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Na wstępie chciałbym Wszystkich Was przeprosić za ciszę, ale jednocześnie zapewnić, że 

działamy i niniejszym listem oraz kolejnymi przedstawiać Wam, to co udało się zrobić od 

ostatniego listu oraz przedstawić najbliższe plany. 

Wiele osób od dłuższego czasu dopytywało się, co z konferencją, jakie są plany. Uspokajamy, 

że konferencja odbędzie się i mamy nadzieję, że okaże się równie owocna dla Wszystkich, jak 

poprzednie. Kilka miesięcy temu termin konferencji zaplanowaliśmy na drugi tydzień 

października, w terminie 2-4.X.2020. Nikt wówczas nie był w stanie przewidzieć, jak potoczy 

się sytuacja w kraju. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, wstrzymywaliśmy się 

przed przekazaniem informacji dot. konferencji, czekając na rozwój sytuacji, mając 

jednocześnie nadzieję, na pozytywne i szybkie rozwiązanie sytuacji. Wiele szkoleń, konferencji 

było i jest aktualnie przenoszonych na III i IV kwartał tego roku lub przyszły rok, co z nałożeniem 

się możliwości kolejnego wstrzymania działalności z powodu szczytu koronawirusa, 

spowodowałoby niepotrzebne zamieszanie i mogło narazić na szkody finansowe. Ostatecznie, 

w związku z niepewną wciąż sytuacją epidemiologiczną, wprowadzonymi przez rząd 

ograniczeniami oraz informacjami ministra zdrowia w ostatnich dniach o przewidywaniu 

kolejnego wzrostu zachorowań w okresie wrzesień-październik, Zarząd, podjął decyzję o 

przełożeniu konferencji na wiosnę przyszłego roku. 

Zgodnie z regulaminem Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej oraz dotychczasową 

tradycją, chcielibyśmy oficjalnie Wszystkich zaprosić na konferencją warsztatowo-szkoleniową, 

trzymając się tradycji, do znanego wszystkim miejsca – Hotelu Austeria w Ciechocinku. Termin 



Kraków, dnia 04.06.2020 

konferencji: 12-14.03.2021. Temat przewodni konferencji: Kompleks barkowy w ujęciu 
diagnostyczno-terapeutycznym. Mamy nadzieję, że podjęta decyzja co do zmiany terminu 

konferencji, jak również zaproponowana tematyka, spotka się ze zrozumieniem i Waszą 

akceptacją, i już teraz zarezerwujecie terminy w kalendarzu! 

Tematyka konferencji, stanowić będzie kontynuację dotychczasowych szkoleń, po kompleksie 

miedniczno-lędźwiowym w 2018 roku. Planujemy przeprowadzić sesje dotyczące diagnostyki 

manualnej i obrazowej kompleksu barkowego, sesje tematyczne dotyczące leczenia 

chirurgicznego oraz sesje terapeutyczne, w tym blok tematyczny stanowiący przegląd procedur 

manualnych w ramach metod terapeutycznych, jak: holistyczne ujęcia leczenia kompleksu 

barkowego, przegląd metod Ackermanna, Osteopatii, Maitlanda, McKenzie MDT, terapii 

powięziowej, terapii tkanek miękkich, ujęcia kompleksu w Modelu Integracji Strukturalnej 

Anatomy Trains, inne. 

Rozmowy z potencjalnymi sponsorami oraz prelegentami są już prowadzone. Na dziś możemy 

poinformować, że potwierdzone zostały już niektóre wykłady i warsztaty, m.in.: z ultrasonografii 

struktur obręczy barkowej, wg standardów European Society of Musculoskeletal Radiology, 

które poprowadzą dr n.med A.Zagórski i dr A.Kużdżał oraz lic. Wojciech Cackowski, który 

poprowadzi wykład oraz warsztat z zakresu Zoga Movement and Therapy lub warsztaty z 

zakresu pracy na bliznach i pracy z kośćmi, w trakcie ustalania. 

W kwestiach finansowych. Każdy z nas, z racji sytuacji epidemiologicznej, został postawiony w 

trudnej i nowej sytuacji, prywatnej, jak i zawodowej. Co również przekłada się bezpośrednio na 

sprawy finansowe. Rozumiejąc zaistniałą sytuację, w której wszyscy wspólnie się znaleźliśmy, 

a jednocześnie starając się włączyć w szeroką pomoc i dbając o nasze wspólne relacje, Zarząd 

na ostatnim posiedzeniu podjął jednogłośnie decyzję… Tych, którzy mogą sobie pozwolić 

finansowo na wpłaty. Tych, którzy nie ucierpieli znacząco w okresie zawieszenia działalności i 

chcą nadal wspierać Nasze Towarzystwo, prosimy o dalsze wpłaty. Osoby, które już opłaciły z 

góry składki, będą zwolnione ze składek w przyszłym roku, oczywiście jeżeli zechcą nadal 

wspierać Nasze Towarzystwo, to z góry dziękujemy i prosimy o dalsze wpłaty. Osoby, które nie 

opłaciły jeszcze składek lub opłaciły tylko częściowo, są zwolnione z dalszych opłat, a opłacone 

już składki za bieżący rok, zostaną zaksięgowane na poczet składek w przyszłym roku. 
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Dodatkowo, działając na podstawie art. 13 ust. 2 aktualnego statutu Polskiego Towarzystwa 

Medycyny Manualnej, Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę o zawieszenia na rok 2020, opłaty 

wpisowej dla nowych członków PTMM. Zawieszenie wymagane w związku z promocją PTMM 

oraz planem odbudowy struktur członkowskich towarzystwa. Chcielibyśmy jednocześnie 

poinformować, że konto bankowe Towarzystwa pozostaje na razie bez zmian. 

Mamy nadzieję, że zaproponowane wyjście znajdzie aprobatę Wszystkich członków. Staramy 

się jednocześnie zapewnić płynność finansową Towarzystwa, w oparciu o wpłaty Naszych 

sponsorów oraz poszukać wsparcia o dotacje. Proszę pamiętać, że, jako Zarząd działamy 

charytatywnie, nie pobieramy żadnych opłat. Jednocześnie, co warto podkreślić, wszystkie 

dotychczasowe spotkania zarządu odbywały się zdalnie z wykorzystaniem platformy Skype lub 

Zoom, co pozwoliło znacząco ograniczyć koszty. 

Chcielibyśmy, z kolejnymi mailami, w miarę możliwości nadrobić korespondencję z Członkami, 

a za powstałe opóźnienie najmocniej przeprosić. Wiele spraw miało na to wpływ, w tym 

osobiste, dlatego prosimy o wyrozumiałaś i prosimy oczekiwać w najbliższym czasie kolejnych 

maili. Stąd, z końcem czerwca otrzymacie kolejną wiadomość, w której przedstawimy kwestie 

strony internetowej, funpage’a oraz planów względem kolejnej konferencji, w 2021 roku 

(sprawozdawczo-wyborczym). Postaramy się również przedstawić kolejnych prelegentów 

konferencji w Ciechocinku. 

Koleżanki i Koledzy, Przyjaciele Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej, serdecznie 

Wszystkich pozdrawiam, 

 
 
 

W imieniu zarządu 
dr Tomasz Ridan 

Prezes zarządu 
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