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ki badań oraz rozważania teoretyczne wzbogacające do-
tychczasową wiedzę z zakresu teorii mowy i jej zaburzeń. 
Każde nowe spojrzenie, nowy pogląd, nowe wyniki badań 
empirycznych czy opis typowego lub nietypowego przypad-
ku z zastosowaniem konkretnej procedury diagnostyczno-
-terapeutycznej przyczyniają się do naukowej dyskusji na 
temat logopedii i stają się źródłem inspiracji nie tylko dla 
osób już zawodowo zajmujących się tą problematyką (za-
równo w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym), ale 
również dla przyszłych logopedów zdobywających dopiero 
umiejętności i kompetencje do pracy z osobami mającymi 
problemy z komunikacją językową. Autorzy niniejszej mo-
nografii pragną włączyć się w ten nurt, przekazując do rąk 
czytelników pracę złożoną z artykułów dotyczących rożnej 
problematyki, jednak mieszczącej się w przedmiocie zain-
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teresowań logopedii pojmowanego szeroko – jako mowa we 
wszystkich aspektach. 
[...] Praca przeznaczona jest głownie dla logopedów i osób 
przygotowujących się do pracy w zawodzie logopedy oraz 
wszystkich, którzy chcieliby rozszerzyć swoją wiedzę na 
temat zaburzeń komunikacji językowej, np. pedagogów, 
pedagogów specjalnych, pediatrów, nauczycieli, rodziców 
i opiekunów. Autorzy mają nadzieję, że przedstawione 
w poszczególnych rozdziałach doświadczenia z ich praktyki 
przyczynią się do lepszego zrozumienia istoty terapii logo-
pedycznej oraz posłużą jako przykład zastosowania rożnych 
metod pracy z osobami z zaburzeniami komunikacji języko-
wej.

zebrała Ewa Popiłka
Oficyna Wydawnicza

rozstrzygnięto KonKurs  
na KartKę Bożonarodzeniową  
dla dzieci pracowniKów uniwersytetu 
zielonogórsKiego pod patronatem akcji „uniwersytet 
dzieciom” 

Kolejna edycja konkursu na Kartkę Bożonarodzeniową 
dla dzieci pracowników uczelni już za nami.  Konkurs został 
zorganizowany pod patronatem Akcji Uniwersytet Dzie-
ciom przez Biuro Promocji i Dział Socjalny Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Komitetowi Honorowemu Akcji przewod-
niczy prof. Alicja Kuczyńska – małżonka JM Rektora Uni-
wersytetu Zielonogórskiego – prof. Tadeusza Kuczyńskiego. 

W tym roku prace wykonało aż 257 młodych artystów. 
Konkurs z roku na rok, cieszy się coraz większym zaintere-
sowaniem wśród dzieci pracowników. Najwięcej prac wpły-
nęło od dzieci w 6-9 lat. 

Jury konkursu  w składzie:
__ dr Jolanta Kostecka z Zakładu Animacji Kultury i Andra-

gogiki (Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu) 
– przewodnicząca jury;

__ dr Helena Ochonczenko z Katedry Opieki, Terapii i Profi-
laktyki Społecznej (Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk 
o Zdrowiu);

__ dr Ewa Bochno z Zakładu Pedagogiki Szkolnej (Wydział 
Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu);

wybrało prace następujących artystów (prezentujemy te 
prace na IV stronie okładki):
__ w kategorii 3-5 lat:

1. Karolina Małolepsza
2. Kalina Wyrwa

__ w kategorii 6-9 lat:
1. Zofia Kotlarska 
2. Mikołaj Walczak 

__ w kategorii 10-12 lat:
1. Tola Moczulska 
2. Michał Ratajczak 

__ w kategorii 13-16 lat:
1. Mateusz Sozański 
2. Wojtek Dzierzba
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i zapraszamy do 

udziału w konkursie już za rok. 
Prace wszystkich artystów można oglądać na wystawie 

zorganizowanej przez Biuro Promocji UZ w budynku Rekto-
ratu przy ul. Licealnej 9 (parter). 

Małgorzata Ratajczak-Gulba
Biuro Promocji 

__ fot. mamert janion


