
Spis treści / Contents

9

11

21

45

65

77

97

113

145

Słowo wstępne / Foreword  ........................................................................................................   

Henryk SkarżyńSki
 Laudacja z okazji 40-lecia pracy naukowej i 45-lecia pracy zawodowej Profesora 

Zdzisława Marka kurkowskiego  ....................................................................................

RozpRawy / discouRses

kaZiMiera krakowiak
 Przyswajanie języka fonicznego przez dzieci z uszkodzeniami słuchu w toku interakcji 

komunikacyjnych wspomaganych fonogestami  .............................................................
 acquisition of Phonic Language by Children with Hearing impairments during 

Communication interactions Supported by Cued Speech

aLina MaCiejewSka
 Słyszę – słucham – rozumiem. rola zagadki w poznawaniu świata i języka..................
 i Hear – i Listen – i Understand. The role of the riddle in Learning about the world 

and Language

Bogdan SZCZePankowSki
 Fonetyka wizualna  ..........................................................................................................
 Visual Phonetics

kaTarZyna kaCZorowSka-Bray, STaniSław MiLewSki
 Specyfika rozwoju umiejętności komunikacyjnych dzieci z uszkodzeniem narządu 

wzroku .............................................................................................................................
 The Specific Characteristics of development of Communicative Skills in Children with 

impaired eyesight

jagoda CieSZyńSka-rożek
 kształtowanie planu ruchu artykulacyjnego  ...................................................................
 Formation of an articulatory Movement Plan 

renaTa MarCiniak-FiradZa
 audiogenne zaburzenia głosu  – charakterystyka, diagnostyka, rehabilitacja  ...............
 audiogenic Voice disorders – Characteristics, diagnostics, rehabilitation

danUTa raj-koZiak, eLżBieTa goS
 współczesne możliwości diagnostyki  i terapii szumów usznych ..................................
 Current Possibilities of Tinnitus diagnostics and Treatment



6 Spis treści 

155

169

193

211

229

255

267

293

315

ToMaSZ woŹniak
 Lateralizacja słuchowa a niepłynność mówienia u osób jąkających się  .........................
 auditory Lateralisation and Speech disfluency in People who Stutter

aniTa LorenC, danieL króL, andrZej SenderSki, renaTa BorowieCka
 Percepcja ± dźwięczności a akustyczny parametr VoT w terapii neuroflow aTS .........
 Perception of ±voicing and acoustic VoT Parameter in neuroflow aTS Therapy

kaTarZyna SienkiewiCZ,  krZySZToF koCHanek
 ocena przydatności funkcji latencja-natężenie odpowiedzi aBr w diagnostyce słuchu 

pacjentów z zespołem downa  .........................................................................................
 assessment of the Usefulness of the Latency-intensity Function aBr responses in 

Hearing diagnosis Patients with down’s Syndrome 

MarTa wySoCka
 Percepcja rytmu w muzyce i mowie  ...............................................................................
 Perception of rhythm in Music and Speech

joLanTa PanaSiUk
 Czy każdy słyszy inaczej? o specyfice percepcji słuchowej w normie biologicznej 

i zaburzeniach  .................................................................................................................
 does everyone Hear differently? on the Specificity of auditory Perception in the 

Biological norm and in disorders

z pRaktyki logopedycznej / 
FRom logopedic pRactice

ewa MUZyka-FUrTak
 Ćwiczenia semantyczno-leksykalne dla dzieci z uszkodzonym słuchem – stymulowanie 

rozwoju języka i komunikacji w świetle refleksji glottodydaktycznej ............................
 Lexical-Semantic exercises for Children with impaired Hearing – Stimulation of 

Language and Communication in Light of glottodidactic reflection 

BarTłoMiej kUSy, MarTa wySoCka
 narzędzie do oceny kompetencji z zakresu emisji i higieny głosu i jego zastosowanie  
 The Tool for assessment of Competence of Voice emission and Voice Hygiene and its 

application 

adrianna UrBan-raFałek
 Sposoby przetwarzania słuchowego i lateralizacja słuchowa osób ze spektrum zaburzeń 

autystycznych  ..................................................................................................................
 ways of auditory Processing and auditory Lateralization in Persons with the Spectrum 

of autistic disorders

Monika łUSZCZUk
 ocena motoryki narządów mowy. wskazówki dla logopedów .......................................
 The activity of the organs involved in Speaking. Tips for Speech Therapists for the 

analysis



7Spis treści 

335

351

375

379

383

łUkaSZ Maj
 wspomagające i alternatywne metody komunikacji (augmentative and alternative 

methods of communication – AAC) w rozwijaniu funkcji poznawczych  .......................
 augmentative and alternative methods of communication (aaC) in developing 

cognitive functions 

aLdona koCyła-łUkaSiewiCZ
 analiza tekstów pisanych osoby z uszkodzonym słuchem  ............................................
 analysis of written Texts of a Hearing-impaired Person

Recenzje / ReViews

PaULina krZeSZewSka
 danuta Pluta-wojciechowska, Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji. 

Podstawy postępowania logopedycznego, wyd. iV, ergo-Sum, Bytom 2022  ................

aneTa doMagała
 izabela więcek-Poborczyk, dorota Lipiec, agata Mężyk, Faza ustna połykania 

u dzieci w wieku przedszkolnym – perspektywa logopedyczna, wydawnictwo akademii 
Pedagogiki Specjalnej im. Marii grzegorzewskiej, warszawa 2021, ss. 152  ................

danUTa PLUTa-wojCieCHowSka 
 donata oziemczuk, Monika owsianowska,  Nowe spojrzenie na wędzidełko języka 

u niemowląt i starszych dzieci, wydawnictwo Stomatologia oziemczuk, Zielona góra 
2022, ss. 144 ....................................................................................................................


