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    22 października obchodzony jest Światowy Dzień Osób Jąkających Się. Jest on okazją 
do przypomnienia społeczeństwu o problemie ludzi z brakiem płynności w mówieniu. 
    W tym roku właśnie 22 października odbyła się w Katowicach konferencja naukowo – 
szkoleniowa pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 
Śląskiego, poświęcona   problemom ludzi jąkającym się. Konferencja spotkała się z dużym 
zainteresowaniem zarówno ze strony mediów, jak i logopedów, osób jąkających się, 
pedagogów i studentów. 
    W pierwszej części spotkania wysłuchano wykładów prelegentów, m. in. mgr K. 
Węsierskiej i dr I. Michalak-Widery oraz dra M. Chęćka. Drugą zaś część stanowiły 
warsztaty prowadzone przez dr. Chęćka, założyciela Specjalistycznego Centrum Terapii 
Jąkania i grupy współpracujących z nim terapeutów. W zajęciach socjoterapeutycznych brali 
udział uczestnicy Intensywnych Programów Psychofizjologicznej Terapii Jąkających Się (tzw. 
turnusów terapeutycznych), prowadzonych od wielu lat przez dra Chęćka. Spotkanie było 
jednym z elementów założeniowych Programu w ramach terapii grupowej - kontrolnej. 
    Uczestnicy turnusów, którzy zakończyli terapię sukcesem, stanowili pozytywny, 
wiarygodny przykład efektywności terapii, udzielali sobie wzajemnego wsparcia, 
motywowali się i zachęcali do dalszej domowej terapii podtrzymującej uzyskane efekty. 
Podczas zajęć dr Chęciek zaprezentował licznie zgromadzonym studentom i logopedom różne 
metody terapii, np. przy użyciu echokorektora czy też fragmenty kompleksowej terapii osób 
jąkających się. Studenci mieli okazję uczestniczyć w scenkach psychodramowych i 
socjoterapeutycznych w trudnych sytuacjach komunikacyjnych z udziałem osób jąkających 
się, co było ważnym doświadczeniem dla obydwu stron. W tych zajęciach wzięły także udział 
osoby jąkające się, które są na początku swej terapeutycznej drogi i ich prezentacyjne 
wypowiedzi na forum ludzi obcych stanowiły dla nich ogromnie ważne doświadczenie, tym 
bardziej iż udało im się wypowiadać zgodnie z regułami płynnego mówienia. Zaproszone na 
konferencję media (radio, telewizja, prasa) przeprowadziły z osobami jąkającymi się i 
terapeutami wywiady na temat problemu jąkania. Dla jąkających się osób było to 
niesamowite przeżycie, mogły udowodnić i sobie i telewidzom, że jąkanie można pokonać i 
mówić płynnie nawet w tak trudnej sytuacji komunikacyjnej, jaką jest wystąpienie przed 
kamerą i mikrofonem dziennikarzy. 
    Po zakończeniu konferencji uczestnicy Intensywnych  Programów Terapeutycznych 
mieli okazję spotkać się z terapeutami i podzielić się swoimi sukcesami. 
    Pragniemy serdecznie podziękować Pani dr Oldze  Przybyla, adiunktowi w Katedrze 
Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, zastępcy kierownika Podyplomowych Studiów 
Logopedii Uniwersytetu Śląskiego za zorganizowanie konferencji. 
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Świat, który rozumie jąkanie (Benny David) 

KONFERENCJA NAUKOWA 

z okazji ŚWIATOWEGO DNIA J ĄKAJĄCYCH SIĘ (ISAD) 

22 PAŹDZIERNIKA 2008 r. 

Organizatorzy: 

Dziekan Wydziału Filologicznego UŚ i Podyplomowe Studia Logopedii UŚ 

Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego 

Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu Śląskim 

Polski Związek Jąkających – Oddział Katowice 

 
 

PROGRAM KONFERENCJI 
________________________________________________________________ 

 
    

10.00     OTWARCIE KONFERENCJI (Dziekan Wydz. Filologicznego UŚ)   

10.15 – 10.45     Profilaktyka i interwencja logopedyczna w przypadku wczesnej niepłynności   

                           mowy (dr Iwona Michalak-Widera, mgr Katarzyna Węsierska) 

10.45 – 10.55     Dyskusja 

10.55 – 11.40     Problematyka jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia w kontekście 

diagnozy i terapii (dr Mieczysław Chęciek) 

11.40 – 11.50     Dyskusja 

11.50 -  12.05    Z historii Polskiego Związku Jąkających Się oraz Światowego Dnia Jąkających   

                          Się (International Stuttering Awareness Day, ISAD) (mgr K.Robakowska-Ploch) 

12.05 – 12.30     Przerwa na kawę 

12.30 – 13.30     Prezentacja filmu BBC Gdy brakuje słów (No words to say) z komentarzem 

13.30 – 15.30     Dyskusja panelowa dotycząca społecznego aspektu jąkania z elementami  

    form socjoterapeutycznych z udziałem osób jąkających się (warsztat    

   terapeutyczny dla jąkających się pod kierunkiem specjalistów z dziedziny 

   balbutologopedii)  

15.30 ZAMKNI ĘCIE KONFERENCJI (dr Olga K. Przybyla)   

 

MIEJSCE OBRAD  – SALA RADY WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu    
             Śląskiego, Katowice pl. Sejmu Śląskiego (V p.) 

 


