
  
Zgodnie z kilkuletnią tradycją mamy zaszczyt zaprosić pracowników naukowych, logopedów, 
słuchaczy studiów logopedycznych, neurologopedycznych, nauczycieli, jąkających się i inne 

zainteresowane problemami niepłynności mowy osoby do udziału 
 w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z okazji ŚWIATOWEGO DNIA OSÓB 

JĄKAJĄCYCH SIĘ (ISAD)  
z cyklu Świat, który rozumie jąkanie  (The World That Understand Stuttering) 

  
Konferencja odbędzie się 19 października 2013 roku 

(sobota, niemal w przeddzień Światowego Dnia Osób Jąkających się) w Auli Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

Miejsce obrad: 
Uniwersytet Śląski, Wydział Teologiczny, 40-043 Katowice, ul. Jordana 18 (obok Katedry) 

  
Organizatorami konferencji są: 

  
- Dziekan Wydziału Filologicznego UŚ w Katowicach oraz Centrum Logopedii                                           

i Audiodeskrypcji UŚ; 
- Dziekan Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych 

w Kielcach;  
- Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu Śląskim; 

- Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w Lublinie. 
Partner konferencji: Śląski Oddział PTL 

  
Celem konferencji jest m.in. popularyzacja wiedzy na temat jąkania i innych problemów 

płynności mowy w szeroko pojętym środowisku, a szczególnie wśród logopedów, słuchaczy 
studiów logopedycznych i neurologopedycznych, lekarzy oraz nauczycieli. 

  
Będzie to już szósta konferencja o zasięgu ogólnopolskim. 

  
Równocześnie informujemy, że w drugiej części konferencji zaplanowano warsztaty dla osób 

z zaburzeniami płynności mówienia (grupową terapię), którą poprowadzą logopedzi - 
specjaliści w zakresie balbutologopedii ze Specjalistycznego Centrum Terapii Jąkania 

w Wodzisławiu Śląskim pod kierunkiem dra Mieczysława Chęćka. 
   

W gronie prelegentów znani i cenieni specjaliści m. in. w dziedzinie jąkania: 
  

- prof. dr hab. Tomasz Woźniak (Kierownik Zakładu Logopedii i Językoznawstwa 
Stosowanego UMCS w Lublinie, Przewodniczący ZG Polskiego Towarzystwa 

Logopedycznego). 
Referat nt. Teorii pochodzenia jąkania opartych na dowodach; 

  
- dr n. hum. Elżbieta Stecko (Kierownik Podyplomowych Studiów Logopedii i Neurologopedii 

Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie). 
Referat nt. Interdyscyplinarnego charakteru podejścia do problemu jąkania; 

  



- dr n. hum. Jolanta Góral-Półrola (Dziekan Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły 
Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach). 

Referat nt. Oceny i samooceny jąkania na podstawie badań własnych; 
  

- i inni. 
  
  
  

Udział w konferencji jest bezpłatny. 
  

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o przesłanie zgłoszenia (wzór 
poniżej) drogą elektroniczną na adres: logopedia@us.edu.pl do 15. października 2013 r. 

  
  

Kontakt z Organizatorem: logopedia@us.edu.pl; justyna.borkowska@us.edu.pl; tel. 32 
2009436. 

  
  
Wzór zgłoszenia: 
  
Imię i nazwisko ..................... 
Wykształcenie ................................... 
Tytuł naukowy ............................. 
Zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji (należy zakreślić opcję) 
tak nie 
  

Prosimy o zwrócenie uwagi na dzień konferencji - 19.10.2013 r., sobota 
(niemalże w przeddzień Światowego Dnia Osób Jąkających się, przypadającego 

22.października) 
  

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy, 
dr Olga Przybyla, dr Mieczysław Chęciek 
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