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Nagroda Logopedia Silesiaca 

 

 Tradycyjnie w marcu zbiera się kapituła nagrody Logopedia Silesiaca, aby, na 

podstawie wniosków spływających przez cały rok do sekretarza naszego oddziału Łucji 

Skrzypiec, podliczyć Państwa głosy. W tym roku nagroda Logopedia Silesiaca powędruje do 

dr Danuty Pluty-Wojciechowskiej, która zebrała największą liczbę Państwa głosów. Naszej 

znakomitej koleżance serdecznie gratulujemy.  

 Laureatka jest adiunktem w Katedrze Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej 

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a także czynnym logopedą pracującym w poradni 

logopedycznej Zakładu Ortodoncji Katedry Stomatologii Wieku Rozwojowego Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od wielu lat dr Danuta Pluta-Wojciechowska jest 

działaczem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego – od kilku kadencji jest członkiem 

Zarządu Głównego PTL; przez wiele lat pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego 

Śląskiego Oddziału PTL w Katowicach. Dr Danuta Pluta-Wojciechowska jest 

pomysłodawczynią i redaktorem naczelnym periodyku Forum Logopedyczne (wcześniejsza 

nazwa Śląskie Wiadomości Logopedyczne). Periodyku, którego 19 numer trzymacie Państwo 

w ręce, a które od 2009 roku zostało wpisane na listę czasopism punktowanych. Laureatka od 

2007 roku jest członkiem Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa 

Polskiej Akademii Nauk (2007-2010), a w 2009 roku została powołana do Komisji do Spraw 

Neurologopedii funkcjonującej przy Ministerstwie Zdrowia. Jest również wieloletnią 

kreatorką i koordynatorką Grup Wsparcia Logopedów (obecnie Zespołów Doskonalenia 

Logopedów). Dr Danuta Pluta-Wojciechwoska jest autorką wielu książek i artykułów z 

dziedziny logopedii i wielką entuzjastką promowania w środowisku naszej profesji.  

 W imieniu zarządu śląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego 

dziękujemy Państwu za wszystkie oddane głosy, a laureatce nagrody Logopedia Silesiaca 

serdecznie gratulujemy. Korzystając z okazji, w imieniu zarządu naszego oddziału gorąco 

zapraszam do oddawania głosów na laureata nagrody w roku 2012 – podczas naszej 

konferencji a także po jej zakończeniu (wówczas na adres mgr Łucji Skrzypiec: 

skrzyp@gazeta.pl ).  

 Nagroda Logopedia Silesiaca, której laureatami byli do tej pory tacy znakomici 

logopedzi i naukowcy na tym polu, jak: dr Mieczysław Chęciek, prof. dr hab. Iwona 



Nowakowska-Kempna, dr Małgorzata Szalińska-Otorowska, dr Iwona Michalak-Widera, jest 

wyrazem uznania naszego środowiska dla społecznej pasji i zaangażowania ludzi, którym nie 

tylko śląska, ale i polska logopedia wiele zawdzięcza. 
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