
  

 

 

 

 
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA: 

ZABURZENIA PŁYNNOŚCI MOWY – TEORIA I PRAKTYKA, 
EDYCJA III 

ROBOCZY  PROGRAM KONFERENCJI  

31 sierpnia 2018, I dzieo konferencji 

8.00-9.00 Rejestracja 

9.00-9.15 Otwarcie konferencji 

 Wykłady mistrzowskie cz. I 
Aula Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego  (Sesja tłumaczona symultanicznie na język angielski lub polski) 

 
9.15- 10.00 

 
dr hab. prof. UMCS Tomasz Woźniak 
Zaburzenia płynności mowy – stan badao i praktyki logopedycznej na początku XXI wieku 
 

 
10.00-10.45 

 
dr Joseph Agius 
W terapii jąkania przepisuję pacjentom humor… i wcale nie żartuję! 

10.45-11.15 Dyskusja 

11.15-11.45 Przerwa na kawę 

 Sesje panelowe  

11.45-13.45 Sesja panelowa  I Sesja panelowa  II Sesja panelowa  III Sesja panelowa  IV 

11.45-12.05 Referaty 
 

mgr Aleksandra Jastrzębowska-Jasioska 
Coaching kluczem do motywacji 
w terapii jąkania u osób dorosłych 

Referaty 
 
dr Maria Faściszewska 
Test Rozwoju Językowego 
(TRJ) w diagnostyce 
logopedycznej dzieci 
jąkających się w wieku 
przedszkolnym i wczesnym 
wieku szkolnym 

Miniseminarium  
 
mgr Selma Saad Merouwe 
„Szycie” terapii na miarę potrzeb osoby 
jąkającej się 
 

*Sesja w języku angielskim (bez 
tłumaczenia) 

 

Warsztaty 
 
dr Joseph Agius 
Humor i  kreatywnośd w terapii jąkania 
 
 
* Tłumaczenie konsekutywne na język 
polski mgr K. Gaweł 
 



  

 

12.05-12.25 mgr Magdalena Ławecka, 
dr Natalia Modko 
Wpływ stymulacji słuchowej 

w kontekście lewouszności na poprawę 

płynności mowy – studia przypadków 

mgr Łukasz Kowalczyk 
Praktyki rodzicielskie 
(zachowania, postawy, style 
wychowania i przywiązania) 
a jąkanie się dzieci. Wstępne 
wyniki badao 

 

12.25-12.45 Dyskusja 
 

Dyskusja 

12.45-13.30 Miniseminarium 
 
 
mgr Aleksandra Boroo 
Możliwości i ograniczenia terapii jąkania 
u dzieci prowadzonej na odległośd 
z wykorzystaniem Internetu 

Miniseminarium  
 
 

dr Krzysztof Szamburski 
mgr  Agnieszka Siwioska  
Metoda wystukiwania sylab 
jako skuteczny sposób 
upłynniania mówienia 
w jąkaniu 

Miniseminarium  
 
mgr Francesca Del Gado 
MIDA – Program terapii jąkania: 
wielowymiarowe, zintegrowane podejście 
do jąkania przy wykorzystaniu sztuki 
 
*Sesja w języku angielskim (bez 
tłumaczenia) 
 

13.30-14.00 Obiad 

14.00-14.45 Sesja posterowa  

 Wykłady mistrzowskie cz. II 
Aula Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego (Sesja tłumaczona symultanicznie na język angielski lub polski) 

14.45 -15.30  
dr Trudy Stewart 
Wsparcie osób jąkających się w procesie zmiany 

15.30-16.15  
dr Mieczysław Chęciek 
Mówienie bardziej płynne czy jąkanie bardziej płynne – rozważania teoretyczne i praktyczne na temat dwóch podejśd w terapii jąkających się (młodzieży 
i dorosłych) 

16.15-16.30 Dyskusja 

16.30-18.00 Sesja panelowa  I Sesja panelowa   II Sesja panelowa  III 



  

 

16.30-17.15 Otwarty panel dyskusyjny  
 
Uczestnicy panelu:  
mgr Grzegorz Chmielewski, mgr Lucyna Jankowska-
Szafarska, mgr Izabela Michta, mgr Katarzyna Ploch, 
mgr Agata Sakwerda 
Wehikuł czasu: co chcielibyśmy powiedzied naszym 
nauczycielom i logopedom o jąkaniu 
 
Panel moderuje dr hab. Katarzyna Węsierska  
 

 

Miniseminarium  
 

 
mgr Jan Dezort 
Ocena i podsumowanie doświadczeo w pracy 
z Palin Parent Rating Scales w Czechach 
 
 
*Sesja  w języku angielskim (bez tłumaczenia) 
 

 

Miniseminarium 
 

mgr Marlena Puchowska 
Transkorowa afazja motoryczna a niepłynnośd 
mówienia 

 

17.15-18.00 Miniseminarium  
 
mgr Aleksandra Krawczyk 
Rozważania etyczne w badaniach i praktyce 
logopedycznej 
 
*Sesja w języku angielskim (bez tłumaczenia) 

Miniseminarium 
 
mgr Justyna Solecka-Głodek  
Umiejętności interpersonalne logopedy 

19.30 UROCZYSTA KOLACJA 

1 września 2018, II dzieo konferencji  

8.00-9.00 Rejestracja 

 Wykłady mistrzowskie cz. III 
Aula Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego (Sesja tłumaczona symultanicznie na język angielski lub polski) 

9.00-9.45  
prof. dr Kurt Eggers 
Funkcje wykonawcze w jąkaniu wczesnodziecięcym 

9.45-10.30  
mgr inż. Benny Ravid 
Ja i jąkanie 

10.30-11.00 Dyskusja 

11.00-11.15  Przerwa na kawę  



  

 

Sesje panelowe 

11.15-13.30 Sesja panelowa  I  Sesja panelowa  II  Sesja panelowa  III  Sesja panelowa  IV  

11.15-11.35 Referaty 
 

dr Mieczysław Chęciek i mgr 
Edwin Bażaoski 
Objawy niepłynności mówienia 

u osób dorosłych oraz propozycje 

terapeutyczne z użyciem 

dominującego  podejścia „mówid 

bardziej płynnie” – studia 

przypadków 

Referaty 
 
mgr Urszula Antooczuk-Grab i mgr 
Grzegorz Chmielewski 
Wsparcie społeczne dla rodzin dzieci 

z niepłynnością w mówieniu 

 

Miniseminarium 
 
 
 
 

mgr Łukasz Kowalczyk 
Postawy i emocje wobec jąkania. 
Modyfikacja modelu góry lodowej 
Sheehana 

Warsztaty 
 
 
 

dr Trudy Stewart: 
Współpraca ze szkołami 
 
* Tłumaczenie konsekutywne na język 
polski mgr K. Gaweł 
 

11.35-11.55 mgr inż. Robert Zielonka 
Jąkanie – objawy, metody oraz 
skutecznośd terapii 

mgr Karolina Jankiewicz i mgr 
Grzegorz Chmielewski 
Wiedza o jąkaniu wśród nauczycieli 

11.55-12.15 dr n. med. Maria Mielnik 
Przebieg początkowego etapu 

rehabilitacji zaburzenia płynności 

mowy u leworęcznej pacjentki 

z afazją motoryczną powstałego 

na skutek lewopółkulowego 

udaru niedokrwiennego 

mgr Aleksandra Krawczyk 
Wyniki badao nad jąkaniem i typowymi 
zaburzeniami płynności mowy u osób 
bilingwalnych, posługujących się 
językiem polskim i angielskim 
 

12.15-12.45 Dyskusja Dyskusja Miniseminarium  
 
mgr Lucyna Jankowska-Szafarska   
Wzmacnianie samoakceptacji 
i poczucia sprawstwa w terapii 
modyfikacji jąkania 

 

12.45-13.30 Miniseminarium I 
 

mgr Dorota Kamioska 
Teoria ograniczeo i jej praktyczne 
zastosowanie w terapii jąkania 

Miniseminarium II 
 

mgr Anna Szerszeoska 
Aspekt dwujęzyczności w pracy 

z jąkającym się dzieckiem i jego rodziną 



  

 

13.30-14.00 Obiad 

14.00-14.45 Sesja posterowa 

 Wykłady mistrzowskie cz. IV 
Aula Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego (Sesja tłumaczona symultanicznie na język angielski lub polski) 

14.45-15.30  
mgr Manon Spruit 
Czy to naprawdę giełkot? Rozpoznanie różnicowe pomiędzy giełkotem, jąkaniem i innymi zaburzeniami 

15.30- 16.15  

dr hab. Katarzyna Węsierska 

Jak najlepiej wspierad dorosłe osoby jąkające się – międzynarodowe wytyczne oparte na dowodach 

16.15-16.30 Zamknięcie konferencji 

 

 
POSTERY 

 
 

P1.TalaHaouili, MA 
Selma SaadMerouwe, MA 
Nadia Brejon-Teitler, PhD. 
 

 

The use of avoidance behaviors by bilingual Lebanese adults who stutter 

Stosowanie strategii unikania przez bilingwalne dorosłe osoby jąkające się z Libanu 

 

 
P2. Joseph Agius, Ed. 
mgr Aleksandra Boroo 
dr hab. Katarzyna Węsierska 

 

Wczesna interwencja w jąkaniu u dzieci – wyniki międzynarodowego sondażu diagnostycznego 

Early intervention in children who stutter around the world: International survey 

 

 

P3.mgr Aleksandra Boroo 

 

Terapia jąkania z cechami giełkotu oraz powiązanych zaburzeo u dziecka we wczesnym wieku szkolnym 

Stuttering therapy with the features of cluttering and related dysfunctions in  a primary school child 



  

 

 

 

P4. dr Maria Faściszewska 

 mgr Jadwiga Tuchowska 

 

Gry i techniki projekcyjne w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji (w tym z jąkaniem) 

Games and projection techniques in the therapy of children with communication disorders (including stuttering) 

 

 
P5.Martine Vanryckeghem, PhD. 
dr hab. Katarzyna Węsierska 
mgr Marta Danielowska 
dr Maria Faściszewska 
mgr Aleksandra Krawczyk 
mgr Jagoda Tuchowska 
 

 

BehaviourAssessment Battery – normalizacja testu do badania dorosłych osób jąkających się 

Behaviour Assessment Battery: Normative Investigation Among Polish Adults Who Do and Do Not Stutter 

 
P6. Kenneth O. St. Louis, PhD. 
dr hab. Katarzyna Węsierska 
dr hab. Irena Polewczyk 
 

 

Zmiana postaw względem jąkania wśród polskich nauczycieli i studentów 

Changing Attitudes Toward Stuttering Among Polish Teachers and University Students 

 

P7. mgr Urszula Modrzyk 

mgr Edyta Saran-Pasoo 

 
Podejście Palin PCI w terapii jąkania u dziecka trójjęzycznego – studium przypadku 

Palin PCI Therapy of stuttering in a trilingual child – a case study 

 

P8. mgr Izabela Michta 
mgr Barbara Zuber 

 

Stawad się swoim własnym terapeutą – rola autoterapii w jąkaniu 

Becoming your own therapist – the role of self-therapy in stuttering 



  

 

 

P9. mgr Danuta Kusz-Marondel 
mgr Katarzyna Ploch 

 
Studium przypadku młodej osoby z giełkotem i jąkaniem 

A case study of a young adult who clutters and stutters 

 

P10. mgr Justyna Sołecka-Głodek 

mgr Joanna Szymczakowska 

 

Terapia grupowa dla dzieci z jąkaniem i ich rodziców – opis procesu 

Group therapy for stuttering children and their parents – description of  the process 

 

 

P11. mgr Justyna Sołecka-Głodek 

 

Terapia interakcyjna rodzic-dziecko Palin PCI – studium przypadku 

Palin Parent-Child Interaction Approach (Palin PCI) – case study 

 

P12. mgr Katarzyna Urbaniak-Głąb 

 

 

Poczucie zdrowienia w diagnozie i terapii osób z zaburzeniami płynności mowy – na przykładzie STORI(J) 

Using the sensation of recovery in the diagnosis and therapy of stuttering – illustrated with an example from STORI-J 

 

 


