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Prof. dr hab. Beata Tobiasz Adamczyk 

The speech on behalf authority of Collegium Medicum UJ 
 

Mam zaszczyt w Imieniu Władz 
Collegium Medicum i własnym, uczestni-
czyć w uroczystości poświęconej pamięci 
przedwcześnie zmarłej Doc. Dr hab. Ma-
rzanny Magdoń. w tej sali, Auli Wydziału 
Lekarskiego UJCM obecność Doc. dr hab. 
Marzanny Magdoń zaznaczyła się zna-
miennie, z jednej strony jako członka Rady 
tego Wydziału, (której członków obdaro-
wała tomikiem swoich wierszy), z drugiej 
jako miejsca gdzie realizowała swoje pasje 
życiowe i zainteresowania, daleko wycho-
dzące poza Jej rolę zawodową związaną 
z tradycyjną profesją medyczną. To wła-
śnie w tej Sali z zapałem i pełną determi-
nacją organizowała Kolejne Międzynaro-
dowe Sympozja poświęcone Psychosoma-
tyce a także Medycynie Komplementarnej, 
zarażając ideą uczestniczenia w tych 
sympozjach coraz szersze kręgi zarówno 
badaczy jak i praktyków, przedstawicieli 
wielu różnych zawodów, połączonych 
wspólnym zainteresowaniem tak psycho-
somatyką jak i medycyną komplementar-
ną.  

Doc dr hab. Marzanna Magdoń by-
ła osobą, której zasługi dla zintegrowania 
środowiska akademickiego, najpierw kra-
kowskiego, później ogólnopolskiego sku-
pionego nie tylko zainteresowaniami, ale 
także konkretnymi działaniami i badaniami 
wokół zróżnicowanego obszaru zagadnień 
nazywanych umownie psychosomatyką, 
są niepodważalne. Te sympozja stały się 
swoistego rodzaju „instytucją”, a uczestni-
czenie w nich traktowane było przez wiele 

osób jako obowiązkowe wydarzenie, 
przedkładane ponad inne i zawsze wpisa-
ne w coroczny kalendarz. Były również 
swoistym zgromadzeniem przyjaciół bliż-
szych i dalszych, którzy spotykali się, aby 
zobaczyć, co nowego zostanie zaprezen-
towane, o jakich nowych zagadnieniach 
będzie się dyskutować. Marzanna Magdoń 
jako lekarz odczuwała głęboką potrzebę 
i przekonanie o konieczności wyjścia poza 
ramy tradycyjnej medycyny, wskazując na 
jej wzbogacenie poprzez komponentę 
psychospołeczną. Rozwinięciem tej idei 
stworzenia wielowymiarowego podejścia 
do zdrowia, choroby, różnych aspektów 
leczenia było stworzenie przez Nią czaso-
pisma naukowego „Sztuka Leczenia”, 
stwarzającego szansę publikowania prac 
poświęconych zagadnieniom wiążącym 
się bezpośrednio lub pośrednio z medycy-
ną, ale z odmiennych perspektyw teore-
tycznych, odwołujących się do filozofii, 
psychologii, socjologii. „Sztuka Leczenia” 
stanowiła specyficzne forum, na którym 
prezentowali swoje poglądy naukowe, 
koncepcje a także wyniki własnych badań 
przedstawiciele tych dyscyplin naukowych, 
które wywołały swoistą rewolucję w trady-
cyjnym biologicznym modelu medycyny, 
wskazując na znaczenie holistycznego 
podejścia do zdrowia i choroby. 

Zafascynowanie medycyną kom-
plementarną, pokazanie jej przedstawicie-
li, podjęcie z nimi dyskusji było kolejnym 
wyzwaniem, jakie postawiła sobie Ma-
rzanna Magdoń. To zainteresowanie alter-

Przemówienie w imieniu Władz Collegium Medi-
cum UJ  



Przemówienie w imieniu Władz Collegium Medicum  

 12 

natywnymi praktykami leczniczymi wykra-
czającymi poza ramy oficjalnej medycyny, 
dla wielu osób kontrowersyjne, wskazywa-
ło, że Marzanna Magdoń nie bała się ła-
mać tradycyjnie przyjętych konwenansów, 
polegających na nie dostrzeganiu roli 
lecznictwa alternatywnego.  

Doc. dr hab. Marzanna Magdoń 
skupiła wokół siebie wiele osób, które 

podzielały Jej pasje i zainteresowania. 
Nawet, jeżeli nie jest Ona obecna wśród 
nas, to należy żywić nadzieję, że wiele 
osób tutaj obecnych będzie kontynuato-
rami podjętych przez Nią inicjatyw. 

 
Prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk 
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