Po czwartym wydaniu ksiązki Leona Kaczmarka „Nasze dziecko uczy się mowy”,
„Kurier Lubelski” przeprowadził rozmowę z profesorem Leonem Kaczmarkiem.
Oto jej fragmenty:
 Panie profesorze, zacznijmy może od podstawowych kwestii, co to jest mowa ?
Prof. Leon Kaczmarek Mowa to budowanie wypowiedzi słownej, czyli
mówienie, i odbiór tej wypowiedzi, czyli rozumienie na podstawie języka.
 […] A kiedy Pan zaczął badać mowę ?
Prof. Leon Kaczmarek Początki mojej pracy nad mową dzieci sięgają jeszcze
lat przedwojennych, kiedy to ukończyłem studia polonistyczne na
Uniwersytecie Poznańskim. Głębiej zająłem się nią w czasie wojny, kiedy
urodziła się nam córka. Wówczas to zacząłem robić notatki, które stały się
podstawą do napisania książki „Kształtowanie się mowy dziecka” w 1953
roku. Krótko potem trafiłem do Lublina. Tu stanąłem przed dylematem: zająć
się polonistyką czy mową dziecięcą. Wybrałem tę drugą, bowiem dawało mi to
szerokie pole do samodzielnych badań naukowych. Nie zaniechałem jednak
badań polonistycznych zgodnie ze stanowiskiem kierownika Katedry Języka
Polskiego UMCS.
 Jak doszło do napisania książki „Nasze dziecko uczy się mowy”?
Prof. Leon Kaczmarek Z inicjatywy Wydawnictwa Lubelskiego. Pierwsze
wydanie w 1966 roku miało postać cienkiej broszury. Nakład 6 tyś.
egzemplarzy szybko się rozszedł. Zachęcony sukcesem poszerzałem kolejne
wydania o nowe szczegóły, by oddać teraz do rąk Czytelników już czwartą
wersję, najbardziej rozbudowaną.[…] Trzy funkcje przeznaczyłem do
spełnienia tej publikacji. Po pierwsze, ma być ona poradnikiem dla rodziców,
stąd znajdują się w niej szczegółowe wskazówki, jak należy postępować, by
dziecko opanowało mowę bez zbędnych wysiłków, a także jak zachowywać się
w wypadku stwierdzenia u dziecka deficytów mowy. Po drugie, nie rezygnuję
również z rozważań ściśle naukowych, które jednak można pominąć w lekturze
bez szkody dla zrozumienia całości. Po trzecie wreszcie – jakby przypadkowo
książka ta stała się, z braku innych pozycji, podręcznikiem dla studentów
podyplomowych studiów logopedycznych.
 Skoro wspomniał już Pan o logopedii, to prosimy o wyjaśnienie, czym ona się
zajmuje.
Prof. Leon Kaczmarek Najogólniej mówiąc logopedia to nauka o mowie.
Bada ona kształtowanie mowy i szuka metod ich usuwania, zajmuje się jej
społecznym i artystycznym aspektem.

 Stworzył Pan tzw. „szkołę lubelską” z logopedii.
Prof. Leon Kaczmarek Istotnie, zamysł utworzenia oddzielnych studiów
logopedycznych tkwił we mnie od dawna. Po wieloletnich „podchodach”
otrzymaliśmy na UMCS w 1970 roku pierwsze w kraju studium logopedyczne.
Po nas powstały podobne placówki w Warszawie i Gdańsku. […] Ostatnio
udało się zorganizować poradnię logopedyczną, w której udzielamy pomocy
dzieciom z zaburzeniami mowy, jak np. jąkającym się głuchym, wadliwie
mówiącym […].
Kurier Lubelski

