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               10 listopada 2007 roku Członkowie Dolnośląskiego Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego na Walnym Zebraniu wybrali Zarząd 
trzeciej kadencji. Nowo wybrany Zarząd składał się z siedmiu osób pełniących 
następujące funkcje: 

Przewodnicząca – mgr Bogusława Kwiecińska 

Zastępca Przewodniczącej – mgr Barbara Teodorczuk 

Sekretarz – mgr Justyna Gembka 

Skarbnik – mgr Marta Korczyńska –Michna 

Członkowie Zarządu – mgr Agnieszka Reisch-Radaczyńska 

                                   mgr Marta Tokar        

                                   mgr Elżbieta Jonik 

               W wyznaczonych latach kadencji 2007-2010 Zarząd DOPTL nadal 
integrował środowisko logopedów z obszaru Dolnego Śląska. Zorganizowano 
warsztaty i konferencje, w których uczestniczyli logopedzi zainteresowani  
pogłębianiem wiedzy oraz poszerzaniem umiejętności zawodowych.                     
Do Oddziału zapisali się także kolejni, nowi członkowie. Aktualnie DOPTL liczy 
116 członków.  

                W latach 2007-2010 Zarząd DOPTL zorganizował następujące 
szkolenia: 

2008 rok 

19-20 kwiecień – mgr Renata Gołębiowska „Oblicza autyzmu. Aspekty  

                           diagnozy i terapii dzieci i młodzieży o profilu autystycznym”. 

 



06 grudzień – dr Anna Prożych „Wspomaganie rozwoju mowy u dziecka    

                      z wadą słuchu w wieku od 0 do 6 roku życia z wykorzystaniem   

                      elementów metody werbo-tonalnej”. 

 

2009 rok 

31 styczeń – prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska „Wczesna nauka czytania jako  

                    stymulacja rozwoju dziecka”. 

 

16 maj – konferencja naukowo-szkoleniowa z wykładem mgr Agnieszki  

              Reisch-Radaczyńskiej i mgr Aliny Butkiewicz „Implant czy aparat?  

              Droga do lepszego funkcjonowania osób z wadą słuchu”. 

 

2010 rok  

 

06 listopad – konferencja naukowo-szkoleniowa (Walne Zebranie) z wykładem  

                    mgr Bogusławy Kwiecińskiej „Elementy metody SI w terapii  

                    logopedycznej”.  

 

              Z wyżej wymienionych szkoleń skorzystało wielu członków Oddziału.  

              Realizacja zadań statutowych Oddziału możliwa była również dzięki 
życzliwości pani Ewy Dobrowolskiej – dyrektor Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego Dzieci Niesłyszących, gdzie miejsce ma siedziba DOPTL. 
Pani Dyrektor użyczyła sal i urządzeń audiowizualnych bez obciążania 
kosztami Oddziału. Pomniejszyło to koszty zorganizowanych szkoleń.  

               Praca Zarządu była i jest pracą społeczną. Żaden z Członków 
Oddziału nie pobierał wynagrodzenia za okres swojej pracy w ramach 
kadencji. Jednorazowe składki członków Oddziału przeznaczone były                     



na opłacanie kosztów organizacyjnych szkoleń – wysyłanych zawiadomień, 
druku zaświadczeń, poczęstunków.                                                                                           

               Zarząd współpracował systematycznie także z Biurem                         
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego 
Wrocławia informując systematycznie o pracach i zmianach w Oddziale.  

               Bardzo cenna okazała się współpraca z Wydawnictwem Literatura, 
która wydała serię książeczek edukacyjnych o profilu logopedycznym pt.:               
„Na końcu języka”. Dwie z tych książeczek – „Dranie w tranie” i „Kelner Kornel" 
zostały zrecenzowane przez Przewodniczącą Oddziału mgr Bogusławę 
Kwiecińską i opatrzone logo DOPTL.  

               Uczestnicy szkoleń mogli również zaopatrywać się w najnowsze 
pomoce logopedyczne dzięki współpracy m.in. z Dolnośląskim Biurem 
Sprzedaży Nowoczesnych Pomocy Dydaktycznych, czy Wydawnictwem Wir.                 

               Wszystkie prace DOPTL miały na celu aktywizację i integrację 
środowiska logopedów z Dolnego Śląska. Zarząd Oddziału kontynuował 
współpracę z Wojewódzką Organizacją Związkową Polskim Związkiem 
Logopedów. 

               Jako Przewodnicząca Oddziału trzeciej kadencji                                      
i Wiceprzewodnicząca drugiej kadencji związałam się szczególnie z DOPTL.                   
Z radością wykonywałam powierzone mi zadania. Serdecznie dziękuję moim 
koleżankom i równocześnie członkom Zarządu – Barbarze Teodorczuk, 
Justynie Gembce, Agnieszce Reisch-Radaczyńskiej, Marcie Tokar, Marcie 
Korczyńskiej-Michno i Elżbiecie Jonik.    

               Członkom nowego Zarządu życzę owocnej pracy w dalszych 
staraniach na rzecz Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Logopedycznego.   

 

                                                              Bogusława Kwiecińska 

                                                                   Przewodnicząca  

                                                             Dolnośląskiego Oddziału  

                                              Polskiego Towarzystwa Logopedycznego 

 


