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 W 1952 r. ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Był ordynatorem Oddziału Pediatrycznego w Gorlicach, gdzie przyczynił się do ogra-
niczenia śmiertelności niemowląt i jako pierwszy użył w leczeniu małych dzieci kroplówki. 
Od 1956 r. pracował w Katedrze Propedeutyki Pediatrii Akademii Medycznej a równocześnie 
jako lekarz szkolny w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Lelewela w Warszawie, gdzie kierował 
pierwszymi w Polsce badaniami nad okresem dojrzewania dzieci i młodzieży. Powstał wówczas 
Zakład Medycyny Szkolnej, a w jego ramach pierwsza w Polsce poradnia rodzinna dla młodzie-
ży, zajmująca się poradnictwem seksuologicznym, antykoncepcją oraz zwalczaniem uzależnień. 
 Doktorat z medycyny obronił w 1963 roku, a w roku 1972 habilitował się z zakresu 
medycyny szkolnej. W 1970 r. przeniósł się na Uniwersytet Warszawski, gdzie kierował Za-
kładem Higieny Szkolnej, zorganizował i Katedrą Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wy-
chowania oraz pierwsze w Polsce Podyplomowe Studium Wychowania Seksualnego. Przez 
dwie kadencje był prodziekanem Wydziału Pedagogicznego. Tytuł profesora nauk humani-
stycznych otrzymał 29 XI 1989 r. Przez 17 lat prowadził na Wydziale Pedagogicznym Uniwer-
sytetu w Kolonii zajęcia na temat rozwoju seksualnego oraz pedagogiki Janusza Korczaka. 
 Wydał 34 książki, w tym 13 wznawianych, a kilka przetłumaczonych na języ-
ki obce. Przez 27 lat prowadził w telewizji pierwsze na świecie programy dla szkół z zakre-
su nauki o człowieku, a przez 25 lat publikował felietony na łamach miesięcznika „Jestem”. 
 W czasie II wojny światowej był drużynowym Szarych Szeregów, po wojnie hufco-
wym w Inowrocławiu, później od 1956 do 1985 roku drużynowym i komendantem wodne-
go szczepu harcerskiego w Warszawie, a wreszcie w latach dziewięćdziesiątych opiekunem 
prowadzonej metodami harcerskimi grupy pacjentów z zaburzeniami psychosomatycznymi.
 Jest autorem teorii rozszczepienia dojrzałości psychoseksualnej oraz teo-
rii tzw. wirażu rozwojowego. Opracował koncepcję całościowego ujęcia zjawisk pato-
logii i niedostosowania społecznego. Wypowiadał się wielokrotnie za potrzebą funk-
cjonowania lekarzy szkolnych i rozwijania specjalizacji lekarskiej w tej dziedzinie. 
 Był współzałożycielem i prezesem Towarzystwa Zdrowia Seksualnego i jest Honoro-
wym Członkiem Towarzystwa Rozwoju Rodziny. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Armii Krajowej, Złotym Me-
dalem im. Alberta Schweitzera, nadanym przez Światową Akademię Medycyny i Medalem im. 
Janusza Korczaka. W roku 2016 Uniwersytet w Kolonii przyznał mu „Human Award 2016”. 
 Obecnie na emeryturze mieszka w Ropkach k. Wysowej Zdrój, w tym czasie zorganizo-
wał w Gorlicach studia wyższe w formie filii WSSE oraz zamiejscowe grupy studentów pedagogiki. 
Przez 5 lat (2012‒2017) powadził blog Cicer_cum_caule, a obecnie wypowiada się na facebooku. 
 Jest człowiekiem otwartym na zmiany i innych ludzi, humanistą zainte-
resowanym wieloma aspektami współczesnego świata, życzliwym ludziom i nie-
obojętnym na problemy środowiska, wzorem naukowca i pedagoga-wychowawcy.
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Program:

dr hab. Janusz Wojtycza, prof. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 
Sylwetka prof. dr hab. Andrzeja Jaczewskiego, naukowca i pedagoga praktyka

prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Zielonogórski, 
Pionierskie badania Andrzeja Jaczewskiego, ich kontynuacja i kontynuatorzy.
Od seksuologii rozwojowej do seksuologii społecznej i pedagogiki seksualnej

dr med. Jerzy Radomski, Boston, Lincolnshire oraz Nottingham University,
Prof. Andrzej Jaczewski – pediatra, terapeuta, nauczyciel, naukowiec

dr hab. Anna Kowalewska, Uniwersytet Warszawski; dr med. Maria Pułtorak, Instytut Matki 
i Dziecka w Warszawie
O dojrzewaniu w Biomedycznych Podstawach Rozwoju i Wychowania 

dr Krystyna Komosińska, Uniwersytet Warszawski,
Nowe wyzwania. AIDS w badaniach i debacie społecznej

dr Alicja Długołęcka, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie,
Pytania otwarte o rozwój psychoseksualny. Nieheteronormatywność

dr Tadeusz Perzanowski,
Dorobek pedagogiczny prof. Andrzeja Jaczewskiego

dr Ewa Fogelzang-Adler, Uniwersytet Pedagogiczny,
Działalność A. Jaczewskiego w konspiracji

dr Jakub Czarkowski, Uczelnia Warszawska im. M. Skłodowskiej-Curie,
Wkład prof. Andrzeja Jaczewskiego w rozwój pedagogii harcerskiej

dr Jerzy Klinik, kpt. jacht., Akademia Górniczo-Hutnicza,
Wartość wychowawcza harcerskiego żeglarstwa

dr Michał Korbelak, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 
Kształcenie na odległość w Gorlicach w latach 2002‒2008

dr Piotr Toczyski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej,
Profesora Andrzeja Jaczewskiego internetowa realizacja archetypu Mędrca


