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T
owarzystwo Edukacji Psychosoma-

tycznej wpisało się w sposób znaczący 

w długą tradycję działalności naukowej 

i edukacyjnej w Polsce. Ma wiele osiągnięć, 

zwłaszcza w zakresie polskiej psychosoma-

tyki i promocji zdrowia. Towarzystwo zorga-

nizowało 18 dużych sympozjów naukowych, 

w większości o charakterze międzynaro-

dowym (zwłaszcza we wcześniejszych la-

tach działalności), a także organizowało wie-

le wykładów i dyskusji naukowych oraz wiele 

warsztatów praktycznych, często zupełnie no-

watorskich w polskich warunkach.

6 marca 2017 r. odbyło się Zebranie Zarzą-

du Towarzystwa Edukacji Psychosomatycz-

nej, w którego trakcie dotychczasowy Pre-

zes, prof. dr hab. Jan Łazowski, poinformo-

wał o swojej rezygnacji z funkcji Prezesa TEP 

z uwagi na stan zdrowia i zaawansowany wiek. 

Przedstawił następnie sprawozdanie z dzia-

łalności Towarzystwa Edukacji Psychosoma-

tycznej z ostatnich lat za czasów jego preze-

sury. Wspomniał o zorganizowanych trzech 

konferencjach, wspólnie z Instytutem Psy-

chologii Stosowanej UJ oraz Uniwersytetem 

Pedagogicznym w Krakowie. Poinformował 

także, że w roku 2016 TEP przekazał wydawa-

nie czasopisma Sztuka Leczenia Wydziałowi 

Nauk o Zdrowiu UJ, a redaktorem naczelnym 

został dr hab. Marek Motyka, prof. UEK (który 

obecnie kieruje pismem). Egzemplarze cza-

sopisma gromadzone w po przednich latach 
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zostały rozdysponowane wśród członków 

i sympatyków TEP, a także wśród uczelni me-

dycznych. 

Zarząd przyjął jednogłośnie sprawozda-

nie prof. dra hab. Jana Łazowskiego, dzięku-

jąc za syntetyczne przedstawienie działalno-

ści z ostatniego okresu oraz za propagowanie 

idei i promowanie wiedzy psychosomatycz-

nej. Dr hab. Helena Wrona-Polańska (prof. UP) 

oraz prof. dr hab. Maria Kielar-Turska podkre-

śliły rolę i rangę współorganizowanych konfe-

rencji naukowych w ramach działalności TEP, 

proponując, aby kontynuowano tradycję or-

ganizowania konferencji w trakcie dalszej 

działalności Towarzystwa. Zarząd jednomyśl-

nie poparł zaproszenie dra hab. M. Motyki 

(prof. UEK) – jako red. naczelnego Sztuki Lecze-

nia – do współpracy z TEP.

Następnie prof. J. Łazowski złożył rezygna-

cję na piśmie z funkcji Prezesa na ręce dotych-

czasowego Sekretarza TEP, dra Piotra Słowika, 

a Zarząd jednogłośnie ją przyjął. Dr Piotr Sło-

wik podziękował w imieniu swoim oraz Zarzą-

du za wieloletnie kierowanie Towarzystwem 

Profesorowi J. Łazowskiemu, którego nagro-

dzono oklaskami na stojąco. 

Warto podkreślić, że w historii TEP prof. dr 

hab. Jan Łazowski był drugim prezesem, a zo-

stał nim w roku 2006 po śmierci założycielki 

Towarzystwa i jego pierwszej Prezes, doc. dr 

hab. Marzanny Magdoń (por. Sztuka Leczenia 

3–4, 2006).
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Na tym Zebranie Zarządu się zakończyło 

i członkowie Zarządu wraz z ustępującym Pre-

zesem udali się na Walne Zebranie TEP do sali 

obok w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ. 

Poinformowano na nim zebranych o de-

cyzji odchodzącego Prezesa. W dalszej części 

Zebrania, w głosowaniu jawnym, jednogło-

śnie wybrano na prowadzącą zebranie prof. 

Marię Kielar-Turską, która odczytała sprawoz-

danie z działalności TEP autorstwa Prezesa 

TEP, prof. Jana Łazowskiego. Sprawozdanie to 

podsumowywało i omawiało jego pracę w roli 

przewodniczącego Towarzystwa Edukacji Psy-

chosomatycznej. 

Sprawozdanie spotkało się z pozytywnym 

odzewem ze strony zgromadzonych. Dr  hab. 

Helena Wrona-Polańska (prof. UP) wygłosi-

ła krótkie podsumowanie w formie laudacji, 

dziękując za owocną, wieloletnią pracę na 

rzecz Towarzystwa ustępującemu ze stanowi-

ska Profesorowi, dotychczasowemu Przewod-

niczącemu. Kreśląc profi l działalności Towa-

rzystwa, w tym jego aspekt związany z eduka-

cją i promocją zdrowia zarówno w wymiarze 

psychicznym, jak i somatycznym, przywoła-

ła postacie zasłużonych dla sprawy akademi-

ków: doc. dr hab. Marzanny Magdoń, dr hab. 

Doroty Jasieckiej (prof. UJ) i dra hab. Bohdana 

Wasilewskiego (prof. IP). Profesor Jan Łazowski 

podziękował przedmówczyni i podkreślił swój 

emocjonalny i intelektualny związek z Towa-

rzystwem zaznaczając, iż rezygnacja spowo-

dowana jest obiektywnymi względami dykto-

wanymi przez wiek i zdrowie. Dr hab. Marek 

Motyka (prof. UEK) z szacunkiem odniósł się 

do decyzji prof. J. Łazowskiego, zaznaczając, 

iż pomimo żalu z powodu rezygnacji zacnego 

nestora edukacji psychosomatycznej w Polsce 

rozumie jej powody i jednocześnie odczuwa 

radość, iż znalazły się osoby chętne do konty-

nuowania tego poważnego zadania. Odniósł 

się też do wagi misji społecznej stojącej przed 

Towarzystwem, zwięźle opisując znaczenie re-

lacji pomiędzy pacjentem i lekarzem dla prze-

biegu procesu leczenia, a także podkreślił 

wagę psychologicznych zmiennych – wiedzy 

i kultury humanistycznej w szeroko rozumia-

nej opiece medycznej. W tym kontekście prof. 

dr hab. M. Kielar-Turska wsparła wypowiedź 

przedmówcy przypominając, iż w statucie 

TEP znajduje się sformułowanie wyznaczające 

główny cel Towarzystwa – promowanie zdro-

wego stylu życia. Zabierając głos w imieniu 

kontynuatorów tego dzieła, dr hab. Ewa Wil-

czek-Rużyczka (prof. AK) podzieliła się refl ek-

sją na temat inspiracji do zajęcia się proble-

matyką psychosomatyki, jaką były dla niej su-

perwizje balintowskie prowadzone przez prof. 

dra hab. Jana Łazowskiego. Zgłosiła jednocze-

śnie gotowość kontynuacji tradycji Towarzy-

stwa poprzez warsztaty i sympozja poświęco-

ne edukacji z zakresu psychosomatyki.

W dalszej części zebrania dr Piotr Słowik 

(Sekretarz TEP) dokonał krótkiego podsumo-

wania podjętych wątków, dziękując za liczne 

przybycie członkom i sympatykom Stowarzy-

szenia. Prof. dr hab. Maria Kielar-Turska po-

dziękowała pp. Alfredowi i Marii Stopom za 

prowadzenie księgowości Towarzystwa, a na-

stępnie odczytała ofi cjalną rezygnację ze sta-

nowiska prof. dra hab. Jana Łazowskiego, jesz-

cze raz dziękując w imieniu wszystkich zebra-

nych: … jesteśmy tymi, z kim się spotykamy, 

każdy z nas obecnych coś od Profesora Jana Ła-

zowskiego otrzymał. Rezygnacja Profesora zo-

stała jednomyślnie przyjęta. 

Wybrano i zatwierdzono w głosowa-

niu jawnym Komisję Skrutacyjną w składzie: 

dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk – przewodni-

cząca, członkinie: dr Maria K. Grzegorzewska, 

mgr Agnieszka Rubinowska.

Prof. J. Łazowski zaproponował dr hab. 

Ewę Wilczek-Rużyczkę (prof. AK) na kandydat-

kę na stanowisko przewodniczącej Towarzy-

stwa Edukacji Psychosomatycznej. Propozycja 

ta została jednogłośnie przyjęta, innych kan-

dydatur nie zgłoszono. W głosowaniu jedno-

myślnie wybrano nową przewodniczącą TEP, 

którą została dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka 

(prof. AK). W krótkim wystąpieniu nowa Prze-

wodnicząca podziękowała za zaufanie i wy-

bór, podkreślając wagę tradycji i ciągłości prac 

w obrębie Towarzystwa oraz poprosiła o dal-

szą współpracę w Zarządzie prof. dr hab. Marię 

Kielar-Turską, dr hab. Helenę Wronę-Polańską 

(prof. UP) i dr hab. Dorotę Jasiecką (prof. UJ). 
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Do Zarządu zaproszeni zostali również dr Piotr 

Słowik, dr Krzysztof Krupka, dr hab. Marek 

Motyka (prof. UEK), mgr Katarzyna Owsiany 

i mgr  Barbara Rząsa. Wszystkie wymienione 

osoby wyraziły zgodę. W głosowaniu, zgod-

nie z procedurami statutowymi, nowy zarząd 

zyskał jednomyślne poparcie wszystkich zgro-

madzonych. 

Również jednogłośnie odwołano po-

przednich członków Zarządu, którzy zrezy-

gnowali z pełnionych funkcji. W następnych 

uchwałach kolejno zatwierdzano bilanse To-

warzystwa za lata od 2008 do 2016.

Powołano nowego Protokolanta Zebrania, 

aby wyłonić Komisję Rewizyjną. Została nim 

dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk. W trakcie ze-

brania zostali zgłoszeni kandydaci do Komi-

sji Rewizyjnej, którzy wyrazili zgodę. Zgod-

nie z procedurami została wybrana i ukon-

stytuowała się Komisja Rewizyjna w składzie: 

dr Piotr Passowicz, dr Maria K. Grzegorzewska 

i dr Celestyna Grzywiak.

Na zakończenie w podsumowującym wy-

stąpieniu dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka (prof. 

AK) przedstawiła plany dalszego działania To-

warzystwa podkreślając wagę organizowa-

nia sympozjów i innych działań o charakte-

rze edukacyjnym, w tym prowadzenia wykła-

dów i specjalistycznych warsztatów. Wyraziła 

też wolę współpracy z Polskim Towarzystwem 

Psychologicznym i Polskim Towarzystwem 

Psychiatrycznym, a w szczególności z Sekcją 

Psychologii Zdrowia, jak również z towarzy-

stwami zagranicznymi. Na zakończenie Prze-

wodnicząca jeszcze raz gorąco podziękowała 

Profesorowi Janowi Łazowskiemu za wielolet-

nie kierowanie Zarządem TEP i prowadzenie 

grup Balinta. 

Na wniosek dr hab. Ewy Wilczek-Rużyczki 

(prof. AK) i prof. dr hab. Marii Kielar-Turskiej, 

w uznaniu zgromadzonych zasług, przy jed-

nomyślnym poparciu wszystkich zgromadzo-

nych, Profesor Jan Łazowski został honoro-

wym członkiem TEP. 

Piotr Słowik, Piotr Passowicz 

Uniwersytet Jagielloński

Instytut Psychologii Stosowanej

Nowy Zarząd TEP przedstawia się 
następująco:

Prezes TEP

dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka (prof. AK)

I Wiceprezes 

dr Piotr Słowik

II Wiceprezes 

dr Krzysztof Krupka

Sekretarz: 

mgr Barbara Rząsa

Skarbnik i Członek Zarządu: 

mgr Katarzyna Owsiany

Członkowie Zarządu: 

dr hab. Dorota Jasiecka (prof. UJ)

prof. dr hab. Maria Kielar-Turska

dr hab. Marek Motyka (prof. UEK)

dr hab. Helena Wrona-Polańska (prof. UP)

Komisja Rewizyjna w składzie:

dr Piotr Passowicz – Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej 

dr Maria Katarzyna Grzegorzewska 

dr Celestyna Grzywiak


