opracowanie materiałów, przygotowanie uczestników, wsparcie lo-
gopedyczne (spotkania, warsztaty poprzedzające obchody), prowadzenie i udział 
w panelu dyskusyjnym, prowadzenie miejsca zabaw dla najmłodszych w czasie 
panelu dyskusyjnego, wsparcie Klubu J i rozpropagowanie problemu w środo-
wisku lokalnym również przez udział w audycjach radiowych (Radio Szczecin). 

Wszystkie zebrania Oddziału obejmowały dyskusję tematyczną oraz tę doty-
czącą bieżących problemów środowiska logopedycznego w województwie za-
chodniopomorskim. Omawiane były zagadnienia związane ze zwiększeniem i ści-
słym określeniem liczby godzin przeznaczonych na zajęcia logopedyczne oraz 
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umieszczeniem ich w siatce godzin – efektem prac oddziału w tym zakresie jest 
petycja, która została skierowana do Komisji ds. Edukacji Rady Miasta Szczecina, 
dotycząca konieczności rozszerzenia działań logopedycznych w regionie. 

W związku ze zmianami w zakresie oświaty – kolejną reformą edukacji i nie-
dostateczną opieką logopedyczną w obrębie przedszkoli, szkół i innych placówek 
oświatowych – Oddział wystąpił z petycją do Komisji ds. Edukacji Rady Miasta 
Szczecina z prośbą o wsparcie dotyczące zwiększenia i ścisłego określenia w ar-
kuszach organizacyjnych poszczególnych szkół i placówek liczby godzin prze-
znaczonych na zajęcia logopedyczne. W kwietniu 2017 roku odbędzie się spo-
tkanie na sesji Rady Miasta, na którym problem i założenia pomocowe zostaną 
zaprezentowane Radnym przez przedstawicieli Oddziału. 

W pierwszym półroczu 2017 roku zaplanowano również dwa zebrania Oddzia-
łu. W marcu 2017 roku został zaprezentowany temat: Diagnoza i wskazówki prak-
tyczne dla logopedów dotyczące problemów ze słuchem u dzieci w wieku przed-
szkolnym i szkolnym przygotowany przez logopedę mgr Bogusławę Konopelko. 
W programie spotkania odbyła się dyskusja nad petycją skierowaną do Rady Mia-
sta, przedstawione zostały także informacje o Zjeździe PTL i walnym zebraniu 
jego członków. W czerwcu 2017 roku zaplanowano walne zebranie członków Od-
działu połączone z omówieniem efektów działań w zakresie zmian oświatowych 
oraz wymianą doświadczeń zawodowych. 

mgr Katarzyna Turnau-Matynia
Przewodnicząca Zachodniopomorskiego Oddziału PTL




