
Nagroda „Logopedia Silesiaca”(Logopedia Śląska) 
 
 
 

Śląskie konferencje logopedyczne, cieszące się od lat sporym zainteresowaniem 
logopedów nie tylko Śląska, nieformalnie określane są świętem logopedów. Stanowią bowiem 
okazję do pozyskania nowej, bądź uporządkowania dotychczasowej wiedzy z 
interdyscyplinarnej i ciągle rozwijającej się dziedziny jaką jest logopedia. Są także miejscem 
spotkań o nieoficjalnym charakterze, wymianą poglądów na tematy zawodowe i prywatne 
podczas kuluarowych rozmów.  
Korzystając z okazji zgromadzenia się tak licznej grupy specjalistów w dziedzinie zaburzeń 
mowy, zarząd Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, pragnie po raz 
pierwszy wręczyć nagrodę „Logopedia Silesiaca”. Inaugurujemy w ten sposób nowy obyczaj 
w naszym środowisku. Idea wręczania nagrody jest próbą złożenia hołdu, podziękowania 
osobom bądź instytucjom za dokonania na rzecz Logopedii Śląskiej. Po raz pierwszy 
uhonorować chcielibyśmy postać wybitną dla śląskiej, ale też polskiej logopedii, człowieka, 
który od lat jest naszym przewodnikiem po zawiłościach sztuki logopedycznej. Osobą tą jest 
dr Mieczysław Chęciek – znakomity teoretyk, a zarazem wybitny terapeuta, wykładowca, 
szkoleniowiec, który wykształcił rzesze logopedów. Dr Mieczysław Chęciek przez wiele lat 
pełnił funkcję przewodniczącego ŚO PTL. Od lat zasiada w Zarządzie Głównym PTL w 
Lublinie, a ostatnim czasie piastuje funkcję wiceprzewodniczącego ZG PTL. Jest autorem 
ponad siedemdziesięciu artykułów opublikowanych w Polsce i zagranicą. Autor popularnego 
w kraju Zmodyfikowanego Programu Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się. 
Uhonorowany wieloma nagrodami i odznaczeniami. Nie sposób wyliczyć w tym miejscu 
wszystkich dokonań dr. Mieczysława Chęćka, który swoją postawą inspirował wielu spośród 
nas, nie sposób wymienić tych wszystkich osób, którym służy pomocą w swojej 
logopedycznej służbie: dzieciom, młodzieży i dorosłym. Dr Mieczysław Chęciek, dla którego 
praca logopedy jest misją, formą posłannictwa, jest dla wielu swoich pacjentów kimś 
wyjątkowym, człowiekiem, który przywraca im wiarę w ludzi, w sens życia. Czujemy się 
zaszczyceni, że jest jednym z nas i dlatego pragniemy wyrazić mu nasze uznanie. 
 
Mamy nadzieję, że przyznanie nagrody „Logopedia Silesiaca” choć w pewnej mierze będzie 
formą hołdu i wdzięczności za bezgraniczne oddanie i bezinteresowną pracę na rzecz 
Logopedii Śląskiej. Jako zarząd ŚO PTL chcielibyśmy, aby nagroda stała się tradycją i 
corocznie była wręczana, tym którzy przysłużyli się propagowaniu idei logopedycznych. 
Mamy nadzieję, że na stałe wpiszę się w kalendarium Śląskiej Logopedii.  
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