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 Wielce Szanowny Panie PROFESORZE,  
 
 Dziękuję uprzejmie za przekazane mi, jakŜe miłe, zaproszenie od grona Pańskich, 
Szanownych Współpracowników na Seminarium okolicznościowe, organizowane z okazji 
przejścia Pana Profesora na emeryturę.  

Dorobek Pana Profesora, jako uczonego, jest imponujący. Składa się nań plon prac 
badawczych, utrwalony w setkach publikacji, prac obejmujących szeroki krąg doniosłych 
zagadnień. Publikacje te, w tym szeroko znane w świecie, są fundamentalnymi dziełami, 
z których korzystają zarówno naukowcy, jak i studenci. Składa się nań tysiące wykładów 
w Kraju i na szerokim świecie, najbardziej prestiŜowych uczelni i katedr nie wyłączając. 
Wykładów, które zawsze zyskiwały najwyŜsze uznanie wdzięcznych słuchaczy.  

Dorobek ten mierzony jest jednak nie tylko ilością ksiąŜek, monografii, wydawnictw 
i wykładów, ale takŜe ludźmi, którzy spod ręki Pana Profesora wyszli, u Pana Profesora 
„terminowali” i ten szczegół swego Ŝyciorysu poczytują sobie za chlubę. A chodzi przecieŜ 
o naukowców cieszących powagą i uznaniem. Na odnotowanie zasługuje takŜe umiejętność 
aranŜowania i organizowania wydajnej, efektywnej pracy zespołowej.  

Pan Profesor jest takŜe znakomitym wychowawcą młodzieŜy studenckiej i przykładem 
osobowości, która twórczo i pozytywnie oddziałuje na otoczenie. Jest człowiekiem, który 
swoją głęboką wiedzę z zakresu dyscyplin ścisłych łączy z postawą pełną otwartości 
i humanizmu.  

Razem z Panem Profesorem, razem z Pańskimi Współpracownikami, dziękuję więc 
Dobremu Bogu za dar Pańskich pracowitych lat w słuŜbie nauki i edukacji. Za dar Człowieka 
- uczonego i nauczyciela. Dziękuję najserdeczniej Panu, Wielce Szanowny Panie Profesorze, 
za lata tej ofiarnej pracy, za szlachetny przykład dawany innym.  

śałuję bardzo, Ŝe - z racji waŜnych, a wcześniej określonych obowiązków - nie mogę 
przekazać moich wyrazów uznania i uszanowania osobiście.  

Pragnę takŜe przekazać serdeczne pozdrowienia wszystkim Uczestnikom uroczystości, 
zgromadzonym dziś na Mszy Świętej w Kościele Akademickim pw. Świętego Jakuba oraz na 
Wydziale Chemii UW.  

śyczę przeto Panu, Szanowny Panie Profesorze, aby w dalszej pracy i działalności na 
rzecz ogólnoświatowej społeczności ludzi nauki nie zabrakło energii twórczej, entuzjazmu 
i sił do współtworzenia wszelako rozumianego dobra.  
 Me powinszowania streszczę krótko: 

SZCZĘŚĆ BOśE! 
PLURIMOS ANNOS!  

 
Z wyrazami serdecznego i głębokiego uszanowania 


