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Z okazji nadania Panu Profesorowi zaszczytnego tytułu Honorowego
Profesora Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego składam w imieniu
społeczności akademickiej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego
najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy najwyższego uznania.
Nadanie tego wyjątkowego tytułu stanowi uhonorowanie godnej podziwu
działalności naukowej oraz aktywności społecznej i organizacyjnej Pana Profesora.
Zasługi Pana Profesora dla rozwoju pedagogiki jako nauki, w szczególności
w zakresie pedagogiki rozwoju i pedagogiki seksualnej są znaczące i wyjątkowe.
Należy także docenić dorobek Pana Profesora w zakresie medycyny szkolnej i nauk
o zdrowiu. Wieloletnia aktywność naukowa na pograniczu medycyny i pedagogiki
zaowocowała licznymi publikacjami, w tym ponad dwudziestoma książkami.
Publikacje Pana Profesora tłumaczone były na wiele języków świata. Jesteśmy
zaszczyceni, że przez wiele lat, od 1970 roku Pan Profesor pracował na Wydziale
Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego i na wniosek naszego Wydziału
uzyskał w 1989 roku tytuł profesora. Studenci uwielbiali wykłady Pana Profesora,
sala nie mogła pomieścić wszystkich, którzy chcieli w nich uczestniczyć. Uznanie

zarówno grona profesorskiego, jak i studentów sprawiło, że Pan Profesor przez
dwie kadencje był prodziekanem ds. studenckich. Był to ważny okres demokratyzacji
relacji władze Wydziału – studenci. Dziękujemy również za wieloletnie pełnienie
funkcji kierownika Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania oraz
kierowanie Podyplomowym Studium Wychowania Seksualnego UW.
Wielkim osiągnięciem Pana Profesora jest także dorobek poradniczy
i popularyzatorski. Niezliczonym pokoleniom

młodzieży problemy okresu

dojrzewania łagodziły unikalne przed laty, a legendarne dzisiaj poradniki
„O dziewczętach dla dziewcząt” i „O chłopcach dla chłopców”.

To rzadka

umiejętność pisać o trudnych i intymnych sprawach, przekazując w sposób prosty
istotną wiedzę i jednocześnie kształtując postawy szacunku dla ciała, potrzeb
rozwoju psychoseksualnego oraz zrozumienia tajemnic relacji międzyludzkich.
Jesteśmy pełni uznania dla działań Pana Profesora w Towarzystwie Rozwoju
Rodziny oraz Towarzystwie Zdrowia Seksualnego, jak również społecznikowskiej
pracy w poradniach rodzinnych dla młodzieży. Warto przypomnieć, że Pan Profesor
jest współtwórcą pierwszej takiej poradni, która w Polsce powstała.
W pełni zasłużone uzyskanie tytułu Honorowego Profesora Akademii im.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego spotkało się z pełnym uznaniem środowisk
naukowych, zarówno pedagogicznych jak i medycznych. A społeczność Wydziału
Pedagogicznego UW odczuwa prawdziwą dumę, ze mogliśmy z Panem Profesorem
pracować. Raz jeszcze gratulując tego zaszczytnego tytułu, życzę Panu Profesorowi
wielu kolejnych równie znakomitych dowodów uznania, dalszych sukcesów na polu
nauki, a także radości, satysfakcji oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
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