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Katowice, 10.05.2014 r. 

 

Joanna Gruba 

Wydział Pedagogiki i Psychologii 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

 

Odpowiedź na recenzję Pana Profesora Jacka Błeszyńskiego 

 

 

Negatywna recenzja Pana Profesora J. Błeszyńskiego (zamieszczona na 

ogólnodostępnej stronie internetowej, jako pierwsza na długo przed terminem opublikowania 

uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora 

habilitowanego) dotycząca postępowania habilitacyjnego jest recenzją napisaną nierzetelnie, 

zawiera liczne błędy zarówno formalne, jak i merytoryczne, sformułowania nieprawdziwe, 

a także liczne błędy językowe, błędy w nazwiskach i tytułach publikacji. Napisana została 

z rażącym naruszeniem rzetelności recenzji oraz naruszeniem podstawowych zasad etyki 

pracownika naukowego. W recenzji nie zostały dotrzymane standardy rzetelności zawarte 

w dokumencie Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, opracowanym przez 

Zespół do Spraw Etyki w Nauce przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

Recenzja przyczyniła się do podjęcia przez Komisję Habilitacyjną w składzie:  

 

1.  Przewodniczący Komisji - prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki - Uniwersytet 

Zielonogórski,  

2.  Sekretarz Komisji - prof. dr hab. Jarosław Michalski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

w Toruniu,  

3.  Recenzent - prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski - Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie,  

4.  Recenzent - dr hab. Grażyna Dryżałowska - Uniwersytet Warszawski,  

5.  Recenzent - dr hab. Jacek Błeszyński - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  

6.  Członek komisji - dr hab. Beata Jachimczak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu,  
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7.  Członek Komisji - prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki - Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu
1
 

 

uchwały zawierającej opinię w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego. 

 

Do rażących błędów zawartych w recenzji należą między innymi: 

1) brak merytorycznej oceny przez Pana Profesora zrealizowanego oryginalnego osiągnięcia 

projektowego pt. Portal edukacyjny polskiej fonetyki stosowanej w zakresie normy 

i patologii mowy. Jest to projekt internetowy, w ocenie którego Pan Profesor skupił swoją 

opinię na opisie strony głównej z całkowitym pominięciem merytorycznej zawartości 

portalu, jaką stanowią trójwymiarowe animacje głosek normatywnych i patologicznych 

wypowiadanych w izolacji oraz w sąsiedztwie (w wyrazach), 

2) błędy w przepisywaniu przez Pana Profesora (aż w 11 miejscach w recenzji) tytułów moich 

publikacji, w tym tytułu osiągnięcia głównego. Omawiana przez Recenzenta monografia 

Ocena słuchu fonematycznego u dzieci w wieku przedszkolnym nigdy nie została przeze 

mnie napisana, a przestawiona w autoreferacie monografia nosi inny tytuł niż 

przywoływany przez opiniującego w treści recenzji, 

3) sformułowania nieprawdziwe w recenzji – s. 11
2
, w których Pan Profesor zarzuca mi 

„podchwycenie” pomysłu na realizację projektu Portal edukacyjny polskiej fonetyki 

stosowanej w zakresie normy i patologii mowy. Jest to bardzo ciężkie oskarżenie dotyczące 

naruszenia własności intelektualnej, do którego w rzeczywistości nigdy nie doszło. 

Ponadto wymieniona przez Pana Profesora firma Komlogo, z którą Recenzent kojarzy 

funkcjonowanie portalu nie brała udziału w realizacji tego projektu, 

4) liczne błędy merytoryczne w recenzji, podważające autorytet znawców tematu, w których 

Pan Profesor wykazuje m.in nieprawidłowości w braku zamieszczenia w badaniu 

dotyczącym oceny słuchu fonemowego u dzieci fonemów miękkich – s. 5, uznanie za 

nieprawidłowy zapis głoski [x] – s. 5, mylenie przez Pana Profesora podstawowych pojęć, 

np. głosek sonornych z głoskami nosowymi – s. 9, stygmatyzmu z sygmatyzmem – s. 2, 

determinizmu z determinacją – s. 11, nieprawidłowe stosowanie ogólnie przyjętej 

terminologii (np. dyslalia), 
                                                           
1
 www.ck.gov.pl 

2
 Informacja dotyczy stron w oryginalnej recenzji zamieszczonej na stronie internetowej 

http://www.pedagogika.umk.pl/index.php/pl/habilitacje/postepowania-habilitacyjne [dostęp 05.05.2014 r.] 
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5) formułowanie niesłusznych braków w informacjach (aż w pięciu miejscach), wykazanych 

przez Pana Profesora w recenzji, co świadczyć może o niedokładnym przeczytaniu 

otrzymanych materiałów, np.:  

- brak w przedstawionych badaniach testu E. Krajny – informacje o teście są podane 

w monografii na s. 39, 

- brak w opisie grupy badawczej informacji o dzieciach z różnym typem niepełnosprawności 

– informacja taka jest podana w monografii na s. 61,  

- niewykorzystanie do badań paronimów bezsensownych – informacja o intencji 

wykorzystania materiału sensownego - a nie: bezsensownego - jest podana w monografii 

na s. 67-69, 

- brak zapisu fonetycznego głosek patologicznych w opisie osiągnięcia Portal polskiej 

fonetyki… – głoski są zapisane na portalu fonetycznie, 

- brak pozycji książkowej D. Ostaszewskiej i J. Tambor w bibliografii osiągnięcia Portal 

polskiej fonetyki… – pozycja tych autorek jest zamieszczona, 

6) błędy w inicjałach i nazwiskach znanych naukowców: S. Grabiasa, E. Krajny, 

M. Szymoniuk, na których powołuje się Recenzent – „S. Grabiał” – s. 5, „J. Krajna” – s. 6, 

„M. Szymaniuk” – s. 9.  

 

Szczegółowe odpowiedzi na zawarte w recenzji uwagi przedstawiłam poniżej w tekście 

recenzji. Odniesienia z argumentacją wobec ocen i twierdzeń Recenzenta zostały 

wyszczególnione w kolejnych oknach tekstowych zamieszczonych poniżej komentowanego 

fragmentu recenzji. 
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Toruń, 20 listopada 2013r. 

dr hab. Jacek J. Błeszyński prof. UMK 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Katedra Psychopedagogiki Specjalnej 

87-100 Toruń, ul. Gagarina 9 

 

Opinia na temat rozprawy habilitacyjnej oraz dorobku naukowego 

doktor Joanny Gruba 

- ubiegającej się o uzyskanie stopnia naukowego 

doktora habilitowanego 

 

Na wstępie pragnę zaznaczyć, iż doktor Joanna Gruba jest znanym i powszechnie 

szanowanym pracownikiem naukowym, szczególnie w środowisku logopedów zajmujących 

się problematyką terapii mowy. 

Poniższą opinię podzieliłem na kilka części. W pierwszej odnoszę się do pozycji 

umieszczonych w książkach pod redakcją i artykułach w czasopismach naukowych, kolejna 

to działalność dydaktyczna i pełnione funkcje na Uczelni, następnie programy, projekty oraz 

praca propagująca wiedzę w środowisku, kolejna to materiały uznane za szczególne 

osiągnięcia naukowe i przedstawione w teczce książki. Końcowa część to umiejscowienie 

dorobku dr Joanny Gruba w pedagogice specjalnej. 

 

Dorobek naukowy w pozycjach umieszczonych w książkach pod redakcją  

i artykułach w czasopismach naukowych  

W oparciu o przedstawione przez Habilitantkę materiały można stwierdzić, iż na dorobek 

składają się: 

• cztery publikacje autorskie; przedłożoną w przewodzie habilitacyjnym (Ocena słuchu 

fonematycznego u dzieci w wieku przedszkolnym, 2012)  

 

Błąd w tytule najważniejszego osiągnięcia naukowego. Oryginalny tytuł brzmi: Ocena 

słuchu fonemowego u dzieci w wieku przedszkolnym. 

W recenzji występuje niekonsekwencja w stosowaniu terminu słuch fonemowy. Pan 

Profesor pisze raz słuch fonemowy (np. s. 2, s. 7, s. 8, s. 9), a raz słuch fonematyczny (np. s. 5, 

s. 6, s. 7, s. 8, s. 9), a przecież „nie jest obojętne, jaką terminologią specjalista się 

posługuje” (Ożdżyński, Surowaniec 2000, s. 19). Niejasności terminologiczne mogą zakłócać 
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swobodny przepływ informacji. „System terminologiczny powinien odzwierciedlać poziom 

wiedzy danej dyscypliny, budowę logiczną i w pewnym sensie kształt językowy 

specjalistycznej myśli” (Ożdżyński, Surowaniec 2000, s. 21). 

 

oraz dwie dotyczące wykorzystania komputera w terapii (Technologia informacyjna w 

logopedii, 2009; Komputerowe wspomaganie umiejętności czytania u dzieci 

sześcioletnich, 2012); jak również test (Test do badania słuchu fonematycznego u dzieci 

w wieku przedszkolnym, 2012); 

 

Błąd w tytule. Oryginalny tytuł brzmi: Test do badania słuchu fonemowego. 

 

Książka Komputerowe wspomaganie umiejętności czytania u dzieci sześcioletnich 

została opublikowana w 2002 r. 

 

• Portal edukacyjny polskiej fonetyki stosowanej w zakresie normy i patologii mowy 

(2010-2011); 

 

Niewłaściwe umieszczenie wśród książek projektu internetowego Portal edukacyjny 

polskiej fonetyki stosowanej w zakresie normy i patologii mowy. 

 

• jedna pozycja pod redakcją (Wybrane problemy logopedyczne, 2011); 

 

W autoreferacie oraz spisie publikacji wykazałam dwie pozycje pod moją redakcją: 

1. Gruba J. (red.), Logopeda. Wybór tekstów 2005-2008, Warszawa 2009, ISBN 987-83-

929869-0-4, ss. 143. 

2. Gruba J. (red), Wybrane problemy logopedyczne, Gliwice 2011, ISBN 978-83-61339-13-7, 

ss. 137. 

 

• redagowane przez Habilitantkę czasopismo Logopeda (2009 oraz spisy treści sześciu 

innych numerów (dostępnych na stronie internetowej) – zgodnie z tytułem 

przedstawiające problematykę logopedii w szerokim ujęciu; 

• szesnaście publikacji w pracach zbiorowych (w tym 1 w języku angielskim (2 strony), 

1 w języku czeskim (7 stron), 
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• sześć artykułów w czasopismach; 

• jedna informacja (o portalu internetowym). 

 

Niezgodność liczby portali internetowych z podanym stanem portali w autoreferacie, 

gdzie podałam informację o trzech portalach internetowych (w tym jeden wykazany został 

jako osiągnięcie główne). 

 

Przedstawiony dorobek pod względem merytorycznym można określić jako 

ukierunkowany. Analizując dorobek jakościowo, można stwierdzić, iż może się on stać 

podstawą dokonywania dalszych analiz. 

Przedstawione do oceny artykuły w sposób szczególny odnoszą się do problematyki 

terapii, w szczególności dotyczącej mowy i języka. 

Pierwszy nurt, jaki bym wyróżnił dotyczy wykorzystania technologii komputerowej w 

terapii logopedycznej [2005]; informacje o przeprowadzonych badaniach [2007, 2011]; 

analiza porównawcza [2008]; wykorzystanie muzyki [2007]; afazja [2007; 2011]; mowa i 

myślenie [2005]; współautorstwo - zabawa [2004]; zaburzona komunikacja [2004]; 

polisensoryczne terapie komputerowe [2006]. 

Inny nurt dotyczy konstruowania, konsultowania, tworzenia narzędzi 

diagnostycznych: ruchy artykulacyjne [2009; 2013]; słuch fonematyczny [2010]; 

stygmatyzmu [projekt 2004, wyniki - 2007];  

 

„Stygmatyzm” według Słownika wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych 

W. Kopalińskiego zamieszczonego na stronie internetowej www.slownik-online.pl [dostęp 

27.04.2014 r.] to: „układ opt. (soczewek a. zwierciadeł), w którym promienie światła 

wychodzące z jednego punktu skupiają się również w jednym punkcie (ognisku); 

występowanie stygmatów”. Żaden z moich artykułów nie dotyczy powyższego 

zagadnienia. 

 

ponadto terapia logopedyczna – rola nauczyciela [2005]; współautorstwo – różnicowanie 

metod [2004]. 

Zaznaczyć należy, iż Analiza opozycji istotnych w badaniu słuchu fonemowego dzieci 

w wieku przedszkolnym, Logopeda, 2011 – jest częścią książki oddanej do oceny w dorobku, 

podobnie jak artykuł w książce pod redakcją St. Milewskiego i K. Kaczorowskiej-Bray 
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(2012) – o czym również wspomnę w dalszej części opinii. Ważnym uchybieniem jest 

powielenie części teoretycznej i badawczej, o czym Autorka jedynie wspomina, nadmieniając, 

że jedynie narzędzie opisano w mającej się ukazać książce – a są to tożsame materiały 

(książka s. 61; artykuł s. 34). Tak więc jest to przedstawienie skrótu z książki, jaka została 

wówczas oddana do druku. 

 

Przywołany przez Pana Profesora artykuł Analiza opozycji istotnych w badaniu słuchu 

fonemowego u dzieci w wieku przedszkolnym nie został opublikowany w pozycji „Logopeda, 

2011”. 

 

Natomiast artykuł Model lateralizacji a poziom słuchu fonemowego u dzieci w wieku 

przedszkolnym - analiza badań, opublikowany w książce pod redakcją St. Milewskiego 

i K. Kaczorowskiej-Bray (2012), opatrzony jest przypisem, co przedstawia poniższa 

ilustracja:  

 

 

Doktor Joanna Gruba uczestniczyła w życiu naukowym, biorąc udział w konferencjach i 

sympozjach: 

- 50 konferencji o zasięgu ogólnopolskim; 

- 9 konferencji międzynarodowych; 

- 5 konferencji zagranicznych. 

Należy podkreślić, iż Habilitantka zasiadała również w 2 komitetach organizacyjnych 

konferencji. 

 

W autoreferacie podałam informację o organizacji trzech konferencji. 

 

W latach 2005 – 2009 była redaktorem naczelnym pisma Logopeda. Podejmowała 

liczne przedsięwzięcia i pełniła rożne funkcje poza Uczelnią, wspomagające doświadczenia i 

umiejętności dokonywania analizy praktycznej tworzonych projektów. 

Doktor Joanna Gruba umieściła swoje zainteresowania w dziedzinie logopedii, w 

szczególności terapii logopedycznej z wykorzystaniem sprzętu komputerowego. 
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Działalność dydaktyczna i pełnione funkcje na Uczelni  

Doktor Joanna Gruba czynnie uczestniczyła w życiu Uczelni (Uniwersytet Śląski). Do 

szczególnych osiągnięć zaliczyć należy utworzenie i kierowanie kołem naukowym 

(Pedagogiczne Koło Pedagogiki Alternatywnej – 1999 – 2006). 

Prowadzone przez Habilitantkę zajęcia były ukierunkowane przede wszystkim na 

przedmioty związane z: terapią (korekta zaburzeń rozwoju dziecka, diagnoza i terapia 

pedagogiczna wspomagana komputerem), edukacją (technologia informacyjna, edukacja 

wczesnoszkolna, media w edukacji, technologia informacyjna w edukacji) oraz seminarium. 

Na studiach podyplomowych były to przedmioty metodyczne (wykorzystanie informatyki w 

diagnozie i terapii pedagogicznej, warsztat logopedy z elementami informatyki) oraz 

seminarium. 

Jako promotor prowadziła 8 prac licencjackich i 28 prac na studiach podyplomowych. 

Była również powołana na recenzentkę 11 prac licencjackich. Nie była promotorem ani 

recenzentem prac magisterskich. 

Na Uniwersytecie Śląskim, jak wykazała dr Joanna Gruba, pełniła funkcję sekretarza 

komisji rekrutacyjnej (2001-2012) oraz pracowała w komisji do spraw opracowania punktacji 

ESTS (nie jest dopisane, na jakim poziomie – wydziału czy uczelni?). 

 

Informację o tym, że funkcje były pełnione na Wydziale Pedagogiki i Psychologii 

Uniwersytetu Śląskiego, podałam w autoreferacie na s. 21. 

 

 

Programy, projekty oraz praca propagująca wiedzę w środowisku 

Doktor Joanna Gruba brała czynny udział w 8 projektach badawczych.  

Jako uczestnik: 

• analiza porównawcza: 1) wybranych problemów kształcenia i wychowania (2003-2004); 2) 

kształcenia inkluzyjnego (2006-2009); 

• programy studiów podyplomowych (2007-2008); 

• edukacja: przedszkolna (2008-2009, 2009-2010). 

Jako kierownik: 

• tworzenie portalu edukacyjnego: fonetyka stosowana w zakresie normy i patologii (2010-

2011); wspomaganie nauki czytania i pisania oraz terapia pedagogiczna (2012-2013); 
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W autoreferacie na s. 14 wykazałam uczestnictwo (a nie kierownictwo) w projekcie pt. 

Portal wspomagający naukę czytania i pisania oraz diagnozę pedagogiczną. 

 

• tworzenie encyklopedii, narzędzi edukacyjnych, diagnozy i terapii dla środowisk 

naukowych, rodziców, placówek edukacyjnych i terapeutycznych (2012-2013). 

Doktor Joanna Gruba realizowała 6 projektów badawczych ze środków 

współfinansowanych w ramach Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego.  

To zestawienie wskazuje na duże zaangażowanie Pani Doktor w zdobywaniu środków 

i wykazywanie się dużą inicjatywą w pracach badawczych. Tworzenie portali internetowych, 

jak również angażowanie się w udostępnianie materiałów szerokiemu gronu nauczycieli i 

terapeutów jest budującym przykładem dzielenia się wiedzą i umiejętnościami w celu 

propagowania wiedzy.  

Na uwagę zasługują wydawnictwa, jakie przedstawiła dr J. Gruba znane mi z 

działalności terapeutycznej. Wielość multimedialnych programów logopedycznych ukazuje 

kreatywność Pani Doktor, jak również dużą świadomość problemów, na jakie natrafiajmy 

jako terapeuci zajmujący się diagnozą. Tu pragnę zwrócić uwagę, iż te pomoce, jak i projekty 

doczekały się uznania w kraju (indywidualna nagroda III stopnia Rektora Uniwersytetu 

Śląskiego, nagroda zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego), jak i za 

granicą (Europan Language Label).  

Warto nadmienić, iż część wyżej wymienionych opracowań powstała we współpracy z 

Wydawnictwem Komlogo (KOMLOGO – Piotr Gruba, z siedzibą w Niezdrowicach, przy ul. 

Wiejskiej 21, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 

756-130-76-04, Regon 273221318.). 

Doktor Joanna Gruba opiniowała jako ekspert realizację projektu ekologicznego, który 

powiązany był z Jej zainteresowaniem edukacją na poziomie przedszkolnym. 

Jest wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Polskiego 

Towarzystwa Pedagogicznego. 

 

Materiały uznane za szczególne osiągnięcia naukowe 

1. Pozycja zwarta  

Przedstawiona do analizy książka dr Joanny Gruba Oceny słuchu fonematycznego u dzieci w 

wieku przedszkolnym (UŚ, 2012) bardzo mnie zainteresowała.  

 



10 

 

Błąd w tytule głównego osiągnięcia. Oryginalny tytuł brzmi: Ocena słuchu 

fonemowego u dzieci w wieku przedszkolnym. 

 

Przede wszystkim byłem ciekaw, jak Autorka przedstawi problematykę, wydaje się 

szeroko opisaną na naszym rynku wydawniczym. 

Przechodzę do szczegółowej analizy tekstu. 

Pierwsza część została poświęcona zaburzeniom słuchu fonematycznego, szczególnie 

ustalenia terminologiczne są przedstawione fizjologiczne i lingwistycznie. Zabrakło tu 

podejścia typowo logopedycznego. W przedstawieniu problemów zaburzenia słuchu 

fonematycznego brakuje umieszczenia wariantów miękkości np. spółgłoskach [f’, v’, t’, d’ k’, 

g’]. Ten błąd wynikać może z faktu, iż Autorka powołuje się na analizy psychologa 

(B. Moore), a nie językoznawcy.  

 

Analizując powyższy tekst, sądzę, że Pan Profesor, pisząc o „wariantach miękkości”, 

miał na myśli spółgłoski miękkie. 

W książce Ocena słuchu fonemowego u dzieci w wieku przedszkolnym opisano tylko 

spółgłoski właściwe, co miało uzasadnienie w rozdziale badawczym, gdyż, jak wskazałam na 

s. 54:  

„W literaturze językoznawczej można znaleźć próby określenia liczby fonemów. Pomimo istnienia wielu prac 

językoznawczych opisujących zestawy cech dystynktywnych dla fonemów języka polskiego brakuje 

jednoznacznych wskazań co do liczby fonemów. Polemiki dotyczą głównie statusu głosek miękkich wargowych 

i tylnojęzykowych oraz samogłosek nosowych.  
Na potrzeby użytego w badaniach narzędzia przyjęto system fonologiczny opisany przez B. Rocławskiego, gdyż 

autor ustalił go, badając świadomość fonologiczną dzieci w wieku przedszkolnym”. 

 

W systemie B. Rocławskiego nie występują zmiękczone fonemy wargowe 

i tylnojęzykowe. Z tego względu nie opisano głosek miękkich wargowych [p’], [b’], [m’], 

[f’], [v’] i tylnojęzykowych [k’], [g’], [x’], które występowały w tradycyjnych opisach 

fonologii polskiej (np. Wierzchowska 1980). W nowszych pracach takie rozwiązanie zostało 

odrzucone. Autorzy publikacji podkreślają bowiem, „że miękkie spółgłoski wargowe 

wymawiane są asynchronicznie, co oznacza, iż obydwa ruchy artykulacyjne obecne 

w wymowie tych głosek nie są równoczesne […]” (Szpyra-Kozłowska 2002, s. 12). Podobnie 

opisują spółgłoski wargowe D. Ostaszewska i J. Tambor (2000, s. 116): „W związku 

z asynchroniczną wymową spółgłosek wargowych miękkich głoski [p’], [b’], [m’], [f’], [v’] 

muszą być uznane za poboczne warianty pozycyjne fonemów /p/, /b/, /m/, /f/, /v/”.  
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Podobnie należy interpretować głoski tylnojęzykowe, gdyż „[…] wymowie tych 

segmentów towarzyszy półsamogłoska [j], choć nie jest to zjawisko obligatoryjne” (Szpyra-

Kozłowska 2002, s. 13). Analiza fonemiczna tych głosek różni się od analizy fonemicznej 

spółgłosek wargowych, a językoznawcy uznają: „[…] należy wydzielić miękkie fonemy 

zwarto-wybuchowe, tj. /k’/, /g’/, z tego względu, iż spółgłoski te nie zawsze występują 

w kontekście następujących po nich [i] lub [j]. Problem jednak leży w tym, że tak jak 

w przypadku miękkich wargowych tak i tu wymowa jest dość zróżnicowana – wielu 

użytkowników języka polskiego wymawia te segmenty z półsamogłoską [j]” (Szpyra-

Kozłowska 2002, s. 13). 

 W książce starałam się ukazać temat z punktu widzenia różnych dyscyplin 

naukowych. Brian C.J. Moore jest psychoakustykiem, zajmuje się percepcją słuchową 

i mechanizmami słyszenia dźwięków mowy. 

 

Szkoda również, iż nie zostały wskazane wśród narzędzi do badania słuchu 

fonematycznego próby G. Demel (Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola). 

W załączniku do publikacji G. Demel Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola 

znajduje się 13 plansz zawierających materiał obrazkowy (po 12 obrazków na planszy). 

Aż 11 plansz zawiera materiał do badania artykulacji. Tylko na jednej planszy zamieszczono 

sześć paronimów do oceny słuchu fonemowego. Trudno taki materiał nazwać narzędziem 

do badania słuchu fonemowego. W przedstawionych w książce Ocena słuchu fonemowego  

u dzieci w wieku przedszkolnym badaniach (s. 22) dotyczących wykorzystania przez 

specjalistów narzędzi wskazano tylko te próby, które przeznaczone są do badania słuchu 

fonemowego oraz percepcji słuchowej. 

Podsumowując, rozdział ten charakteryzuje się dużą ogólnością i niskim poziomem 

analizy zgromadzonego materiału. 

Rozdział II jest pełen sprzeczności. Autorka powołuje się na definicję mowy za S. 

Grabiałem, ujmując ją jako czynność wykonywaną „przy udziale języka” (s. 25), by później 

wspominać za G. Łasińskim o mowie ciała (s. 26), która ma nadać wypowiedzi pełne 

znaczenie. 

Informacja o mowie ciała nie jest sprzeczna z definicją S. Grabiasa; stanowi jeden 

akapit (to zaledwie dwa zdania) w całym rozdziale i brzmi:  

„Mowa odgrywa podstawową rolę w stosunkach interpersonalnych, chociaż jej znaczenie, wbrew 

powszechnemu przekonaniu, jest dość ograniczone. Dopiero sposób wypowiedzi (30%) i mowa ciała (50%) 

nadają jej pełne znaczenie” (s. 26). 
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Pan Profesor popełnił błąd w nazwisku wybitnego językoznawcy Stanisława Grabiasa. 

 

To bardzo nieprecyzyjne, mało kompetentne łączenie rożnych podejść, które wywodzą 

się z innych nurtów. Zaskakującym dla mnie jest przedstawienie etapów (okresów) rozwoju 

mowy, bez powołania się na twórcę tego podziału – nestora polskiej logopedii – Leona 

Kaczmarka (nie ma nawet o nim wzmianki w bibliografii!). I tu natrafiamy na problemy z 

przedstawieniem funkcji narządów artykulacyjnych w pierwszych dwóch miesiącach życia 

dziecka – bez ich udziału nie powstałyby dźwięki, chodzi tu bardziej o kształtowanie 

dźwięku!  

 

Opis rozwoju mowy dziecka przytaczam za prof. J. Porayskim-Pomstą, według 

którego w pierwszych dwóch miesiącach życia dziecka wytwarzane są dźwięki 

najpierwotniejsze, które powstają w sposób niezamierzony, bez świadomego udziału 

narządów artykulacyjnych. Są to formy wokalne, które poprzedzają mowę artykułowaną 

(Demel 1987), wytwarzaną dzięki pracy narządów mowy. W pierwszych dwóch miesiącach 

życia dzieci wytwarzają zatem wokalizacje, produkują „uniwersalne” dźwięki bardzo 

różnorodne w barwie (Łobacz 1996). 

 

W zapisie fonetycznym głoski h i ch zapisuje się jako [χ] a nie x (np. s. 28).  

 

Zapis opisywanej przeze mnie głoski bezdźwięcznej jako [x] można znaleźć 

w większości opracowań stosujących transkrypcję fonetyczną. Zapis taki stosowany jest 

w literaturze językoznawczej (np. Sawicka, Dukiewicz, PAN 1995; Szpyra-Kozłowska 2002; 

Rocławski 1994), logopedycznej (np. Sołtys-Chmielowicz 2007; Styczek 1981; Demel 1987; 

Gałkowski, Jastrzębowska 2003) oraz medycznej (np. Pruszewicz 1992).  

Symbol [x] na oznaczenie głoski bezdźwięcznej jest prawidłowo i konsekwentnie 

stosowany w monografii Ocena słuchu fonemowego u dzieci w wieku przedszkolnym.  

Dźwięczny wariant tej głoski w literaturze fachowej jest zapisywany za pomocą 

innego symbolu, niż wskazał Pan Profesor. Nie występuje o jednak w moich przykładach, 

ponieważ opis dotyczy współczesnej polszczyzny.  

 

W prezentacji nieprawidłowości wymowy – wad wymowy nie skorzystano ze 

słowników Józefa Surowańca (np.: Teoria i praktyka terminologii logopedycznej, red. J. 
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Ożdżyński, J. Surowaniec, Kraków: Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000; 

Logopedyczny słownik terminologii diagnostycznej, Józef Surowaniec, Kraków: Oficyna 

Wydawnicza „Edukacja”, 1999). 

 

Publikacja pod redakcją J. Ożdżyńskiego i J. Surowańca Teoria i praktyka 

terminologii logopedycznej nie jest słownikiem i nie zawiera definicji pojęć. Jest to 

monografia, która „ukazuje nowoczesne metody opisu terminów, wykorzystując najnowsze 

teorie językowe” (z recenzji E. Łuczyńskiego zamieszczonej na okładce monografii). 

Definiując termin dyslalia skorzystałam z literatury przedmiotu, cytując m.in. 

G. Jastrzębowską (2003), G. Demel (1996), H. Rodak (1992), co było wystarczające do opisu 

interesującego mnie zjawiska. 

 

Kolejnym zarzutem jest pomięcie w badaniach testu J. Krajny (s. 39) – bez podania 

przyczyny. Jest to tym bardziej niezrozumiane, iż sama Autorka stwierdza: „Jest to pierwszy 

w języku polskim standaryzowany test do badania wymowy dzieci w wieku przedszkolnym, 

zawierający normy porównawcze dla poszczególnych grup wiekowych” (s. 39). 

 

W książce Ocena słuchu fonemowego u dzieci w wieku przedszkolnym opisano 

badania przeprowadzone w grupie logopedów w 2007 roku, które dotyczyły najczęściej 

wykorzystywanych narzędzi do badania artykulacji. Badania nie obejmowały  

100-wyrazowego testu do badania artykulacji autorstwa E. Krajny, ponieważ test ukazał się 

w roku 2008, czyli rok po przeprowadzeniu przeze mnie badań. Dane ilustrujące czas 

badań i czas wydania testu zamieszczone są w przypisach na s. 39. 

 

Pan Profesor popełnił błąd w inicjale imienia. Jest: J. Krajny, powinno być: E. Krajny. 

 

Trzeci rozdział jest w dużej części publikowany bez większych zmian w innej 

publikacji (LOGOPEDIA – Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki - redakcja naukowa 

Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, 2012, Harmonia, Gdańsk).  

 

Brak oceny rozdziału trzeciego, który ma duże znaczenie dla podjętych analiz podczas 

badań własnych.  
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Rozdział czwarty, metodologiczny wprowadza w problematykę, ale w przypadku tej 

książki stał się już weryfikacyjnym: „4.1. Problemy badawcze i hipotezy. Przeprowadzone 

analizy dały odpowiedź na postawione pytania badawcze i pozwoliły na weryfikację 

związanych z nimi hipotezami” (s. 51). W przypadku pytania pierwszego „Które opozycje są 

istotne (a które nieistotne) w ocenie słuchu fonematycznego w poszczególnych grupach 

wiekowych?” (s. 52), brakuje przedstawienia odniesienia, istotne, ale do czego, w czym?  

 

„Istotny” według Współczesnego słownika języka polskiego (Dunaj 2007, s. 540) 

oznacza: „będący istotą czegoś; główny, zasadniczy, najważniejszy, podstawowy: Istotna 

cecha czegoś. Istotny problem, istotne zagadnienia, istotne sprawy”.  

W pierwszym pytaniu badawczym chodzi o istotne (czyli najważniejsze) opozycje 

fonemowe służące do oceny słuchu fonemowego. Podczas przeprowadzonych badań 

wskazano, że część opozycji do badania słuchu fonemowego wykorzystywana w dostępnych 

próbach (np. Styczek 1982, Rocławski 1994) nie ma znaczenia diagnostycznego. 

Uzasadnienie wyboru problemu badawczego znajduje się na s. 52. 

„W dostępnej literaturze, zawierającej próby oparte na paronimach do badania słuchu fonemowego (I. Styczek; 

B. Rocławski; E. Szeląg, A. Szymaszek), znaleźć można dużą liczbę paronimów. Wykorzystując do badania 

dziecka wszystkie zamieszczone w próbie paronimy, wydłuża się czas badania, co w przypadku małych dzieci 

jest bardzo niekorzystne (dzieci są zniechęcone, łatwo się dekoncentrują). Należy rozważyć, czy dla postawienia 

diagnozy konieczne jest użycie kompletnego zestawu każdej z wymienionych prób. Czy istnieją opozycje, które 

są zawsze prawidłowo różnicowane? Opozycje prawidłowo różnicowane przez dzieci (w granicy 

dopuszczalnego 5% błędu przyjętego w pedagogice) będą nieistotne z diagnostycznego punktu widzenia. 

Wyłonienie tych opozycji pozwoli na skrócenie badania i opracowanie standaryzowanego tekstu złożonego 

wyłącznie z paronimów diagnostycznych. Ponadto, interesujące wydaje się również sprawdzenie, czy dźwięki 

najbardziej podobne pod względem brzmienia (opozycje jednowymiarowe) są częściej nieprawidłowo 

percypowane niż opozycje wielowymiarowe”. 

 

W przypadku pytań 3, 4 i 5 to pytania proste, gdzie partykuła „czy” jest raczej mało 

wystarczająca i na takim poziomie pracy powinna być co najmniej uszczegółowiona. 

 

Zastosowana w pytaniach partykuła „czy” pozwala udzielić jednej z dwóch 

wykluczających się odpowiedzi „tak” lub „nie”. Pytania te związane są z podaniem klasy 

alternatywnych hipotez, z których jedna jest rozwiązaniem. „Pytania rozstrzygnięcia 

zawierają więcej, bardziej jednoznacznych wskazówek, co do dróg ich rozstrzygania niż 

pytania dopełnienia. Z tego też względu większość problemów badawczych przyjmuje postać 

pytań rozstrzygnięcia. Tylko one dają całkowitą pewność, że są poprawnie sformułowane” 

(Brzeziński 2007, s. 219).  



15 

 

Ponadto J. Brzeziński pisze: „Należy unikać zbyt szerokiego stawiania problemu 

badawczego, gdyż może to utrudnić jego rozwiązanie”. Jasne zdefiniowanie pojęć 

występujących w problemie oraz zrozumienie relacji zachodzących między nimi ułatwia 

rozwiązanie problemu (Brzeziński 2007, s. 219). 

Formułując pytania badawcze, kierowałam się nie tylko przesłankami teoretycznymi, 

ale również praktycznymi. Pytania badawcze zawierające partykułę „czy” są stosowane 

w pracach pedagogicznych (np. Błeszyński 2004). 

 

Dobrane próby pozycji i paronimów, jak wynika z przedstawionego zestawienia 

(aneks 1), są wyborem już wprowadzonych w innych próbach, więc zasadnym staje się 

pytanie, co ma wprowadzić nowego próba Joanny Gruba?  

 

Zadaniem moim nie było opracowanie nowych paronimów, ale uporządkowanie 

istniejącej wiedzy i przeprowadzenie badań w dużej grupie dzieci przedszkolnych. Są to 

pierwsze współczesne pedagogiczne badania dotyczące słuchu fonemowego, bo – jak twierdzi 

Recenzent – „brakuje tak aktualnych, ilościowych, wielopłaszczyznowych badań, w których 

by podejmowano problematykę rozwoju mowy dziecka (opieramy się na badaniach z lat 70., 

80. ubiegłego wieku przeprowadzonych przez psychologów rozwojowych), jak i słuchu, 

w tym w szczególności słuchu fonematycznego. 

Dotychczas takie badania, na tak dużej populacji, nie zostały w Polsce 

przeprowadzone, a przywoływane wielokrotnie pozycje książkowe Styczek czy Rocławskiego 

opisują jedynie narzędzie badawcze bez jakiejkolwiek weryfikacji empirycznej (Rocławski 

podaje tylko obserwacje prowadzone na Radku R.). 

Podobnie twierdzi Recenzent książki Ocena słuchu fonemowego u dzieci w wieku 

przedszkolnym prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta: 

„Jest to jedno z niewielu znanych mi całościowych badań nad oceną słuchu fonemowego polskich dzieci, 

prezentujących, przy zastosowaniu metod statystycznych, kształtowanie się słuchu fonemowego 

w poszczególnych grupach wiekowych oraz zależności kształtowania się słuchu fonemowego od: wad wymowy, 

modelu lateralizacji oraz płci”. 

 

Przesłanką do podjęcia badań było wyłonienie paronimów diagnostycznych w każdej 

grupie wiekowej, a w konsekwencji opracowanie testu do badania słuchu fonemowego. 

Ponadto badania dały odpowiedź na założone pytania badawcze dotyczące zależności 

pomiędzy wybranymi zmiennymi.  
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Występują tu też problemy z doborem desygnatów, np. fraki : wraki; ale i trąbi : trąby; 

cześć : część. 

 

Na wyjaśnienie kwestii doboru desygnatów i trudności podczas badań zwróciłam 

uwagę w książce w rozdziale 4.2. Narzędzia badawcze. Problem identyfikacji desygnatów 

przez dzieci został opisany następująco:  

„Już podczas badań pilotażowych przeprowadzonych wśród dzieci przedszkolnych zwrócono uwagę, że kilka 

obrazków sprawia dzieciom problemy w identyfikacji, pomimo wielokrotnego powtarzania nazw przez 

badającego. Na przykład obrazek „frak” dzieci nazywały „ubranie”. Obrazek „wrak” nie był dla nich 

rozpoznawalny. Wiele innych obrazków również wymagało wytłumaczenia dzieciom znaczenia desygnatu. 

Dlatego też do każdego paronimu ułożono krótki rymowany dwuwiersz prezentujący go, np.: 

— frak : wrak — To ubranie to jest frak / Na dnie morza leży wrak, 

— Basie : bazie — Te dziewczynki to dwie Basie / Na gałązkach widzisz bazie. 

Badający wypowiada rymowankę, równocześnie pokazując dziecku ilustrujący ją obrazek. Taka forma 

prezentacji znacznie ułatwia identyfikację desygnatów i sprawia, że wszystkim dzieciom w jednakowy sposób 

prezentowane jest znaczenie obrazków” (s. 59). 

 

W badaniu nie było paronimu fraki : wraki. 

 

Nie wyjaśniono, czym kierowano się podczas doboru próby, na której 

przeprowadzono badania (s. 61). Problematyczne jest przeprowadzanie tych badań w jednym 

regionie – Gliwice i miejscowości należące do powiatu gliwickiego. Można sądzić, iż są to 

badania przeprowadzone w podobnym środowisku np. pod względem kulturowym, 

językowym itd.  

 

W dzisiejszych czasach, czasach globalizacji, trudno twierdzić, że badania 

przeprowadzono w środowisku podobnym pod względem kulturowym i językowym. 

Szczególnie w aglomeracji śląskiej widać różnorodność zarówno kulturową, jak i językową. 

Ponadto media masowe, szczególnie telewizja i internet, sprawiają, że współczesne dzieci 

mają podobne zainteresowania, oglądają te same programy telewizyjne, grają w te same gry 

komputerowe, a więc używają tych samych określeń dotyczących otaczającej je 

rzeczywistości itd.  

Badania opisane w książce rozszerzono w latach 2010–2012, gdy przebadano dzieci z 

całej Polski. Rezultatem tych badań było opracowanie wystandaryzowanego testu do badania 

słuchu fonemowego (Gruba 2012). 

Analizę wyników badań przeprowadzonych na części populacji dzieci w wieku 

przedszkolnym jednoznacznie potwierdziły wyniki przeprowadzone w grupie dzieci z całej 

Polski. Recenzentem testu był J. Błeszyński.  
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Badania opisane w książce przeprowadzono w grupie 434 wszystkich dzieci uczęszczających 

do przedszkola. Jak wskazałam na s. 61, badaną grupę charakteryzuje przeciętna liczba 

dzieci w typowym przedszkolu.  

„Podobnie opisuje grupy wiekowe w przedszkolu E. Krajna, która stwierdza, że: 

— w przedszkolach najwięcej jest 6-latków, ponieważ są one zmuszone do realizacji rocznego obowiązkowego 

przygotowania do nauki szkolnej; 

— wśród młodszych przedszkolaków stwierdza się relatywnie większą częstość zachorowań i związaną z tym 

absencję; 

— ponadto młodsze przedszkolaki nie zawsze chętnie uczestniczą w przedsięwzięciach z udziałem nieznanych 

osób” (Gruba 2012). 

 

Ponadto J. Łaniec pisze (1990, s. 30): „Każde badanie częściowe (reprezentacyjne) 

wymaga właściwego doboru jednostek do badań. Jest bardzo istotne, aby wyniki z próby 

odpowiadały wynikom z populacji, wtedy próba jest reprezentatywna”. 

 

Nie uwzględniono w badaniach (nie natrafiłem na informację) dzieci z rożnym typem 

niepełnosprawności, co dodatkowo zawęża i nie do końca ujmuje analizę środowiska. 

 

Informacja ta podana jest w książce na s. 61. Wśród badanych dzieci nie było dzieci 

z zaburzeniami słuchu oraz dzieci z orzeczeniem o upośledzeniu umysłowym. Te dwa rodzaje 

zaburzeń rozwojowych w mojej ocenie wykluczały dzieci z przyjętej przeze mnie koncepcji 

badań. Ponadto jedno dziecko z cechami autyzmu nie ukończyło badania. Informacja 

o dziecku znajduje się w przypisie na s. 60. 

 

Rozdział piąty, to część w której przedstawiono wyniki badań, zebrany materiał. 

Opisane badania zostały przeprowadzone na nierównych grupach badawczych, np. rozkład 

liczebności nieprawidłowo różnicowanych opozycji w grupie: 44 dzieci 3-letnich (s. 70), 78 

dzieci 4-letnich (s. 74), 124 dzieci 5-letnich (s. 79), 148 dzieci 6-letnich–(s. 83), 22 dzieci 7-

letnich (s. 87) – nie daje możliwości badań porównawczych, jak i statystycznych (grupa 

dzieci 7-letnich – 22).  

 

W celu porównań populacji i różnych wskaźników jej struktury stosuje się 

odpowiednie testy statystyczne. Niektóre testy można stosować do grup równolicznych, inne 

do grup o różnej liczebności. W książce nie dokonywano porównania grup, a jedynie analiz 

w obrębie każdej grupy, tzn. analizowano poszczególne zmienne w obrębie grup wiekowych 
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(osobno dzieci 3-letnie, osobno dzieci 4-letnie itd.). W żadnym miejscu w książce nie 

porównywano grup pomiędzy sobą i nie dokonywano analiz statystycznych pomiędzy 

grupami. 

 

W tabeli 22 (s. 90) zestawiono liczbę nieprawidłowo różnicowanych opozycji dzieci w 

rożnym wieku – problematyczne jest zestawianie wyników surowych z grup o rożnej 

liczebności.  

 

W tabeli 22 podano wyniki surowe, co nakazuje rzetelność badacza. Natomiast do 

porównań służą zamieszczone w tabeli średnie oraz opis pod tabelą wartości procentowych. 

 

Przedstawienie tych badań na poziomie wyników surowych, procentów i uśrednienia 

to na niskim poziomie przeprowadzona analiza. Samo podsumowanie „analiza wyników 

wykazuje, że procent dzieci charakteryzujących się wysokim poziomem słuchu 

fonematycznego zwiększa się wraz z wiekiem badanych” (s. 91) nie jest odkrywczym 

wnioskiem.  

Oprócz zestawień testowano również hipotezy statystyczne o niezależności oraz 

określono poziom korelacji pomiędzy badanymi zmiennymi, za pomocą dwóch wskaźników, 

które dały porównywalne wyniki. W pracy zaprezentowano tylko takie obliczenia 

statystyczne, które dawały odpowiedzi na postawione w pracy pytania (s. 101).  

Jednakże stwierdzenie, że przeprowadzona analiza nie jest odkrywcza, potwierdza 

matematycznie tendencję obserwowaną przez praktyków. Ponadto jest to praca 

humanistyczna, w której statystyka ma jedynie wspomóc interesujące nas zjawiska, a nie ma 

stać się dominującą częścią pracy. 

 

W drugiej części analizy wykazano zależności pomiędzy zaburzeniem słuchu 

fonemowego a nieprawidłową artykulacją (chodzi tu bardziej o dyslalię, a więc wady 

wymowy)  

 

Nieprawidłowa artykulacja to wady wymowy lub dyslalia. Termin ten często 

zastępowany jest takimi pojęciami, jak: zaburzenia wymowy, wady artykulacji, 

nieprawidłowe realizacje fonemów, zniekształcenia substancji fonicznej w płaszczyźnie 

segmentalnej, bełkotanie (za: Jastrzębowska 2003; Skorek 2004 i in.). 
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W przedstawionym zestawie wad wymowy (np. s. 95, 97, 99, 101) wprowadzono np.: 

• na pierwszym miejscu wymowę prawidłową! 

• opóźniony rozwój mowy i dyslalię wieloraką (pragnę zwrócić uwagę, iż według Ireny 

Styczek dyslalia to opóźnienie w przyswajaniu sobie języka, na skutek opóźnionego 

wykształcenia się funkcji pewnych struktur mózgowych.  

 

Większość autorów określa natomiast dyslalię jako nieprawidłowości w realizacji 

głosek pochodzenia obwodowego. Takie stanowisko przyjęli G. Demel (1978), H. Spionek 

(1969), L. Kaczmarek (1966), H. Rodak (1992), H. Mierzejewska i D. Emiluta-Rozya (1997).  

O przyjętym w książce stanowisku pisałam na s. 31-32. 

 

I. Styczek posługuje się terminologią stosowaną wcześniej przez W. Ołtuszewskiego 

i dyslalią nazywa zaburzenie mowy pochodzenia korowego, a wady wymowy określa jako 

dysglosję. 

 

Nie do końca mogę się zgodzić z sensem nie tyle badania, co korelowaniem 

lateralizacji np. z słuchem fonematycznym. Zgodnie z przyjętymi założeniami (na które się 

powołuje również Autorka), za Ireną Styczek, jak innymi (np. M. Gut, 2007, Preferencje ręki 

– rozwój, determinanty i metody pomiaru, Logopedia 1(4), s. 30-77; S. P. Springer, G. 

Deusch, 1998, Lewy, prawy mózg z perspektywy neurobiologii poznawczej, Prószyński i s-ka, 

Warszawa; i in) należy stwierdzić, iż kształtowanie się lateralizacji jest długim i 

wieloetapowym procesem (por. H. Spionek, 1985, s. 43), który jest uwarunkowany wieloma 

czynnikami. Istotnym elementem jest jednak fakt, iż jego kształtowanie kończy się około 10 

roku życia. Problematycznym staje się więc wiązanie lateralizacji u dzieci od 3. do 7. roku 

życia z funkcją słuchu fonematycznego.  

Uzyskane wyniki są z założenia realne, ale w interpretacji problematyczne. 

 

Lateralizacja, mowa, pamięć, koncentracja uwagi, spostrzegawczość wzrokowa, 

percepcja słuchowa i inne funkcje u dziecka nieustannie podlegają rozwojowi. Czy zatem 

należy zaprzestać badania dziecka i określania kluczowych zależności w celu poznania tego 

rozwoju? 
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Dzieci z nieprawidłowo ukształtowaną lateralizacją często zaliczane są do dzieci 

z tzw. grupy ryzyka dysleksji, u których mogą występować nieprawidłowości działania 

analizatora słuchowego (por. Bogdanowicz, 2005). Wiadomo, że zaburzenia słuchu 

fonemowego mogą powodować trudności dziecka w nauce czytania i pisania. Podobnie 

nieprawidłowy (skrzyżowany lub nieustalony) model lateralizacji może być przyczyną 

trudności dziecka w nauce (por. Skibińska, 2001; Szymaszek, Szeląg, 2006, Bogdanowicz, 

2005 i in.). Każda z tych funkcji jest opisywana przez specjalistów, jednakże w polskiej 

literaturze brak jest badań dokumentujących wpływ lub brak związku pomiędzy modelem 

lateralizacji a słuchem fonemowym. Badania takie możliwe byłyby do przeprowadzenia przez 

specjalistów różnych dyscyplin naukowych oraz przy wykorzystaniu specjalistycznej 

aparatury (np. TK czy MRJ). Wykonane przeze mnie badania pokazują ten aspekt z punktu 

widzenia pedagoga-logopedy. Wiele ciekawych przykładów badań, w większości 

prowadzonych przez zagranicznych naukowców, wskazujących na zależności pomiędzy 

modelem lateralizacji a słuchem fonemowym można znaleźć w artykule M. Gut (2009). 

W artykule autorka wskazuje na badania potwierdzające zależności pomiędzy trudnościami w 

czytaniu i pisania a lateralizacją. W polskiej literaturze wiele miejsca poświęcono 

zależnościom pomiędzy słuchem fonemowym a wymową dziecka. Jak wiadomo - obydwie 

funkcje są rozwojowe. 

W przeprowadzonych przeze mnie badaniach obliczono zależności statystyczne 

pomiędzy słuchem fonemowym a modelem lateralizacji (prawostronnej, lewostronnej lub 

skrzyżowanej). Dodatkowo obliczono, czy istnieją zależności statystyczne pomiędzy słuchem 

fonemowym a lateralizacją ręki i ucha. Ponieważ w każdej grupie wiekowej analiza 

statystyczna nie wykazała żadnych istotnych różnic pomiędzy zmiennymi, należy założyć, 

że tej grupie takie zależności nie istnieją. 

Badane i opisane w książce zależności były szeroko dyskutowane w gremiach 

naukowych na konferencjach zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych oraz w 

szerokim gronie praktyków na warsztatach metodycznych. Dlatego dziwi mnie ta uwaga Pana 

Profesora.  

 

Kolejne wyjaśnienie dotyczy wspomnianego przez Pana Profesora artykułu M. Gut, 

2007, Preferencje ręki – rozwój, determinanty i metody pomiaru, który znajduje się 

w czasopisma czasopiśmie „Logopeda” a nie „Logopedia”. 
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„Logopeda” to redagowane przeze mnie czasopismo internetowe dostępne na stronie 

www.logopeda.org.pl. Natomiast czasopismo „Logopedia” jest periodykiem tradycyjnym 

wydawanym przez Polskie Towarzystwo Logopedyczne w Lublinie. 

 

Bardzo szkoda, iż Autorka zaledwie na ok. półtorej strony podjęła analizę wyników i 

nie została podjęta szersza dyskusja, nad innymi wynikami, jak również sformułowanie 

swoich zaleceń do pracy. 

Pracę, pomimo wielkiego zaangażowania i trudu, jakim było przeprowadzenie, 

zgromadzenie i przeanalizowanie materiału, muszę ocenić krytycznie. Szkoda, że Autorka nie 

pokusiła się o badania nowatorskie, np. przez użycie pozycji i paronimów bezsensownych; 

przedstawienie zabawowej formy przeprowadzenia badań itd. 

 

Narzędzia oraz wyniki badań z wykorzystaniem paronimów bezsensownych są 

szeroko rozpowszechnione w literaturze polskiej (np. Bogdanowicz, Krasowicz-Kupis). Jest 

to metoda, która w przypadku dzieci młodszych może dawać błędny obraz wyników. 

O porównaniu badań z wykorzystaniem paronimów sensownych i bezsensownych 

pisałam na s. 67. 

„Obserwacje i wyniki moich badań związane z lepszą identyfikacją słuchową desygnatów znanych dzieciom 

potwierdzają badania przeprowadzone przez Z. Kurkowskiego. Wymieniony autor przeprowadził badania w 

grupie 94 dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Z badań wynika, że ocena słuchu fonemowego wykonana z użyciem 

Skali percepcji słuchowej słów J. Kostrzewskiego wykazała, iż 21 dzieci (22,34%) miało niewielkie trudności z 

różnicowaniem słów nieposiadających znaczenia. Z kolei ocena słuchu fonemowego metodą B. Rocławskiego 

wypadła niepomyślnie tylko u jednego dziecka. Do podobnych wniosków doszła D. Galińska-Grzelewska, która 

pisze, że „o poprawnym różnicowaniu głosek w słowach przez dzieci w wieku 6—7 lat w dużym stopniu 

decyduje rozumienie znaczenia słowa. Można zatem przyjąć, zgodnie z teorią [Lwa — J.G.] Wygotskiego, że 

dziecko u progu dojrzałości szkolnej bardziej koncentruje się na różnicowaniu zawartości semantycznej 

zestawionych słów. Jest to czas intensywnego kształtowania pojęć konkretnych i rozumienia ich znaczenia”. 

 

Podobną interpretację z wykorzystanie materiału sensownego i bezsensownego 

przedstawia M. Lipowska (2001), która twierdzi, że zadania związane z różnicowaniem 

paronimów bezsensownych okazały się dla dzieci 3, 4 i 5-letnich trudniejsze niż różnicowanie 

paronimów sensownych. 

Opisane przeze mnie badania potwierdzają, że odpowiednio dobrany, zrozumiały dla 

dziecka materiał leksykalny ma ogromne znaczenie w różnicowaniu słuchowym paronimów, 

natomiast operowanie materiałem pozbawionym sensu może powodować, że dzieci uzyskają 

niższe wyniki pomimo braku zaburzeń słuchu fonemowego. Zagadnienie to wydaje się 

bardziej złożone i jest związane z badaniem koncentracji uwagi, pamięci słuchowej i innych 

procesów poznawczych. 
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W książce występują ogólniki i niedopowiedzenia – przykładem niech będą 

stwierdzenia: 

• np. liczne badania wykazują (s. 15) – jakie, gdzie umieszczone, - to ogólnik; 

• przypis s. 72 – „Badania ankietowe przeprowadzono w latach 2007 – 2008 w grupie 100 

logopedów i pedagogów” bez podania, gdzie były prowadzone (teren), jak również nie do 

końca rozumiem umieszczenia w tych badaniach pedagogów; 

• podobna sytuacja w przypisie s. 60 - „Badanie ankietowe przeprowadzono w 2007 r. w 

grupie 89 logopedów” - bez podania choćby terenu prowadzonych badań. 

Kolejny mój zarzut wynika z faktu, iż bardzo obszerne fragmenty książki zostały 

równolegle opublikowane w czasopiśmie pt. LOGOPEDIA – Wybrane aspekty historii, teorii 

i praktyki - redakcja naukowa Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray (2012, 

Harmonia, Gdańsk), w którym został zamieszczony tekst dr Joanny Gruba pt. Model 

lateralizacji a poziom słuchu fonematycznego u dzieci w wieku przedszkolnym (s. 147 – 163). 

Poniżej przedstawiam kilka zestawień powtórzeń fragmentów tekstów. 

Oceny słuchu fonematycznego u dzieci 

w wieku przedszkolnym (UŚ, 2012) 

Błąd w tytule. Oryginalny tytuł brzmi: 

Ocena słuchu fonemowego u dzieci w 

wieku przedszkolnym. 

Model lateralizacji a poziom słuchu 

fonematycznego u dzieci w wieku przedszkolnym 

- s. 147 – 163, Harmonia 2012. 

Błąd w tytule. Oryginalny tytuł brzmi: Model 

lateralizacji a poziom słuchu fonemowego u dzieci 

w wieku przedszkolnym. 

Ustalenia 

terminologiczne 

10-11 Słuch fonemowy  

 

153-154 

Lateralizacja  41-46 11.2 Model lateralizacji (z 

opuszczonymi 

fragmentami) ( w 

przesłanym materiale brak 

s. 150) 

148 - 152 

 

Rozwój lateralizacji 46-48 11.3. Rozwój lateralizacji  152-153 

1.1. Ustalenia 

terminologiczne 

10-11 11.4 Słuch fonemowy 153-154 

 

 

Wykazane powtórzenia to nieliczne, ale konieczne fragmenty, mające na celu 

rozpropagowanie tematyki, którą się zajmuję w ostatnich latach, a więc nie powinny one 

wpływać na całość dorobku naukowego. Ponadto prowadzone badania są nowe oraz 

oryginalne i nie stanowiły podstawy do uzyskania poprzedniego stopnia awansu zawodowego 

(doktora). 

Przedstawione fragmenty dzieła nie stanowią głównego osiągnięcia podanego do 

oceny dorobku naukowego, jako podstawy do uzyskania stopnia doktora habilitowanego. 
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Artykuł Model lateralizacji a poziom słuchu fonemowego u dzieci w wieku 

przedszkolnym opatrzony jest przypisem, co przedstawia poniższa ilustracja: 

 

 

Publikacja Logopedia – Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki to książka pod 

redakcją St. Milewskiego, K. Kaczorowskiej-Bray, a nie, jak twierdzi Pan Profesor, 

czasopismo.  

 

Znaczące części pracy z tej książki znajdujemy również w podręczniku pt. Test do 

badania słuchu fonematycznego (2012).  

Jedynie w przypisie jest adnotacja: „Zagadnienia dotyczące badań pomiędzy słuchem 

fonemowym i wybranymi zmiennymi są opisane szczegółowo w książce Ocena słuchu 

fonematycznego u dzieci w wieku przedszkolnym (Gruba, 2012)” – co nie jest zgodne z 

prawdą.  

 

Pan Profesor pomylił pozycje, gdyż zacytowany powyżej przypis znajduje się 

w książce Logopedia – Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, pod redakcją 

St. Milewskiego, K. Kaczorowskiej-Bray a nie – jak wskazał Recenzent – „w podręczniku pt. 

Test do badania słuchu fonematycznego (2012)”.  

 

Informację o wykorzystaniu książki „Ocena słuchu fonemowego…”, która w tym 

samym czasie była w druku, zamieszczono w bibliografii Testu..., co przedstawia poniższa 

ilustracja: 

 

 

 

Artykuł jest powieleniem treści przedstawionych w książce, jak również prezentacją 

wyników badań, które również zostały umieszczone w książce. Przypis wprowadza w błąd – 

raczej jest to przepisanie części tekstu, jak również streszczenie uzyskanych wyników, jakie 

prezentowane są w książce. 
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Ogólny bałagan w powyższym tekście, liczne błędy w wymienianych przez Pana 

Profesora przypisach, nieprawidłowe przypisywanie zamieszczonych odnośników 

dotyczących artykułów, mylenie czasopism z książkami, mylenie tytułów sprawiają, że tekst 

zamieszczony w recenzji jest dla Czytelnika nieposiadającego artykułów źródłowych 

niezrozumiały i wprowadza ich w błąd. 
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2. Portal edukacyjny polskiej fonetyki stosowanej i w zakresie normy i patologii mowy 

 

W części START zostały przedstawione 4 opracowania w pełnych wersjach: 

• Gruba J. Ocena słuchu fonematycznego u dzieci w wieku przedszkolnym, 

(Katowice, 2012, stron 165); 

• Gruba J. red. n. Wybrane problemy logopedyczne (Gliwice, 2011, stron 137); 

• Barry Guitar, Edward G. Conture Dziecko, które się jąka. Informacje dla pediatry 

(Katowice 2012, s. 22); 

• Węsierska K. red. Profilaktyka Logopedyczna w Praktyce Edukacyjnej 

(przekierowanie na Śląską Bibliotekę Cyfrową). 

• przedstawiono również aktualności, a w nich założenia projektu Internetowego 

portalu fonetyki. 

W części NORMA dokonano podziału na: 

Norma głosek w izolacji – tu przedstawiono podział spółgłosek ze względu na sposób 

artykulacji (tabela),  

 

Pan Profesor bardzo uprościł sposób podziału spółgłosek, co nie jest bez znaczenia dla 

powstałej pracy. Zamieszczony na portalu podział spółgłosek ze względu na sposób i miejsce 

artykulacji ilustruje poniższy ekran. 

 

 

czworobok samogłoskowy, głoski sonorne  

 

Zamieszczone na stronie głównej w części NORMA głoski [o ], [ę] to samogłoski 

nosowe, a nie głoski sonorne jak napisał Recenzent.  
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oraz bibliografię (brakuje w niej publikacji m.in. z macierzystej uczelni dr J. Gruba - np. D. 

Ostaszewska, J. Tambor, M. Szymaniuk, A. Zych i in). 

 

W bibliografii znajduje się pozycja D. Ostaszewskiej i J. Tambor, co ilustruje 

poniższy ekran.  

 

 

Książkę autorstwa M. Szymoniuk i A. Zych pt. Skrypt z fonetyki teoretycznej 

i fonologii języka rosyjskiego (z ćwiczeniami), Katowice 2008, trudno zaliczyć do literatury 

wchodzącej w zakres zainteresowań moich badań, gdyż „[…] skrypt umożliwia 

początkującym studentom już na pierwszym etapie studiów szczegółowe zapoznanie się 

z systemem dźwiękowym języka rosyjskiego. Prezentowany materiał obejmuje najważniejsze 

zagadnienia z zakresu fonetyki teoretycznej języka rosyjskiego i fonologii; do skryptu 

wprowadzono także elementy grafiki i zasady ortografii rosyjskiej” (wydawnictwo.us.edu.pl).  

 

Ponadto Pan Profesor popełnił błąd w nazwisku M. Szymoniuk. 

 

Norma głosek w wyrazach - miejsce i sposób artykulacji wybranych spółgłosek 

polskich, miejsce i sposób artykulacji spółgłosek zmiękczonych wargowych i wargowo-

zębowych oraz samogłosek i samogłosek nosowych. Dodatkowo przedstawiono problematykę 

badań z użyciem Artykulografu AG 500 (informacje o narzędziu badawczym i przebiegu 

badań). 

W części PATOLOGIA przedstawiono w zapisie międzynarodowym zaburzenia: 

sygmatyzm, rotacyzm, lambdacyzm, kappacyzm, gammacyzm, batacyzm, zaburzenie 

realizacji głosek: t, d, n; f, w; h; ń oraz zaburzeń realizacji samogłosek i wymowa 

bezdźwięczna. Uważam, iż w tym miejscu powinniśmy w opisach posługiwać się zapisem 

fonetycznym [t, d, n, f, v, χ, ń].  
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W części PATOLOGIA występuje zapis slawistyczny, międzynarodowy IPA oraz 

literowy, co ilustruje poniższy ekran.  

 

 

Ta część też jest zakończona w rozwinięciu bibliografią – ku memu zdziwieniu powtórzoną z 

wcześniejszej części. 

Część TESTY została podzielona na: 

Testy - w module można rozwiązać test z szablonu od 10 do 20 zadań, lub rozwiązać 

test opracowany w module Tworzenie. Bardzo pomocne zadanie. 

Ćwiczenia – wybór. 

Tworzenie - w tym module można opracować zestaw ćwiczeń lub test według 

indywidualnych potrzeb. 

Wyniki – uzyskane wyniki – prezentacja. 

Całość to bardzo ciekawe opracowanie, dzięki oparciu się na rentgenogramach 

ruchowych można pracować oraz sprawdzić opanowanie materiału w oparciu o nabywane 

umiejętności. 

Części PŁATNOŚCI – nie analizuję. 

BAZA WIEDZY – tu odnajdujemy schematy: budowy krtani, ucha, przekrój 

poprzeczny aparatu słuchowego i artykulacyjnego, narządy mowy, boczna ściana gardła i 

krtani. Są to opracowania lub skany opracowań, bardzo przydatne do nauczania 

neurofizjologii narządów mowy. 

KONTAKT – nie analizuję. 

Uznaję, iż ten portal jest nie tylko przydatnym, ale wspaniałym działaniem 

zainicjowanym przez Komlogo (o tym Wydawnictwie już wcześniej wspominałem). Muszę tu 

jednak wspomnieć, iż jest to działalność komercyjna – logując się otrzymałem dostęp do 

programu do 2101-02-15 23:59:59, co świadczy o dostępności i nastawieniu na 

rozpowszechnianie wiedzy, poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej Wydawnictwa. 
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Wydawnictwo Komlogo nie brało udziału w tworzeniu portalu. Ponadto Pan 

Profesor zalogował się na portalu 21 listopada 2013 r. o godz. 12:22 i oceniał portal zaledwie 

przez pół godziny! Jest to zdecydowanie niewystarczający czas, aby ocenić znajdujące się na 

nim zasoby. 

Brak merytorycznej oceny portalu, który stanowi 50% wykazanych głównych 

osiągnięć sprawia, że recenzja jest niepełna, a tym samym nie może stać się podstawą 

uchwały Komisji Habilitacyjnej o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego. 

 

Finansowanie projektu było możliwe dzięki uzyskaniu grantu w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1. Zaletą programu jest łączenie 

działalności badawczo-rozwojowej, łączenie rozwiązań związanych z nauką i przeniesienie 

ich do sfery gospodarki, a także wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, 

a następnie ich realizacja [www.parp.gov.pl dostęp 05.05.2014 r.], do czego szczególnie 

mocno zachęca pracowników naukowych JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego - 

przewodniczący KRASP. Obecnie istnieje wiele programów badawczych, których celem jest 

łączenie nauki z biznesem, a także szkoleń informujących, w jaki sposób uzyskać 

finansowanie (m.in. przez Uniwersytet Śląski). 

Przedstawiony do oceny projekt jest projektem łączącym badania naukowe 

z zastosowaniem ich w szkolnictwie wyższym. Odpłatność korzystania z portalu, ustalona na 

poziomie symbolicznym (wynosząca 10 zł za rok) podyktowana była charakterem projektu i 

podpisaną umową, która wymusza, że produkt zostanie sfinansowany wyłącznie pod 

warunkiem wprowadzenia go na rynek. 

 

Prowadzę przedmiot fonetyka i fonologia języka polskiego dla logopedów, dlatego muszę 

wspomnieć, iż dr Joanna Gruba wskazała na ważny aspekt poruszany w środowisku 

logopedów, iż w przypadku prowadzonych analiz fonetycznych w logopedii nie tylko 

jesteśmy zainteresowani fonetyką języka polskiego ukazującą prawidłową artykulację, ale w 

sposób szczególny interesuje nas patologia, na co wskazywaliśmy podczas konferencji w 

Katowicach, z prof. D. Ostaszewską i prof. J. Tambor – a zostało podchwycone w programie 

Portal edukacyjny polskiej fonetyki stosowanej i w zakresie normy i patologii mowy. 
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W ostatniej części recenzji Pan Profesor pisze o „podchwyceniu” programu. Odniosę 

się do definicji słowa „podchwycone”, które B. Dunaj (2007, s. 1256) definiuje jako „[…] 

2. ‘przejmować informację kierowaną do kogoś innego, sprytnie dowiadywać się o czymś; 

zauważać, dostrzegać coś, bacznie obserwując, podsłuchując itp.’: Podchwycić ukradkowe 

spojrzenie. Podchwycić strzępki rozmowy. 3. ‘nawiązując do tego, co zostało powiedziane, 

rozwijać wątek; podejmować’: Podchwycić myśl. Podchwycić temat”. 

Pragnę zaznaczyć, że konferencja, do której odwołuje się Recenzent, odbyła się 

w Katowicach 12 marca 2010 roku. Nie było na niej ani prof. D. Ostaszewskiej, ani 

prof. J. Tambor, a żaden z referatów wygłaszanych podczas obrad nie był związany 

z opracowaniem portalu. Plakat wraz ze spisem wygłoszonych podczas konferencji referatów 

zamieszczam na końcu dokumentu. 

 

Przygotowania do projektu trwały od połowy 2009 roku, natomiast umowę podpisano 

28 grudnia 2009 roku.  

 

Nie „podchwycono” zatem projektu, który był już od kilku miesięcy w realizacji. 

 

Stworzenie Portalu to pionierskie działanie, wskazanym byłoby uzupełnianie o nowe 

treści, jak również pomoce. Sam program wymaga dopracowania (wskazałem nawet 

problemy opracowania bibliograficznego). Jednak są to działania, jakie można ciągle 

wprowadzać i doskonalić. Dlatego też moja opinia o Portalu jest umiarkowana – jednak 

podkreślić muszę pionierskość działanie i wielki determinizm w dokonywaniu zmian w 

świadomości permanentnego, ciągłego poszerzania wiedzy przez logopedów. 

 

„Determinizm” według Współczesnego słownika języka polskiego (Dunaj 2007, s. 

275) to: „jedna z koncepcji filozoficznych, odnosząca się do porządku w świecie, zakładająca 

m.in., że istnieją pewne więzi w obrębie świata realnego, występujące w świecie zjawiska nie 

stanowią jakiegoś luźnego zbioru elementów, lecz pozostają we wzajemnym uwarunkowaniu, 

tzn. zajście jednego zjawiska pociąga za sobą powstanie innego (tzw. związek przyczynowo-

skutkowy)…”.  

 

Pan Profesor po raz kolejny użył w recenzji niewłaściwego terminu. Prawdopodobnie 

chodziło o „determinację”. 
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Opisując portal, Pan Profesor odniósł się jedynie do tabel zamieszczonych na stronach 

początkowych (spis treści), natomiast w żadnym miejscu recenzji nie została opisana 

zawartość portalu (część merytoryczna), na którym znajdują się: 

 animacje 45 głosek normatywnych w izolacji – wszystkie animacje głosek 

normatywnych w izolacji są szczegółowo opisane (w języku polskim i angielskim) wraz 

ze wskazaniem wykorzystanej literatury; ponadto każda głoska posiada zapis fonetyczny 

(slawistyczny i IPA), zapis SAMPA oraz zapis ortograficzny, 

 animacje 45 wyrazów przedstawiających poszczególne głoski w kontekście 

samogłoskowym – oprócz animacji podane są również cztery formy zapisu głoski 

(ortograficzny, IPA, slawistyczny i SAMPA), wyraz wypowiedziany przez lektora oraz 

analizowana głoska i czas trwania wyrazu, 

 animacje 73 najczęściej występujących nieprawidłowości wymowy, w tym 

52 substytucje oraz 21 deformacji – oprócz graficznych animacji przedstawiających wady 

wymowy zamieszczono również 213 filmów z nagraniami ilustrującymi daną wadę 

wymowy,  

 animacje 8 wyrazów zawierających nieprawidłowo realizowane fonemy w otoczeniu 

samogłoskowym – każda animacja przedstawiona jest w naturalnej prędkości oraz w 30-

krotnym zwolnieniu; animacjom towarzyszy ścieżka dźwiękowa; wszystkie animacje 

nienormatywne są szczegółowo opisane wraz z porównaniem do wymowy normatywnej. 

Portal jest jedynym miejscem w Internecie ukazującym ruchy narządów artykulacyjnych 

podczas wymawiania głosek w izolacji i wyrazach, a także przedstawiającym wymowę 

nienormatywną zarówno w postaci animacji, jak i nagrań audio oraz wideo. Wszystkie 

animacje są animacjami autorskimi, powstałymi na bazie dostępnej literatury przedmiotu. 

Animacje w wyrazach to pierwsze w Polsce animacje przedstawiające obiektywne badania 

mowy z wykorzystaniem aparatury Artykulograf AG500. 

 

Umiejscowienie dorobku dr Joanny Gruba w pedagogice specjalnej 

Po dokonaniu szczegółowej analizy dorobku dr Joanny Gruba, mogę stwierdzić, iż 

szczególnie w ostatnim okresie plasuje się ona w logopedii, w szczególności w analizie 

rozwoju i funkcjonowania dziecka z zaburzonym słuchem fonematycznym. W 

przedstawionym materiale nie mam informacji, jaką specjalność ukończyła Pani Doktor – ale 

umiejscowiona jest w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 
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W żadnym miejscu osiągnięć nie odnoszę się do pedagogiki specjalnej. Nie rozumiem, 

dlaczego Pan Profesor umiejscawia mój dorobek w pedagogice specjalnej. 

 

Konkluzja 

Dokonując całościowej opinii dorobku naukowego oraz książki habilitacyjnej dr 

Joanny Gruba pt. Ocena słuchu fonematycznego u dzieci w wieku przeszklonym (2012) i 

Portalu edukacyjnego polskiej fonetyki stosowanej i w zakresie normy i patologii mowy 

(2010-2013)– moja opinia nie jest jednoznaczna. 

Najpoważniejszym zarzutem jest powstanie wielu publikacji w oparciu o te same 

teksty, bez jednoznacznego powiadomienia o wielokrotnym ich wykorzystaniu. Dodatkowo 

uważam, iż dr Joanna Gruba niepotrzebnie przedstawiła ten sam materiał do oceny w 

otwartym przewodzie. 

Krytycznie odnoszę się do publikacji Ocena słuchu fonematycznego u dzieci w wieku 

przedszkolnym, która obarczona jest wieloma wadami formalnymi, logicznymi i 

metodologicznymi. Przyznam, iż ogromnie żałuję, że Autorka wnioskowała jedynie o jedną 

recenzję wydawniczą tekstu (wybitnego językoznawcy), a nie jeszcze specjalisty, który w 

sposób szczególny dokonałby analizy funkcjonalnej, metodologicznej. Tym większa szkoda, 

iż wprowadzając do badań lateralizację, pominięto istotę kształtowania się tej funkcji. 

 

Wielka szkoda, ponieważ uważam, iż brakuje tak aktualnych, ilościowych, 

wielopłaszczyznowych badań, w których by podejmowano problematykę rozwoju mowy 

dziecka (opieramy się na badaniach z lat 70., 80. ubiegłego wieku przeprowadzonych przez 

psychologów rozwojowych), jak i słuchu, w tym w szczególności słuchu fonematycznego. 

Duże zaangażowanie i wspaniałe podejście do upowszechnianie wiedzy na temat 

logopedii, fonetyki wysoko oceniam i uważam, że działania te powinny być doceniane i 

promowane. Jednak moim zadaniem jest dokonanie przede wszystkim oceny dorobku 

naukowego, który podsumowując oceniam jako niewystarczający. 

 

Dokonując podsumowania otrzymanej dokumentacji dr Joanny Gruba (zgodnie z 

treścią Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 1 września 2011 r. w 

sprawie kryteriów oceny osiągnieć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego, Dz. U. Nr 196, poz. 1165), stwierdzam, że zarówno dorobek naukowo-

badawczy, aktywność naukowa Habilitantki, jak i Jej dorobek dydaktyczny i organizacyjny 

nie do końca spełniają wymagania sformułowane w art. 16. Ustawy z 14 marca 2003 r. z 
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pózn. zm. (2011, Nr 84, poz. 455) zgodnie z nową formułą, w związku z tym postuluję o 

niedopuszczenie dr Joanny Gruba do dalszych etapów przewodu habilitacyjnego na Wydziale 

Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

 

Stwierdzenie, że Pan Profesor „postuluje o niedopuszczenie dr Joanny Gruba do 

dalszych etapów przewodu habilitacyjnego na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu” jest stwierdzeniem błędnym proceduralnie zgodnie z art. 

18a ust. 7 w związku z art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy, które wykracza poza cele recenzji. 

 

dr hab. Jacek Jarosław Błeszyński prof. UMK 
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Podsumowanie 

 

Po szczegółowej analizie zagadnień zamieszczonych w recenzji i dotyczących tego, czy 

podane przeze mnie osiągnięcia stanowią znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny 

naukowej, można stwierdzić, że: 

- Pan Profesor nie ocenił merytorycznie Portalu edukacyjnego polskiej fonetyki stosowanej 

w zakresie normy i patologii mowy - jednego (z dwóch podanych we wniosku) dzieła 

stanowiącego główne osiągnięcie naukowe, 

- recenzja monografii Ocena słuchu fonemowego u dzieci w wieku przedszkolnym zawiera 

liczne błędy merytoryczne. Prawdopodobnie zakres materiału zawarty w książce nie jest 

zbieżny z zakresem zainteresowań Recenzenta, 

 - Recenzent nie zapoznał się dokładnie z recenzowanymi dokumentami, a recenzja 

przestawiona jest nierzetelnie i niesumiennie. Dotyczy to zarówno przestawionej do oceny 

monografii, jak i pozostałego dorobku publikacyjnego, 

- zarzut, że „powstanie wielu publikacji w oparciu o te same teksty, bez jednoznacznego 

powiadomienia o wielokrotnym ich wykorzystaniu” jest bezpodstawny i świadczy 

o pobieżnym przejrzeniu publikacji. 

 

Po szczegółowej analizie zagadnień zamieszczonych w recenzji i dotyczących tego, czy 

wykazuję się istotną aktywnością naukową, można stwierdzić, że: 

- Pan Profesor docenia podejmowane przeze mnie liczne przedsięwzięcia i pełnione funkcje 

wymagające doświadczenia, a także czynne uczestnictwo w życiu naukowym – s. 3-4, 

- Pan Profesor bardzo pozytywnie odnosi się do mojej postawy, pisząc, że wykazuję się 

kreatywnością, świadomością problemów terapeutycznych, a także podkreśla postawę 

umiejętności dzielenia się wiedzą i umiejętnościami – s. 4, 

- Recenzent docenia otrzymane przeze mnie nagrody za działalność naukową i dydaktyczną – 

s. 4, 

- Pan Profesor wysoko ocenia moje duże zaangażowanie i „wspaniałe podejście do 

upowszechniania wiedzy” – s. 12. 

 

Zatem stwierdzenie, że „że zarówno dorobek naukowo-badawczy, aktywność naukowa 

Habilitantki, jak i Jej dorobek dydaktyczny i organizacyjny nie do końca spełniają wymagania 

sformułowane w art. 16. Ustawy z 14 marca 2003 r.” jest sprzeczny z powyższymi zapisami. 
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