
WSTĘP 

 Prezentowana monografia wieloautorska, będącą drugim tomem serii Nowa 

Logopedia, to wyraz zainteresowania osób zajmujących się diagnozą i terapią zaburzeń mowy 

tzw. metodą krakowską. Oddany do rąk czytelników zbiór studiów tworzą teksty napisane 

zarówno przez małopolskich autorów współtworzących tę metodę, jak i przez jej 

zwolenników reprezentujących siedem krajowych ośrodków akademickich, w centrum 

zainteresowań których znajdują się zaburzenia komunikacji językowej.   

 Nowa Logopedia to nie tylko tytuł serii wydawanej przez Małopolski Oddział 

Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Nowa Logopedia to humanistyczno-egzystencjalny 

sposób postrzegania osób dotkniętych zaburzeniami komunikacji językowej; osób 

ograniczanych biologią, lecz mającej prawo do tego, by być pełnoprawnymi członkami 

rzeczywistości kulturowej. To wreszcie wyraz określonej logopedycznej postawy pojmowanej 

jako pełnia czynności diagnostycznych, terapeutycznych i prognostycznych. Nowa 

Logopedia jest zatem zarówno kierunkiem badań i praktyk logopedycznych, jak i grupą 

logopedów przyjmujących określoną postawę terapeutyczną.  

Niniejsza monografia wieloautorska została podzielona na cztery części. Pierwszą 

stanowią teksty, których autorzy w sposób ogólny i interdyscyplinarny próbują opisać 

specyfikę biologicznych uwarunkowań rozwoju i zaburzeń mowy. Po wprowadzającym 

artykule Mirosława Michalika  pt. Nowa Logopedia a biologiczne uwarunkowania rozwoju i 

zaburzeń mowy Jagoda Cieszyńska-Rożek w tekście Terapia neurobiologiczna zaburzeń 

komunikacji językowej przedstawia założenia swojego neurobiologicznego sposobu 

prowadzenia terapii logopedycznej. Z kolei studium Tomasza Zyssa pt. Neurofizjologiczne 

podłoże procesu mówienia – rola somatosensorycznej kontroli zakrętów zarodkowych jest 

koronnym argumentem za koniecznością wiązania wiedzy neurologicznej z teorią i praktyką 

logopedyczną. Natomiast treść artykuł Sławomira Śniatkowskiego, Nabywanie wiedzy o 

języku w świetle współczesnych teorii funkcjonowania umysłu, przybliża czytelnika do 

zagadnień nabywania umiejętności metalingwistycznych w kontekście najnowszych teorii 

funkcjonowania umysłu. Dwa ostanie teksty tej części: Kilka uwag na temat bilingwizmu 

Marzeny Błasiak-Tytuły oraz Neurobiologiczne podłoże czytania Ewy Bradlińskiej 

zwracają uwagę za rolę biologii w problemie dwujęzyczności i w procesie czytania. 

 Część druga tomu poświęcona jest endogennym determinantom wybranych zaburzeń 

komunikacji językowej. Tekst Dominiki Kami ńskiej pt. Wpływ formuły lateralizacji na 



kształtowanie się systemu fonetyczno-fonologicznego porusza kwestię dominacji stronnej jako 

podłoża biologicznego, na którym formuje się płaszczyzna fonetyczno-fonologiczna języka. 

Aspekt obwodowych przyczyn problemów artykulacyjnych dzieci jest w centrum uwagi Ewy 

Jeżewskiej-Krasnodębskiej, piszącej tekst: Obwodowe uwarunkowania zaburzeń artykulacji 

spółgłosek u dzieci 7-letnich.  Z kolei Marta Korendo  w artykule Specyfika postrzegania 

wzrokowego u dzieci z dysleksją podkreśla rolę i specyfikę narządu wzroku w wyodrębnianiu 

i terapii tego zaburzenia komunikacji językowej. Przeglądu nieprawidłowości rozwojowych 

towarzyszących potomstwu matek pijących alkohol w okresie ciąży dokonuje Halina 

Pawłowska-Jaroń w studium zatytułowanym Sfery zaburzonego rozwoju u dzieci z FASD. 

Natomiast Mirosław Michalik  w tekście pt. Biologiczne determinanty rozwoju i zaburzeń 

mowy w mózgowym porażeniu dziecięcym omawia to zaburzenie rozwojowe w świetle 

nieprawidłowości motorycznych, posturalnych, zmysłowych i intelektualnych 

współtworzących ten syndrom. Podobnej interpretacji innego zaburzenia komunikacji 

językowej, afazji, dokonuje Anna Siudak w pracy pt. Neurobiologiczne uwarunkowania 

terapii osoby z afazją. 

 Na część trzecią tomu składają się studia poświęcone kompensacyjnemu wymiarowi 

biologii wykorzystywanemu w procesie budowania kompetencji językowej lub usprawniania 

realizacji ciągów fonicznych. Zdzisława Orłowska-Popek w tekście pt. Neurobiologiczna 

stymulacja funkcji słuchowych prezentuje założenia i osiągnięcia terapeutycznego programu 

słuchowego w świetle badań neurobiologicznych. Z kolei postulat rozwijania kompetencji 

językowej, myślenia przyczynowo-skutkowego i funkcjonowania społecznego  u dzieci z SLI 

jest główną tezą artykułu Stymulacja rozwoju mowy i myślenia u dzieci ze specyficznymi 

zaburzeniami rozwoju językowego Anny Skoczek. Przeniesienie zainteresowań z procedury 

budowania kompetencji lingwistycznej na proces usprawniania realizacji ciągów fonicznych 

następuje w pracy Danuty Pluty-Wojciechowskiej pt. Język lata jak łopata, czyli o 

ćwiczeniachtzw.pionizacjijęzyka. Natomiast Katarzyna Sedivy w opracowaniu pt. 

Uruchamianie wzorca artykulacyjnego u dzieci niemówiących przedstawia stosowaną z 

powodzeniem w praktyce metodę Manualnego Torowania Głosek. Ostatni tekst tej części 

tomu napisała Joanna Mąka. W obszernym studium pt. Zależności pomiędzy zaburzeniami 

procesów przetwarzania słuchowego a specyficznymi zaburzeniami rozwoju językowego. 

Próbki testów dla języka polskiego w ocenie CAPD i SLI autorka w kontekście zaburzeń 

procesów przetwarzania słuchowego i specyficznych zaburzeń rozwoju języka lokuje 

charakterystykę testów służących analizie tych nieprawidłowości.  



Część czwarta tomu to zbiór studiów przypadków stworzonych przez logopedów-

praktyków związanych naukowo z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Małgorzata 

Krajewska analizuje afazję postępującą w przebiegu otępienia czołowo-skroniowego. 

Paulina Wójcik  omawia przypadek afazji transkorowej mieszanej, zaś Halina Pawłowska-

Jaroń kreśli obraz zaburzeń językowego funkcjonowania dziecka z epilepsją wyłączeniową. 

Z kolei Monika Sarota na przykładzie swego pacjenta opisuje specyfikę rozwoju i zaburzeń 

mowy w zespole łamliwego chromosomu X. Natomiast Izabela Malicka dzieli się w swym 

artykule doświadczeniami w pracy z dzieckiem z ankyloglosją. Tom zamyka wyczerpujące 

studium Karoliny Nowak  i Anny Ogorzałek na temat agenezji ciała modzelowatego i jej 

skutków dla terapii logopedycznej.  

 

Żywię nadzieję, iż oddana do rąk czytelników monografia wieloautorska, w której 

kwestie logopedyczne przeplatają się z problemami medycznymi i biologicznymi, przyczyni 

się do skuteczniejszego planowania i wdrażania działań terapeutycznych.  

Jestem przekonany, iż doświadczenie i wiedza Autorów artykułów – moich 

Nauczycieli i Współpracowników – zaważyły na wartości tej książki. 

   

           Mirosław Michalik 

  

 
 

 


