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W dniach 20–21 października 2016 
roku odbyły się wydarzenia związa-
ne z Jubileuszem 25-lecia Sekcji Psy-

chologii Zdrowia PTP na Wydziale Psychologii 
Uniwersytetu Warszawskiego, pod honoro-
wym patronatem Dziekana Wydziału.

Uroczystości jubileuszowe poprzedził 
Wieczór Wspomnień prowadzony przez prze-
wodniczącą Sekcji Psychologii Zdrowia prof. 
Helenę Wronę-Polańską, poświęcony pamięci 
profesora Kazimierza Wrześniewskiego – zało-
życiela Sekcji oraz ceremonia złożenia kwia-
tów na jego grobie. Na uroczystość przybyli: 
żona zmarłego w 2012 roku Profesora – Boże-
na Wrześniewska, przyjaciele i zaproszeni go-
ście. 

Główna uroczystość jubileuszowa odby-
ła się 21 października 2016 roku. Wśród za-
proszonych gości byli m.in.: przewodniczą-
ca Polskiego Towarzystwa Psychologiczne-
go dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska oraz 
prof. Bohdan Wasilewski z Instytutu Psycho-
somatycznego w Warszawie, od początku ści-
śle współpracujący z Sekcją. Przewodnicząca 
prof. Helena Wrona-Polańska, wspólnie z dr 
Agnieszką Opiłką-Pasztak i dr. hab. Michałem 
Ziarką, przedstawiła historię Sekcji, która po-
wstała w 1991 roku jako Polska Sekcja Euro-
pean Health Psychology Society (EHPS) przy 
Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Od 
roku 2002 Sekcja przyjęła nową nazwę: Sekcja 
Psychologii Zdrowia PTP. Przewodniczącymi 
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Sekcji byli: prof. Kazimierz Wrześniewski, prof. 
Helena Sęk, dr Barbara Mroziak, dr Dorota 
Włodarczyk, a od 2013 roku funkcję tę pełni 
prof. Helena Wrona-Polańska. Celem Sekcji PZ 
PTP jest popularyzacja wiedzy i działalności 
praktycznej poprzez organizowanie konferen-
cji naukowych oraz udział w corocznych kon-
ferencjach EHPS, integracja środowiska psy-
chologów w obszarze psychologii zdrowia, 
a także prowadzenie badań naukowych i ich 
publikacja w czasopismach krajowych i zagra-
nicznych.

Dotychczas odbyło się 10 konferencji, 
a XI planowana jest na 12–14 maja 2017 roku 
na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. Przedstawicielem Sekcji w EHPS jest 
dr Ewa Gruszczyńska, która podkreśliła aktyw-
ny udział członków Sekcji Psychologii Zdrowia 
w corocznych konferencjach EHPS. Przewod-
nicząca Polskiego Towarzystwa Psychologicz-
nego dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska pod-
kreśliła znaczący dorobek naukowy i badaw-
czy Sekcji o charakterze nie tylko krajowym, 
ale także międzynarodowym. Wręczyła dy-
plomy uznania zasłużonym członkom Sekcji 
Psychologii Zdrowia PTP: prof. Irenie Heszen, 
prof. Helenie Sęk, dr Barbarze Mroziak, dr Do-
rocie Włodarczyk, prof. Helenie Wronie-Polań-
skiej i dr. hab. Tadeuszowi Ostrowskiemu. Dys-
kutowano nad kierunkami dalszego rozwoju 
Sekcji poprzez podtrzymanie dotychczasowej 
i podejmowanie nowej współpracy z różnymi 
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ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i za 
granicą. 

W programie obchodów znalazła się także 
projekcja fi lmu pt. Julian Aleksandrowicz – por-
tret po latach, zrealizowanego przez TVP Kra-
ków w reżyserii Moniki Skwirtniańskiej z roku 
2014, ukazujący współczesną recepcję myśli 

Profesora, który uważany jest za prekursora 
i inicjatora pierwszych w Polsce badań nad 
zdrowiem i jego promowaniem.
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