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Laudacja, czyli mowa pochwalna
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka powierzył mi mowę na cześć prof. zw.
dr hab. Marii Kielar-Turskiej z okazji wręczenia Jej odznaczenia za wybitne zasługi dla Stowarzyszenia. Poczytuję
to sobie za zaszczyt, że ta przyjemność przypadła mi w udziale. Przed trzydziestu bowiem laty zaczęła się nasza
z prof. M. Kielar-Turską przygoda z pozauczelnianą organizacja naukową, skupioną na rozwoju człowieka jako
rzeczy cennej, której poznanie może przynieść pożytki dzieciom niezależnie od wieku, a mającym szanse rozwijać
się póty, póty życie trwa. Niech to właśnie będzie usprawiedliwieniem dla mnie z cokolwiek osobistego klimatu tej
oficjalnej mowy pochwalnej. Inni też przecież mogą dołączyć się do podziękowania, że byłaś, jesteś i będziesz – tak
sobie życzymy – z nami do końca dni naszych i jeden dzień dłużej, żeby zapożyczyć się w tej formule życzeń u
twórcy społecznego czynu bestselerowego naszego kraju, a rówieśnego naszemu Stowarzyszeniu. Usłyszysz orkiestry
naszej granie o wielkości Twojej działalności, tu z głębi serc naszych głoszące o zasługach prezesowania Twojego.
Nie powiem, że pod Twoim zwierzchnictwem czas płynął złożony wyłącznie ze słodkich przeżyć. Stery przecież
trzymałaś mocno na kierunku właściwym i chwała Ci za to, że nie osiedliśmy na mieliznach samozadowolenia, a
pośród raf przemknęliśmy gładko.
Nie ma pola naszej działalności w Stowarzyszeniu, które nie korzystało z Twojej troskliwej uwagi przez
lata Twojej siedmiokadencyjnej służby. Dwa przedsięwzięcia trzeba jednakże wybić na czoło rejestru Twoich zasług
– doroczne Ogólnopolskie Konferencje Psychologii Rozwojowej oraz kwartalnik Psychologia Rozwojowa. Światełko,
poruszające się po mapie naszego kraju, witające nas na inauguracjach kolejnych konferencji, dawało coroczną
odnowę samoświadomości społeczności, która tworzy wiedzę o rozwoju człowieka i ciekawa jest bieżących dokonań
w ośrodkach akademickich. Z materii poszczególnych sesji niestrudzenie robiłaś syntezę dorobku obrad realizacji
programu też pod Twoim okiem ułożonego. Wędrówki z OKPR po kraju z darowizną dla biblioteki goszczącej
nas aktualnie uczelni kompletu numerów kwartalnika są dobrze sprawdzoną, a przez Ciebie konsekwentnie
realizowaną formą propagowania doniosłości wyników naszych studiów psychologicznych nad rozwojem człowieka.
Dwadzieścia jeden corocznych konferencji, niestrudzone pozyskiwanie lokalnego środowiska z roku na rok do
wysiłku organizacji konferencji oraz animacja coroczna Zarządu Stowarzyszenia przez przekształcenie go do pracy

w Komitecie Programowym Konferencji , to wszystko dzięki Tobie nadało kształt naszej działalności w
Stowarzyszenia, dzięki której wkraczamy w czwartą dekadę istnienia.
Wreszcie dochodzę do kwartalnika Psychologii Rozwojowej. Profesor Maria Kielar-Turska jest od
początku redaktorem naczelnym naszego czasopisma i podziw budzi niebywała Jej wytrwałości wzorowego
wywiązywania się z tego obowiązku oraz z pozyskiwania od lat wielu z sukcesem zmieniającego się składu zespołu
redagującego, nie szczędzącego wraz z Nią bezinteresownie czasu i wysiłku przygotowania do druku i wydania już
ponad setki numerów w 26 tomach dorocznych. Nie było wcześniej w Polsce czasopisma poświęconego psychologii
rozwojowej. Nie byłoby kwartalnika Psychologii Rozwojowej bez wszechstronnego zaangażowania w to
przedsięwzięcie prof. Marii Kielar-Turskiej i przyciągnięcia przez Nią do współpracy plejady współpracowników
do redakcji czasopisma, pozyskania recenzentów i w pierwszym rzędzie autorów, mogących liczyć na rzetelne recenzje
ich artykułów. Czytelników cieszy nie tylko wysoki poziom merytoryczny, ale też oryginalny wygląd czasopisma,
jaki zawdzięczamy smakowi estetycznemu Redaktor Naczelnej, której zainteresowania sztuką i kontakt z
Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie zaowocowały projektem plastycznym, jakim nas obdarowała prof. ASP
Czesława Frejlich i stał się on unikalnym znakiem rozpoznawczym naszego periodyku. Niech mi wolno będzie
zakończyć wnioskiem do Zarządu Stowarzyszenia o upowszechnienie informacji o wspomnianej inicjacji i ciągłości
bezprecedensowego czasopisma naukowego w naszej dyscyplinie studiów nad rozwojem człowieka, które zajęło
trwałe miejsce w nauce polskiej dzięki naszemu środowisku pod egidą prof. M. Kielar-Turskiej.

Z wdzięcznością i podziękowaniem za lata współpracy Dostojnej Laureatce,
w imieniu własnym i społeczności Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka
Adam Niemczyński

Gdańsk, 2 czerwca 2022 roku

