
mgr Jaskólska Elżbieta 
Edukator, oligofrenopedagog, specjalista do wczesnego 
wspomagania i edukacji dzieci z autyzmem, logopeda, 
neurologopeda, terapeuta komunikacji AAC (makaton, 
piktogramy, PCS), terapeuta terapii jedzenia, 
behawioralnej, terapii ręki,  socjoterapii behawioralno – 
poznawczej, terapeuta treningu umiejętności 
społecznych. Posiada uprawnienia do stosowania 

elementów terapii SI w terapii logopedycznej oraz elektrostymulacji w 
neurologopedii. Wieloletnie doświadczenie w diagnozie funkcjonalnej dzieci. Od 
ponad 20 lat pracuje w szkolnictwie specjalnym z dziećmi z niepełnosprawnością 
intelektualną, autyzmem i ze sprzężeniami. Były pracownik Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej, doradca metodyczny. Wieloletni wykładowca w 
Instytucie Studiów Podyplomowych w zakresie edukacji i rehabilitacji osób  z 
niepełnosprawnością intelektualną, edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu, pedagogiki korekcyjnej, wczesnego wspomagania rozwoju 
dzieci, edukacji włączającej. Od wielu lat współprowadzi Centrum terapeutyczne 
– Promyk Nadziei w Nysie dla dzieci i młodzieży z różnymi zaburzeniami i 
niepełnosprawnościami. Od 10 lat Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci 
Niepełnosprawnych JANEK, twórca i koordynator grupy wsparcia dla rodziców 
dzieci niepełnosprawnych. 
 

mgr Gos Grzegorz 
Pedagog specjalny, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, 
specjalista ds. terapii dzieci ze spektrum autyzmu, 
terapeuta SI, terapeuta ręki, terapeuta bioffedback, 
terapeuta behawioralny, terapeuta TUS. Od 20 lat 
pracuje z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami w rozwoju 
psychicznym w Zespole Placówek Specjalnych w Nysie. 
Od 7 lat prowadzi centra terapeutyczne w Nysie, 

Grodkowie, Prudniku i Głuchołazach dla dzieci i dorosłych z różnymi 
dysfunkcjami w rozwoju. 
 

mgr Kulpa Marzena 
Oligofrenopedagog, terapeuta ręki, trener 
grafomotoryki, nauczyciel montessoriański. Zatrudniona 
w Zespole Placówek Specjalnych w Nysie. Posiada 
wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z 
niepełnosprawnością intelektualną a także w zakresie 
terapii pedagogicznej, treningu umiejętności społecznych 
oraz wczesnego wspomagania. Wieloletni wykładowca w 

Instytucie Studiów Podyplomowych w zakresie wczesnego wspomagania 



rozwoju dziecka, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. 
 

 

mgr Błońska Elżbieta 
Współwłaściciel, psycholog w Centrum Diagnozy i 
Psychoterapii Elżbieta Błońska&Ewa Wilk, absolwentka 
jednolitych studiów magisterskich kierunku psychologia 
na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, ukończyła 
studium psychologii sądowej, liczne kursy m.in kurs 
psychoterapii systemowej WTTS, poznawczo-
behawioralnej, kurs z zakresu psychodietetyki, oraz 

szkolenia takie jak: praca z osobami z zaburzeniami psychotycznymi, depresja w 
życiu zawodowym i prywatnym itp. Obecnie jest w trakcie 4-letnich studiów 
podyplomowych na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu w Szkole Psychoterapii 
Poznawczo-Behawioralnej (Studia rekomendowane przez PTTPB – ukończenie 
uprawnia do uzyskania certyfikatów PTTPB oraz EABCT), oraz studiów 
doktoranckich (zainteresowania badawcze: schizofrenia). Jest również w trakcie 
specjalizacji z psychologii klinicznej - Psychiatria człowieka dorosłego. Stale 
podnosi swoje kwalifikacje i poddaje swoją pracę regularnej superwizji. W swojej 
pracy terapeutycznej łączy terapie poznawczo-behawioralną z systemową. 
Swoje doświadczenie zdobywała pracując z dorosłymi oraz dziećmi. Obecnie 
pracuje na Oddziale Psychiatrycznym, gdzie prowadzi terapię indywidualną i 
grupową, zajmuje się również psychoedukacją pacjentów. Hobbistycznie zajmuje 
się terapią i edukacją w asyście psa zarówno na Oddziale jak i placówkach 
oświatowych. 
 


