
Sprawozdanie z działalności 
Pomorskiego Oddziału

Polskiego Towarzystwa 
Logopedycznego 

w latach 2015-2017

W Gdańsku od 25 października 1997 roku funkcjonuje Koło Polskiego To-
warzystwa Logopedycznego, które w 2001 roku zostało przekształcone w Pomor-
ski Oddział PTL. 

Wybory zarządu Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logope-
dycznego kadencji 2015-2017 odbyły się podczas zebrania sprawozdawczo-wy-
borczego dnia 14 marca 2015 roku. Przewodniczącym Oddziału został prof. UG, 
dr hab. Stanisław Milewski. 

Pierwsze zebranie w nowej kadencji odbyło się dnia 25.04. 2015 roku. Wy-
głoszono na nim dwa referaty: 1. mgr Izabeli Olejniczak-Pachulskiej i mgr Ka-
tarzyny 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 2. dr n. med. Agniesz-
ki Sulkowskiej (z NZOZ Przychodnia Morena) pt.: Pacjent z obciążeniem inter-
nistycznym w terapii logopedycznej. Drugie zebranie Pomorskiego Oddziału od-
było się 28 listopada 2015 r. Połączone było z promocją kolejnego, szóstego tomu 
z wydawanej przez Wydawnictwo Harmonia Universalis pod patronatem Polskie-
go Towarzystwa Logopedycznego serii Logopedia XXI Wieku pt. Mózgowe po-
rażenie dziecięce w teorii i praktyce logopedycznej autorstwa Mirosława Micha-
lika. W części naukowej zebrania wystąpili: 1. Autor promowanej książki, dr hab. 
Mirosław Michalik prof. UP (Zakład Neurolingwistyki Instytutu Filologii Polskiej 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), z referatem pt.: Mózgowe porażenie 
dziecięce w praktyce logopedycznej oraz 2. dr Emilia Sitek (z Zakładu Pielęgniar-
stwa Neurologiczno-Psychiatrycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) 
z referatem pt.: Afazja pierwotna postępująca – diagnoza i terapia. 
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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 
jej organizatorów była m.in. mgr Barbara Bednarska – członek Zarządu Oddziału.

W roku 2016 odbyły się 3 zebrania Pomorskiego Oddziału PTL. 27 lute-
go 2016 r. wystąpiło dwoje prelegentów: 1. prof. zw. dr hab. Edward Łuczyński 
(Kierownik Katedry Logopedii UG) z referatem pt.: Zagadnienie minimum języ-
koznawczego w kompetencji zawodowej logopedy i 2. Bogumiła Toczyska – Sa-
mogłoska na co dzień i od święta. Po wystąpieniach oboje Autorów promowało 
swoje książki. Były to: Wiedza o języku polskim dla logopedów E. Łuczyńskiego 
(tom 7. serii Logopedia XXI Wieku) oraz Zacznij od samogłoski. Samogłoska 
w logopedii artystycznej B. Toczyskiej; oba tomy przygotowało Wydawnictwo 
Harmonia Universalis. Kolejne zebranie miało miejsce 21.05. 2016 roku. Jego 
pierwsza część poświęcona była Pani Bogumile Toczyskiej, której – jako współ-
twórczyni logopedii artystycznej w Polsce – zadedykowano 8. tom z serii Lo-
gopedia XXI Wieku zatytułowany Logopedia artystyczna (red. B. Kamińska, 
S. Milewski), zaprezentowany podczas zebrania. Licznie zgromadzeni go-
ście z różnych instytucji kulturalnych Trójmiasta, m.in. z Akademii Muzycznej 
w Gdańsku, Teatru Muzycznego w Gdyni, Studium Wokalno-Aktorskiego przy 
Teatrze Muzycznym w Gdyni, Opery Bałtyckiej w Gdańsku, Towarzystwa Kul-
tury Teatralnej w Gdańsku, byli uczniowie i studenci Pani B. Toczyskiej, wy-
głaszali okolicznościowe przemówienia i wspomnienia. W wyjątkowej, filmowej 
formie swoje wspomnienia i życzenia dla B. Toczyskiej zaprezentowali aktorzy  
Teatru Muzycznego (zob.: https://www.youtube.com/watch?v=q3WkhM4fn9I). 
Tę część zakończył specjalnie przygotowany występ słuchaczy I roku Studium 
Wokalno-Aktorskiego przy Teatrze Muzycznym w Gdyni pod kierownictwem 
Amelii Jankiewicz. W drugiej części zebrania wystąpiły: dr Marta Wysocka (z Za-
kładu Logopedii i Językoznawstwa UMCS) z referatem Czy prozodia ma zna-
czenie? Ocena kompetencji i sprawności prozodycznych oraz terapia ich zabu-
rzeń i dr Barbara Kamińska (z Katedry Logopedii UG) - Od retoryki do logopedii 
medialnej. Następne spotkanie współorganizowane przez Pomorski Oddział PTL 
oraz Prezydenta Miasta Gdańska – Pawła Adamowicza oraz Poradnię Psycholo-
giczno-Pedagogiczną nr 5 w Gdańsku odbyło się 8.10. 2016 r. Była to konferen-
cja Wczesna interwencja logopedyczna na Pomorzu – stan aktualny i perspekty-
wy rozwoju, podczas której promowany był następny, 9. tom z serii Logopedia 
XXI Wieku pt.: Wczesna interwencja logopedyczna (red. K. Kaczorowska-Bray, 
S. Milewski). Głos zabrali: Piotr Kowalczuk -  z-ca Prezydenta Miasta Gdańska 
Pawła Adamowicza ds. polityki społecznej, Monika Kończyk – Pomorski Kurator 
Oświaty, prof. dr hab. Magdalena Smoczyńska (z Instytutu Badań Edukacyjnych 
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w Warszawie), która m.in. przedstawiła wyniki pilotażowych badań, dotyczących 
dzieci z SLI m.in. na Pomorzu, dr Anita Lorenc (z Zakładu Logopedii i Emisji Gło-
su Uniwersytetu Warszawskiego) z referatem pt.: Programowanie wczesnych eta-
pów rozwoju językowego; dr Olga Przybyla (z Centrum Logopedii Uniwersytetu 
Śląskiego) z referatem pt.: Procesy przetwarzania sensorycznego w stymulowa-
niu rozwoju małego dziecka; dr Agnieszka Banaszkiewicz, dr Anna Walencik-To-
piłko (z Katedry Logopedii UG) z referatem pt.: Współpraca logopedy z rodzi-
cami – rozwiązania praktyczne; mgr Elżbieta Bogacz (z Gliwickiego Ośrodka 
Adaptacyjno-Rehabilitacyjnego) z wystąpieniem pt.: Ocena rozwoju psychoru-
chowego dziecka w kompleksowej diagnozie logopedycznej z wykorzystaniem 
standaryzowanego narzędzia – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego dziec-
ka (KORP); mgr Iwona Tor (Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej nr 5), mgr Lucyna Maculewicz (z Poradni-Psychologicznej nr 3) i mgr Anna  
Olczak (z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr1), które przedstawiły refe-
rat 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 funkcjono-
waniu dzieci z zaburzeniami językowymi i słuchowymi, która odbyła się w Gdań-
sku 21 października 2016roku.

Pierwsze zebranie Pomorskiego Oddziału w 2017 roku odbyło się 25 lute-
go. Podzielono je na dwie części: sprawozdawczo-wyborczą i naukową. W pierw-
szej części Przewodniczący Zarządu prof. UG, dr hab. S. Milewski przedstawił 
sprawozdanie z działalności Oddziału za lata 2015-2017. Wszyscy uczestnicy  
zebrania udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. W wyniku wybo-
rów wyłoniono Zarząd Pomorskiego Oddziału na kadencję 2017-2020 w nastę-
pującym składzie: prof. UG, dr hab. S. 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 S.A., 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 S.A.).  
Ostatnią częścią zebrania były warsztaty: Tworzenie interaktywnych zasobów 
terapeutycznych. 

Sprawozdanie z konferencji
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Łącznie w okresie od kwietnia 2015r. do lutego 2017r. w Pomorskim Oddzia-
le PTL odbyło się 5 zebrań (podczas każdego z nich wygłoszone zostały po dwa 
referaty) i 1 konferencja. Oddział był także patronem honorowym dwóch konfe-
rencji. Gośćmi zebrań byli lekarze, językoznawcy, logopedzi, psycholodzy i pe-
dagodzy. Wszystkie spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy, 
w każdym brało udział około 100 osób. 

Następne zebrania Pomorskiego Oddziału PTL mają odbyć się 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 terapii logopedycznej, którego redaktorkami są Danuta Pluta-Wojciechowska 
i Barbara Sambor. Natomiast na 3. czerwca 2017 roku nowy Zarząd planuje zor-
ganizowanie Ogólnopolskiej Konferencji Zaburzenia komunikacji pisemnej w per-
spektywie logopedycznej oraz promocję 11. tomu serii Logopedia XXI Wieku pt.: 
Zaburzenia czytania i pisania pod redakcją Urszuli Mireckiej i Anety Domagały.

     Barbara Kamińska
     Sekretarz Pomorskiego Oddziału PTL
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