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Międzynarodowa konferencja logopedyczna poświęcona zaburzeniom płynności 

mowy była kolejną już z cyklu konferencji kierowych do szerokiego grona odbiorców – 

teoretyków i praktyków w dziedzinie logopedii, jak również środowiska osób zmagających 

się z zaburzeniami płynności mowy. Celem wspomnianego cyklu konferencji jest przede 

wszystkim upowszechnianie osiągnięć oraz najnowszych wyników badań w zakresie 

subdyscypliny logopedii – balbutologopedii, a także prezentowanie efektów działalności 

naukowo-badawczej śląskiego ośrodka logopedycznego. 

Trwająca dwa dni konferencja została tak zaplanowana, aby transfer wiedzy 

i doświadczenia miał wymiar możliwie największy. Oprócz wykładów mistrzowskich 

wygłoszonych przez wybitne polskie i zagraniczne autorytety w dziedzinie zaburzeń 

płynności mowy, uczestnicy mogli wysłuchać wykładów ekspertów reprezentujących 

środowisko osób zmagających się z tymi problemami. Na sukces tej konferencji złożyły 

się nie tylko wystąpienia wybitnych ekspertów (by wspomnieć tylko kilku: Florence 

Myers, Martine Vanryckeghem, Isabella Reichel, Jane Harley, Krzysztof Szamburski, 

Karel Neubauer, czy Hana Lacikova), ale także  to, co działo się podczas warsztatów, 

miniseminariów, w czasie prezentacji referatów czy posterów. W programie konferencji 

znalazły się wystąpienia (prezentacje, postery, miniseminaria i warsztaty) przygotowane 

przez teoretyków i praktyków specjalizujących się w zaburzeniach płynności mowy, 

którzy reprezentowali ośrodki naukowo-badawcze – zarówno krajowe (Kraków, 

Warszawa, Lublin, Gdańsk, Łódź, Olsztyn), jak i zagraniczne (Austria, Czechy, Izrael, 

Liban, Niemcy, Wielka Brytania, Słowacja, Szwecja, USA). Konferencja miała charakter 

przeglądowy, omawiane były następujące grupy tematyczne związane z problematyką 

zaburzeń płynności mowy: (1) Prezentacja wyników badań naukowych związanych z 

jąkaniem, giełkotem; (2) Diagnozowanie jąkania, giełkotu i innych niepłynności – metody 

i narzędzia diagnostyczne; (3) Terapia zaburzeń płynności mowy, metody i strategie 



interwencji logopedycznej; (4) Strategie profilaktyczne; (5) Interdyscyplinarność 

oddziaływań w interwencji logopedycznej w balbutologopedii; (6) Zastosowanie 

współczesnych technologii w diagnozie i terapii zaburzeń płynności mowy; (7) 

Środowiskowe wsparcie osób z zaburzeniami płynności mowy; (8) Skuteczny logopeda – 

doskonalenie zawodowe.  

Przy okazji konferencji miało miejsce wręczenie dwu młodym polskim badaczkom 

grantów im. profesora Gene’a J. Bruttena oraz znanemu specjaliście z zakresu zaburzeń 

płynności mowy – dr. Mieczysławowi Chęćkowi – nagrody im. ksa. dra Stanisława 

Wilczewskiego.  

Wydarzenia towarzyszące tej konferencji w ramach kampanii Labirynty 

komunikacji złożyły się na jej unikalny społeczno-edukacyjny wymiar.  
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