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Czesława Pacześniowska była piątym logopedą przybyłym i działającym na Śląsku po księdzu S. 

Wilczewskim, K. Głogowskim, I. Łyżyczkowej i T. Sorbian-Jędruś. Jako jedyna miała przygotowanie 

logopedyczne uniwersyteckie, ponieważ ukończyła w 1972 r. na UMCS w Lublinie stacjonarne studia 

Pedagogika z przedmiotem fakultatywnym logopedia. Pracowała od początku września 1972 r. aż do 

emerytury w służbie zdrowia w jednej z katowickich przychodni zdrowia. Przychodnia zmieniała nazwę i 

mieściła się początkowo przy ul. Wita Stwosza 16 (w budynku kurii biskupiej), a obecnie przy ul. 

Powstańców 31. Przyjmowała dzieci i młodzież z całego województwa śląskiego.  

W 1975 r. Cz. Pacześniowska podjęła dodatkowo pracę w Poradni Wychowawczo-Zawodowej                                                    

w Siemianowicach Śląskich (na pół etatu) i tam zrobiła I i II stopień specjalizacji zawodowej.                                

W Siemianowicach pracowała przez 20 lat, prowadząc terapię w poradni i szerząc kulturę logopedyczną                    

w przedszkolach i szkołach. Stale podnosiła kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w różnych kursach                      

i szkoleniach: przez sześć miesięcy u ks. S. Wilczewskiego – zgłębiając tajniki terapii jąkania a także w 

często wówczas organizowanych kursach przez Instytut Matki i Dziecka i inne centralne instytucje. W 

latach 1979-1981 studiowała na Uniwersytecie Warszawskim i ukończyła Podyplomowe Studium 

Logopedyczne. Placówka, w której pracowała (Wojewódzka Przychodnia Medycyny Szkolnej, która z 

czasem weszła w skład Ośrodka Matki Dziecka i Młodzieży) miała w statucie działalność naukową i 

popularyzatorską, stąd do obowiązków Cz. Pacześniowskiej należało szkolenie pediatrów, ortodontów oraz 

średniego personelu medycznego. W Jej Poradni Logopedycznej odbywali staże specjalizacyjne właśnie 

ortodonci i pediatrzy. Wygłosiła wiele referatów dla Towarzystwa Stomatologicznego i Pediatrycznego. 

Przez kilka lat w latach 80-tych prowadziła wykłady z dziedziny logopedii w Ośrodku Doskonalenia 

Nauczycieli w Katowicach, szkoląc nauczycieli, pedagogów i psychologów w ramach rocznych kursów 

kwalifikacyjnych i doskonalących. W latach 90. prowadziła zajęcia w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP, 

także w dziedzinie logopedii. Od początku powołania do życia Podyplomowego Studium Logopedii i 

Glottodydaktyki Uniwersytetu Śląskiego, a później Podyplomowego Studium Neurologopedii prowadziła 

zajęcia praktyczne i teoretyczne. Przez kilkanaście lat pracowała również w Ośrodku Rehabilitacyjnym 

Odrodzenie w Katowicach Piotrowicach, traktując pracę z dziećmi głęboko upośledzonymi jako swoistą 

misję.  

Prawie od początku działalności Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, tj. od 

ponad trzydziestu lat, pełniła kolejno funkcję członka zarządu, skarbnika i przewodniczącej Komisji 

Rewizyjnej. 
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