
Przeżyciem naukowym i towarzyskim, inspiracją do ukierunkowania badań, 
poszukiwań, dyskusji i refleksji był dla uczestników konferencji „Narracja w teo-
rii i praktyce logopedycznej” ostatni weekend września, 28–29.09.2018 r. Za-
proszeni goście: znakomite osobowości naukowe, badacze,  specjaliści z różnych 
ośrodków naukowych niemal z całej Polski, doświadczeni logopedzi i ci, którzy 
rozpoczynają swoją przygodę zawodową (najliczniejszą grupę stanowili prakty-
cy z Siedlec i regionu) mieli okazję do konfrontowania wiedzy i doświadczeń, 
wymiany informacji, dyskusji o problemach diagnozy i terapii logopedycznej na 
podstawie tekstów narracyjnych. Konferencja odbyła się w Uniwersytecie Przy-
rodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, a jej pomysłodawcami i organizatorami  
byli pracownicy Ośrodka Logopedycznego działającego przy Instytucie Polo-
nistyki i Neofilologii naszego uniwersytetu. Niewątpliwie i pomysł, i jego re-
alizacja nie zyskałyby takiej formy, gdyby nie naukowe inspiracje Profesora  
Stanisława Grabiasa. Konferencja objęta była patronatem Siedleckiego Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, honorowy patronat sprawowała Rek-
tor UPH w Siedlcach, prof. dr hab. Tamara Zacharuk, a patronat medialny Kato-
lickie Radio Podlasie. 

Zaproszeni goście – wybitni naukowcy i przedstawiciele środowiska logo-
pedycznego – przez dwa dni dzielili się z zainteresowanymi uczestnikami konfe-
rencji refleksjami dotyczącymi przedmiotu konferencji, wynikami swoich badań,  
doświadczeniami, formułowali pytania i szukali odpowiedzi, dzielili się wątpli-
wościami i wypracowanymi sposobami wykorzystywania głównie opowiada-
nia i opisu w postępowaniu logopedycznym. Podczas obrad próbowano określić, 
czym jest narracja w perspektywie badań nad rozwojem mowy i jej zaburzeniami.
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Konferencję rozpoczął wykład naszego Mistrza prof. zw. dr. hab. Stanisława 
Grabiasa, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że: „kompetencja narracyjna jest 
najtrudniejszą formą ludzkiej aktywności językowej, a jej ocena pozwala na okre-
ślenie możliwości poznawczych dzieci oraz dorosłych”. Mówił też, że pełni ona 
podstawową rolę w budowaniu wiedzy w umyśle człowieka. Tematyka następ-
nych referatów odnosiła się przede wszystkim do określania zakresu trudności ję-
zykowych w rozwoju sprawności narracyjnych w różnych typach zaburzeń mowy. 
Problemy z rozumieniem i tworzeniem tekstów narracyjnych osób z uszkodzo-
nym słuchem przedstawiła prof. zw. dr hab. Kazimiera Krakowiak (KUL w Lu-
blinie). Nad podobną problematyką, ale z uwzględnieniem sposobów wypełniania 
językowej formy narracji dostępnych osobom z afazją z pasją opowiadała prof. 
nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk (UMCS w Lublinie) i w osobnym wystąpieniu 
mgr Paula Grzeszczuk (UW). Specyficzny obraz sprawności i (nie)sprawności 
narracyjnej dzieci z zespołem Aspergera  przedstawiła prof. nadzw. dr hab. Marta  
Korendo (UP w Krakowie). Zastosowanie frontloading w terapii dysleksji rozwo-
jowej  zaprezentowała dr Ewa Boksa (UJK w Kielcach). Niezwykle interesującą 
część obrad stanowiły też wystąpienia, w których zaprezentowano autorskie na-
rzędzia diagnostyczne i metody terapii z wykorzystaniem narracji. Sprawdzone 
i dopracowane metody rozwijania umiejętności narracyjnych, takie jak technika 
dzienniczka wydarzeń, zaprezentowała prof. ndzw. dr hab. Zdzisława Orłowska-
Popek (UP w Krakowie) oraz autorska metody dialogu i narracji w terapii logope-
dycznej małego dziecka mgr Dorota Szubstarska i mgr Barbara Bednarska (Spe-
cjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu 
PZG w Gdańsku). Uwzględnienie sprawności narracyjnej w ocenie umiejętno-
ści językowych w różnych typach zaburzeń kompetencji językowej i komunika-
cyjnej poruszyły w swoich referatach: dr Marlena Kurowska (UW) i mgr Renata  
Balcerzak (UW) w niedokształceniu mowy pochodzenia korowego, dr Marta Kra-
kowiak (SP nr 1 w Radzyniu Podlaskim) w trudnościach dzieci z alkoholowym 
zespołem płodowym, mgr Urszula Ciszewska-Psujek (UMCS w Lublinie) u męż-
czyzn z chorobą alkoholową, dr Mariola Sidor (SP w Niemcach), a także mgr 
Alicja Karsznia-Sobczak (UW) w jąkaniu, dr Wojciech Lipski (UMCS w Lubli-
nie) w schizofrenii,  mgr Ewa Dzięcioł-Chlibiuk (UPH w Siedlcach) w głucho-
cie, a o językowych wykładnikach bodźców zmysłowych w tekstach narracyj-
nych uczniów szkół podstawowych prof. nadzw. dr hab. Alina Maciejewska (UPH 
w Siedlcach).

Osobną sesję stanowiły warsztaty naukowo-szkoleniowe, które cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem praktyków. Zarówno tematyka, jak i sposób prowa-
dzenia warsztatów były bardzo atrakcyjne i wciągały uczestników do rozmów, spo-
rów, dyskusji. Sposoby kształtowania umiejętności pokarmowych niemowlęcia  
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prezentował dr Jakub Skrzek (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 15 
w Warszawie), doświadczanie świata i możliwość rozumienia odmienności w od-
bieraniu świata przez osoby z zaburzeniami sensorycznymi przygotowały (i po-
zwoliły doświadczać uczestnikom) mgr Hanna Kasperowicz, mgr Gabriela Strąk 
(SOSW w Węgrowie). Techniki rozwijania umiejętności prowadzenia rozmów 
dzieci z autyzmem przedstawił mgr Łukasz Maj (UMCS w Lublinie, Krajowe 
Towarzystwo Autyzmu, Oddział w Lublinie), a z własną metodą dialogu i nar-
racji w terapii logopedycznej małego dziecka z wykorzystaniem opracowanych 
przez siebie i sprawdzonych w terapii pomocy i technik mogliśmy poznać dzię-
ki mgr Dorocie Szubstarskiej i mgr Barbarze Bednarskiej (Specjalistyczny Ośro-
dek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Gdańsku).

Dopełnieniem programu konferencji była również sesja plakatowa, podczas 
której mogliśmy poznać wyniki badań nad sprawnością narracyjną w różnego 
typu zaburzeniach mowy. 

Licznie zgromadzeni uczestnicy konferencji w czasie przerw – jak się okazy-
wało zawsze za krótkich – mieli możliwość uzupełnienia swoich bibliotek, gabi-
netów dzięki wydawnictwu Harmonia, które po raz kolejny towarzyszyło siedlec-
kiej konferencji logopedycznej.

Piękny, jesienny weekend był wykorzystany w pełni. W salach kwitły wrzosy 
i wydawać się mogło, że tylko kasztany drzemały w gromadkach na parapetach. 

Zaletą tak zorganizowanej konferencji było to, że stworzono możliwości 
do zaspokojenia ciekawości poznawczej wielu uczestników, którzy mogli nasy-
cić się rozmowami z cenionymi przez siebie znanymi naukowcami w bezpośred-
nich kontaktach, zapoznać się z jeszcze nieopisanymi w podręcznikach metodami 
i ujęciami problemu, ale też podzielić własnymi spostrzeżeniami i wątpliwościa-
mi. Zawodowe rozmowy przenosiły się w kuluary, a uczestnicy konferencji z ra-
dością odświeżali kontakty zawodowe i towarzyskie. 

Na zakończenie spotkania miło nam było wysłuchać pochwał między innymi 
prof. nadzw. dr hab. Jolanty Panasiuk – Przewodniczącej Zarządu Głównego Pol-
skiego Towarzystwa Logopedycznego – i notować słowa uznania i wdzięczności 
za zorganizowanie „spektakularnej” konferencji na temat dość nowy w logopedii, 
ale jakże ważny i inspirujący do dalszego rozwoju badań nad językiem i umysłem. 

Niewątpliwie był to czas intensywnej dyskusji, porównywania doświadczeń, 
prezentowania wyników badań empirycznych. Refleksja o narracji – ujmowanej 
jako kategoria poznawcza i językowa – to odkrywanie, w jaki sposób człowiek in-
telektualizuje doznania zmysłowe i porządkuje zdarzenia, jak pojmuje swe miej-
sce w świecie. Złożoność i ranga problemu podjętego na siedleckiej konferencji 
logopedycznej skłania do dalszych badań.

Sprawozdanie z konferencji
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Cieszymy się, że siedleckie spotkanie przyczyniło się do postawienia nowych 
problemów badawczych. I jest nam niezmiernie miło, że: to była konferencja „z du-
szą”, taka, która zostanie na długo w pamięci (D. Szubstarska i B. Bednarska). 

Wszystkim gościom, osobom, które przygotowały wystąpienia, uczestni-
kom serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję na kolejne logopedyczne spotkanie 
w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

W imieniu organizatorów:
dr hab. Alina Maciejewska, prof. UPH

Ewa Dzięcioł-Chlibiuk
Adrianna Urban-Madziar
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