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PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ
ZARZĄDU ODDZIAŁU WIELKOPOLSKIEGO PZL
od 21.04.2012 r. do 31.12.2014 r.

ROK 2012
1. Od 21.04.2012 (wybory nowego Zarządu Oddziału Wielkopolskiego) odbyły się
4 zebrania (kwiecień, czerwiec, wrzesień, listopad).
2. W czerwcu, sierpniu i listopadzie przewodnicząca Oddziału Wielkopolskiego
p. A. Kiepiela-Koperek uczestniczyła w zebraniach ZG PZL.
3. 6.10.2012. - zebranie Oddziału Wielkopolskiego; na 263 listowne zawiadomienia
przyjechało 81 osób. Przed rozpoczęciem zebrania chętni mogli zapoznać się i zakupić
książki oraz pomoce logopedyczne z Wydawnictwa Edukacyjnego. Podczas zebrania
odbył się m.in. wykład szkoleniowy „Dykcja i zasady poprawnej wymowy”, który
poprowadził aktor, p. Mieczysław Hryniewicz oraz prezentacja programu
Eduterapeutica Firmy PWN.PL. Po prezentacji rozlosowano 5 wartościowych nagród
multimedialnych .
4. Zostały zorganizowane szkolenia:
• 20-21.10.2012.

Emisja i higiena głosu

• 1-2.12.2012.

Mutyzm

5. 22.10.12 z okazji Światowego Dnia Jąkających się uzyskaliśmy patronat medialny:
Radio Mercury (wywiad z p. M.Kielan), PTV Poznań (w Teleskopie wywiad na żywo p.
A.Kiepiela-Koperek).
6. Ponadto, tego dnia w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Poznaniu odbyły się
otwarte konsultacje dla społeczeństwa lokalnego (p. M. Korpik, p. J. Rychlewska) oraz
konsultacje w Integra-Med w Poznaniu (p.Kielan).
7. Od 27.06.2012. do 12.09.2012. korespondowano z Urzędem Gminy Suchy Las
i Starostwem
Powiatowym
w
sprawie
zmiany
warunków
zatrudnienia
p. K. Kozielskiej.
Jako nowy Zarząd nadal zapoznajemy się z obszerną dokumentacją, korespondujemy
z Członkami Oddziału Wielkopolskiego PZL, odpowiadamy na pytania, etc.

ROK 2013
1. W roku 2013 odbyły się 4 zebrania Zarządu (zgodnie ze statutem PZL).
2. W marcu i lipcu przewodnicząca Oddziału Wielkopolskiego PZL p.A.Kiepiela-Koperek
uczestniczyła w zebraniach ZG PZL. Wszystkie Uchwały, które podjął ZG PZL w roku
2013 są dostępne dla zalogowanych Członków na naszej stronie www.logopeda.org.pl.
3. 9.03.13 - zebranie Oddziału Wielkopolskiego; na 252 listowne zawiadomienia
przyjechało 85 osób. Przed rozpoczęciem zebrania chętni mogli zapoznać się i zakupić
książki oraz pomoce logopedyczne z Wydawnictwa Epidexis. Podczas zebrania odbył
się m.in. wykład szkoleniowy nt.: „Pompy, klepsydry, odkurzacze i pęczniejące
balony - kilka słów o nauczaniu technik oddechowych, czyli jak zwiększyć komfort
i siłę głosu na poduszce oddechu”, który poprowadziła p. mgr Jadwiga RoemertWoźniak - wykładowca UAM na Wydziale Neofilologii, trener emisji głosu dla
specjalizacji nauczycielskiej. Wystąpili także: p. Ewa Małachowska – Przewodnicząca
Polskiego Związku Logopedów, p. Bogusław Pietrus z prezentacją „Kluby J - element
kompleksowej terapii osób z problemem jąkania” oraz p. Patrycja Polowczyk z Klubu
J w Poznaniu. Wszyscy Członkowie, którzy uczestniczyli w zebraniu otrzymali nowy
numer Biuletynu Logopedycznego.
4. 5.10.13 – zebranie Oddziału Wielkopolskiego; na 250 listownych zawiadomień
i dwukrotnie powtarzanych zawiadomień drogą elektroniczną, przyjechało 120 osób.
Przed rozpoczęciem zebrania chętni mogli zapoznać się i zakupić książki oraz pomoce
logopedyczne z Wydawnictwo Epidexis, Wydawnictwa WIR, Wydawnictwa
Harmonia, PJ Therapeutic – pomoce logopedyczne dla dzieci i dorosłych.
Podczas zebrania odbyły się 2 wykłady szkoleniowe nt.. „Mutyzm wybiórczy –
problem psycho czy logo” – mgr Barbara Ołdakowska-Żyłka oraz „Kompleksowa
rehabilitacja osób po laryngektomii” – dr Hanna Owczarzak. Na zebraniach kawy
i herbaty nie brakowało ☺
5. W roku 2013 zostały zorganizowane szkolenia:
• 9-10.02.2013.
Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dziecka
z zaburzonym rozwojem mowy - cz. I– odwołano z powodu braku zainteresowania
• 16-17.03.2013.

Logorytmika cz. I

• 13-14.04.2013. Jąkanie – diagnoza i terapia
• 28-29.09.2013.

Niedokształcenie mowy – afazja rozwojowa

• 12.10.2013.
Elementy logorytmiki w terapii jąkania – dr Anna Walencik-Topiłko
cz. II – na prośbę p. A.Walencik-Topiłko przeniesiono szkolenie z maja
na październik, które też ostatecznie odwołano z powodu braku zainteresowania
• 12.10.2013.
Dwujęzyczni uczniowie – strategie diagnozy i terapii logopedycznej –
prof. Henriette Langdon z USA
• 12-13.10.2013.

Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym – dr K. Węsierska

6. 12.10.2013. z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Jąkających (22 październik), TVP
Poznań podczas szkolenia z dr K. Węsierską przygotowano relację nt. jąkania
(do obejrzenia na FB PZL lub na stronie TVP Poznań z dn.12.10.13 w Teleskopie).

Wywiadu udzielili: dr K. Węsierska, prof. H. Langdon oraz zaproszony gość z Klubu J
w Poznaniu p. Paweł Spiczak-Brzeziński, który na szkoleniu został obsypany brawami.
8. 16.10.13 w Rawiczu odbyła się Konferencja logopedyczna pod hasłem: „Wspieranie
rozwoju małego dziecka”. Organizatorem Konferencji z inicjatywy p. Anny Kołodziej
i Joanny Nowak (obie Panie są Członkami naszego Oddziału) oraz p. dyr. Ewy Latusek
była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu. Konferencja została objęta
honorowym patronatem przez nasz Oddział Wielkopolski a godnie reprezentowała
nas swoim wystąpieniem p. dr Anna Żebryk-Stopa.
9. W ciągu całego roku Zarząd licznie korespondował z wieloma Urzędami, min. z
Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Radą Powiatu w Turku, interweniował na prośby
naszych Członków w zakładach pracy, wydawał zaświadczenia oraz korespondował
mailowo z wieloma Członkami, którzy zwracali się do Zarządu w różnych sprawach
oraz odpowiadał (w miarę możliwości) na liczne telefony.

ROK 2014
1. W roku 2014 odbyły się 4 zebrania Zarządu.
2. 8.03.2014. - zebranie Oddziału Wielkopolskiego - na 253 listowne zawiadomienia
przyjechało 79 osób. Przed rozpoczęciem zebrania chętni mogli zapoznać się i zakupić
książki oraz pomoce logopedyczne z Wydawnictwa Epidexis, Young Digital Planet,
PJ Therapeutic. Z okazji Dnia Logopedy obecni Członkowie otrzymali upominki:
długopisy i notesy.
3. Zebranie 8.03.2014. było zebraniem wyborczym, jednak wybory na
przewodniczącego nie mogły się odbyć z powodu braku członków komisji
rewizyjnej i sprawozdania komisji rewizyjnej. Zarząd więc nie mógł otrzymać
absolutorium i zebranie zostało zakończone. Udzielenie ustnej nagany komisji
rewizyjnej.
4. W imieniu Zarządu, przew. Aneta Kiepiela-Koperek złożyła wniosek o przedłużenie
kadencji do 4.10.2014.
5. Po zebraniu Oddziału Wielkopolskiego odbyła się Konferencja z okazji Europejskiego
Dnia Logopedy zorganizowana przez Zarząd Główny PZL nt. „Wiele języków, wiele
kultur. Jeden język komunikacji”. Zaproszonymi gośćmi byli: Szkocja – Dorothy
Fraser, Niemcy – Sabine Gross-Jansen, Stanisława Kulen-Gey, Rosja – Oksana
Dąbrowska. Niestety, p. S. Gross-Jansen i p. S. Kulen-Gey nie dojechały.
6. W drugiej części odbyła się dyskusja nt.: „Kształcenie i zatrudnienie logopedów
w Polsce” – panel dyskusyjny z udziałem komisji ds. Statusu Zawodowego, Kształcenia
Logopedów i Certyfikatów Zawodowych ZG PZL oraz zaproszonych gości. Do udziału
w części panelowej zaproszono: p. poseł Krystynę Łybacką (Przewodnicząca Sejmowej
Podkomisji Stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego, p. Edytę Kramek (zastępca
dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia);
p. Ewę Sieczek (zastępca dyrektora Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego) oraz p. Joannę Wrona (dyrektor Departamentu Zwiększania
Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej). Z zaproszonych gości
przyjechała Pani poseł K. Łybacka.

7. Po przerwie Zwyczajny Zjazd Delegatów: - sprawozdania z działalności ZG PZL.
8. W 2014 roku zorganizowano 4 szkolenia:.
• 17.05.2014.
„Rehabilitacja głosu i mowy po całkowitym usunięciu krtani” –
dr Hanna Owczarzak
• 14.06.2014.

„Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna" - Mira Rządzka,

• 11-12.10.2014. „Wykorzystanie elementów metody verbo-tonalnej w terapii dzieci
z zaburzeniami w komunikacji językowej” - dr n.hum. Anna Prożych
• 25.10.2014.
„Wczesna terapia i opieka logopedyczna wobec dzieci z wadami
słuchu” - dr J. Leszka.
9. W 2014 roku Zarząd licznie korespondował z wieloma Urzędami, min. z Kuratorium
Oświaty w Poznaniu, Radą Powiatu w Turku, interweniował na prośby naszych
Członków w zakładach pracy, wydawał zaświadczenia oraz korespondował mailowo
z wieloma Członkami, którzy zwracali się do Zarządu w różnych sprawach oraz
odpowiadał (w miarę możliwości) na liczne telefony.
10. 4.10.2014 - zebranie oddziału Wielkopolskiego, które było zebraniem nie tylko
wyborczym, ale także spotkaniem naszych licznych członków z okazji 15-LECIA PZL.
Z tej okazji Zarząd Oddziału Wielkopolskiego. postanowił zakupić ze składek
kalendarze książkowe na 2015 r. oraz zorganizował wykład szkoleniowy, który
poprowadziła prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska nt. „Programowanie
terapii w przypadku zaburzeń realizacji fonemów – nowe ujęcie zagadnienia.”
Wybory, które odbyły się podczas zebrania przebiegły bardzo szybko i sprawnie,
za co w imieniu Zarządu podziękowała ustępująca przewodnicząca Aneta KiepielaKoperek.
Obecny Zarząd Oddziału Wielkopolskiego PZL: przewodnicząca - Milena Stasiak, tel:
512 159 912, wiceprzewodnicząca - Aneta Kiepiela-Koperek, sekretarz - Karolina LikKułacz, skarbnik - Grażyna Wrzaszczak, tel: 789 452 737
Członkinie Zarządu odpowiedzialne za współpracę z Komisjami ZG PZL: Komisja
ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów - Monika Korpik,
Komisja ds. Współpracy z Zagranicą i Mediami oraz redakcja biuletynu
„Wielkopolski Przegląd Logopedyczny” - Dominika Piątek i Hanna WawrzyniakKujawa, Komisja Zdrowia - Lidia Kulpińska, Komisja Oświaty - Milena Stasiak,
Komisja Rewizyjna: Przewodnicząca Joanna Nowak, członkinie: Anna Dolińska, Anna
Kołodziej.
Po wykładzie Pani Profesor i przerwie przedstawiono zasady zatrudniania logopedów,
rozdano zaświadczenia oraz rozdano resztę długopisów i notesów z poprzedniego
zebrania.
11. Do końca roku trwała archiwizacja i przekazanie dokumentów nowemu Zarządowi.
Do 15.12.2014. rozsyłano chętnym Członkom Oddziału Wielkopolskiego kalendarze
na 2015 r. Kalendarze, które zostały Zarząd w ramach promocji przekazał Poradniom
Psychologiczno-Pedagogicznym w Poznaniu, Prezydentowi i Staroście Miasta Poznania
oraz do Kuratorium Oświaty i naszej księgowości.
Bardzo dziękuję koleżankom, z którymi miałam przyjemność pracować przez te dwa
i pół roku w Zarządzie, za wszystkie owocne merytorycznie spotkania,

konstruktywne spory, które kończyły się porozumieniem, a to wszystko na rzecz
naszego Oddziału.
Życzę obecnemu Zarządowi równie rzeczowych spotkań i wielu znaczących działań
dla dobra zawodu logopedy.
Z poważaniem
Aneta Kiepiela-Koperek

