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Sprawozdanie z działalności  
Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PZL  

z siedzibą w Toruniu za  rok 2014. 
 

 

W roku 2014 Oddział Kujawsko-Pomorski PZL z siedzibą w Toruniu pracował w pełnym 
składzie. Zorganizował dla swoich członków: 

1. 01.03.2014 r. - Ogólnopolskie Sympozjum Logopedyczne: „Komunikacja w 
zaburzeniach neurologicznych we współpracy z CKU w Toruniu. 

2. 25.10 .2014 r. - Ogólnopolski Kongres Logopedyczny z okazji 15-lecia Polskiego 
Związku Logopedów „Wieloaspektowość logopedii - praktycy praktykom”. 

3. Warsztaty:  

01.03.2014 r. : 

� „Diagnoza afazji” - mgr Marlena Puchowska, neurologopeda neurologopeda – 
afazjolog. 

� „Między piętą i ustami - wpływ odruchów na zaburzenia mowy” - mgr Zofia 
Pniewska-Kosiorek,  neurologopeda, terapeuta zaburzeń rozwoju. 

� „Teatr procesu jako metoda pracy nad poprawą w komunikacji” - mgr Oksana 
Dąbrowska, psycholog. 

� „Elementy diagnozy neuropsychologicznej – analiza wybranych metod, przykłady 
ich zastosowania w praktyce” - mgr Iwona Manos, psycholog kliniczny. 

 

05.05.2014 r. - bezpłatne warsztaty: 

� „Higiena i emisja głosu - jak zadbać o nasze narzędzie pracy?” - J. Pacura-Syrocka. 
� „Wibratory Logopedyczne i nie tylko” - P. Jaworski JP Therapeutica.  

 

13.09.2014 r. - I Wrześniowe Spotkania z Edukacją WIR – UMK: 6 bezpłatnych 
warsztatów: 

� Moje sylabki- nauka czytania i pisania metodą symultaniczno-sekwencyjną – 
mgr B. Bauman-Bielawska. 

� Świat rysowania liter i wyrazów - mgr Ł. Zabdyr.  
� Wykorzystanie mandali w nauczaniu początkowym - mgr A. Jaglarz. 
� Nauka czytania i pisania metodą symultaniczno-sekwencyjną -  mgr K. Lepucka. 
� Autorskie tajemnice warsztatu grafika - mgr Ł. Zybdar. 
� Kocham szkołę - podręcznik prof. J. Cieszyńskiej - mgr K. Lepucka. 



22.11.2014 r. - warsztaty z prof. dr hab. D. Pluta-Wojciechowską „Fizjologiczna metoda 
terapii zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania u dzieci od 3 roku życia”. 

08.12.2015 r. - szkolenie -„Wykorzystanie metody symultaniczno-sekwencyjnej 
w terapii logopedycznej” mgr A. Kuskowska w ramach programu Wieloaspektowość 
logopedii - praktycy praktykom” podczas spotkania z okazji 15-lecia Polskiego Związku 
Logopedów. 

Zarząd  Oddziału czynnie uczestniczył w pracach na rzecz środowiska logopedów biorąc 
udziału w:  

• 11 konkursach powołanych przez Prezydenta MT w celu wyłonienia kandydatów 
na dyrektorów placówek oświatowych; 

• naradach dyrektorów placówek oświatowych organizowanych przez Wydział Edukacji 
UM w Toruniu; 

•  spotkaniach organizowanych przez dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu 
Marszałkowskiego;  

• cyklicznych spotkaniach oświatowych związków zawodowych z Dyrektorem WE UM 
w Toruniu; 

• uroczystościach oświatowych - nadanie aktów mianowania, rocznicy nadania imienia 
placówce, itp.  

• spotkaniach związków zawodowych w sytuacjach konfliktowych w placówkach – m.in. 
w sprawie redukcji etatów, zwolnień z art. 20 KN; 

• pisząc opinię o pracy dyrektorów placówek oświatowych (11 opinii); 

• współpracując z organami prowadzącymi w sprawie zmiany pensum – 
w zdecydowanej większości pensum pozostało bez zmian; 

• współpracując  z prasą i TV- organizacja EDL w Toruniu odbiła się szerokim echem 
w prasie i TV- informacje poświęcone działalności logopedów pojawiły się w: Gazecie 
Pomorskiej, Nowościach, Co słychać w Toruniu oraz materiałach TV- TV Bydgoszcz; 
TV Toruń i rozgłośniach radiowych; 

• współpracując z dyrektorami placówek w celu typowania członków PZL do nagród 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej; 

 

W Oddziale Kujawsko-Pomorskim Zarząd PZL objął patronatem i brał udział 
w konkursach logopedycznych: miejskich i wojewódzkich zorganizowanych przez 
swoich członków dla różnych środowisk: 

• 17.01.2014 r. - Kartka z Kalendarza- SP Złotoria;  

• 06.03.2014 r. - konkurs miejski „Wierszyki łamiące dziecięce języki”- PM Nr 2 Toruń - 
konkurs dla dzieci w wieku przedszkolnym; 

• 12.05.2014 r. - Skrzydlate Słowa -  SP 6 - Miejski Konkurs logopedyczny dla uczniów 
kl. III SP; 

• 18.05.2014 r. - Wiosenne Kwiatki - logopedyczne rabatki - wojewódzki konkurs 
logopedyczny PM Nr 15; ZS 24  Toruń; 

• 07.06.2014 r. - międzyszkolny Konkurs logopedyczny „Zabawy językowe” SOSW 
w Toruniu; 



 

Członkowie Oddziału Kujawsko- Pomorskiego w marcu 2014r wydali kolejny numer 
Toruńskich Wieści Logopedycznych oraz są autorami artykułów w ogólnopolskim 
dwumiesięczniku Forum Logopedy.  

Zarząd Oddziału Kujawsko-Pomorskiego przygotował i zamówił dla swoich członków 
Kalendarz Logopedyczny na rok 2014 oraz kolejną jego wersję na rok 2015.  

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wystąpiliśmy o odznaczenia Państwowe i Resortowe. 
Minister Edukacji Narodowej przyznał Medale Komisji Edukacji Narodowej p. Agnieszce 
Jeżewskiej i p. Justynie Pacurze-Syrockiej, a pani Ewa Małachowska została odznaczona 
Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana 
Bronisława Komorowskiego.  

 

 

Zarząd Oddziału Kujawsko-Pomorskiego  
z siedzibą w Toruniu 


