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Pro memoria. Symposium dedicated to Marzanna Magdoń 
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii Stosowanej 

 
W dniu 7 grudnia 2006 roku, zgod-

nie z tradycją, w auli Collegium Nowodwor-
skiego UJ przy ul. Św Anny 12 odbyło się 16 
Europejskie Sympozjum Somatoterapii 
i Edukacji Psychosomatycznej. 

W tym miejscu od 16 lat odbywały 
się coroczne Sympozja naukowe poświę-
cone szeroko rozumianej tematyce psy-
chosomatycznej, łączące różnorodne śro-
dowiska naukowe: lekarzy, psychologów, 
socjologów, filozofów, pielęgniarki, wszy-
stkich, których łączyła idea służenia czło-
wiekowi cierpiącemu i choremu. 

Tym razem Sympozjum było 
szczególne, poświęcone było pamięci 
zmarłej Pani Doc. dr hab. Marzannie Mag-
doń założycielce Towarzystwa Edukacji 
Psychosomatycznej, (którego była wielo-
letnim Prezesem) oraz inicjatorce 
i organizatorce Sympozjów. Sympozjum to 
było zarazem pożegnaniem i hołdem dla 
naszej Koleżanki, naukowca, mądrego 
lekarza. Spotkanie szczególne, bo łączące 
w sobie żal po stracie, zadumę i pierwszą 
próbę refleksji nad testamentem ideowym, 
który Doc. Marzanna Magdoń pozostawiła 
nam do kontynuacji, wypełniania, każde-
mu zgodnie z jego kwalifikacjami, pasją 
i wewnętrznym przekonaniem. Klimat spo-
tkania współtworzyły proste i czytelne dla 
wszystkich symbole, kwiaty i świece 
w świecznikach na proscenium, pośrodku 
pomiędzy nimi przepasane kirem zdjęcie 
Doc. dr hab. Marzanny Magdoń. 

Licznie przybyłe osoby z całej Pol-
ski, uczestniczyły w Sympozjum, które 
miało charakter wspomnieniowy, ale także 
prezentowane były wystąpienia o charak-
terze naukowym, nawiązujące do tematów 
najczęściej poruszanych w trakcie po-
przednich Sympozjów. Przybyłe osoby 
miały także okazję do przeżyć bardziej 
osobistych i emocjonalnych a także do 
refleksji nad Dziełem i życiem Doc. Ma-
rzanny Magdoń.  

Sympozjum otworzył prof. dr hab. 
Jan Łazowski i jako nowy Prezes Towa-
rzystwa Edukacji Psychosomatycznej 
przywitał wszystkich Zgromadzonych jak 
również odczytał adresy od osób, które nie 
mogły osobiście przybyć na Sympozjum. 

W imieniu Władz Uniwersytetu Ja-
giellońskiego słowo powitania i refleksji 
wygłosiła prof. dr hab. B. Tobiasz-
Adamczyk, Pełnomocnik Rektora UJ. 

Część referatową zainaugurował 
Prof. dr hab. Jan Łazowski prezentując 
referat przygotowany przez prof. dr hab. 
Henryka Gertnera, który nakreślił sylwetkę 
Zmarłej akcentując jej wielkie zaangażo-
wanie jako lekarza praktyka, pasję nauko-
wo-badawczą, twórczy i odważny umysł 
nie stroniący od przełamywania utartych 
schematów, skłonny do transgresji 
i interdyscyplinarnych poszukiwań.  Refe-
rent kontynuował wątek naukowych po-
szukiwań doc. dr hab. Marzanny Magdoń 
w swoim autorskim referacie poświęconym 
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Jej koncepcjom psychosomatycznym. 
Próbę nakreślenia i klaryfikacji praktycz-
nych implikacji filozofii spotkania lekarza 
z chorym, którą praktykowała swoim ży-
ciem Marzanna jako lekarka podjął prof. dr 
hab. Marek Kossewski. 

Wystąpienia kolejnych referentów: 
prof. dr hab. Heleny Wrony Polańskiej, 
prof. dr hab. Alicji Nasiłowskiej-Barud, 
prof. dr hab. Halina Romanowskiej-
Łakomy, prof. dr hab. Alicji Nasiłowskiej-
Barud i mgr Marioli Żuk, prof. dr hab. Boh-
dana Wasilewskiego podejmowały pro-
blematykę ważnych aspektów związanych 
ze zdrowiem i chorobą a także terapiąa. 
w kontekście specyfiki Sympozjum wystą-
pienia te stanowiły dowód na to, iż reflek-
sja naukowa nawiązująca do perspektywy 
psychosomatycznej, tak ważnej dla Doc. 
Marzanny Magdoń jest i będzie dalej eks-
plorowana i rozwijana (prace te są publi-
kowane w niniejszymprzygotowanym nu-
merze Sztuki Leczenia).  

Po części referatowej pomostem 
do bardziej osobistych wspomnień był 
koncert duetu :Agaty Półtorak, grającej na 
skrzypcach i Moniki Gubały grającej na 
wiolonczeli. Artystki na proscenium wyko-
nały utwory A. Corelliego, A. Vivaldiego 
i J.S. Bacha. w tle klarownej, pełnej har-
monii, dynamicznej, lekkiej a zarazem 
skupionej i poważnej muzyki zgromadzeni 
zostali wprowadzeni w osobisty świat Doc. 
Marzanny Magdoń zatrzymany w zdję-
ciach. Okruszki życia, zdarzenia, postaci, 
zwierzaki i uśmiechnięta Marzanna zapra-
szały do części wspomnieniowej, która 
odbyła się po koncercie. 

Bardzo poruszające były wspo-
mnienia prof. dr hab. Jolanty Antas, która 
podzieliła się bardzo osobistą refleksją 
dotyczącą wieloletniej przyjaźni 
z Marzanną Magdoń, a także pokazała 
Marzannę w sposób bardziej prywatny, 
często nieznany szerszemu kręgowi osób. 
Prezentację myśli i refleksji Doc. Marzan-
ny Magdoń również w bardzo osobisty 
sposób zaprezentowała prof. dr hab.Maria 
Dzielska. Wspomnienia, mające także 
charakter dużej bliskości, Pani Jadwigi 
Piżlowej odczytał prof. dr hab. Jan Łazow-
ski.  

Na koniec krótkie, osobiste wspo-
mnienia o Doc. Marzannie Magdoń przed-
stawiło wiele osób uczestniczących w tym 
wyjątkowym Sympozjum. 

Warto też wspomnieć, że 16 Eu-
ropejskie Sympozjum Somatoterapii 
i Edukacji Psychosomatycznej przygoto-
wała Pani prof. dr hab. Dorota Jasiecka, 
Dyrektor Instytutu Psychologii Stosowanej 
UJ wraz z niektórymi swoimi współpra-
cownikami z Instytutu. Należy też podkre-
ślić pomoc i zaangażowanie w organizacji 
Pani mgr Barbary Rząsy uczennicy 
i bliskiej współpracownicy Doc. Marzanny 
Magdoń. 

Sympozjum to było zapowiedzią 
kontynuacji dalszych spotkań naukowych 
w ramach Europejskich Sympozjów Soma-
toterapii i Edukacji Psychosomatycznej 
tradycyjnie już organizowanych 
w Krakowie. 
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