
Tytuł warsztatów: 
 

Wykorzystanie technik terapii manualnej  w terapii logopedycznej. 
 
Program (6 godzin dydaktycznych) : 
 
10.00 – 11.30 Wprowadzenie do terapii manualnej w logopedii; 

pojęcia oraz zagadnienia użyteczne w terapii logopedycznej z punktu widzenia 
fizjoterapeuty; 

  zapoznanie z koncepcją Terapii Manualnej Holistycznej; 
  zapoznanie z koncepcją Terapii CranioSacralnej Upledgera; 
   
11.30 – 11.45 przerwa kawowa 
 
11.45 – 13.15  zastosowanie wybranych technik terapii manualnej w terapii  logope-
dycznej – część praktyczna 
 
13.15 – 13.30 przerwa kawowa 
 
13.30 – 15.00  terapia manualna i terapia logopedyczna w duecie; 

podsumowanie najistotniejszych zagadnień teoretycznych; powtórzenie 
technik; pytania i odpowiedzi. 

 
Notatka o prowadzącym: (wersja „długa“  ) 
 
Jestem fizjoterapeutką, tytuł magistra fizjoterapii uzyskałam w Akademii Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu w roku 2009. Jestem również zawodowym protetykiem słuchu, 
dyplom w tym zawodzie uzyskałam w roku 2009, ukończywszy uprzednio Studium Protetyki 
Słuchu we Wrocławiu.  
 
Podczas studiów ukończyłam kurs Terapii Manualnej Holistycznej dr. Andrzeja Rakowskiego. 
Koncepcja tej terapii, jej skuteczność oraz spojrzenie na dolegliwości człowieka w kontekście 
całej jego osoby były i są dla mnie inspiracją do dalszego rozwoju osobistego i zawodowego. 
 
Od roku 2010 r. na mojej ścieżce zawodowej znalazły się szkolenia z zakresu Terapii 
CranioSacralnej Upledgera. Od tego czasu również ta forma terapii zagościła w moim 
gabinecie. Podoba mi się stwierdzenie, że terapeuta jest właściwie kimś w rodzaju 
przewodnika, który wspiera właściwości samoleczące Pacjenta, wspiera jego „wewnętrznego 
lekarza“. 
 
Od roku 2011 jestem kierownikiem Działu Fizjoterapii w mojej rodzinnej firmie NZOZ Provita 
w Bolesławcu. 
 
W roku 2012 wraz z mężem Wojciechem założyliśmy Upledger Institute Poland.       W ramach 
instytutu organizujemy m.in. kursy oraz Grupy Studenckie z zakresu Terapii CranioSacralnej, 
zrzeszamy praktyków tej terapii oraz sprawujemy nadzór merytoryczny nad tłumaczeniami 
literatury źródłowej.  
 
W latach 2010-1015 miałam przyjemność asystować podczas kursów Terapii Manualnej 
Holistycznej.  
 
Od roku 2012 znajduję się w gronie asystentów Johna Page’a – nauczyciela Terapii 
CranioSacralnej Upledgera w Polsce. 



 
Od 11.2011 do 07.2013 jako asystent prowadziłam zajęcia dydaktyczne ze studentami 
Fizjoterapii na zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim. 
 
Jestem Członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym. 
 
Uwielbiam czytać dobrą literaturę, szczególnie autorstwa Johna Irvinga. 
Lubię muzykę, współgrającą z moim nastrojem, niezależnie od gatunku. 
Podoba mi się twórczość Jacka Yerki i Alexa Greya. 
Bez ruchu nie mogę funkcjonować, dlatego lubię bieganie, 
 
 
Informacja do uczestników: 

 „swobodny“ strój potrzebny do zajęć praktycznych 
 poduszka („coś do siedzenia“). 

 
Termin szkolenia: 3 grudnia 2016 - sobota 
 
Cena: 130 zł.  
 
Miejsce szkolenia: 
zostanie podane w późnijszym terminie (najprawdopodobnie Bytom) 
 
Szczegółoowe informacje: Barbara Cyl tel. 501 – 703 - 602 
 


