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.
Mieczysław Chęciek, dr nauk humanistycznych, pedagog, neurologopeda, nauczyciel
akademicki. Autor Zmodyfikowanego Programu Psychofizjologicnej Terapii Jąkających się,
opracowanego na podstawie wieloletnich doświadczeń w pracy terapeutycznej z jąkającymi
się oraz wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie licznych szkoleń i staży u uznanych specjalistów, m.in. w zakresie terapii jąkania i zaburzeń głosu w ośrodkach logopedyczno-fonia
trycznych w Berlinie Zachodnim, Monachium, Londynie, Oksfordzie. Jego zainteresowania
naukowe koncentrują się na problematyce klinicznych i logopedycznych zagadnień niepłynności mowy (opublikował kilkadziesiąt opracowań na temat różnych aspektów jąkania).
Jest zasłużonym działaczem Polskiego Towarzystawa Logopedycznego, wieloletnim zastępcą
przewodniczącego ZG PTL oraz wieloletnim przewodniczącym SO PTL.
Grażyna Jastrzębowska, dr nauk humanistycznych, logopeda, adiunkt w Zakładzie
Polonistyki Stosowanej Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego.
Od 1993 roku kieruje Pomagisterskim Studium Logopedycznym i Podyplomowym Studium
Terapii Pedagogicznej. Współpracuje z różnymi ośrodkami akademickimi w Polsce, jest
członkiem Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa PAN, członkiem
Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Jest autorką kilkudziesięciu opracowań
naukowych, w tym kilku podręczników, m.in.: Podstawy teorii i diagnozy logopedycznej,
Podstawy logopedii dla studentów logopedii, pedagogiki, psychologii, filologii. Do jej najważniejszych zawodowych osiągnięć należą akademickie podręczniki Logopedia. Pytania i odpowiedzi oraz Podstawy neurologopedii.
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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. Jest autorką 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).
Barbara Kasica, mgr psychologii, surdopedagog, logopeda. Diagnozuje i prowadzi terapię logopedyczną osób z zaburzeniami słuchu i mowy od ponad dwudziestu lat. Jest
kierownikiem Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży
z Wadą Słuchu PZG w Katowicach; koordynatorem „Dźwięków marzeń” Fundacji Orange
województwa śląskiego. Jej główne zainteresowania badawcze dotyczą problemów edukacji
i rehabilitacji głuchych i niedosłyszących. Wygłosiła kilkadziesiąt odczytów na krajowych
i międzynarodowych konferencjach, ma w swoim dorobku kilka artykułów z obszaru surdo
logopedii.
Katarzyna Kasica-Bańkowska, mgr fizjoterapii, logopeda, 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, surdo
logopedii (szczególnie z zakresu terapii dzieci z niedosłuchem centralnym) oraz odżywiania dzieci dysfunkcyjnych. Jest współautorką artykułów na temat centralnych zaburzeń
przetwarzania słuchowego.
Władysława Książek-Bryłowa, prof. dr hab., pracownik Instytutu Filologii Polskiej
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Jest autorką trzech monografii: Wariantywność
polskiej fleksji (współautor. z T. Skubalanką, Wrocław 1992); Wariantywność fleksji w historii i gwarach języka polskiego (Lublin 1994); Wacław Potocki i jego Ogród, ale nieplewiony (Lublin 2009), ponad stu artykułów naukowych oraz opublikowała wiele prac pod
swoją redakcją. Zajmuje się językoznawstwem historycznym i synchronicznym. Ostatnio
podjęła badania z zakresu pragmatyki językowej (przygotowała m.in. zajęcia fakultatywne
z języka pisarzy, roli kobiety w języku i kulturze, języka agresji, języka pisarzy regionu).
Wypromowała doktora i ponad 200 magistrów filologii polskiej, ponad 70 licencjatów.
Prowadzi zajęcia na studiach doktoranckich, magisterskich i licencjackich na kierunku
filologia polska i logopedia. W latach 1996–2002 pełniła funkcję prodziekana Wydziału

Noty o autorach

239

Humanistycznego, 2002–2005 – senatora Senatu UMCS, 1996–2005 – członka Senackiej
Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania. W latach 2000–2012 uczestniczyła w 25 konferencjach naukowych, współorganizowała 8 konferencji z cyklu: „Spotkania Lubelskich Językoznawców” (z Katedrą Języka Polskiego KUL) i 4 konferencje Dni Lublina w Poznaniu
(wraz z UAM i KUL). W latach 2000–2008 była opiekunem Kolegium Nauczycielskiego
w Radomiu. Wielokrotnie brała udział jako recenzentka w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i na stopień naukowy profesora.
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.
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.
Anna Łobos, dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Katedrze Edukacji Muzycznej i Arteterapii Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest absolwentką dziennych studiów magisterskich na Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz absolwentką Studium Pedagogicznego na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych. Należy
do Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Jej zainteresowania naukowe obejmują: językoznawstwo i pedagogikę: język współczesnych mediów masowych i jego wpływ na dzieci
i młodzież; język regionu – miejsce gwary we współczesnej szkole; kultura języka – język
mówiony i pisany dzieci i dorosłych; język w społeczeństwie konsumpcyjnym; literatura
piękna i jej miejsce w dzisiejszym świecie – dziecko w świecie literatury.
Marzena Machoś, dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, filolog, logopeda, specjalista wczesnej logopedii klinicznej, oligofrenopedagog, dogoterapeuta (certy-
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fikat 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.
Maja Patalong-Ogiewa, lekarz, specjalista neurolog, psycholog o specjalności diag
noza i terapia neuropsychologiczna. Jest wykładowcą Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
i Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów Logopedii i Medialnej Emisji Głosu. Specjalność – Neurlologopedia. W swoich zainteresowaniach zawodowych główny nacisk kładzie
na deficyty językowe i kognitywne wynikające z uszkodzenia prawej półkuli mózgu.
Olga Przybyla, dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, filolog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, adiunkt w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury
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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.
David Rowley, honorowy starszy pracownik naukowy Uniwersytetu De Montfort, Leicester w Wielkiej Brytanii. Jego główne zainteresowania badawcze koncentrują się na klinicznych i logopedycznych problemach niepłynności mowy. Jest autorem kilkudziesięciu
publikacji o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym. Przez wiele lat organizował konferencje na temat różnych aspektów jąkania się, m.in. międzynarodowe Oksfordzkie Konferencje Dysfluencji Mowy.
Krystyna Sacher-Szafrańska, pedagog, neurologopeda. Zajmuje się zaburzeniami
komunikacji i mowy na podłożu neurologicznym, anatomicznym i psychogennym. Specjalizuje się w rozwijaniu sprawności komunikacyjnych u dzieci z (ASD) – zaburzeniami
autystycznego spektrum, a także w zaburzeniach płynności mowy. Wykorzystuje w pracy
również (AAC) alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Prowadzi terapie indywidualne oraz grupowe dla: dzieci autystycznych i młodzieży jąkającej się. Ukończyła m.in.
Studia Podyplomowe Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną w Uniwersytecie
Śląskim. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gliwicach.
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.
Renata Tomaszuk-Wieczorek, neurologopeda, wykształcenie zdobywała na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Logopedyczną drogę zawodową rozpoczęła od pracy w Ośrodku Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Mysłowicach. Obecnie pracuje w Centrum Zdrowia w Mikołowie oraz
w Poradni Logopedycznej w Rybniku. Instruktorski Kurs Masażu Shantala był początkiem
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intensywnego wprowadzania masażu (oraz pokrewnych technik) do stosowanej terapii logopedycznej. W 2012 roku została członkiem Polskiego Związku Głuchych.
Joanna Turek, magister pedagogiki. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii i neurologopedii na Uniwersytecie Śląskim. Uczestniczyła w licznych konferencjach
naukowych oraz kursach i szkoleniach z zakresu zaburzeń rozwoju dziecka oraz metod
jego wspierania. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na: problemach rozwijania
sprawności komunikacyjnych u dzieci, zagadnieniach związanych z zaburzeniami rozwoju
mowy u dzieci i trudnościami w uczeniu się. Na co dzień pracuje w jednej z mysłowickich
szkół podstawowych.
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 międzynarodowego czasopisma
„Logopedia” (w bazie ERIH). Jest wybitnym i cenionym specjalistą od wielu lat związanym
z Komisją Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa PAN. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym poświęconych zjawiskom
normatywnym oraz zaburzeniom mowy, m.in. badaniom nt. swoistości narracji schizofrenicznej dzieci i dorosłych (Zaburzenia języka w schizofrenii, 2000; Narracja w schizofrenii,
2005), klinicznym i logopedycznym problemom niepłynności mowy.

