Noty o autorach
Elżbieta Bijak, mgr pedagogiki, neurologopeda, oligofrenopedagog. Pracuje w Szkole
Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Mikołowie oraz w Specjalistycznym
Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu Śląskim. Jest terapeutą mowy podczas specjalistycznych turnusów terapeutycznych dla osób jąkających się organizowanych przez SCTJ
w Wodzisławiu Śląskim.
Renata Danel, dr hab., wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, pedagog, absolwentka
Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach oraz wieloletni jej pedagog. Jako pierwsza w Polsce napisała dysertację doktorską z piosenki i jako pierwsza w Polsce uzyskała tytuł doktora habilitowanego z domeny
wokalistyki rozrywkowej. Jest autorką nowatorskiej metody stymulacji podniebienia miękkiego w procesie kształcenia głosu wokalisty, w formie książkowej wydanej przez Bibliotekę
Śląską. Laureatka licznych prestiżowych nagród na krajowych i międzynarodowych festiwalach piosenki. Uczestniczka licznych konferencji naukowych, autorka wielu wykładów,
referatów i warsztatów wokalnych. Od 2010 roku dyrektor i twórca Studia Wokalistyki Estradowej (swe.katowice.pl) – jedynego o tak zdefiniowanej ofercie dydaktycznej projektu
w Polsce, gdzie kształcą się adepci sztuki wokalnej w AM w Katowicach.
Zuzanna Gryszka-Mędrek, mgr, nauczyciel wczesnoszkolny i przedszkolny, logopeda.
Ukończyła podyplomowe studia w zakresie logopedii i neurologopedii na Uniwersytecie
Śląskim. Pracuje z dziećmi i dorosłymi z różnymi zaburzeniami neurologicznymi. Zainteresowania naukowe koncentruje głównie wokół form i metod komunikacji alternatywnej
i wspomagającej.
Gerlinda Javorčeková, mgr, logopeda w Szkole Specjalnej z Oddziałami Szkoły Życia
(Hawierzów Miasto, Czechy). Zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. W swojej zawodowej pracy uwzględnia holistyczne aspekty
terapii usprawniającej porozumiewanie się, m.in. wymienny system komunikacji obrazkowej VOKS.
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Dorota Kamińska, mgr pedagogiki, neurologopeda. Członek Polskiego Towarzystwa
Logopedycznego (Srebrny Certyfikat PTL); certyfikowany trener programu TOCfE (Theory
of Constraints for Education); terapeuta mowy podczas specjalistycznych turnusów terapeutycznych dla osób jąkających się organizowanych przez Specjalistyczne Centrum Terapii Jąkania w Wodzisławiu Śląskim; konsultant ds. wychowania przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej w MSCDN Wydział w Ciechanowie. Autorka publikacji logopedycznych
z zakresu jąkania, m.in.: Wspomaganie płynności mowy dziecka – profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego (Kraków 2006), Jąkanie – „przywilej” królów? Szczęściem
jest, gdy nasze myśli mogą stać się słowami – czyli słów kilka o jąkaniu („Emocje” 2011, nr 2
i 3), Efektywność terapii osób jąkających się uczestniczących w specjalistycznych turnusach
terapeutycznych („Forum Logopedyczne”, nr 15), Dlaczego dziecko się jąka? – wspomaganie
płynności mowy małego dziecka („Bliżej Przedszkola” 2007, nr 11), a także edukacyjnych,
m.in.: Jak bawić się i uczyć z pasją? zastosowanie narzędzi TOC w pracy z dzieckiem – mini
poradnik jak wychować dziecko twórcze, optymistyczne i ciekawe świata (Kraków 2012).
Katarzyna Kasica-Bańkowska, mgr, logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta SI, dietetyk.
Diagnozuje i prowadzi terapię logopedyczną z elementami integracji sensorycznej z dziećmi
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Prowadzi również zajęcia grupowe rozwijające
umiejętności społeczne i twórcze. Wprowadza swoim podopiecznym – indywidualnie do
ich potrzeb – diety eliminacyjne i suplementację, zapewniając im lepsze funkcjonowanie
w życiu codziennym. Ma zainteresowania badawcze z dziedziny neurologopedii, surdologopedii (szczególnie z zakresu terapii dzieci z niedosłuchem centralnym) oraz odżywiania
dzieci dysfunkcyjnych. Jest współautorką artykułów na temat centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego.
Dawid Larysz, dr nauk medycznych, absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i Uniwersytetu Opolskiego, specjalista neurochirurgii, psycholog. Doświadczony nauczyciel akademicki (wykładowca ŚUM i Uniwersytetu
Śląskiego). Pracuje w Klinice Neurochirurgii ŚUM w Katowicach i w Oddziale Neurochirurgii Dziecięcej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach. Kieruje Centrum Leczenia Zaburzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego i Wspierania
Rozwoju Dzieci „KANGUR”. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Specjalistycznego Koła
Przyjaciół Dzieci z Dyskraniami. Jest autorem i współautorem 34 artykułów w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, autorem 5 rozdziałów w podręcznikach,
współautorem i współredaktorem naukowym podręcznika Neurologopedia dziecięca w teorii
i praktyce. Ma w swoim dorobku ponad 120 wystąpień na konferencjach w kraju i za granicą. Obszarem jego zainteresowań naukowych są: diagnostyka i terapia zaburzeń neuro
psychologicznych u dzieci i dorosłych oraz nowoczesne metody planowania 3D zabiegów
neurochirurgicznych w wirtualnej rzeczywistości, badania jakości życia dzieci HR-QOL
leczonych neurochirurgicznie.
Péter Lajos, prof. dr hab., psycholog kliniczny. Jest kierownikiem Zakładu Logopedii
Wydziału Edukacji Specjalnej na Uniwersytecie Eötvös Loránd „Bárczi Gusztáv” w Budapeszcie. Jego główne zainteresowania badawcze koncentrują się na klinicznych i logopedycznych problemach niepłynności mowy. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji o zasięgu
krajowym oraz międzynarodowym.
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Tatiana Lewicka, mgr pedagogiki, specjalista neurologopeda. Od wielu lat zajmuje się
problematyką schorzeń ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz konsekwencjami ich uszkodzenia. Jest autorką publikacji i wielu szkoleń z tego zakresu. Główny kierunek jej zainteresowań obejmuje dysfagię neurogenną. Zawodowo związana jest z Katedrą
i Kliniką Neurologii SP CSK im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Wykłada na Studiach Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii
i Medialnej Emisji Głosu UŚ w Katowicach.
Marzena Machoś-Nikodem, dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa,
filolog, logopeda, specjalista wczesnej logopedii klinicznej, oligofrenopedagog, dogoterapeuta (certyfikat Fundacji Dogtor). Pracuje w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu oraz w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Zabrzu. Jej zainteresowania
badawcze obejmują: problem akwizycji języka dziecka o obniżonej sprawności intelektualnej, terapię logopedyczną z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną, holistyczne
aspekty terapii usprawniającej porozumiewanie się, zastosowanie terapii kontaktowej przy
udziale psa w rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo.
Elżbieta M. Minczakiewicz, dr nauk humanistycznych, długoletni nauczyciel akademicki, pedagog specjalny, neurologopeda, oligofrenologopeda, muzyk, nauczyciel terapeuta,
terapeuta osób po zabiegu laryngektomii, wolontariusz w hospicjum. Jest autorką wielu książek z zakresu rozwijania i korekty mowy u dzieci i dorosłych, wspomagania rozwoju dzieci
i wychowania młodzieży niepełnosprawnej (przede wszystkim osób z zespołem Downa, autyzmem oraz osób z chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona i osób laryngektomowanych),
a także artykułów, esejów i rozprawek w języku polskim, angielskim, czeskim, niemieckim, rosyjskim i słowackim. Należy do wielu towarzystw naukowych i społecznych, m.in.:
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (PTL), Polskiego Zespołu do Badań Naukowych
nad Upośledzeniem Umysłowym, Międzynarodowej Akademii Rehabilitacji Rozwojowej
w Monachium i Polskiego Stowarzyszenia Montessori (AMI), Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Polskiego Towarzystwa do Walki z Kalectwem
(PTWK), Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Towarzystwa Kultury Języka, Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”.
Józef Oczadły, logopeda z ponaddwudziestoletnim zawodowym doświadczeniem.
Ukończył Studium Logopedii Szkolnej w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Katowicach, prowadzone według programu prof. Leona Kaczmarka, a następnie Podyplomowe
Studium Logopedii na Uniwersytecie Śląskim oraz neurologopedię. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Katowicach oraz w resorcie służby zdrowia. Od siedemnastu lat współpracuje z podyplomowymi studiami logopedycznymi Uniwersytetu Śląskiego.
W latach 1995–2005 był asystentem w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy
Powszechnej w Warszawie – Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach. Od
wielu lat pomaga dzieciom niepełnosprawnym w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjno-Oświatowym „Odrodzenie”. Jest aktywnym członkiem Zarządu Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przy ZG PTL. Jest autorem m.in. polskiej wersji czeskiej serii pomocy
dydaktyczno-logopedycznych dr Karli Svobodovej i dr Dany Kutalkovej.
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Danuta Pluta-Wojciechowska, prof. UŚ dr hab., pracownik Zakładu Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także
czynny logopeda, pracujący w poradni logopedycznej Zakładu Ortodoncji Katedry Stomatologii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce diagnozy i terapii logopedycznej
dzieci z wadami twarzoczaszki, w tym wczesnej interwencji, rozwoju czynności przestrzeni
orofacjalnej, patofonetyki, a także zaburzeń wymowy w kontekście logopedii artystycznej.
Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Forum Logopedyczne”. Od 2007 roku jako członek wchodzi w skład Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa PAN.
W 2009 roku została powołana do Komisji ds. Neurologopedii, funkcjonującej przy Ministerstwie Zdrowia. Od wielu lat jest działaczem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego,
obecnie pełni funkcję zastępcy przewodniczącego ZG PTL. W swoim dorobku ma trzy
monografie i ponad 50 artykułów opublikowanych w Polsce i za granicą.
Olga Przybyla, dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, filolog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, adiunkt w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury
Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierownik Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu UŚ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problemach pragmalingwistyki, dydaktyki języka,
neurolingwistyki, w tym specyficznych i niespecyficznych zaburzeń mowy i rozwoju języka,
diagnozy i terapii logopedycznej z elementami integracji sensorycznej oraz surdologopedii
(szczególnie diagnozy i terapii osób z APD). Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu językoznawstwa, edukacji polonistycznej oraz logopedii, w tym monografii Akty
mowy w języku nauczyciela (Katowice 2004), redaktorem „Logopedii Silesiany”. W latach
2003–2010 pełniła funkcję naukowego opiekuna Polonistycznego Koła Młodych Dydaktyków. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w Lublinie,
konsultantem merytorycznym Podyplomowych Studiów Logopedii Uniwersytetu Rzeszowskiego, pełni również funkcję koordynatora projektu NetQues w Polsce, którego partnerem
jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Agnieszka Rożek, mgr, absolwentka Filologii Klasycznej na Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu Śląskiego oraz Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu, specjalność: logopedia i neurologopedia. Zajmuje się diagnozą oraz
terapią neurologopedyczną pacjentów z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego.
Prowadzi terapię opóźnionego rozwoju mowy, dyslalii i zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci w Centrum Diagnostyki i Terapii „In Corpore” w Katowicach.
Małgorzata Stando-Pawlik, mgr pedagogiki o specjalności: zintegrowana edukacja
wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną. Ukończyła studia podyplomowe
z zakresu logopedii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Ma certyfikat jako instruktor masażu Shantala. Pracuje jako logopeda w Przedszkolu Miejskim nr 29
w Sosnowcu, którego jest również wicedyrektorem. Uczestniczyła w wielu konferencjach
naukowych oraz kursach i szkoleniach z zakresu zaburzeń rozwoju dziecka i metod jego
wspierania. Jej zainteresowania naukowe obejmują następujące zagadnienia: atypowy rozwój
mózgu i związane z nim zaburzenia rozwoju, zaburzenia rozwoju mowy u dzieci, wczesna
interwencja terapeutyczna, metody wspierania rozwoju, terapia pedagogiczna.
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Leszek Szewczyk, dr hab. nauk teologicznych w zakresie homiletyki, prezbiter archidiecezji katowickiej, dyplomowany logopeda. Jest adiunktem w Zakładzie Liturgiki i Homiletyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W swym dorobku ma
m.in. publikacje: Recepcja liturgicznego wymiaru homilii. Studium homiletyczne w świetle
przepowiadania kapłanów archidiecezji katowickiej w latach 1972–1999 (Katowice 2003); Odnowa przepowiadania słowa Bożego w (archi)diecezji katowickiej po Soborze Watykańskim II.
Studium homiletyczne (Katowice 2009).
Anna Szmal, mgr, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Katowicach.
W roku 2010 ukończyła Podyplomowe Studia Logopedyczne w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W latach 2011–2012 pracowała jako logopeda w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu
(Oddział Rehabilitacji Neurologicznej). Dodatkowo prowadziła zajęcia grupowe oraz terapię indywidualną z dziećmi w Przedszkolu Miejskim nr 3 oraz nr 40 w Sosnowcu. Obecnie
pracuje w Przedszkolu Miejskim nr 28 w Sosnowcu.
Eva Tesárková, mgr, logopeda w Szkole Specjalnej z Oddziałami Szkoły Życia (Hawierzów Miasto, Czechy). Od kilkunastu lat swoim doświadczeniem wspomaga rozwój dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej. Pracuje przede wszystkim z dziećmi autystycznymi. W swojej
zawodowej pracy uwzględnia holistyczne aspekty terapii usprawniającej porozumiewanie
się, m.in. wymienny system komunikacji obrazkowej VOKS.
Justyna Toronczak, mgr psychologii, logopeda i psychoterapeuta. W 2004 roku ukończyła studia psychologiczne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu psychoterapii, psychoedukacji i rozwoju osobistego. W latach 2009–2011 ukończyła pierwszy stopień psychodramy
w Śląskiej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Gliwicach, która podlega pod Instytut
Psychodramy w Krakowie. Wygłaszała referaty i prowadziła warsztaty na wielu konferencjach o zasięgu ogólnopolskim, m.in. w marcu 2011 roku prowadziła warsztaty naukowo-szkoleniowe w ramach III Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Logopedycznej Konferencji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pt.: „Życie z relaksem – relaksacyjne
techniki w ćwiczeniach”. W czerwcu 2013 roku ukończy czteroletni kurs psychoterapii psychodynamicznej w Śląskiej Szkole Psychoterapii w Gliwicach.
Tomasz Woźniak, prof. UMCS dr hab., pracownik Zakładu Logopedii i Językoznawstwa
Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Przewodniczący ZG Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Redaktor naczelny czasopisma „Logopedia” (w bazie
ERIH). Wybitny i ceniony specjalista od wielu lat związany z Komisją Rozwoju i Zaburzeń
Mowy Komitetu Językoznawstwa PAN. Autor kilkudziesięciu publikacji o zasięgu krajowym
oraz międzynarodowym poświęconych zjawiskom normatywnym oraz zaburzeniom mowy,
m.in. badaniom nt. swoistości narracji schizofrenicznej dzieci i dorosłych, klinicznym i logopedycznym problemom niepłynności mowy.

