
Sprawozdanie z konferencji
XIV Śląskie Spotkania 

Logopedyczne

W  dniu 12 października 2018 r. w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Rep-
ty” im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach odbyły się XIV Śląskie Spo-
tkania Logopedyczne. Konferencja została zorganizowana przez GCR „Repty” 
wspólnie z Polskim Towarzystwem Logopedycznym i Oddziałem Śląskim Pol-
skiego Towarzystwa Neurologicznego, patronat honorowy objął burmistrz mia-
sta Tarnowskie Góry – Arkadiusz Czech.  Wiodącymi tematami tegorocznej kon-
ferencji była diagnostyka i leczenie zaburzeń połykania w przebiegu chorób  
neurologicznych oraz zaburzenia rozwoju mowy u dzieci ze schorzeniami neu-
rologicznymi. W związku z doskonaleniem narzędzi diagnostyczno-terapeu-
tycznych tematy te wymagają stałej aktualizacji wiedzy logopedów i wymiany  
nowych doświadczeń. Wyzwaniem współczesnej neurologii i rehabilitacji neuro-
logicznej są zaburzenia połykania. Trudności w jedzeniu i piciu obniżają jakość 
życia i niosą za sobą poważne następstwa dla klinicznego stanu pacjenta. Kom-
pleksowa diagnoza i terapia dysfagii wymagają współpracy specjalistów wielu 
dziedzin, dlatego adresatami konferencji byli: logopedzi, lekarze, pielęgniarki,  
fizjoterapeuci, opiekunowie medyczni i psycholodzy. Również zaburzenia mowy 
wieku rozwojowego wciąż nastręczają wielu problemów diagnostyczno-terapeu-
tycznych, przede wszystkim w związku ze złożonym obrazem psychopatologicz-
nym, wynikającym zarówno z praw rozwojowych, jak też uwarunkowań biolo-
gicznych i czynników środowiskowych. 

Konferencję zaszczyciło swoją obecnością wielu znamienitych gości z ośrod-
ków akademickich i medycznych z całej Polski, między innymi prof. Stanisław 
Grabias – wieloletni przewodniczący Polskiego Towarzystwa Logopedyczne-
go, prof. Jolanta Panasiuk – obecna przewodnicząca Zarządu Głównego PTL, 
prof. Jolanta Góral-Półrola – prorektor Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kiel-
cach, docent Ewa Emich-Widera – przewodnicząca Śląskiego Oddziału Polskie-
go Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, dr Edyta Matusik – przewodnicząca 
Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, dr Joanna Trzaskalik 
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– przewodnicząca Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego; 
dr Magdalena Dudzińska – przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Neurologów  
Dziecięcych. 

Pan Andrzej Pilot, dyrektor GCR „Repty”, otwierając XIV Śląskie Spotka-
nia Logopedyczne, zarysował w kilku zdaniach początki i idee tego wydarzenia: 
„Czternaście lat temu po raz pierwszy tu, w GCR „Repty”, spotkała się niewielka 
grupa entuzjastów, obejmująca przedstawicieli szpitali z regionu. Celem była in-
tegracja grupy neurologopedów pracujących w służbie zdrowia. Spotkanie to oka-
zało się strzałem w dziesiątkę”. Po kilku latach wydarzenie stało się znane pod na-
zwą Śląskich Spotkań Logopedycznych (którą zaproponował prof. Józef Opara), 
urosło do rangi konferencji, a tradycją stało się, by spotkania odbywały się jesienią. 

Tegoroczna konferencja miała szczególny charakter, ponieważ odbywała się 
w roku odzyskania niepodległości przez Polskę. Gospodarze zadbali więc o god-
ny wystrój i oprawę sali obrad w narodowe barwy i kosze biało-czerwonych kwia-
tów. W takiej scenerii prof. Stanisław Grabias wygłosił wykład inauguracyjny: 
„100 lat logopedii polskiej – w stulecie Niepodległej”. Tematem wykładu było 
kształtowanie się refleksji nad przedmiotem i logopedii w wolnej Polsce. Wy-
stąpienie poprzedzone było koncertem dziecięcego zespołu muzycznego „Dzieci  
Suzuki”, w którym młodzi artyści, pod dyrekcją pani Barbary Plazy, dali wzru-
szający popis gry na skrzypcach. W programie koncertu znalazły się znane utwo-
ry klasyki światowej, a także utwory polskie, uświetniając szczególny charakter 
konferencji w roku święta narodowego.

Dla gospodarzy ważnym punktem spotkania było wręczenie listów gratula-
cyjnych przez panią prof. Jolantę Panasiuk – przewodniczącą Polskiego Towarzy-
stwa Logopedycznego. Pan prof. Józef Opara od Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Logopedycznego, w imieniu środowiska polskich logopedów, otrzy-
mał wyrazy najwyższego uznania i podziękowania „za mądrość naukowych doko-
nań, prawdy przekazane innym i dobro uczynione ludziom”. Na ręce dra Jarosła-
wa Szczygła, Kierownika I Oddziału Neurorehabilitacji w GCR „Repty”,  trafiły 
podziękowania dla Organizatorów Śląskich Spotkań Logopedycznych. Pani Bo-
żena Duda, koordynator ds. Logopedii GCR „Repty”, odebrała w imieniu Zespo-
łu Logopedów: „wyrazy uznania za zawodowy profesjonalizm, poznawczą pasję 
i społeczną wrażliwość”.  Dalej w liście czytamy: „Państwa wiedza, doświadcze-
nie i zaangażowanie pozwalają przełamywać biologiczne bariery języka i przy-
wracać ludziom to, co najbardziej ludzkie – mowę”. 

Zaproszeni goście – wybitni badacze i specjaliści w swoich dziedzinach – po-
dzielili się wiedzą teoretyczną i doświadczeniem praktycznym podczas wykła-
dów, warsztatów oraz sesji posterowej. W trakcie przerw w obradach uczestni-
cy konferencji mieli możliwość zaopatrzenia się w nowości logopedyczne, któ-
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re znalazły się na stoiskach wystawionych przez wydawnictwa specjalizujące się 
w tematyce logopedycznej.

W sesji posterowej zostały wyróżnione plakaty prof. Jolanty Panasiuk i mgr 
Kamili Bigos z Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lu-
blinie dotyczące zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym u dzieci i dorosłych.  
Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty pod szyldem „Praktyczne umie-
jętności wspomagania połykania i przyjmowania pokarmów drogą oralną”, po-
prowadzone przez gościa ze Szwajcarii – dr Annę Marię Pękacką. 

Gospodarzy konferencji godnie reprezentowały warsztaty psychologów i lo-
gopedów pracujących w GCR „Repty”. Panie mgr Karolina Osiwały i mgr Da-
niela Kochman-Nowak poprowadziły warsztaty pt.: „Terapia behawioralna u cho-
rych z dysfagią”. Ewelina Abramowicz-Pakuła, Grażyna Kubacka, Anna Górka 
i Halina Wasilewska – przedstawicielki zespołu logopedów – przeprowadziły do-
świadczenia z wykorzystaniem stymulatora VocaStim do diagnostyki i terapii nie-
dowładów mięśni krtani oraz zaburzeń połykania. 

To był dzień pełen wrażeń naukowych, kulturalnych i towarzyskich. Uczest-
nicy, żegnając się, zapowiadali swój przyjazd na kolejne Śląskie Spotkania Logo-
pedyczne. Konferencja naukowo-szkoleniowa zrealizowała swój cel – stworzyła 
forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami różnych dziedzin 
w dwóch obszarach tematycznych: „diagnostyka i leczenie zaburzeń połykania” 
oraz „zaburzenia mowy u dzieci”, przyczyniła się do integracji środowisk związa-
nych zawodowo z leczeniem i rehabilitacją osób chorych neurologicznie.

Bożena Duda
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty”
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