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Wprowadzenie

Różne warunki wpływają na naturę, jakość i stan umiejętności komunikowania 
się człowieka z otaczającą go rzeczywistością; komunikowania szeroko interpreto-
wanego, które nierzadko wykracza poza istnienie tego, co nazwać by można „języ-
kiem ludzkim”1. Logopedia jest jedną z naukowych dyscyplin, która w teorii i prak-
tyce poszukuje interpretacji dla rozpoznania i opisu zdolności porozumiewania się 
ludzi ze sobą na wszystkich etapach rozwoju jednostki i w odmiennych aspektach 
jej funkcjonowania w świecie. Łączy w jedną całość dotychczasową wiedzę logope-
dyczną, osiągnięcia lingwistyki, dyscyplin medycznych, psychologii i pedagogiki, 
dążąc do rozwoju badań nad poznawczymi i interakcyjnymi możliwościami czło-
wieka. Idee i koncepcje wielu obszarów naukowych umożliwiają interdyscyplinarne 
podejście do diagnozy i terapii. Pozwalają stworzyć pełny model opisu poziomu roz-
woju mowy i dokonać interpretacji poszczególnych jej zaburzeń z wielu perspektyw. 
Wiedza lingwistyczna, medyczna, biologiczna, psychologiczna oraz pedagogiczna 
daje podstawy postępowania terapeutycznego z dzieckiem i osobą dorosłą. Żadna 
z tych dyscyplin, rozpatrywana oddzielnie, nie pozwala na kompetentną diagnozę 
zachowań ludzkich związanych z językiem, a tym bardziej na budowanie programów 
terapii zaburzeń języka i mowy.

Uświadomienie sobie umiejętności nabywania zdolności porozumiewania się, 
siły oraz potrzeby jego oddziaływania wskazuje na bogactwo i różnorodność ele-
mentów szeroko rozumianych ludzkich zachowań komunikacyjnych, które od lat 
są przedmiotem zainteresowania zarówno teoretyków, jak i praktyków dziedziny 
wychowania w słowie2. Obserwacja słowa w różnych jego realizacjach, odkrywanie 

1 Określenie „język ludzki” przyjmuję za Franciszkiem Gruczą (1993), który wprowadził je 
w interpretacyjnych rozważaniach nt. Zagadnienia ontologii lingwistycznej: o językach ludzkich i ich 
(rzeczywistym) istnieniu. W: Opuscula Logopaedica in honorem Leonis Kaczmarek. Red. J. Bart-
miński, S. Grabias, B.L.J. Kaczmarek, M. Łesiów, T. Woźniak (sekretarz). Lublin, Wydaw-
nictwo UMCS 1993, s. 25–47.

2 Gr. logos ‘słowo’ + paideia ‘ wychowanie’ = logopedia.
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przyczyn sprawiających, że człowiek zaczyna używać języka, znajdują swoje odzwier-
ciedlenie w logopedycznej debacie nad naturą ludzkiego porozumiewania się.

Bogactwo myśli i idea badawczych poszukiwań łączyć mają autorów „Logope-
dii Silesiany”, która w swoich założeniach ma być naukowym forum sprzyjającym 
zarówno rozwijaniu logopedycznej nauki, jak i upowszechnianiu logopedycznej 
kultury.

Naszym celem jest prezentowanie dokonań i przemyśleń współczesnych tera-
peutów mowy i  języka z  kraju i  zagranicy oraz promowanie logopedycznego 
dorobku osób współpracujących od kilkunastu lat z prężnie działającymi pody-
plomowymi studiami logopedii na Uniwersytecie Śląskim. Od 2008 roku z dużym 
sukcesem organizujemy konferencje o międzynarodowym i ogólnopolskim zasięgu. 
Idea Logopedycznych Dni Uniwersytetu Śląskiego, w ramach których odbywają się 
warsztaty naukowo-szkoleniowe i Międzynarodowa Interdyscyplinarna Naukowa 
Konferencja Logopedyczna oraz konferencje z okazji Światowego Dnia Osób Jąka-
jących się z cyklu „Świat, który rozumie jąkanie”, stały się przyczynkiem do spotkań 
przedstawicieli świata nauki i zawodowej praktyki. Środowisko Uniwersytetu Ślą-
skiego potrzebowało periodyku, który prezentowałby pokłosie wieloletniej wymia-
ny wiedzy i doświadczeń między przedstawicielami myśli logopedycznej z kraju 
i zagranicy, zjednoczonymi wspólną ideą terapii mowy oraz opisu zaburzeń mowy 
i języka. Wszak różne warunki wpływają na naturę i poziom języka. Odmiennie 
będzie obrazować językiem myślenie i odzwierciedlać swój pogląd na świat człowiek 
zdrowy i harmonijnie się rozwijający, inaczej zaś przedstawiać się będzie sytuacja 
człowieka z zaburzeniami uwarunkowanymi uszkodzeniami ośrodkowego układu 
nerwowego lub z jego dysfunkcjami.

Problematyka pierwszego tomu ukazuje interdyscyplinarny charakter postę-
powania logopedycznego i obejmuje swym obszarem perspektywę medycznego, 
lingwistycznego, psychologicznego oraz pedagogicznego opisu mowy w rozwoju 
i w zaburzeniach.

Artykuły zgromadzone w tomie zawierają wiele cennych teoretycznych wnio-
sków i praktycznych rozwiązań, które ułożono w całość składającą się z trzech zasad-
niczych części.

Pierwszą część stanowią teksty, których autorzy z kraju i zagranicy prezentują 
zagadnienia z zakresu logopedii jako nauki i kierunku studiów. Omawiane zagad-
nienia dotyczą zarówno teoretycznej myśli, jak i strategii badawczo-metodyczno-
-organizacyjnych. Tworzona jest zatem nowa logopedyczna rzeczywistość, mocno 
osadzona w tradycjach dyscypliny. W podrozdziale Logopedia zagraniczna, otwie-
rającym pierwszą część zatytułowaną Prace naukowo-badawcze, zamieszczono dwa 
artykuły. Pierwszy z nich przedstawia pracę z uczniem o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych czeskich logopedów (Gerlindy Javorčekovej i Evy Tesarkovej). Pokrót-
ce opisane zostały zasady opieki logopedycznej w regionie śląsko-morawskim. 
Zaprezentowano również alternatywny system komunikacji obrazkowej VOKS, 
włączany w postępowanie logopedyczne z uczniami szkół specjalnych.
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Z kolei artykuł węgierskiego terapeuty mowy i języka oraz psychologa klinicz-
nego Petera Lajosa wpisuje się w bogaty, wieloaspektowy nurt badań nad zaburze-
niami płynności mowy. W szkicu omówiono studium przypadku trzynastoletnie-
go jąkającego się chłopca, u którego przyczyną zaburzenia stały się traumatyczne 
doświadczenia z wczesnego dzieciństwa.

Podrozdział drugi – Logopedia polska – obejmuje problematykę akwizycji mowy, 
opisu jej zaburzeń oraz rozważań nad zagadnieniami rozwoju i kształcenia języka 
z różnych perspektyw badawczych. Autorzy wyjaśniają etiologię zaburzeń, ukazując 
etapy postępowania logopedycznego w perspektywie propozycji uporządkowania 
różnego rodzaju złożonych zjawisk występujących w nienormatywnych realiza-
cjach fonemów (Danuta Pluta-Wojciechowska), wskazują wpływ nieprawidłowo-
ści w budowie czaszki na zaburzenia rozwoju mowy dzieci (Dawid Larysz) wraz 
z dysfunkcjami wpływającymi na rozwój psychomotoryczny i społeczny dziecka 
(Olga Przybyla i Małgorzata Stando-Pawlik). Badacze kierują również uwagę na 
inne determinanty istotne dla procesu kształtowania się mowy i rozwoju języka 
dziecka, podkreślają m.in. rolę sygnałów dźwiękonaśladowczych (Elżbieta Maria 
Minczakiewicz), a także skupiają się na aspekcie żywienia dzieci z dysfunkcjami 
neurologicznymi (Katarzyna Kasica-Bańkowska). Wśród rozważań znalazły się 
ponadto odniesienia do znaczenia terapii logopedycznej w kształceniu kaznodzie-
jów (Leszek Szewczyk) oraz uwagi na temat rezonansu w perspektywie rejestrów 
głosowych (Renata Danel).

Część druga – zatytułowana Studia z praktyki logopedycznej – została pomy-
ślana jako zbiór artykułów przydatnych logopedzie w jego zawodowej praktyce. 
Zaprezentowane szkice łączą różne koncepcje na temat postępowania diagnostycz-
nego i terapeutycznego, wynikające z praktycznych doświadczeń, podbudowane 
niezbędną teoretyczną wiedzę z zakresu logopedii. W części tej znalazły się studia 
przypadków oraz opisy efektów terapeutycznych oddziaływań. Interesujące sposoby 
wykorzystania doświadczeń wypływających z wiedzy odnajdziemy w opisie postę-
powania: z pacjentem z zespołem Gregga (Elżbieta Maria Minczakiewicz), z pacjen-
tem po urazie mózgu (Tatiana Lewicka, Anna Szmal), z dzieckiem z mózgowym 
porażeniem dziecięcym (Zuzanna Gryszka-Mędrek). W propozycji oddziaływań 
terapeutycznych znalazły się: dogoterapia (Marzena Machoś-Nikodem) oraz wie-
loaspektowa terapia jąkania (Elżbieta Bijak, Justyna Toronczak).

W ostatniej, trzeciej części tomu, obejmującej Materiały, pomoce, sprawozdania, 
zostały zamieszczone propozycje metodyczne przydatne w codziennej logopedycz-
nej praktyce: scenariusze zajęć z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających 
metod komunikacji w pracy z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym 
(Zuzanna Gryszka-Mędrek). Część ta zawiera również sprawozdania z naukowych 
konferencji: z konferencji z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających się z cyklu 
„Świat, który rozumie jąkanie”, organizowanych w latach 2008–2010 (Elżbieta Bijak, 
Dorota Kamińska) oraz z Logopedycznych Dni Uniwersytetu Śląskiego odbywają-
cych się w latach 2009–2011 (Agnieszka Rożek). Tom zamyka opis celów i założeń 
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projektu Network for Tuning Standards and Quality of Education programmes 
for Speach and Language Therapists in Europe (Olga Przybyla, Tomasz Woźniak).

* * *

Oddając w ręce Czytelników pierwszy tom „Logopedii Silesiany”, mamy nadzie-
ję, że rozważania teoretyczno-kazuistyczne zawarte w publikacji przyczynią się do 
doskonalenia terapeutycznego warsztatu, a nowo powstałe pismo otworzy możli-
wość prezentacji dokonań i przemyśleń wszystkim osobom zainteresowanym logo-
pedią jako nauką o biologicznych uwarunkowaniach języka i zachowań językowych 
oraz opisem relacji między mową, myśleniem a rzeczywistością wyrażaną językiem.

Olga Przybyla
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twarzania słuchowego.

Dawid Larysz, dr nauk medycznych, absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uni-
wersytetu Medycznego w Katowicach i Uniwersytetu Opolskiego, specjalista neurochirur-
gii, psycholog. Doświadczony nauczyciel akademicki (wykładowca ŚUM i Uniwersytetu 
Śląskiego). Pracuje w Klinice Neurochirurgii ŚUM w Katowicach i w Oddziale Neurochi-
rurgii Dziecięcej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowi-
cach. 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 recenzowa-
nych 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 gra-
nicą. 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 Buda-
peszcie. Jego główne zainteresowania badawcze koncentrują się na klinicznych i logope-
dycznych 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 konsekwen-
cjami ich uszkodzenia. Jest autorką publikacji i wielu szkoleń z tego zakresu. Główny kie-
runek jej zainteresowań obejmuje dysfagię neurogenną. Zawodowo związana jest z Katedrą 
i Kliniką Neurologii SP CSK im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycz-
nego 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, dogotera-
peuta (certyfikat Fundacji Dogtor). Pracuje w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Zabrzu oraz w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Zabrzu. Jej zainteresowania 
badawcze obejmują: problem akwizycji języka dziecka o obniżonej sprawności intelektu-
alnej, 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 akade-
micki, pedagog specjalny, neurologopeda, oligofrenologopeda, muzyk, nauczyciel terapeuta, 
terapeuta osób po zabiegu laryngektomii, wolontariusz w hospicjum. Jest autorką wielu ksią-
żek z zakresu rozwijania i korekty mowy u dzieci i dorosłych, wspomagania rozwoju dzieci 
i wychowania młodzieży niepełnosprawnej (przede wszystkim osób z zespołem Downa, au-
tyzmem oraz osób z chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona i osób laryngektomowanych), 
a także artykułów, esejów i rozprawek w języku polskim, angielskim, czeskim, niemiec-
kim, 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 Psycho-
logicznego, Towarzystwa Kultury Języka, Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób z Ze-
społem Downa „Bardziej Kochani”.

Józef Oczadły, logopeda z  ponaddwudziestoletnim zawodowym doświadczeniem. 
Ukończył Studium Logopedii Szkolnej w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Katowi-
cach, prowadzone według programu prof. Leona Kaczmarka, a następnie Podyplomowe 
Studium Logopedii na Uniwersytecie Śląskim oraz neurologopedię. Pracuje w Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w Katowicach oraz w resorcie służby zdrowia. Od siedemna-
stu 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 Pol-
skiego Towarzystwa Logopedycznego. Przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego Ko-
misji 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 Socjolingwi-
styki i Społecznych Praktyk Komunikowania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także 
czynny logopeda, pracujący w poradni logopedycznej Zakładu Ortodoncji Katedry Stoma-
tologii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jej zain-
teresowania 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 czło-
nek wchodzi w skład Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa PAN. 
W 2009 roku została powołana do Komisji ds. Neurologopedii, funkcjonującej przy Mini-
sterstwie 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, logo-
peda, terapeuta integracji sensorycznej, adiunkt w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury 
Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierownik Stu-
diów Podyplomowych Kwalifikacyjnych Logopedii i Medialnej Emisji Głosu UŚ. Jej zain-
teresowania 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 za-
kresu 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 Dydakty-
ków. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w Lublinie, 
konsultantem merytorycznym Podyplomowych Studiów Logopedii Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, 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 Me-
dialnej 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 przetwa-
rzania 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 certyfi-
kat 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 archidie-
cezji katowickiej, dyplomowany logopeda. Jest adiunktem w Zakładzie Liturgiki i Homile-
tyki 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); Od-
nowa 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 Ka-
towicach. W latach 2011–2012 pracowała jako logopeda w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu 
(Oddział Rehabilitacji Neurologicznej). Dodatkowo prowadziła zajęcia grupowe oraz tera-
pię 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 (Hawie-
rzów 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 ukoń-
czyła studia psychologiczne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu psychoterapii, psychoedu-
kacji 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 konferen-
cjach o zasięgu ogólnopolskim, m.in. w marcu 2011 roku prowadziła warsztaty naukowo-
-szkoleniowe w ramach III Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Logopedycznej Konfe-
rencji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pt.: „Życie z relaksem – relaksacyjne 
techniki w ćwiczeniach”. W czerwcu 2013 roku ukończy czteroletni kurs psychoterapii psy-
chodynamicznej 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 Pol-
skiego 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 lo-
gopedycznym problemom niepłynności mowy.
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