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Szanowny Panie Profesorze!

Miło  mi  poinformować,  że  30  marca  b.r.  Zarząd  Główny  Polskiego  Towarzystwa
Pedagogicznego  na  podstawie  art.  39  ust.  1  pkt  12  Statutu  Towarzystwa  przyznał  Panu
Profesorowi honorowy Medal PTP w dowód uznania szczególnych zasług na rzecz rozwijania
nauk pedagogicznych oraz popularyzacji ich osiągnięć w kraju i za granicą. 

Z  inicjatywą  nadania  Medalu  PTP  Panu  Profesorowi  wystąpił  Profesor  Zbigniew
Kwieciński,  Honorowy  Przewodniczący  PTP.  We  wniosku  skierowanym  do  Prezydium
Polskiego  Towarzystwa  Pedagogicznego  Profesor  Kwieciński  podkreślił  zasługi  Pana
Profesora w zakresie wnoszenia do pedagogiki podstawowych dla niej teorii, konsekwentnego
budowania  integracji  pedagogiki  ze  współczesną  humanistyką,  krytycznego  odczytywania
myśli wielkich polskich pedagożek i pedagogów urodzonych pod koniec XIX wieku, a także
uchwycenia dwoistości teorii i praktyk pedagogicznych. Wnioskodawca przypomniał również
ogromny wkład Pana Profesora w budowanie naukowego prestiżu Ogólnopolskich Zjazdów
Pedagogicznych, zwłaszcza poprzez organizowanie i prowadzenie sesji problemowych, oraz
publikowanie książek będących ich intelektualnymi owocami. 

Członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, najpierw na
posiedzeniu Prezydium, a następnie całego Zarządu, jednogłośnie przychylili się do wniosku
Profesora  Zbigniewa  Kwiecińskiego.  Zabierając  głos,  zwracali  uwagę  na  inspirujący
charakter prac Pana Profesora oraz ich oddziaływanie w środowisku pedagogicznym. Dodam
od siebie,  że  są  to  prace,  które  budzą  czytelników  do  myślenia,  każą  stawiać  pytania  o
możliwości  nowych ujęć  i  interpretacji  kultury  w ogóle,  a  edukacji  w szczególności.  Ich
lektura  pozwala  wyrwać  się  z  rutyny  dotychczasowego  postrzegania  rzeczywistości  i
dopuszczenia odmiennych kategorii w jej konceptualizacji. W każdym tekście zaprasza Pan
Profesor czytelników do wyruszenia w fascynującą drogę, która jest zarazem odkrywaniem i
tworzeniem znaczeń kultury, w której i którą żyjemy. 

Zwracam się do Pana Profesora z prośbą o przyjęcie przyznanego Panu Medalu PTP.
Z punktu widzenia Towarzystwa jest on wyrazem bliskich więzi łączących Pana Profesora z
całym środowiskiem pedagożek i pedagogów pracujących na rzecz Towarzystwa. Świadczy o



naszym szacunku i uznaniu dla dorobku Pana Profesora, a także wyraża nadzieję, że nasza
współpraca,  tak  owocna  do tej  pory,  zyska  kolejne  wzmocnienie  i  otworzy się  na  nowe
projekty.  Jednym  z  obszarów  tej  współpracy  z  pewnością  będą  mogły  być  obrady  XI
Ogólnopolskiego  Zjazdu  Pedagogicznego,  który  odbędzie  się  we  wrześniu  2022  r.  w
Poznaniu.

Zanim  spotkamy się na Zjeździe, chciałbym zaprosić Pana Profesora do wygłoszenia
wykładu  dla członków  i  sympatyków  Polskiego  Towarzystwa  Pedagogicznego  w  ramach
cyklu  Wykładów  otwartych  wybitnych  Profesorów.  Cykl  ten  został  uruchomiony  w
poprzedniej  kadencji  władz  Towarzystwa  i  od  tamtej  pory  wykłady  wygłosili  Państwo
Profesorowie: Joanna Głodkowska,  Stefan  M.  Kwiatkowski,  Joanna Madalińska-Michalak,
Maria  Czerepaniak-Walczak,  Jerzy  Nikitorowicz  oraz  Anna  Wiłkomirska.  Ostatnia
Prelegentka wygłosiła wykład w formie zdalnej i również Pan Profesor w taki sposób mógłby
go wygłosić. Optymalnym terminem wydaje się początek czerwca. Tematyka wykładu zależy
od  zaproszonego  Gościa.  Będziemy  wdzięczni,  gdy  Pan  Profesor  wyrazi  zgodę  na
wygłoszenie takiego wykładu. 

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,
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