
Logopedia z alternatywna i wspomagająca komunikacją 

Kadrę na studiach podyplomowych stanowią osoby posiadające wiedzę i praktyczne 

doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami komunikacji 

językowej, w tym głównie praktykujący:  neurologopedzi, logopedzi, lekarze, psycholodzy 

i pedagodzy specjalni.  

 

dr nauk hum. Katarzyna Wieczorek (Patyk) 

Pedagog specjalny (oligofrenopedagog), wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii i 

Innowacji w Lublinie. Jest specjalistą w zakresie diagnozy, terapii i edukacji osób z ASD 

(autystycznym spektrum zaburzeń). W 2010 roku obroniła pracę doktorską pt. Rozwój 

psychospołeczny dzieci z autyzmem w pierwszym etapie edukacyjnym (UMCS).  Jest 

założycielem i Prezesem Fundacji ASDreamer, zajmującej się kompleksowym wsparciem dla 

osób z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz z innymi niepełnosprawnościami. Posiada wiele 

uprawnień terapeutycznych m.in. do terapii SI, terapii behawioralnej, alternatywnych i 

wspomagających metod komunikacji. Od 2011 roku pracuje również jako terapeuta w szkole 

specjalnej (nr 26 w Lublinie), gdzie prowadzi zajęcia z uczniami z autyzmem. Autorka, 

współautorka wielu publikacji naukowych oraz narzędzia badawczego SOUK (Skala Oceny 

Umiejętności Komunikacyjnych dla osób z autyzmem). Organizatorka wielu konferencji i 

akcji społecznych ukierunkowanych na upowszechnianie wiedzy o osobach z ASD, 

efektywnych formach terapii i edukacji oraz potrzebach środowiska wychowawczego. 

Prowadzi szkolenia w wielu placówkach na terenie całej Polski. Posiada bogate 

doświadczenie praktyczne w zakresie terapii i edukacji osób niepełnosprawnych, w tym 

szczególnie z ASD 

 

dr n. med. Katarzyna Ura-Sabat  

absolwentka wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, specjalista laryngolog. 

W 2019 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w Instytucie Medycyny Pracy im. 

Prof. dra Józefa Nofera w Łodzi. Obecnie pracuje na stanowisku starszego asystenta 

medycznego, specjalisty laryngologa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. 

Fryderyka Chopina w Rzeszowie w Klinice Otorynolaryngologii. Pani doktor praktykuje 

również w  Klinice „SANMEDICA” w Sandomierzu.  Współpracuje z logopedami 

konsultując szczególnie małych  pacjentów a także dorosłych. 

 



dr n. med. Marzena Pelc-Dymon – Specjalista psychiatrii dziecięcej 

 

mgr Iwona Podlasińska  

neurologopeda kliniczny, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej, filolog, pedagog, 

terapeuta rodzinny.  

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z noworodkami, niemowlętami, dziećmi 

w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym oraz z rodzicami. Specjalizuje się 

w leczeniu zaburzeń płynności mowy, szczególnie jąkania dzieci i dorosłych oraz wczesnej 

interwencji logopedycznej. Posiada również doświadczenie w zakresie współpracy logopedy 

z ortodontą. Jest międzynarodowym certyfikowanym terapeutą Neurofunkcjonalnej 

Reorganizacji metodą Padovan, międzynarodowym certyfikowanym terapeutą metody 

Integracji Bilateralnej, instruktorem metody Butejki.  Ukończyła kilkadziesiąt kursów z 

zakresu diagnozy i terapii jąkania, kompleksu ustno-twarzowego, integracji odruchów, terapii 

ręki, technik Emmetta, terapii integracji odruchów ustno-twarzowych Masgutowej  i innych. 

Prowadzi skuteczną terapię indywidualną i grupową w swoim gabinecie we Wrocławiu. Przez 

wiele lat pracowała w Ośrodku Rehabilitacji dla Dzieci, Poradni Logopedycznej i Poradni 

Wczesnego Wspomagania Rozwoju (do dzisiaj). Prowadzi również wykłady i ćwiczenia na 

Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Opracowała i realizuje warsztaty z profilaktyki 

logopedycznej dla rodziców i nauczycieli pt. „Ruszże głową – zmierz się z mową”, prowadzi 

je cyklicznie w „Klubie mam”, współpracuje także ze Szkołą Rodzenia.  

 

  

mgr Iwona Szymczak  

pedagog specjalny (tyflopedagog i oligofrenopedagog), neurologopeda, terapeuta emisji 

głosu, terapeuta pedagogiczny, wykładowca.  

Posiada wiele uprawnień terapeutycznych m. innymi do: Metody Warnckego, 

RehaCom, terapii miofunkcjonalnej wg A. Kittel, terapii pozycji oralnej, alternatywnych 

i wspomagających metod komunikacji. 

Swoje doświadczenie zdobyła pracując jako nauczyciel wspomagający w klasie 

integracyjnej, nauczyciel w szkole specjalnej: prowadząc zajęcia logopedyczne i koordynując 

zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w poradni psychologiczno – 

pedagogicznej jako wieloletni dyrektor, diagnosta i terapeuta, a także jako wykładowca na 

kursach kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych. Organizatorka konferencji na temat 

edukacji i terapii uczniów niepełnosprawnych. By skutecznie pomagać swoim podopiecznym 



stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach z zakresu 

diagnozy i terapii. 

 Obecnie pracuje w szkole i poradni jako logopeda oraz prowadzi swój własny gabinet 

terapeutyczny „Clinicus”. Pracuje głównie z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, 

wadami wymowy, alalią, oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi, a także z dorosłymi 

pacjentami z afazją. 

 

mgr Agnieszka Nakielska-Dydo  

jest absolwentką pedagogiki specjalnej na WSPS w Warszawie, ukończyła również 

Podyplomowe Studia Logopedyczne oraz Studia Podyplomowe „Emisja głosu” na UMCS w 

Lublinie. Od 1987roku pracuje jako logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 

Tarnobrzegu. Od lat 90-tych współpracowała z Tarnobrzeskim Domem Kultury początkowo 

jako juror konkursów recytatorskich a w latach 2007-2014 jako współtwórczyni 

funkcjonującego przy TDK „Teatru Słowa”,w którym pełniła rolę aktora amatora ,instruktora  

teatralnego ale z racji wykształcenia i zamiłowania prowadziła zajęcia z dykcji i impostacji 

.Prowadzi szkolenia z emisji głosu dla nauczycieli. 

 

mgr Wioletta Lewicka – Stępień  

absolwentka Filologii polskiej ze specjalnością logopedyczną UMCS w Lublinie. Ukończyła 

podyplomowe studia w zakresie: neurologopedii, emisji głosu, surdopedagogiki, 

oligofrenopedagogiki i autyzmu. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w pracy 

zawodowej. Obecnie pracuje w szkole podstawowej jako logopeda oraz prowadzi swój 

własny gabinet „Mam gadane” – Centrum rozwoju Mózgu, Mowy i Słuchu. Jest 

certyfikowanym terapeutą: Integracji sensorycznej, Metody Padovan, metody Warnkego. 

 

 

mgr Anna Suszczyńska  

psycholog (Uniwersytet Jagielloński, Psychologia Stosowana), terapeuta Terapii 

Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, oligofrenopedagog, diagnosta dzieci i młodzieży. 

Psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnobrzegu. Pracuje z dziećmi, 

młodzieżą i dorosłymi ze spectrum autyzmu. Jest specjalistą w zakresie diagnozy, terapii i 

edukacji osób z ASD. Instruktor programów ORE. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla 

nauczycieli, rodziców i studentów w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli 

Cogito. Prowadzi wykłady w ramach studiów podyplomowych z zakresu psychologii dzieci i 



młodzieży na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz na Państwowej Uczelni 

Zawodowej w Tarnobrzegu. 

 

mgr Ewa Biernat  

psycholog, psychoterapeutka, asystent w Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu. 

Posiada doświadczenie z zakresu diagnozy i poradnictwa psychologicznego i terapii dzieci,  

młodzieży i osób dorosłych. Specjalizuje się w zakresie diagnozy, terapii i edukacji osób z 

zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Jest psychoterapeutą psychodynamicznym - 

ukończyła czteroletnie studium psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum 

Psychoterapii Psychodynamiczej. W zakresie jej zainteresowań jest również 

psychoonkologia. Otwarty przewód doktorski  - temat rozprawy doktorskiej „ Doświadczanie 

codzienności i orientacja temporalna rodziców dzieci z zaburzeniami autystycznymi”.  

Od 2012 roku pracuje również jako psycholog - terapeuta w Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Tarnobrzegu.  

Współorganizatorka kilku konferencji i szkoleń ukierunkowanych na upowszechnianie 

wiedzy o osobach z  zaburzeniami rozwojowymi, niepełnośprawnością, w tym z ASD, oraz 

chorobami onkologicznymi. Prowadzi szkolenia w placówkach na terenie kraju, propagując 

wiedzę o efektywnych formach terapii, edukacji i  potrzebach osób z ASD i ich 

rodzin/opiekunów. Posiada duże doświadczenie praktyczne w zakresie terapii i edukacji osób 

z zaburzeniami rozwojowymi,  niepełnosprawnych, w tym szczególnie z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu.  

W zakresie jej zainteresowań pozostaje również psychoonkologia – pracuje z osobami 

chorymi onkologicznie, przewlekle i z ich bliskimi oraz terapia psychodynamiczna dzieci, 

młodzieży i dorosłych. 

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Przewodniczącą Sądu 

Koleżeńskiego I i II Instancji oraz przewodniczącą Oddziału Terenowego PTP w 

Tarnobrzegu. 

 

 

 


