Noty o autorach
Kim Bettens, zawodowo związana z Departamentem Otolaryngologii, Logopedii i Audiologii Ghent University w Belgii. Główny kierunek jej zainteresowań obejmuje problemy
z metajęzykowym uczeniem się, m.in. badanie współzależności pomiędzy problemami
z rozumowaniem przez wnioskowanie i zdolnością do rozumienia na poziomie zdania,
oraz zagadnienia nabywania mowy, a także programowania wczesnych etapów rozwoju
językowego u dzieci.
Jacek Jarosław Błeszyński, prof. UMK dr hab., pedagog i logopeda, kierownik Zakładu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce diagnozy i terapii logopedycznej dzieci ze
spektrum autyzmu, a także komunikacji osób z obniżoną normą intelektualną. W swoim dorobku ma cztery monografie i kilkadziesiąt artykułów opublikowanych w Polsce i za granicą.
Magdalena Boczarska-Jedynak, specjalista neurolog, wieloletni asystent Kliniki
Neurologii Wieku Podeszłego, a następnie Kliniki Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego im. Profesora K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
(2002‒2013). Obecnie dyrektor medyczny Śląskiego Centrum Opieki Długoterminowej
i Rehabilitacji „Ad Finem” w Czernichowie. Prowadzi zlokalizowany tam Ośrodek Leczenia Choroby Parkinsona. Jest jednym z nielicznych specjalistów z zakresu tzw. movement
disorders (zaburzeń ruchowych) i zaburzeń snu. Jej zainteresowania naukowe i działalność
kliniczna obejmują: kompleksowe i nowoczesne leczenie choroby Parkinsona, w tym kwalifikację i prowadzenie chorych po zabiegu głębokiej stymulacji mózgu (DBS) i stymulacji
rdzenia kręgowego (SCS), a także diagnostykę i leczenie chorych z drżeniem o innej etiologii, zaburzeniami chodu, ruchami mimowolnymi (pląsawice, tiki), zaburzeniami pamięci
(choroba Alzheimera i inne zespoły otępienne) a zespołami bólowymi. Jest współautorką
kilkudziestu prac naukowych, publikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach
naukowych, kilku rozdziałów książkowych oraz licznych doniesień zjazdowych. Była uczestnikiem wielu konferencji i warsztatów naukowo-szkoleniowych. Jako konsultant w zakresie
głębokiej stymulacji mózgu współpracuje z ośrodkami klinicznymi.
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Joseph Buyl, zawodowo związany z Departamentem Otolaryngologii, Logopedii i Audiologii Ghent University w Belgii. Jego zainteresowania naukowe dotyczą akustyki i zagadnień
nabywania mowy oraz programowania wczesnych etapów rozwoju językowego u dzieci.
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.
Paul Corthals, prof. dr hab., psycholog kliniczny. Jest kierownikiem Faculty of Education, Health & Social Work, University College Ghent w Belgii oraz szefem Departamentu
Otolaryngologii, Logopedii i Audiologii Uniwersytetu w Gandawie. Jego główne zainteresowania badawcze koncentrują się na klinicznych i logopedycznych problemach kształowania
się mowy, przede wszystkim z perspektywy akustyki. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji
o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym.
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, którą w formie książkowej wydała Biblioteka
Śląska. Laureatka 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.
Kevin Goyvaert, zawodowo związany z Departamentem Otolaryngologii, Logopedii
i Audiologii Ghent University w Belgii. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na
akustyce mowy i zagadnieniach nabywania mowy oraz programowaniu wczesnych etapów
rozwoju językowego u dzieci.
Agnieszka Hankus, mgr biologii, logopeda, neurologopeda, glottodydaktyk, biotechnolog. Zajmuje się diagnozą oraz terapią neurologopedyczną pacjentów z kraniosynostozami,
dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego i chorobami genetycznymi w Centrum Leczenia Zaburzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego i Wspierania Rozwoju Dzieci „Kangur” w Sosnowcu oraz w Przedszkolu nr 43 w Sosnowcu. Jest wykładowcą Uniwersytetu
Śląskiego. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Konsultantów i Doradców Laktacyjnych.
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Prowadzi również terapię opóźnionego rozwoju mowy, dyslalii, zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego, afazji. Zgłębia problemy onkologopedii.
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).
Monika Knychalska-Zbierańska, mgr pedagogiki o specjalności opiekuńczo-wychowawczej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii i neurologopedii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
Ma certyfikat jako instruktor masażu Shantala. Na co dzień pracuje jako audioprotetyk.
Dawid Larysz, doc. dr hab. nauk medycznych, absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i Uniwersytetu Opolskiego, specjalista
neurochirurgii, psycholog. Doświadczony nauczyciel akademicki (wykładowca Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Śląskiego). Pracuje w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie. Oddział Gliwice oraz 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 neuropsychologicznych 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 konsek
wencjami 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 Centralnego Szpitala Klinicznego im. Profesora Kornela Gibiń-
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skiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Wykłada na Podyplomowych
Studiach Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu.
Kristiane M. Van Lierde, zawodowo związana z Departamentem Otolaryngologii,
Logopedii i Audiologii Ghent University w Belgii. W kręgu jej zainteresowań naukowych
mieszczą się zagadnienia akustyki mowy oraz nabywania mowy, a także programowanie
wczesnych etapów rozwoju językowego u dzieci.
Konstancja Lubowiecka, mgr filologii polskiej, o specjalności nauczycielskiej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii i neurologopedii na Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach. W kręgu jej zainteresowań znajduje się praca z dziećmi upośledzonymi
umysłowo, zwłaszcza z zespołem Downa, a także wspomaganie dzieci w zakresie wczesnej
interwencji.
Anke Luyten, Departament Otolaryngologii, Logopedii i Audiologii Ghent University
w Belgii. Główny kierunek jej zainteresowań obejmuje problemy z metajęzykowym uczeniem się, m.in. badanie współzależności pomiędzy problemami z rozumowaniem przez
wnioskowanie i zdolnością do rozumienia na poziomie zdania, a także zagadnienia nabywania mowy oraz programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego u dzieci.
Aurelia Malicka, jest doktorantką w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego,
członkiem Rady Programowej Fundacji SPINA, autorką artykułów na temat mowy dzieci
z rozszczepem kręgosłupa i wodogłowiem. Ukończyła Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne
Logopedii i Medialnej Emisji Głosu na Uniwersytecie Śląskim. Pracuje jako neurologopeda
w Samodzielnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Oświatowym dla Dzieci Niepełnosprawnych
Centrum Rozwoju Dziecka w Katowicach. Prowadzi indywidualną terapię logopedyczną
oraz grupowe zajęcia z logorytmiki.
Izabela Malicka, mgr, logopeda, ukończyła podyplomowe studia w zakresie logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Pracuje w The International
School of Kraków oraz w Przedszkolu „Bajkowa Kraina” w Krakowie. Jej zainteresowania
naukowe koncentrują się głównie na problemach dzieci i dorosłych z różnymi zaburzeniami w komunikowaniu się językowym. Obejmują zagadnienia związane z zaburzeniami
rozwoju mowy u dzieci oraz wczesnej interwencji terapeutycznej. Aktywnie uczestniczyła
w wielu logopedycznych konferencjach naukowych.
Katarzyna Milczanowska, absolwentka logopedii z audiologią Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aktywna członkini Naukowego Koła Logopedów i Audiologów UMCS, przewodnicząca sekcji neurologopedycznej NKLiA UMCS. Pracowała
w Oddziale Neurologicznej Rehabilitacji Dziecięcej w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym
im. prof. Józefa Gębali w Lublinie, gdzie zdobywała doświadczenie i poszerzała wiedzę z zakresu neurologopedii i wczesnej interwencji logopedycznej. Obecnie współpracuje z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, gdzie
prowadzi zajęcia z wczesnej interwencji logopedycznej oraz konsultacje dla rodziców z za-
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kresu trudności orofacjalnych związanych z pobieraniem pokarmów u noworodków. Jej zainteresowania naukowe związane są z zaburzeniami rozwoju mowy, dysfagią oraz wczesną
interwencją logopedyczną w przypadku dzieci wcześnie urodzonych i dzieci z obciążonym
wywiadem okołoporodowym.
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”.
Urszula Mirecka, dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, psycholog, logopeda, adiunkt w Zakładzie Logopedii i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej zainteresowania naukowe obejmują: komunikację (werbalną
oraz niewerbalną) i jej zaburzenia, dyzartrię w mózgowym porażeniu dziecięcym, grafomotorykę i jej zaburzenia. Jest autorką publikacji o charakterze monograficznym: Komunikacja w sytuacji hipnozy (Lublin 2008); Grafomotoryka u dzieci w wieku 7–13 lat (Lublin 2012
[współautor: A. Domagała]); Dyzartria w mózgowym porażeniu dziecięcym (Lublin 2013).
Iwona Nowakowska-Kempna, prof. zw. dr hab., językoznawca i pedagog Akademii
Ignatianum w Krakowie. Wieloletni pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, założycielka Studiów Podyplomowych Logopedii z Terapią Pedagogiczną i Glottodydaktyką
UŚ. Jej zainteresowania naukowe zwrócone są w stronę kognitywizmu. W swoim dorobku
ma kilkadziesiąt publikacji wydanych w Polsce i za granicą.
Jolanta Panasiuk, dr hab., pracuje w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prowadzi badania naukowe z zakresu teorii komunikacji, tekstologii i neurologopedii. Jest autorką ponad 140 publikacji
naukowych, w tym standardów postępowania logopedycznego w przypadkach afazji, pragnozji, alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji. Jest specjalistą z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych chorych neurologicznie, ekspertem w dziedzinie
afazjologii. Pełniła funkcje Sekretarza Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i konsultanta
krajowego w dziedzinie neurologopedii.
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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 pięćdziesiąt artykułów opublikowanych w Polsce i za granicą.
Olga Przybyla, dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, filolog, logopeda,
terapeuta integracji sensorycznej, adiunkt w KDJiLP na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierownik Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach, kierownik Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii
i Medialnej Emisji Głosu. 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, pełniła również funkcję koordynatora projektu NetQues
w Polsce w ramach Network for TuningStandards&Quality of Educ. progs. for SLT in Europe, którego partnerem był Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Agnieszka Rożek, mgr filologii klasycznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu
Śląskiego, absolwentka Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej
Emisji Głosu, specjalność: logopedia i neurologopedia. Zajmuje się diagnozą oraz terapią
neurologopedyczną pacjentów z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego w Centrum
Leczenia Zaburzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego i Wspierania Rozwoju Dzieci „Kangur” w Sosnowcu oraz na Oddziale Neurochirurgicznym Centralnego Szpitala Klinicznego
w Katowicach. Prowadzi również terapię opóźnionego rozwoju mowy, dyslalii oraz zaburzeń
centralnego przetwarzania słuchowego.
Barbara Sambor, mgr sztuki, aktorka, logopeda medialny, neurologopeda, wykładowca
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie. Absolwentka podyplomowych studiów w zakresie logopedii i neurologopedii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się terapią wad wymowy u osób posługujących się zawodowo głosem:
aktorów, lektorów, dziennikarzy.
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Daniel Stompel, absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
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roku jest przewodniczącą Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
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