
Szanowni Państwo, 
 
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w webinarach organizowanych z okazji Światowego 
Dnia Świadomości Jąkania pod hasłem Podróż wśród słów – o wytrwałości i przezwyciężaniu 
przeszkód. 
Journey of Words – Resilience and Bouncing Back”. 
 
Zaproszenie kierujemy do logopedów, psychologów, pedagogów, studentów logopedii, do 
rodziców dzieci jąkających się, ale również do osób zainteresowanych tematyką jąkania.  
 
Link do wydarzenia:  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NmUyOGJjZTMtNjMyMC00ZThjLWEzNDktZjkwYjczZDM0OGE3%40threa
d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-
af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%222274938c-48a8-4943-a255-
3b8690e51276%22%7d 
 
PROGRAM SPOTKANIA 
22.10.2020  
 

 godzina  10.30-  11.20 
 
dr Maria Faściszewska 
Z życia wzięte– udzielanie wsparcia dziecku jąkającemu się w wieku przedszkolnym  (45 
min). 
 

 godzina  11.30- 12. 15 
 
mgr Anna Szerszeńska 
„Tymon i piłka w grze” – dziecko jąkające się w grupie rówieśniczej (45 min). 
 

 godzina  12.25 – 13.10 
 
dr Anna Walencik - Topiłko 
Znam prozodię i nie zawaham się jej użyć. O skutecznych sposobach wpływania na 
płynność mowy (45 min). 
 
Organizatorzy 
Dr Maria Faściszewska 
Dr Anna Walencik-Topiłko.  
 
Kilka słów o prelegentkach 
 
Maria Faściszewska – doktor nauk humanistycznych, filolog polski i rosyjski, neurologopeda, 
surdologopeda. Przez wiele lat związana z PPP numer 7, czy Specjalistycznym Ośrodkiem 
Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z wadą słuchu w Gdańsku. Od 2016 roku pracuje 
jako adiunkt w Instytucie Logopedii na Uniwersytecie Gdańskim. W 2020 roku rozpoczęła 



Europejską Kliniczną Specjalizację Zaburzeń Płynności Mowy (European Clinical Specialization 
in Fluency Disorders – ECSF). Autorka wielu artykułów na temat zaburzeń płynności mowy, 
jąkania i giełkotu oraz książki Jąkanie. Wypowiedzi dialogowe i narracyjne osób jąkających się 
(2020). Uczestniczyła w wielu konferencjach i szkoleniach na temat zaburzeń płynności mowy 
zarówno polskich jak i międzynarodowych. Jest współautorką (razem z Jagodą Tuchowską) 
pomocy Co u Ciebie? Kostki terapeutyczno-dramowe dla dzieci z trudnościami 
komunikacyjnymi w wieku od 6 do 12 lat (w okresie latencji).  
 
Anna Szerszeńska – specjalistka praktykująca w Warszawie. Zarówno tytuł logopedy (1991) i 
neurologopedy (2002) uzyskała na Uniwersytecie Gdańskim, z którym związana też była jako 
wykładowca. Pracowała także w Akademii Pedagogiki Specjalnej, gdzie prowadziła zajęcia z 
balbutologopedii. Jej zainteresowania od początku koncentrowały się na zaburzeniach 
płynności mowy. Była stypendystką rządu francuskiego (2001), a w 2011 uzyskała francuski 
tytuł logopedy i neurologopedy. Jej autorką poradnika dla rodziców dzieci jąkających się           
„Jąkanie to nie wyrok” (2013) oraz książki „ Tymon i piłka w grze (2020), która pozwala 
dzieciom i ich bliskim zrozumieć jąkanie. W 2016 roku ukończyła Europejską Kliniczną 
Specjalizację Zaburzeń Płynności Mowy (European Clinical Specialization in Fluency Disorders 
– ECSF). Obecnie pełni funkcję mentora w tym programie. Ukończyła szkolenie prowadzone 
przez specjalistów z Francji, Belgii, Niemiec, Irlandii, USA, Wielkiej Brytanii i Malty.  
 
Anna Walencik-Topiłko – doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny 
Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt w Instytucie Logopedii UG, kierownik Podyplomowego 
Studium Emisji i Higieny Głosu UG. Z wykształcenia językoznawca, logopeda (neurologopeda, 
logorytmik, specjalista w zakresie emisji głosu). Od blisko trzydziestu lat zajmuje się logopedią 
zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Jest autorką licznych publikacji naukowych, a także 
współautorką podręczników akademickich z logopedii i neurologopedii. Opracowała programy 
multimedialne Czytam i piszę oraz Logorytmikę, jak też multimedialny kurs dla logopedów na 
DVD Logorytmika. Opiekun merytoryczny pakietu programów multimedialnych Logopedia 
Pro (Wydawnictwo Nowa Era). Redaktor merytoryczna i autorka współpracująca z Forum 
Logopedy. Twórca piosenek, wierszyków i opowiadań logopedycznych.  Prowadzi gabinet 
logopedyczny, w którym na diagnozę i terapię przyjmuje pacjentów dorosłych oraz dzieci 
(zróżnicowane zaburzenia komunikacji językowej, w tym jąkanie). Trener i szkoleniowiec – 
współpracuje z licznymi ośrodkami prowadzącymi kursy i zajęcia dla różnych środowisk 
zawodowych, również w formie online i webinarów.  


