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Za-za-za-zapraszamy do 

magicznego świata bajek 
o jąkających się bohaterach…

…czyli jak z pomocą wolontariuszek z Klubu ludzi 

mówiących i studentek UŚ dzieci tworzyły swoje 

bajki, by zmieniać sposób myślenia o inności



Projekt: „Bajki o jąkających 

się bohaterach”

 Projekt powstał podczas jednego ze spotkań Klubu ludzi 
mówiących (grupa samopomocowa dla osób jąkających się 
działająca przy IJP UŚ) 

 Koordynatorki projektu to dr Katarzyna Węsierska (UŚ, 
Centrum Logopedyczne w Katowicach) oraz Aleksandra 
Krawczyk (University of Central Florida, USA)

 Dzieci jąkające się z pomocą klubowiczek-wolontariuszek 
oraz studentek UŚ tworzyły bajki o jąkających się 
bohaterach

 Postery z bajkami zostały zaprezentowane podczas 
„Labiryntów Komunikacji” 28 sierpnia 2016 roku na  
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego oraz 
podczas wystawy w CINiBA (listopad-grudzień 2016)



Inspiracje 

Inspiracją dla tego projektu 
były bajki autorstwa Eelco
de Geusa i Petera 
Schneidera, które 
poruszając problematykę 
jąkania, pokazują jak 
pozytywna narracja może 
wpływać na zmianę 
sposobu postrzegania 
jąkania.



Robocze spotkanie w Centrum 

Logopedycznym w Katowicach 

Dr Katarzyna Węsierska na przykładzie 

bajki wolontariuszek prezentuje projekt 

Burza mózgów: Po co  wymyślać 

bajkę? 



Dzieci  z pomocą studentek pracują nad 

koncepcjami swoich bajek...



…studentki pilnie słuchają i spisują 

pomysły dzieci 



Michał w roli ilustratora swojej 

bajki…



Prezentacja bajek na 

Uniwersytecie Śląskim 

Labirynty Komunikacji,  28.08.2016 r.



Wystawa bajek w CINiBA: 

Centrum Informacji Naukowej 

i Bibliotece Akademickiej 

Wystawa: listopad – grudzień 2016 roku

Uroczysty finisaż wystawy: 9 grudnia 2016 roku 





Bajka Agnieszki



Bajka Dorotki 



Bajka Krzysia 



Bajka Michała  



Bajka Mikołaja 



Bajka Pawła 



Bajka 

wolontariuszek: 

Izy, Kasi i Zosi 



W projekcie „Bajki” 

udział wzięli: 

Wspaniali młodzi ludzie – twórcy bajek:  

 Michał Lasak

 Agnieszka Leczkowska

 Krzysztof Olszewski 

 Paweł Maciaszczyk  

 Dorota Węgrzyn 

 Mikołaj Wolny



W projekcie „Bajki” 

udział wzięły: 

Studentki Uniwersytetu Śląskiego – kierunek 
Komunikacja Promocyjna i Kryzysowa, 
poradnictwo logopedyczne:

 Małgorzata Bąk 

 Kinga Klepacka  

 Karolina Knapik

 Paulina Piernikarczyk

 Izabela Porwoł 

 Katarzyna Romaniuk

 Marta Staroń 



W projekcie „Bajki” 

udział wzięły: 

Wolontariuszki – liderki  Klubu ludzi 

mówiących: 

 Zofia Byszewska

 Izabela Michta 

 Katarzyna Mrozik 



W projekcie „Bajki” 

udział wzięły: 

Projekt koordynowały terapeutki: 

 dr Katarzyna Węsierska, mgr Bogumiła Wilk we 
współpracy z Aleksandrą Krawczyk, BSc

Konsultacji językowej treści bajek dokonały:

mgr Agata Laszczyńska

mgr Monika Pakura

dr Katarzyna Węsierska

Magdalena Wnuk




