
BIOGRAMY PRELEGENTÓW: 

Maria Bystrzanowska - logopeda i specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.   

Od ponad 20 lat pracuje jako logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w przedszkolach. Jej pasją 

jest między innymi praca z dziećmi z mutyzmem wybiórczym i wspieranie ich rodzin. Prowadzi szkolenia  

i warsztaty z zakresu mutyzmu wybiórczego. Jest także aktywnym członkiem (ekspertem) w liczącej obecnie 

ponad 3000 osób grupy na Facebooku pod nazwą ,,Mutyzm Wybiórczy - mutyzm.org.pl” Jej artykuły dotyczące 

mutyzmu wybiórczego są dostępne na różnych portalach internetowych (m.in. www.siedemliter.pl; 

www.publikacje.edu.pl; www.logopedia.pl)  

 

Anna Strzelecka - Mama trzech córek, w tym jednej dotkniętej mutyzmem wybiórczym. 

W latach 2013, 2014, 2016 przeszła szkolenia u Maggie Johnson i Alison Wintgens w Wielkiej Brytanii. 

Współpracuje ze SMIRA (Selective Mutism Information and Research Association). W roku 2015 i 2016 brała 

udział w konferencjach SMIRA w Leicester (Anglia). Utrzymuje kontakt z organizacjami z całego świata 

działającymi na rzecz osób dotkniętych mutyzmem wybiórczym. W 2014 roku zainicjowała tłumaczenia 

angielskich materiałów na język polski, widząc ogromne zapotrzebowanie na rzetelną wiedzę. Prowadzi 

stronę http://www.mutyzm.org.pl/, grupę dyskusyjną oraz fanpage na Facebook'u 

(https://web.facebook.com/mutyzm.wybiorczy/), wspierając w walce z mutyzmem wybiórczym rodziców  

i specjalistów. Obecnie mieszka w Irlandii. 

 
Kamila Fijak - psycholog ze specjalnością kliniczną oraz oligofrenopedagog. Specjalizuje się w diagnozie i terapii 

dzieci i młodzieży. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in.: w placówkach oświatowych oraz placówkach 

służby zdrowia (w tym: Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży, Poradni Zdrowia Psychicznego 

dla Dzieci i Młodzieży, Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej). Obecnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego 

dla Dzieci i Młodzieży oraz w prywatnym gabinecie. W pracy z dziećmi i młodzieżą opieką psychologiczną zawsze 

obejmuje również rodzinę pacjenta, a z nim samym stara się pracować interdyscyplinarnie dopasowując metody 

do jego potrzeb i możliwości. 

Marcin Szczerbiński – doktor psychologii, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i University College London. 

Nauczyciel akademicki, wykładowca szkoły logopedii na uniwersytecie w Sheffield (2001-2011) oraz szkoły 

psychologii stosowanej na University College Cork (od 2011 roku). W roku akademickim 2016/17 gościnnie 

wykłada psychologię w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w Warszawie. Naukowo zajmuje 

się językiem dziecka, nauczaniem czytania i pisania, oraz specyficznymi trudnościami edukacyjnymi (zwłaszcza 

dysleksją rozwojową). Prowadzi swój blog poświęcony psychologii edukacyjnej: http://kursy.operon.pl/Blogi/Blog-

dra-Marcina-Szczerbinskiego 

Piotr Chłądzyński – pedagog, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1997 r. związany zawodowo  

z placówkami oświatowymi działającymi na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

niedostosowanych społecznie oraz niepełnosprawnych intelektualnie w różnym stopniu. Swoje doświadczenie 

zawodowe nabywał w bezpośredniej pracy z dziećmi w takich placówkach jak Pogotowie Opiekuńcze czy 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Od 2010 r. pełnił funkcję wizytatora w Ministerstwie Sprawiedliwości 

w Warszawie sprawując nadzór pedagogiczny nad Zakładami Poprawczymi i Schroniskami dla Nieletnich oraz 

Rodzinnymi Ośrodkami Diagnostyczno – Konsultacyjnymi (obecna nazwa to Opiniodawcze Zespoły Sądowych 

Specjalistów, działające w strukturze Sądów Okręgowych). Od 2014 r. sprawuje funkcję wizytatora  

w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.  

Beata Paprocka-Bosy – absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, oligofrenopedagog, 

neurologopeda. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Pracowni 

Psychostymulacji w bezpośredniej pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, 

niepełnosprawnością sprzężoną czy z autyzmem. W latach 1997-2013 była wykładowcą w Instytucie Pedagogiki 

Specjalnej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Od 2010 roku pełni funkcję wizytatora Kuratorium Oświaty we 

Wrocławiu. 
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