Wydarzenia
Developments and Events

Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu dla Profesora Stanisława Grabiasa i polskiej logopedii

Prof. dr hab. Stanisław Grabias został odznaczony złotym medalem Akademii Polskiego Sukcesu za nadanie nowoczesnego kształtu logopedii jako dyscyplinie naukowej i działalność w rozwoju nauczania uniwersyteckiego. Wręczenie odznaczenia odbyło się 4 kwietnia 2016 roku w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku i było związane z setną rocznicą
urodzin prof. Aleksandra Gieysztora.

Wręczenie medalu Profesorowi Grabiasowi. Od lewej: Prof. Michał Kleiber, Prof. Henryk
Skarżyński, Prof. Adam Koseski, Prof. Stanisław Grabias. Źródło: archiwum prywatne.
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Kapituła Akademii odznaczyła na tym posiedzeniu osoby związane z polską humanistyką.
Oprócz prof. Stanisława Grabiasa odznaczenia otrzymali: prof. Norman Davis, ks. prof. Edward
Walewander, prof. Andrzej Mencwel oraz Miasto Pułtusk.
Wręczenie medali związane było z debatą „Polska humanistyka – stan i potrzeby”,
którą zorganizowali: prof. Henryk Skarżyński, prezydent Fundacji Akademia Polskiego
Sukcesu, prof. Adam Koseski, wiceprzewodniczący Rady Fundacji oraz Ryszard Kuwerski, prezes Polskiego Klubu Biznesu.
Akademia Polskiego Sukcesu działa od
16 lat i wyróżnia wybitnych przedstawicieli polskiego życia w zakresie biznesu, nauki,
kultury i sportu. Oodznaczenie prof. Stanisława Grabiasa jest także wielkim sukcesem
całej społeczności logopedycznej w Polsce.
Prof. dr hab. Stanisław Grabias był długoletnim kierownikiem Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS,
przez wiele kadencji przewodniczącym Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy PAN,
aktualnie jest przewodniczącym Polskiego
Towarzystwa Logopedycznego. Zorganizował w UMCS specjalność logopedyczną na studiach polonistycznych, doprowadził do utworzenia kierunku studiów „logopedia z audiologią”, który to kierunek UMCS prowadzi wespół z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, kierowanym
przez prof. Henryka Skarżyńskiego.
Jest redaktorem serii prac monograficznych na temat zaburzeń mowy wydawanych przez Wydawnictwo UMCS („Komunikacja językowa i jej zaburzenia” – 27 tomów), twórcą teorii zaburzeń
mowy, w nowatorski sposób ujmującej problemy logopedyczne, która stała się podstawą dwutomowego podręcznika (Logopedia. Teoria zaburzeń mowy oraz Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego – Wydawnictwo UMCS) dającego studentom szeroką perspektywę refleksji
i mocne podstawy dla praktyki logopedycznej. Przez dwie kadencje pełnił funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego UMCS, był również rektorem Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu.
dr Marta Wysocka
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego

