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Recenzje i sprawozdania

15th European Symposium of Somatotherapy and Psychosomatic Education,
Kraków 21-23 X 2005
Organizatorzy 15. międzynarodowego sympozjum to: Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej, Polskie Towarzystwa Schweitzerowskie, Uniwersytet
Jagielloński – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Psychologii
Stosowanej UJ oraz, Polskie Towarzystwo
Balintowskie i Międzynarodowe Towarzystwo Somatoterapii.
Komitet honorowy stanowiły: generalne konsulaty i konsulowie krakowscy
Francji, Austrii i Niemiec, Prezydent
Miasta Krakowa, Rektor UJ i Prorektor ds.
Collegium Medicum oraz prezydent
Międzynarodowego Towarzystwa Somatoterapii. Komitetem naukowym kierował
prof. Henryk Gaertner, organizacyjnym –
doc. Marzanna Magdoń, oni też otworzyli
obrady Sympozjum. Toczyły się one w Auli
Nowodworskiej i Sali Asklepiosa Collegium Medicum UJ przy ul. św. Anny oraz
w siedzibie Towarzystwa Edukacji Psychosomatycznej i Polskiego Towarzystwa
Schweitzerowskiego przy ul. Grodzkiej 62.
W programie znalazły się dwie
sesje plenarne (w pierwszym i drugim
dniu), trzy warsztaty (w drugim dniu) i dwie
konferencje okrągłego stołu (w trzecim
dniu). Pierwsza plenarna sesja Albert

Schweitzer – cześć dla życia pod
patronatem jedynej córki Schweitzera –
Reny Schweitzer-Miller przyniosła cztery
wykłady: o percepcji myśli i dzieł
Schweitzera w Polsce (Henryk Gaertner –
Kraków) oraz czci dla życia (Gerhard
Fischer – Berlin, Bogusław Stelcer i Jakub
Bukowczan). Druga sesja plenarna
zawarła dwa referaty – Jana Tylki i Jana
Łazowskiego.
Zwykłe sesje miały następujące
tematy (w nawiasie liczba referatów):
Duchowość, psychoterapia a rozwój
człowieka (9); Sesja plakatowa (12);
Choroby psychosomatyczne – uwarunkowania i podstawowe problemy (8); Kształcenie dla mądrości (5); Stres, wsparcie
społeczne a zdrowie i choroba (12);
Psychospołeczne korelaty zdrowia i choroby – dwuczęściowa (17) i Spotkanie nauki
i praktyki medycyny konwencjonalnej
i niekonwencjonalnej (10). Dwie konferencje okrągłego stołu o licznej frekwencji,
wielu wystąpieniach i gorącej dyskusji
miały następującą tematykę: Próba usystematyzownaia metod naukowego badania
psychiki i Kształcenie w zakresie medycyny niekonwencjonalnej w Polsce.
Razem
program
sympozjum
zawarł 79 wykładów. Referaty pierwszej
sesji plenarnej zamieścił specjalny zeszyt
Sztuki Leczenia poświęcony Albertowi
Schweitzerowi (1/2 2005), wybrane

65

Recenzje i sprawozdania

wykłady pozostałych sesji ukażą się w dalszych zeszytach tego kwartalnika.
W czasie wieczornego spotkania
towarzyskiego, które odbyło się 21 października w siedzibie obu Towarzystw
wystąpił świetny muzyk Petros Karaplios
(gongi), a naukowym i towarzyskim
rozmowom towarzyszył smaczny i uroz-
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maicony poczęstunek. W przebiegu wieczoru wręczono nagrodę za najlepszy
poster.
Henryk Gaertner – Kraków
.

