
 Uroczystego otwarcia konfe-
rencji dokonali: dr hab. Tomasz 
Woźniak,  przewodniczący  Pol-
skiego Towarzystwa Logopedycz-
nego, dr Iwona Michalak – Wi-
dera, przewodnicząca oddziału, 
mgr Katarzyna Pietras, zastępca 
przewodniczącej i dr Mieczysław 
Chęciek, zastępca przewodniczą-
cego PTL w Lublinie. Tegorocz-
na konferencja miała szczególny 
charakter, ponieważ w tym ro-
ku Oddział Śląski PTL obchodzi 
swoje 30-lecie.

 Otwarcie konferencji poświę-
cono  historii  i  30-letniej  dzia-
łalności  śląskiego  oddziału.  11 
października  1979  roku  w  Ka-
towicach  rozpoczął  on  swoją 
działalność. Od tamtego czasu 
członkowie oddziału szczególnie 
dbali o propagowanie zagadnień 
logopedycznych. W Sali Sejmu 
Śląskiego wykłady prowadzili lo-
gopedzi, wykładowcy akademic-
cy i inni znawcy tematu. Obecni 
byli między innymi mgr Tomasz 
Brawański, logopeda z Poradni 
Psychologiczno  –  Pedagogicz-
nej  w  Cieszynie  oraz  Szkoły 
Podstawowej  nr  1  w  Ustroniu. 
Wygłosił wykład na temat Świa-
towego  Dnia  Osób  Jąkających 
się  (wprowadzenie  do  tematu) 

–  wypowiedzi  osób  z  niepłyn-
nością mówienia. Przy tej okazji 
o swojej terapii opowiedział Ma-
ciej Paszkowski, pacjent z Łodzi, 

który walczył z jąkaniem. – Wal-
ka powoli się kończy, chociaż była 
bardzo długa. Teraz mam 25 lat 
a jąkanie towarzyszyło mi przez 
całe życie, zwłaszcza czas studiów 
to była męka – mówił Paszkow-
ski.  Uczestnicy  konferencji  zo-
baczyli nagranie wideo z zareje-
strowaną wypowiedzią pacjenta 
sprzed rozpoczęcia terapii. Wy-
niki leczenia zaskoczyły wszyst-
kich obecnych. – Im wcześniej 
zacznie się terapię jąkania, tym 
łatwiej  i  szybciej pozbędzie się 

problemu – podkreślał Tomasz 
Brawański. – Potrzebna jest do 
tego  motywacja,  systematycz-
ność oraz wsparcie innych.

 Prof. dr hab. Tomasz Woźniak 
członek Zarządu Głównego PTL 
i Zakładu Logopedii Uniwersy-
tetu Marii Curie – Skłodowskiej 
w  Lublinie  omówił  standardy 
diagnozowania i terapii zaburzeń 
mowy.  Standard  logopedycz-
ny  to  narzędzie  wyznaczające 
minimalną  procedurę  postę-
powania w przypadku danego 
zaburzenia  mowy.  Procedura 
zawarta w  standardzie określa 
wymagania  stawiane  w  proce-
sie  kształcenia,  diagnozie  i  te-
rapii osób z zaburzeniami mo-
wy oraz określaniu warunków 
wykonywania pracy logopedów. 
Dr Irena Polewczyk, nauczyciel 
akademicki z Wydziału Pedago-
giki i Psychologii Uniwersytetu 
Śląskiego  podjęła  temat  pozio-
mu percepcji słuchowej u dzie-
ci  przedszkolnych  –  diagnozo-
wanie i stymulację rozwoju. Dr 
Iwona Sosnowska – Wieczorek, 
reprezentująca ten sam wydział 
opowiedziała o związku między 
aktywnością  rodziców  dzieci 

niesłyszących  a  efektami  pra-
cy surdologopedycznej. Z kolei 
mgr  Karol  Pawlas,  neurologo-
peda, emisjolog z Powiatowego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczy-
cieli  w  Wodzisławiu  Śląskim 
podkreślił  duże  znaczenie  pra-
widłowej emisji i higieny głosu. 
Terapia  logopedyczna  osób  do-
rosłych – główne założenia tera-
pii zaburzeń komunikacyjnych 
w chorobie Parkinsona to temat 
rozważań mgr Tatiany Lewickiej, 
neurologopedy z Samodzielnego 
Publicznego  Centralnego  Szpi-
tala  Klinicznego  Śląskiej  Aka-
demii Medycznej w Katowicach 
oraz Oddziału Neurologii Wieku 
Podeszłego. Dr Małgorzata Sza-
lińska  –  Otorowska,  logopeda 
z Poradni Logopedycznej w Gli-
wicach i Szkoły Podstawowej nr 
6 w Pyskowicach omówiła uwa-
runkowania socjopsychologiczne 
w terapii chorego z afazją. Anali-
zując przyczyny afazji, stwierdza 
się, że najczęstszym czynnikiem 
sprawczym jest udar mózgu. Afa-
zja to utrata mowy, spowodowa-
na uszkodzeniem kory mózgowej, 
to  również  możliwość  utraty 
zdolności mówienia i rozumie-
nia  wypowiedzi  słownych.  Na 
zakończenie mgr Bożena Duda, 
neurologopeda z Górnośląskiego 
Centrum Rehabilitacji w Reptach 
wyszczególniła  strategie komu-
nikacyjne w procesie reedukacji 
mowy u pacjenta po uszkodze-
niu mózgu.

 Patronat honorowy nad kon-
ferencją  objął  marszałek  woje-
wództwa  śląskiego  Bogusław 
Śmigielski oraz Uniwersytet Ślą-
ski. V Ogólnopolska Konferencja 
Logopedyczna zamyka rocznico-
wy rok śląskiej logopedii. 

 Anna Gładoch

Logopedia Śląska w teorii i praktyce
W październiku Śląski Oddział Polskiego 

Towarzystwa Logopedycznego zorganizował 
V Ogólnopolską Konferencję Logopedyczną 
„Logopedia Śląska w teorii i praktyce”. W spo-
tkaniu wzięło udział ponad 300 logopedów  
z województwa śląskiego, opolskiego, łódz-
kiego, mazowieckiego i małopolskiego.

W konferencji wzięli udział logopedzi z całej Polski

W czasie konferencji poruszono wiele problemów związanych 
z zaburzeniami mowy

Otwarcia konferencji dokonał dr hab. Tomasz Woźniak, 
przewodniczący Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
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