
WALNY ZJAZD DELEGATÓW 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA DYSLEKSJI 

Szczecin, 21 września 2008 r. 

Po  niezwykle interesującej Konferencji Naukowej pt. „Szkoła równych szans- przyjazna 

uczniom z dysleksją”, która miała miejsce w Szczecinie, odbył się  Walny Zjazd Delegatów 

PTD. 

Przybyłych na zjazd 39 delegatów z oddziałów terenowych z całej Polski ciepłymi słowami 

przywitała przewodnicząca PTD Renata Czabaj.  

Obecni  byli również pozostali przedstawiciele  Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 

Dysleksji VI kadencji w składzie:   wiceprzewodnicząca  profesor Marta Bogdanowicz, 

wiceprzewodnicząca Ewa Jakacka, sekretarz  Małgorzata Rożyńska, członkowie: Beata 

Ingielewicz, Teresa Wejner, Alicja  Giermakowska, Irena Sosin, Barbara Mańczak.  

Podczas Wlanego zjazdu przedstawione zostały sprawozdania z działalności w mijającej 

kadencji. Jako pierwsza sprawozdanie złożyła przewodnicząca R. Czabaj. Zostały omówione 

inicjatywy podjęte przez Zarząd Główny. Do najciekawszych i   najważniejszych należy 

zaliczyć wdrażanie i rozpowszechnianie programów min. „Szkoła przyjazna uczniom z 

dysleksją”, „Czytamy razem”, edycje IQ- GAL, „Przedszkole i szkoła dobrego startu” , a 

także propagowanie inicjatyw o charakterze społecznym, takich jak obchody Europejskiego 

Tygodnia Świadomości Dysleksji, konkurs o nagrodę H. Ch. Andersena. W mijającej 

kadencji prężnie funkcjonował Bank Terapeutów. ZG PTD był organizatorem XV 

Jubileuszowej Konferencji  Naukowej z udziałem gości zagranicznych pt. „Dysleksja 

problemem całego życia”, a także współorganizował konferencje w Polsce min. w Lublinie, 

Szczecinie. Z inicjatywy PTD powstała publikacja pt. „Jestem rodzicem ucznia z dysleksją” – 

bezpłatnie przekazywana rodzicom zdiagnozowanych w poradniach uczniów. PTD szkoliło 

również pracowników poradni z Litwy. Dzięki zaangażowaniu członków zarządu PTD 

prowadzone były debaty z MEN, CKE. Opracowano również wspólnie z Instytutem Promocji 

Edukacji „Modelowy system pomocy uczniom z dysleksją”. ZG przyjął na siebie obowiązek 

publikacji Biuletynu „Dysleksja”.  

Na koniec przewodnicząca R. Czabaj przedstawiła wnioski do dalszej działalności, a także 

gorąco podziękowała wszystkim osobom pracującym w Zarządzie Głównym. Do 



najpilniejszych problemów do rozwiązania wymieniła umiejętne zweryfikowanie i 

przeformułowanie dotychczasowych form pracy w celu uatrakcyjnienia oferty skierowanej do 

środowiska, w którym funkcjonują oddziały PTD 

Po  zaprezentowaniu kolejnych sprawozdań –  finansowego, Sądu Koleżeńskiego i Komisji 

Rewizyjnej przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego jednogłośnie przyjęto w/w 

sprawozdania.  

Podczas walnego zjazdu również przedstawiciele Oddziałów Terenowych przedstawili 

sprawozdania z działalności w terenie. Bogata i różnorodna oferta skierowana zarówno do 

nauczycieli jak i rodziców była przedmiotem wymiany spostrzeżeń, dzielenia się 

doświadczeniem. Wśród preferowanych inicjatyw znajdują się konferencje naukowe, 

szkolenia, konkursy dla uczniów dyslektycznych, publikacje na łamach czasopism, publikacje 

książkowe, wdrażanie programów terapeutycznych, m.in. Ortograffiti oraz projektów, m.in. 

„Przedszkole dobrego startu”.  

Jednak najbardziej emocjonującym przeżyciem dla wszystkich delegatów były wybory. 

Przewodniczącą VII kadencji została ponownie Renata Czabaj. Do Zarządu Głównego weszły 

następujące osoby:  profesor Marta Bogdanowicz, Ewa Jakacka,  Małgorzata Rożyńska, Beata 

Ingielewicz, Violetta Piasecka, Izabela Mańkowska, Szymon Włoszczyk.  

W skład Komisji Rewizyjnej weszły następujące osoby: Danuta Stempowska, Marian 

Krakowski, Alicja Giermakowska.  

Skład Sądu koleżeńskiego stanowią Irena Sosin, Barbara Mańczak, Edyta Golub- Trąbińska. 

Walny Zjazd Delegatów PTD to ważne wydarzenie, to podsumowanie kilkuletniej pracy – 

pracy społeczników. To moment uświadomienia sobie, co udało się zrobić, a co jeszcze przed 

nami. To także chwila na refleksję, by spojrzeć na problemy z dystansem. Jednak 

najpiękniejsze jest to, że podczas takich oficjalnych spotkań można spotkać fantastycznych 

ludzi – „dobroczyńców”,  podobnych do siebie pasjonatów, zajmujących się problemem 

DYSLEKSJI.  

Zatem powodzenia Wszystkim na cztery lata kolejnej VII kadencji. 

                                            Sprawozdanie opracowała Małgorzata Rożyńska. 

 


