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Z prawdziwą przyjemnością pozwalam sobie poinformować, iż trzecią laureatką 
nagrody „Logopedia Silesiaca” została dr Małgorzata Szalińska-Otorowska, która 31 lat pracy 
poświęciła dzieciom i młodzieży, w tym 23 lata zajmowała się diagnozą i terapią 
logopedyczną oraz szeroko rozumianą profilaktyką zaburzeń mowy. Laureatka jest doktorem 
nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa i współzałożycielem Grupy Wsparcia 
Logopedów – obecnie występującą pod nazwą Zespołu Doskonalenia Logopedów w 
Gliwicach. Jest ekspertem na liście MEN-u i bierze udział w komisjach kwalifikacyjnych oraz 
egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Była członkiem 
Zespołu Doradczego przy konsultantach ds. logopedii „Metis” w Katowicach. Zainicjowała 
wraz z Urzędem Miasta Gliwice „Białe soboty z logopedą”. Do dziś kontynuowane, jako 
bezpłatne konsultacje logopedyczne dla dzieci i młodzieży odbywające się w gliwickich 
przychodniach. Założyła, działający do dziś „Afazja-klub”. Obecnie jest on Sekcją 
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Gliwicach, skupiającą chorych z afazją i ich 
opiekunów. Dr Szalińska-Otorowska swojej działalności propaguje profilaktykę zaburzeń 
mowy. Dorobek laureatki stanowią liczne publikacje prasowe i audycje radiowe. Jest ona 
członkiem Powiatowej Społecznej Rady ds. Niepełnosprawnych w Gliwicach, powołanej 
przez Prezydenta Miasta. Pracując w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Pani Małgorzata 
pełniła funkcję koordynatora Działu Logopedyczno-Medycznego. Koordynowała także 
powstawanie Mapy Logopedycznej Gliwic oraz organizację konferencji „Moje życie w 
świecie słyszących”, w której udział wzięło 250 uczestników.     

Idea wręczania nagrody jest formą podziękowania osobom bądź instytucjom za 
dokonania na rzecz logopedii śląskiej. Nagroda przyznawana jest przez kapitułę na podstawie 
głosów logopedów, w oparciu o składane przez nich wnioski. Pierwszą nagrodę otrzymał dr 
Mieczysław Chęciek, który przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego ŚO PTL, a od 
kilku kadencji jest wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego PTL w Lublinie. Laureatką 
drugiej nagrody była prof. zw. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna, która powołała do życia 
m. in. studia logopedyczne na Śląsku. Trzecia nagroda „Logopedia Silesiaca”, będzie 
wręczona dr Małgorzacie Szalińskiej-Otorowskiej, tradycyjnie w Sali Sejmu Śląskiego w 
Katowicach, 22 maja 2009 r. podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej 
zatytułowanej „Logopedia śląska w teorii i praktyce”.  
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