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Dnia 29 kwietnia, wczesnym rankiem, odeszła od nas Ania Radomska. Miała zaledwie 50 lat. Od 
sześciu lat zmagała się z chorobą nowotworową. Starała się pokonać raka, poddając się wszelkim 
dostępnym zabiegom i poszukując nowatorskich terapii. Zdawała sobie sprawę ze swego stanu 
zdrowia i racjonalnie oceniała swoje szanse na wyzdrowienie. Podkreślała, że zależy jej głów-
nie na jakości życia, na możliwości pełnego doświadczania każdego dnia i radości z kontaktów 
z rodziną i znajomymi. Dużo podróżowała. Spieszyła się, żeby dotrzeć do jak największej liczby 
miejsc i krajów, o których wcześniej marzyła. Wiele podróżniczych planów zdążyła zrealizować. 
Spełniła też niemal w całości swoje pragnienie o zdobyciu Korony Gór Polski. Mimo że choro-
ba często dawała jej się we znaki, Ania tak długo, jak mogła, podtrzymywała swoją kondycję 
fizyczną poprzez uczestnictwo w klubie biegaczy. 

Była żywo zainteresowana kulturą i sztuką, śledziła wydarzenia kulturalne, literackie i nauko-
we. W ostatnim czasie jej uwagę przykuły dzieła ks. Józefa Tischnera, ks. Adama Bonieckiego, 
czy Kena Wilbera, które, jak twierdziła, pozwoliły jej na wzmożenie refleksji nad człowiekiem, 
nad sensem życia, światem.

 W swoich działaniach Ania była perfekcyjna, rzetelna, uczciwa, świetnie zorganizowana 
i koleżeńska. Potrafiła walczyć o słuszność swych racji, gdy była do nich przekonana, a jej ar-
gumentację zawsze cechował wysoki poziom merytoryczny. W pracy zawodowej stawiała sobie 
wysokie wymagania. Miała na swym koncie liczne publikacje w formie artykułów w wysoko 
punktowanych czasopismach oraz rozdziałów w książkach (była autorką 25 publikacji), nie 
stroniła też od opracowań w wartościowych czasopismach popularnonaukowych (pisała do No-
win Psychologicznych, Charakterów). Od lat, jako jedna z nielicznych badaczek, zajmowała się 
problematyką humoru i z tym zagadnieniem związanych było wiele jej projektów badawczych 
(zrealizowała ich 11, kierując nimi i prowadząc badania). Prowadziła także szeroką międzyna-
rodową współpracę naukową z najwybitniejszymi naukowcami specjalizującymi się w tej dzie-
dzinie (m.in. z Uniwersytetem w Zurychu). Poza tematyką humoru, śmiechu, poczucia humoru, 
stylów i strategii humoru, Ania Radomska zgłębiała problemy przystosowania się młodzieży do 
procesu dorastania, a w ostatnich latach prowadziła intensywne badania nad problematyką ge-
lotofobii (lęku przed wyśmianiem), łącząc wiedzę dotyczącą humoru z zagadnieniami patologii 
i terapii. Jej plany naukowe były bogate – przygotowywała do druku dwie książki poświęcone 
tematyce stylów i strategii humoru, z których jedna miała mieć status pracy habilitacyjnej. Po-
ruszała w nich nowatorskie i istotne wątki z zakresu psychologicznej wiedzy o okresie adole-
scencji oraz o adaptacyjnej roli humoru.

Od ponad dwudziestu lat dr Anna Radomska była członkiem Zakładu Psychologii Rozwoju 
Człowieka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach którego prowadziła 
intensywną aktywność dydaktyczno-naukową. Pod jej kierunkiem powstało wiele znakomi-
tych prac magisterskich, a jej wykłady dotyczące humoru cieszyły się dużym uznaniem wśród 
studentów. W zakresie aktywności organizatorskiej uczestniczyła w pracach Sekcji Psychologii 
Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a następnie Polskiego Stowarzyszenia 
Psychologii Rozwoju Człowieka (aktywnie uczestniczyła w konferencjach, przedstawiając re-
feraty pełne ważnych i nowatorskich myśli). Zaangażowała się także w działalność Polskiego 
Towarzystwa Psychologii Pozytywnej. 

Pracowała do niemal ostatnich chwil swego życia. Mimo że skutki choroby i leczenia w coraz 
większym stopniu ograniczały jej sprawność, była bardzo dzielna, nigdy nie narzekała i pozwo-
liła otoczeniu uwierzyć, że jeszcze nie pora, że śmierć jej nie dotyczy. 



Pochowaliśmy Anię 6 maja 2017 roku na cmentarzu w Kobyłce w piękny słoneczny dzień. 
Zgodnie z jej życzeniem wszyscy mieli pomarańczowe dodatki przy ubiorze, bo ten kolor był 
jej ulubionym. 

W imieniu Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka

Dr hab. Ludwika Wojciechowska, prof. UZ
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