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Szanowni Czytelnicy, Koleżanki i Koledzy!

Powrót Sztuki Leczenia z Warszawy do 
rodzimego dlań Krakowa skłania do wielu 
wstecz biegnących wspomnień oraz do myśli 
o przyszłości.

Pierwsze moje zainteresowania zagad-
nieniami psychosomatycznymi były zwią-
zane z ponad 20-letnią pracą jako internisty 
w zespole kliniki profesora Juliana Aleksan-
drowicza. Późniejsza, już samodzielna dzia-
łalność umożliwiła mi poznanie wybitnych 
przedstawicieli psychosomatyki, m.in. Mo-
reno (psychodrama) i małżeństwo Ackerma-
nów, małżonków Albych (psychologia cho-
rób krwi) i Teiricha (meloterapia), dłuższy staż 
w jenajskiej klinice Kleinsorgego i Klumbiesa 
oraz wieloletnią współpracę z Hans-Joachi-
mem Baltruschem (psychoonkologia). Bliska 
i długotrwała współpraca z Richardem Mey-
erem  zapewniła nam owocne kontakty z mię-
dzynarodowym i francuskim towarzystwem 
somatoterapii. W tych działaniach miała bar-
dzo ważny udział Marzanna Magdoń, świet-
na lekarka o naukowych i praktycznych osią-
gnięciach w somatoterapii, fi lozof i etyk me-
dycyny z oryginalnym dorobkiem literackim. 

Trzeba życie rozłamać w dwie połowy 
Jedną godzinę myśli trzeba w przeszłość wrócić, 
I przeszłość jako obraz ściemniały i płowy,
Pełnych pobladłych twarzy, ku słońcu obrócić…
I ścigać okiem światła obrazu i cienie,
Jak lśniące rozpryśnionych mozajek kamienie

Juliusz Słowacki „Godzina myśli”

Z jej inicjatywy powstało Towarzystwo Edu-
kacji Psychosomatycznej i jego organ Sztuka 
Leczenia. 

Towarzystwo związało się merytorycz-
nie i organizacyjnie z założonym przeze mnie 
Polskim Towarzystwem Schweitzerowskim. 
Zorganizowaliśmy wspólnie kilkanaście mię-
dzynarodowych sympozjów somatoterapii 
w Krakowie, klub spotkań, liczne konferencje 
i posiedzenia. Ukazały się liczne publikacje. 
Sztuka Leczenia pozyskała cennych autorów, 
recenzentów oraz krąg czytelników.

Śmierć Marzanny postawiła pismu hamle-
towskie pytanie: „Być albo nie być?”. Sytuację 
uratowało podjęcie się wielkiego redakcyjne-
go i wydawniczego trudu przez prof. Dorotę 
Kubacką-Jasiecką (UJ) i prof. Bohdana Wasi-
lewskiego (Instytut Psychosomatyczny, War-
szawa). Przy kolejnych trudnościach redak-
torem naczelnym i wydawcą Sztuki Leczenia 
został prof. Bohdan Wasilewski. Wymienio-
ne osoby zasługują na głęboką wdzięczność 
i uznanie. Podziękowania należą się też człon-
kom rady programowej, kolegium redakcyj-
nemu, recenzentom i czytelnikom.
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Jako współzałożyciel i przewodniczący 
rady programowej witam gorąco Sztukę Le-
czenia powracającą z Warszawy do rodzime-
go Krakowa, jak i nowy zespół redakcyjny. 
Cieszy fakt, że periodyk zyskał cenne oparcie 
w Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medi-
cum UJ, a więc znalazł się niejako pod skrzy-
dłami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Redak-
torem naczelnym został dr hab. Marek Moty-
ka (Zakład Psychologii Zdrowia), członkami 
dr hab. Joanna Bonior (Zakład Fizjologii Me-
dycznej) i dr Teresa Gabryś (Zakład Pielęgniar-
stwa Internistycznego), sekretariat objęła mgr 
Beata Jakubczyk (Biblioteka Wydziału Nauk 

o Zdrowiu). Miłym dowodem uznania było na-
danie mi tytułu honorowego przewodniczą-
cego Rady Naukowej. Czynne przewodnicze-
nie objął prof. dr hab. Tomasz Brzostek (dzie-
kan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJCM).

 Powrót Sztuki Leczenia do Krakowa i opar-
cie jej o placówkę uniwersytecką zapewni na-
szemu czasopismu utrzymanie i rozwój in-
terdyscyplinarnego charakteru, umożliwiając 
ogłaszanie prac łączących medycynę i nauki 
o zdrowiu z naukami humanistycznymi i spo-
łecznymi. Oby nasze zamiary poparli dotych-
czasowi i przyszli autorzy i czytelnicy!

 Henryk Gaertner
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