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Foreword
After the assassination of Paweł Adamowicz, the fact that the murderer 
was mentally ill was ominously repeated for many a time in the media. It 
brought about an increase in detrimental opinions on the ill, some of them 
felt endangered.  One has to make people aware anew of what mental 
illness is, explain that the ill do not threaten other more than the healthy. 
The media should pay attention to what they tell people: stereotypes about 
the mentally ill are still negative,  marginalising them, dooming to isolation 
and banishment. People do not realise what psychiatric treatment is about; 
they do not know that mental illness is not a sentence for the whole life 
and do us harm by unreflectively putting on us a label of a „mental job”, a 
dangerous one at that. No surprise that psychiatry is underfinanced, es-
pecially with all the growing prejudice, fuelled by sensationalist media...
Therefore, dear Readers, feel free to get acquainted even with the Dla Nas 
magazine, where both the ill and the therapists express their opinions and 
perspectives.  Look, we speak with a human voice, we are not degener-
ated monsters, we have the right for proper treatment, for good, friendly 
relationships, for work, love and dignified life. Do not judge in advance 
those whom you do not know, those who „feel more, understand differently, 
and thus suffer more”.
The present issue is devoted mainly to psychotherapy. It is known that the 
role of psychotherapy in recovery is substantial and may make us change 
our illness-related ways of reacting to stress-inducing situations. The ill-
ness is to some extent a reaction to our life situations, a paradoxical sys-
tem of defence, which after all does us harm and favours closure of the self 
to new experiences.
During psychotherapy, we learn how to work out new behaviours in the 
face of difficulties which life brings our way. We can understand the illness 
itself, too, as well as its mechanisms.
In the whole process, the personality of our therapist is important, whether 
this be an individual or group therapy. I did not wonder what therapy school 
my psychologist represented. I liked her ways, her sense of humour, the 
fact that she was not a „poker face” - quite the contrary, she dialogued with 
me, sometimes allowing flashes from her life to come our way, which made 
me trust her more.
Indeed, psychotherapy is not a path that is all roses, it may be cumber-
some and painful. At times tears come out, wounds refresh, the „drawers” 
open up, and are not possible to close at first...At the beginning of therapy 
sessions, I would become annoyed at the sentence „and now we are clos-
ing the drawers” that my therapist would tell at the end of each session, as I 
was not able to do this. Now my secretaire of drawers feels good – it works 
automatically, I do not ponder much about its contents.
Can psychotherapy be harmful? Well, I met with a person that was holding 
sessions in a hospital, who at the beginning threw some ironic remarks 
addressed at some of the participants, only to solidify into an imperceivable 
mask, remaining silent till the very end. All this was fairly discouraging, 
most of the patients did not like these classes. Irving Yalom, a psychiatrist 
and novelist writes about the therapist’s ways of engaging him or herself 
during sessions. In Yalom’s practice, there is both reaction and utteranc-
es of the therapist in the second part of the session, and even bringing 
observers from behind a one-way mirror to talk about what they had ob-
served. It turns out to be a valuable experience for the patients – they get 
to know the standpoint of therapists, a relationship becomes established 
– a therapy is after all also a relationship with the therapist. I recommend 
the last Yalom’s book „Becoming myself: A Psychiatrist’s Memoir” in which 
he writes much about his way of conducting psychotherapy; it is also inter-
esting in that the Readers get to know the psychiatrist’s work and feelings, 
which he does not hide.
In the issue, there is also Antoni Kępiński, whose 100 anniversary of birth 
we celebrated in 2018. Jolanta Janik wrote a review of his biography by 
Krystyna Rożnowska. It is worth looking behind the scenes of wonderful 
therapists’s life. Those known to us sometimes keep their lives unveiled, 
which is a pity... our relationship could be deeper, as we are able – after 
years of contact with psychiatry – to keep „close distance”…

Text by Dorota Dużyk-Wypich
Translation: Jan Godyń

Po zabójstwie Pana Pawła Adamowicza niepokojąco podkreślano wielo-
krotnie w mediach fakt, że morderca był chory psychicznie. Spowodowało 
to wzrost krzywdzących sądów na temat chorujących psychicznie, niektórzy 
poczuli się zagrożeni. Trzeba od nowa uświadamiać ludziom, czym jest cho-
roba psychiczna, tłumaczyć, że chorujący wcale nie zagrażają innym bardziej 
niż zdrowi. Media powinny uważać na to, co przekazują ludziom, stereotypy 
o chorych psychicznie wciąż są negatywne, spychające nas na margines, ska-
zujące na izolację i banicję. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, na czym 
polega leczenie psychiatryczne, nie wiedzą, że nie choruje się całe życie i 
krzywdzą nas przyklejając bez zastanowienia etykietkę „szaleńca”, w dodat-
ku niebezpiecznego. I jak tu się dziwić, że finansowanie psychiatrii jest niedo-
stateczne, kiedy rosną uprzedzenia, podsycane przez żądne sensacji media… 
Więc zapraszam do zapoznania się choćby z „Dla nas”, gdzie wypowiadają 
się chorujący i terapeuci. Zobaczcie, mówimy ludzkim głosem, nie jesteśmy 
zdegenerowanymi potworami, mamy prawo do odpowiedniego leczenia, do-
brych, przyjaznych relacji, pracy, miłości, godnego życia. Nie sądźcie z góry 
tych, których nie znacie, a którzy „więcej czują, inaczej rozumieją i dlatego 
bardziej cierpią”.  
Obecny numer jest poświęcony głównie psychoterapii. Wiadomo, że jej rola 
w zdrowieniu jest duża, może sprawić, że zmienimy swoje chorobowe sposoby 
reagowania na sytuacje stresogenne. Choroba w pewnej części jest reakcją 
na nasze problemy życiowe, paradoksalnym systemem obronnym, który jed-
nak szkodzi nam i sprzyja zamykaniu się na nowe doświadczenia.
Podczas psychoterapii uczymy się wypracowywać nowe zachowania wobec 
trudności, jakie niesie życie. Możemy też zrozumieć samą chorobę i jej me-
chanizmy.
W tym całym procesie ważna jest osobowość psychoterapeuty, czy to będzie 
terapia indywidualna, czy grupowa. Nie zastanawiałam się, jaką szkołę re-
prezentuje moja psycholog, odpowiadał mi jej sposób zachowania, poczucie 
humoru, fakt, że nie była „kamienną twarzą”, tylko dialogowała ze mną, a 
czasami nawet pojawiały się migawki z jej życia, co sprawiało, że bardziej 
jej ufałam. 
Owszem, psychoterapia nie jest drogą usłaną różami, bywa mozolna i bo-
lesna. Nieraz popłyną łzy, odżyją zranienia, „pootwierają się szufladki”, 
których z początku nijak nie można zamknąć… Denerwowało mnie zdanie: 
„a teraz zamykamy szufladki”, wypowiedziane na zakończenie sesji, bo nie 
byłam w stanie tego dokonać. Teraz mój sekretarzyk z szufladkami ma się 
dobrze, działa mechanicznie,  nie zastanawiam się zbytnio nad jego zawar-
tością.
Czy psychoterapia może szkodzić? No cóż, spotkałam się z osobą prowa-
dzącą sesje w szpitalu, która na początku rzucała ironiczne uwagi na temat 
niektórych uczestników, a potem zastygała w nieprzeniknioną maskę, milknąc 
do samego końca. To wszystko było deprymujące, większość pacjentów nie 
lubiła tych zajęć. Irving Yalom, psychiatra i pisarz, opisuje sposoby zaanga-
żowania prowadzącego podczas sesji. U niego jest reakcja, wypowiadanie 
się terapeuty w drugiej części spotkania, a nawet zapraszanie obserwatorów 
zza weneckiego lustra do mówienia o tym, co zaobserwowali. Okazuje się 
to cenne dla pacjentów, poznają punkt widzenia terapeutów, nawiązuje się 
relacja – bo psychoterapia to też relacja z prowadzącym. Polecam ostatnią 
książkę Yaloma „Stając się sobą. Pamiętnik psychiatry”, w której dużo mówi 
o swoim sposobie prowadzenia psychoterapii, ciekawe jest też poznać pracę 
i odczucia psychiatry, których nie ukrywa.
W numerze pojawia się też Antoni Kępiński, którego stulecie urodzin obcho-
dzono w 2018 roku. Jolanta Janik napisała recenzję jego biografii, napisanej 
przez Krystynę Rożnowską. Warto zaglądnąć za kulisy życia wspaniałych te-
rapeutów, ci nam znani czasem ich nie odsłaniają, a szkoda… nasza relacja 
mogłaby być głębsza, potrafimy przecież po latach kontaktu z psychiatrią 
zachować „bliski dystans”…

Dorota Dużyk-Wypich
Redaktor Naczelna

Słowem wstępu
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Chciałabym zwrócić uwagę na kwestię 
i temat choroby psychicznej w kontek-

ście niedawnej tragedii i śmierci prezydenta 
Gdańska — Pawła Adamowicza, ugodzo-
nego nożem w czasie Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy 13 stycznia 2019 
roku. W mediach bardzo nośną stała się, 
przy okazji omawiania tego nieszczęśliwego 
zdarzenia, informacja, że zabójca jest chory 
na schizofrenię. Nie jest to informacja oficjal-
nie potwierdzona, to przeciek dziennikarski; 
najpierw człowiek ten musi zostać zbadany 
przez psychiatrów. Jaki jest cel informowa-
nia o schizofrenii sprawcy? Jest to wyraźne 
skojarzenie schizofrenii z agresją. Jest to  na-
gonka na osoby chorujące psychicznie. Uwa-
żamy, że w mediach nie powinno się identyfi-
kować choroby z zabójstwem; pamiętajmy, że 
śledztwo w tej sprawie dopiero się zaczęło, 
tymczasem nieraz można usłyszeć: „wiecie 
Państwo, to jest schizofrenia...” Mały odsetek 
ludzi chorujących psychicznie popełnia prze-
stępstwa i to jest faktem, tego dowodzą staty-
styki. Czy jeśli sprawca byłby chory na serce 
i leczył się kardiologicznie, należałoby mówić 
i pisać, że np. ma ciężką wadę serca i suge-
rować korelację tego problemu zdrowotnego 
z popełnieniem zbrodni? Przecież to byłoby 
absurdalne. Dlaczego więc pisząc  i mówiąc 
o zbrodni (nie tylko tej sprzed dwóch tygodni) 
podaje się w formie sensacji fakt chorowania 
na schizofrenię? Mamy poczucie, że wynika 
to z niewiedzy o objawach i leczeniu zabu-
rzeń psychicznych (często bardzo skutecz-
nym), a co za tym idzie, ze stereotypów i 
uprzedzeń krążących wśród społeczeństwa, 
zatem również ludzi mediów. Przecież schi-
zofrenia nie musi być przyczyną przemocy 
i najczęściej nie jest. Statystyki mówią, że 
spośród osób skazanych za przestępstwa 
mniej niż 1% to osoby chorujące psychicz-
nie, albo inaczej, 5% osób chorujących psy-
chicznie popełnia przestępstwa. Widać więc 
wyraźnie, że większość chorych nie popełnia 
przestępstw! Prawda jest też taka, że znacz-
nie częściej osoby te są ofiarami przestępstw 
lub są autoagresywne (myśli i próby samobój-
cze). Ponadto utożsamia się zaburzenia oso-
bowości, osoby psychopatyczne z chorobą 
psychiczną, a to nie jest to samo. Informacje 
typu „wariat z nożem” pojawiające się w do-
niesieniach medialnych są nie do przyjęcia i 
bardzo nas, osoby chorujące psychicznie, ra-
nią i krzywdzą, gdyż generalizują i przenoszą 
problem przestępczy nielicznych jednostek 
na całą grupę ludzi z chorobami psychiczny-
mi, w tym zwłaszcza z schizofrenią. Osoby 
publiczne, w tym ludzie mediów, muszą być 
świadome odpowiedzialności za swoje słowa. 
Po pierwsze potrzebna im wiedza, by rzetel-
nie informować. Nie powinni używać tema-
tyki schizofrenii dla porażania publiczności 
sensacją. To tworzy, a właściwie wzmacnia 
istniejący już przecież od stuleci, a coraz bar-
dziej nieprzystający do współczesnej wiedzy, 
stanu i możliwości psychiatrii, negatywny i 
odpychający obraz osoby chorej psychicznie. 

Stanowisko osób chorujących psychicznie 
w sprawie doniesień medialnych o domniemanej 

schizofrenii zabójcy Pawła Adamowicza

Krzywdzące jest pisanie czy mówienie o (do-
mniemanej) schizofrenii sprawcy w sposób 
sensacyjny i jawnie sugerujący jego chorobę 
jako przyczynę tego mordu istotniejszą nawet 
od, przykładowo, „mowy nienawiści”, czyli ja-
kiegoś poważnego problemu w sferze więzi 
społecznych. Jeszcze raz pragniemy podkre-
ślić, że mniej niż 1% przestępców to choru-
jący psychicznie. Nieodpowiedzialnym jest 
tworzenie komunikatów w stylu „sprawca za-
bił i był chory”, co de facto oznacza: „sprawca 
zabił, bo był chory”. Komunikat taki dociera 
do mnóstwa ludzi, do rzeszy społeczeństwa, 
które często ma nikłą wiedzę o chorobach 
psychicznych, ich przyczynach, przebiegu, 
rokowaniach. W ten sposób potęgujemy tę 
niewiedzę, stereotypy i uprzedzenia, pogłę-
bia się izolacja i odrzucenie chorych ze spo-
łeczności. Komunikaty takie budują strach 
przed chorymi. Oczywiście najdotkliwiej ude-
rza to  w chorujących psychicznie - a jest ich 
ok. 25% społeczeństwa, przy czym 1%  ludzi 
choruje na schizofrenię. Trudniej im będzie 
wrócić do społeczeństwa, bo spotkają się z 
jeszcze większą niechęcią (części) otocze-
nia, bo tym mniej  ludzie będą chcieli mieć 
cokolwiek z nimi do czynienia. To będzie też 
skutkować tym, że wielu chorych może nie 
zgłosi się po pomoc do psychiatry czy psy-
chologa ze strachu przed oceną i „etykietką” 
ludzi niebezpiecznych, morderczych, złych 
i agresywnych. Co więcej, pomoc psychia-
tryczna jest niezbędna w takich sytuacjach 
— leki i psychoterapia w dużym odsetku le-
czą choroby, pacjenci wracają do sił i mogą 
wrócić do społeczeństwa, do rodziny, nauki, 
pracy i naprawdę mogą być wartościowymi i 
potrzebnymi ludźmi w społeczeństwie. Pro-
szę Państwa, sprawa jest poważna, nie moż-
na robić z chorych na schizofrenię kozłów 
ofiarnych! Chorujący na schizofrenię to peł-
noprawni obywatele, ludzie, którzy potrzebują 
pomocy i leczenia (jak w przypadku wszyst-
kich chorób), by zdrowieć, wracać do sił i móc 
żyć pełnią życia, realizować się na różnych 
polach życia. My, osoby chorujące na schizo-
frenię potrzebujemy też otwartości, akcepta-
cji,  kontaktu i dobrych więzi z innymi ludźmi. 
 Nie mówmy o schizofrenii tylko w kontekście 
mordu i przemocy. Warto podjąć dyskusję jak 
wygląda schizofrenia, jaki jest przebieg, przy-
czyny, jak można z niej zdrowieć, jak można z 
nią w sposób satysfakcjonujący żyć, bo moż-
na to wszystko! Nie bójcie się, nie bójmy się 
tego tematu w całym jego spektrum, nie tylko 
incydentalnym kontekście przemocy.

Monika Anna Syc
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

Kraków
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W przypadku Pawła Adamowicza moment, 
w którym uderzył sprawca, był symboliczny: 
stało się to wtedy, gdy prezydent puszczał 
światełko do nieba, a dobry uczynek został 
przyjęty. Rozmowa z prof. Andrzejem Cech-
nickim, wykładowcą Katedry Psychiatrii CM 
UJ.

Iwona Hajnosz: Zabójstwo prezydenta 
Gdańska Pawła Adamowicza cała Polska zo-
baczyła na ekranach telewizorów. Trudno się 
po tym otrząsnąć, łatwo zacząć szukać win-
nych śmierci. Czy przyczyną tragedii mogły 
być słowa nienawiści z taką łatwością miota-
ne przez polityków i internetowych hejterów?

Andrzej Cechnicki: Bardzo trudno jest roz-
mawiać na ten temat w czas żałoby. Powinien 
to być czas milczenia i obecności przy bli-
skich i rodzinie. Przy osobach, które zostały 
tak ciężko dotknięte tą tragedią. Myślę, że na 
głębsze zrozumienie tego, co się wydarzyło, 
będziemy potrzebowali więcej czasu. Dzisiaj 
powinniśmy powstrzymać się od wydawania 
pochopnych opinii, ale wykorzystać tę chwilę 
na refleksję, jak przeciwstawiać się złu. Złu, 
które dotyka nas osobiście i coraz mocniej 
jest widoczne w przestrzeni społecznej. W 
takich sytuacjach zawsze jest we mnie nie-
pokój, że ta chwila zatrzymania i solidarno-
ści potrwa znów za krótko. Z drugiej strony 
dziś doświadczamy historii, która trwa od 
czasów Kaina i Abla. Abel symbolizuje do-
bro i bezbronność. W przypadku prezyden-
ta Adamowicza moment, w którym uderzył 
sprawca, był symboliczny: stało się to wtedy, 
gdy prezydent puszczał światełko do nieba, 
a dobry uczynek został przyjęty. Pomagał z 
najlepszymi intencjami. Dobry człowiek wysy-
łał w świat dobre uczucia i myśli. Zbierał wraz 
z Orkiestrą pieniądze na pomoc dla dzieci, 
w tym też na dzieci chorujące psychicznie. 
A takich osób, wykluczonych ze wspólnoty, 
dotkniętych depresją, uciekających w wirtual-
ną rzeczywistość, z pogubioną wiarą w świat 

i brakiem poczucia zaufania czy po próbach 
samobójczych, jest wokół nas wiele.

Iwona Hajnosz: Każdy dzień przynosi nowe 
informacje o sprawcy tego czynu. Stefan W. 
ma podobno zdiagnozowaną jeszcze w wię-
zieniu schizofrenię, podobno nie stronił od 
narkotyków i innych używek...

Andrzej Cechnicki: Musimy zdobyć się na 
wysiłek, żeby zobaczyć, kim jest Kain. Nie 
znamy go, mamy tylko strzępki informacji, na 
podstawie których trudno formułować sądy. 
Nie wiemy, czy to był nagły akt wyrzucenia 
z siebie nienawiści przez osobę z głębokim 
zaburzeniem osobowości, czy będącą pod 
wpływem narkotyków, czy osobę chorującą 
psychicznie, niezdolną do rozeznania, co 
czyni, i niezdolną do pokierowania swoim po-
stępowaniem. Wyczekuje na nieprzypadkowy 
moment i zabija na scenie znaną osobę, po-
tem, porzucając ofiarę, skupia uwagę publicz-
ności. Prezydent symbolizuje społeczeństwo, 
które w odczuciu sprawcy go skrzywdziło. 
Tym samym mógłby to być każdy z nas i 
zabójstwo mogłoby zdarzyć się wszędzie. 
Wykrzyczał: „Nienawidzę was, zrobiliście mi 
krzywdę”. Odczuwamy lęk i bezradność. Kie-
dy później, już z pewnego oddalenia, myśli-
my, jak uchronić się przed podobną sytuacją, 
eksperci dyskutują o poszerzaniu stref bez-
pieczeństwa i zwiększaniu kontroli. Jednak 
kiedy wspominamy zmarłego przechadzają-
cego się po Gdańsku, to rozumiemy, że jego 
siłą było budowanie relacji między ludźmi 
opartych na zaufaniu i solidarności.

Iwona Hajnosz: Agresję w społeczeństwie 
rozkręcają m.in. politycy. Ale gdy dochodzi do 
takiej zbrodni, to choć sprawca wykrzykuje 
polityczne hasła, słyszymy: „Ale przecież on 
był chory psychicznie...”.

Andrzej Cechnicki: W ten łatwy sposób 
przenosimy winę za zbrodnię na dyżurną 
chorobę psychiczną i rodzi się niebezpie-
czeństwo, że ciągle bez koniecznej wiedzy 
już mamy sprawcę i oddalamy od siebie głęb-
szy namysł, refleksję, w jakim stopniu niesie-
my moralną współodpowiedzialność. Próba 
utożsamienia przemocy, agresji, nienawiści i 
zbrodni z zaburzeniami psychicznymi to prze-
można chęć znalezienia prostego rozwiąza-
nia problemu, który prosty nie jest. Gdzie 
nastąpiło zaniedbanie – w rodzinie, w szkole, 
w więzieniu, w braku autorytetów i kultury ży-
cia politycznego? Przecież zanim morderca 
wtargnął na scenę, był dzieckiem i pierwsze 
epizody choroby miał – podobno – w wieku 
14 lat. Potem napady na banki, rozboje. Bar-
dzo wcześnie poniszczył relacje i swoje życie 
społeczne. Dlaczego na tej równi pochyłej nie 
potrafiliśmy go zatrzymać, resocjalizować? 
Tymczasem osoby chorujące psychicznie są 
wrażliwe, nieodporne na stres, doświadczo-
ne licznymi traumami, zalęknione i obawia-

jące się świata. Je, podobnie jak nas, trzeba 
chronić przed tragedią, o której rozmawiamy, 
gdyż wielu naszych pacjentów chorujących 
na chizofrenię zbierało razem z nami w całej 
Polsce pieniądze na Orkiestrę, byli wśród nas 
podobnie bezbronni i porażeni.

Iwona Hajnosz: Dwa lata temu Piotr Szczę-
sny oblał się benzyną i podpalił na pl. Defilad.
Był to jego protest przeciwko rządom Prawa 
i Sprawiedliwości. Chorował na depresję, ale 
prosił, by nie łączyć jego decyzji ze stanem 
zdrowia. Gdy się nad tym zastanowić, to w tle 
tych drastycznych decyzji jest jednak klimat 
polityczny ostatnich lat, który pcha ludzi do 
desperackich czynów.

Andrzej Cechnicki: Nie mam podstaw oce-
niać, jak głęboko depresyjny był pan Piotr i 
czy po przeminięciu depresji nie znalazłby in-
nej formy na wyrażenie protestu wśród innych 
sojuszników. Stało się nieszczęście. Wiedza 
o psychozie jest coraz bardziej powszech-
na. Przyczyny są bardzo złożone, czas, w 
którym narasta zaburzenie, najczęściej jest 
wieloletni. Można wielokrotnie interweniować 
terapeutycznie i bardzo często powstrzymać 
ten proces. Gdy następuje ostry wybuch cho-
roby, najczęściej przez krótki okres, osoba w 
psychozie może stanowić zagrożenie. Jest 
to stan przemijający i aby go uniknąć, trzeba 
budować opiekę psychiatryczną i pomoc spo-
łeczną opartą na dobrych relacjach, na za-
ufaniu i na współodpowiedzialności za swoją 
chorobę i swoje życie. Psychiatrzy polscy do-
konują dużego wysiłku, aby przy istniejących 
ograniczeniach taki system zbudować.Należy 
zatem dać czas ekspertom na odpowiedź na 
liczne pytania o diagnozę, leczenie, plan od-
nalezienia się w życiu społecznym po opusz-
czeniu więzienia. Trzeba powstrzymać się od 
przedwczesnych sądów, gdyż nie dysponuje-
my pełną wiedzą. A nie lekceważąc wpływu 
klimatu politycznego na zachowania ludzi, nie 
możemy tracić z oczu szerszego – biologicz-
nego, psychologicznego i społecznego – kon-
tekstu, który ma wpływ na wybuch każdego 
kryzysu psychicznego.

Iwona Hajnosz: Co pan przez to rozumie?

Andrzej Cechnicki: Unikanie redukcjoni-
zmu. Kryzys psychiczny mogą wywołać różne 
przyczyny. W obszarze społecznym wojna, 
bieda, nadużycia, doświadczenie przemocy 
domowej, traumy, strata najbliższych – nale-
żą do historii człowieczego losu i w podsta-
wowy sposób wpływają na wybuch kryzysu 
psychicznego i jego przebieg. Postawa opar-
ta na zaufaniu do drugiego człowieka i soli-
darności z nim kształtuje się od dzieciństwa, 
a gdy jej zabraknie, brakuje fundamentu dla 
prawidłowego kształtowania się osobowości. 
Dlatego tak ważne jest, by mieć kochającą ro-
dzinę, dobrych przyjaciół, sąsiadów i utrwalać 
umiejętności rozumienia i odczuwania myśli 

Po śmierci Pawła Adamowicza.
Prof. Cechnicki: Nie dajmy się zainfekować nienawiścią
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i uczuć drugiej osoby, zdolności do empatii. 
Wsłuchuję się w drugiego i próbuję zrozumieć 
jego intencje. Staram się przekazywać moje i 
szukać konsensusu, tego, co wspólne, a nie 
tego, co dzieli. Tylko w taki sposób można 
wypracować przestrzeń do wspólnego dzia-
łania. Musimy pomagać naszym dzieciom 
budować przyjaźnie, wartości wynikające z 
dzielenia się w życiu z potrzebującymi i zgody 
na różnorodność w myśleniu.

Iwona Hajnosz: Mówi pan tu o idealnym 
świecie, a przecież żyjemy jak na beczce pro-
chu. Różnice polityczne chyba jeszcze nigdy 
nie były tak głębokie. Rodziny już nawet nie 
są w stanie spędzać razem świąt, bo jedni są 
za PiS, drudzy za PO...

Andrzej Cechnicki: Myślę, że nie wszyscy 
poddają się partyjnym podziałom. Jednak 
życie społeczne będzie cierpieć, jeśli w spo-
sobie uprawiania polityki każdy gest będzie 
obliczony na wkupianie się w łaski własnego 
elektoratu, tak aby przyciągając jednych, rów-
nocześnie ranić i odrzucać drugich. To rodzi i 
pogłębia wzajemną wrogość. Politycy powin-
ni odnaleźć i połączyć siły na rzecz wspól-
nych wartości. Trzeba było aż tragedii, aby 
zawiesili spory. I może żałoba powinna trwać 
rok, aby wszyscy w powadze i w skupieniu 
odnaleźli sposób, jak budować dobre życie 
społeczne... Przecież widzą wpisy w interne-
cie, napisy na murach „już nie żyjesz”, klep-
sydry, nawoływania, które dla niedojrzałych 
osób o impulsywnych i agresywnych cechach 
osobowości, niezdolnych do przeżywania po-
czucia winy, pozbawionych wspólnego nam 
systemu wartości, skłonnych do niszczenia 
społecznych więzi, mogą być inspiracją, toro-
waniem kierunku działania. I tu musi nastąpić 
zmiana w dotychczasowej praktyce. Reakcje 
ze strony sądów powinny być szybkie i oparte 
na zasadzie „zero tolerancji”.

Iwona Hajnosz: Ale takiej reakcji nie ma. W 
cenie jest natomiast dokopanie i ubliżanie 
drugiemu, im bardziej anonimowo, tym bar-
dziej grubiańsko.

Andrzej Cechnicki: Musimy szukać dobrych 
przykładów i je wspierać. Czy potrafi sobie 
pani wyobrazić dwóch chirurgów przy jednym 
stole operacyjnym, z których jeden jest zwo-
lennikiem PiS, a drugi PO?

Iwona Hajnosz: Oczywiście. Znam takie 
przypadki.

Andrzej Cechnicki: I ja to często widzę. To 
dowodzi, że ludzie potrafią działać dla dobra 
wspólnego i ponad podziałami partyjnymi. 
WOŚP była przykładem takiej idei, dla której 
ludzie się jednoczyli wokół wspólnego celu. 
Dlatego rezygnacja Jurka Owsiaka po trage-
dii w Gdańsku może być przez tych hejterów, 
od których tak wiele wycierpiał, sygnałem, że 
odnieśli sukces. Do tej zbrodni mogło dojść w 
każdym kraju i w każdym miejscu i przy każ-
dej innej okazji.

Iwona Hajnosz: To logiczne argumenty, ale 
one wcale nie pomagają w oswojeniu się z 
tym, co się stało.

Andrzej Cechnicki: Musimy być uważni, aby 
w pewnym momencie, walcząc z nienawiścią 
i wrogością, samemu nie poczuć złości i wro-
gości, żeby się nie dać zainfekować. Nie ulec 
pokusie brutalizacji języka, mającego na celu 
upokorzenie i ośmieszenie drugiej osoby: a 
niech się coś do niej przyklei i już się może 
długo nie odklei. I nie możemy się okopać po 
jednej stronie barykady. Musimy budować po-
mosty nad powstałymi przepaściami.

Iwona Hajnosz: A, to w takim przypadku 
można doczekać się oceny „symetrysta”, co 
w tych czasach nie jest komplementem...

Andrzej Cechnicki: Nie mam na myśli pro-
stej symetrii. Chodzi o umiejętność wysłuchi-
wania z szacunkiem drugiej strony. Trzeba 
przyjąć do wiadomości, że krytyka nie ozna-
cza złych intencji. Jeśli źle postępujesz, to kto 
ci powie w prywatnym życiu prawdę? Tylko 
przyjaciel! Trzeba umieć to przyjąć. Nieste-
ty, czas partyjnych wojen kieruje się zasadą 
skrajnej rywalizacji. Kto nie jest z nami, jest 
przeciwko nam.

Iwona Hajnosz: Teraz przeżywamy traumę. 
Głęboką. Ale tak było, gdy zmarł Jan Paweł 
II. Kluby piłkarskie się godziły! I po katastro-
fie w Smoleńsku, gdy żegnaliśmy wiele osób 
znanych nam osobiście. Ale bywało też ina-
czej: można sięgnąć głębiej, po zamachu na 
prezydenta Narutowicza, gdy Tuwim napisał: 
„Krzyż mieliście na piersi, a brauning w kie-
szeni/ Z Bogiem byli w sojuszu, a z mordercą 
w pakcie”. Wydarzyło się, była rozpacz. Je-
steśmy mądrzejsi?

Andrzej Cechnicki: Częściowo sama pani 
odpowiedziała na to pytanie. Nasza pamięć 
działa wybiórczo. Te dramatyczne wydarze-
nia mogą pomóc w przeżyciu narodowych 
rekolekcji i umocnić w nas przekonanie, że 
nie powinniśmy się zgadzać na świat oparty 
na rywalizacji i konsumpcji, świat zgubionych 
więzi i braku bliskich relacji. Samotności i bra-
ku autorytetów. Nie wolno nam tracić nadziei. 
W obliczu przeżywanej tragedii powinniśmy 
oczekiwać od siebie więcej empatii, chęci 
zrozumienia i porozumienia. Trzeba szukać 
osób i środowisk otwartych na dialog, nie-
uwikłanych w partyjne walki. Trzeba wytrwale 
szukać wspólnych celów i wspólnym wysił-
kiem je realizować.

Iwona Hajnosz

Świat schowany w myślach. 
Kilka myśli o psychoterapii poznawczo-behawioralnej psychoz

Zacznijmy ten krótki wstęp do rozumienia psychoterapii poznawczo 
-behawioralnej i jej zastosowania w zaburzeniach psychotycznych 

od ćwiczenia. Czytając te słowa jesteś skupiony/a na treści artykułu. 
Skup na chwilę uwagę na sobie i na tym, co teraz czujesz! Spróbuj 
ocenić na skali od 0 do 10 swoje zadowolenie (0 – brak zadowole-
nia;  do 10 – duże zadowolenie, radość). Czasami nie jest to łatwe, 
po prostu spróbuj przyglądać się swoim odczuciom. A teraz pomyśl i 
wyobraź sobie (możesz zamknąć oczy), że znajdujesz się w miejscu, 
z którym wiążą się najlepsze dla ciebie wspomnienia. Może to być 
ostatnie miłe spotkanie ze znajomą osobą, wakacje, które niosą dobre 
wspomnienia, po prostu coś, co sprawiło ci przyjemność. Po prostu 
przywołaj te wspomnienia i pomyśl o nich przez chwilę… Jak się teraz 
czujesz? Spróbuj ocenić raz jeszcze poziom twojego zadowolenia. 
Czy coś się zmieniło w twoich emocjach? 

Część osób pewnie zauważyła, iż ich nastrój zmienił się. U części 
jest to bardziej wyraźna zmiana, u części mniej. Zastanów się, 

co się stało, że twój nastrój zmienił się? Co zrobiłeś/łaś? (możesz to 
wykorzystać również przy okazji innych sytuacji, w których zaobser-

wujesz, że twój nastrój zmienia się. Może to być pomocne w lepszej 
orientacji w twoich emocjach). 

Już greccy filozofowie zauważali, iż sposób, w jaki tworzymy repre-
zentacje świata w umyśle ma istotne znaczenie dla naszej relacji 

ze światem i innymi ludźmi, a tym samych wpływa na to, jak się czu-
jemy. Epiktet z Hierapolis (50 – 135 n.e. grecki filozof, stoik) pisał, iż 
„nie same rzeczy bynajmniej, ale nasze mniemania o rzeczach budzą 
w ludziach niepokój”. Myśl ta jest obecnie podstawowym założeniem 
terapii poznawczo-behawioralnej (ang. Cognitive Behavioral Thera-
py, CBT). Nie to, co się nam przytrafia, ale sposób, w jaki myślimy 
o wydarzeniach wywołuje w nas określone emocje. To, co myślimy 
o sobie, innych ludziach oraz otaczającym nas świecie przekłada się 
na to, w jaki sposób czujemy (np. lęk) oraz w jaki sposób reagujemy 
(np. ucieczka). Choć mówimy tutaj o myśleniu, to warto zaznaczyć, iż 
w rzeczywistości myśli ściśle związane są z emocjami. Nie ma emo-
cji, której nie towarzyszyłyby myśli. Jeśli odczuwam lęk, to jest to lęk 
wobec czegoś; kiedy czuję radość, to radość ta ma swoje źródło – 
mówię, że „cieszę się, że cię widzę”. Związek ten jest ścisły i niero-
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zerwalny i znajduje zastosowanie w pracy terapeutycznej z różnymi 
trudnościami psychologicznymi. Podejście poznawczo-behawioralne 
jest stosowane również w pracy z osobami, które doświadczają sły-
szenia głosów czy czują, iż inni ludzie ich prześladują (np. objawy 
psychotyczne). Nie zawsze łatwo jest rozpoznawać znaczenie swoich 
emocji i tego, jaką informację (myśl) niosą ze sobą. Do tego pomocna 
jest druga osoba, na przykład terapeuta. 

Niektóre osoby tworzą reprezentacje świata i siebie, które powo-
dują, iż narażone są one na trudności emocjonalne. Dzieje się 

tak szczególnie wtedy, kiedy interpretacje rzeczywistości są skrajne 
(nie dopuszczamy alternatyw), niepełne (trzymamy się jednego ar-
gumentu, pomijając inne) i nieadekwatne do sytuacji (choć w innych 
sytuacjach interpretacja ta działa, to w obecnej nie). Mówimy wtedy 
o zniekształceniach poznawczych. Każdy z nas doświadcza znie-
kształceń poznawczych. W sytuacjach kryzysu psychicznego (np. 
psychozy, depresji) zniekształcenia poznawcze są intensywniejsze, 
przez co, zgodnie z zasadą ścisłego związku myślenia z emocjami, 
intensywniejsze są również emocje. Przykładem może być lęk odczu-
wany podczas późnego powrotu do domu. Idąc ciemną ulicą możemy 
się oglądać, czy ktoś za nami nie idzie, szczególnie jeśli wcześniej 
słyszeliśmy w wiadomościach o kradzieżach i napaściach w tej okoli-
cy. Im bardziej nasze myśli krążą wokół zagrożenia, tym większy nie-
pokój. Możemy przestraszyć się własnego cienia, myśląc, iż jest to 
napastnik, który chce zrobić nam krzywdę. Niby nic się nie dzieje, ale 
lepiej być czujnym. To są zniekształcenia poznawcze. Mają one swo-
ją funkcję – zabezpieczają przed potencjalnym niebezpieczeństwem. 
Kosztem tego mechanizmu jest odczuwany lęk nawet wtedy, kiedy nic 
niebezpiecznego się nie wydarza.  

Osoby doświadczające urojeń (np. prześladowczych – poczucie, 
że inni ludzie prześladują, podsłuchują, chcą zrobić krzywdę) 

są w takiej gotowości zdecydowanie dłużej. Dodatkowo poczucie za-
grożenia nie ogranicza się tylko do jednej konkretnej sytuacji, która 
może być potencjalnie rzeczywiście zagrożeniem (np. ciemna ulica w 
niebezpiecznej dzielnicy), ale do wszystkich, wszędzie i zawsze (nad-
mierna generalizacja). Jednocześnie osoby doświadczające psycho-
zy i innych kryzysów psychicznych często myślą o sobie, iż są słabe i 
podatne na wpływ innych osób (np. „nie jestem w stanie się bronić”). 
Z jednej strony mamy więc wizję zagrażającego świata (ludzi) oraz 
spostrzeganą niemoc („jestem słaby/a”). W konsekwencji osoby, które 
mają wrażenie, iż ktoś je prześladuje, mogą być ciągle czujne, spraw-
dzać sygnały zagrożenia i jednocześnie unikać sytuacji, których się 
obawiają. Rosnąca izolacja sprawia niestety, iż maleją szanse na we-
ryfikacje tej wizji świata, co prowadzi do jej podtrzymywania i utrwale-
nia. Trudne lub wręcz niemożliwe staje się chodzenie do pracy, szkoły 
czy spotkania z ludźmi. Osoba zaczyna myśleć, że świat i ludzie stali 

się prześladowcami. 

Psychoterapia poznawczo-behawioralna stara się weryfikować 
zniekształcenia poznawcze (zniekształcone interpretacje świata i 

siebie) w kontekście doświadczeń pacjentów. Istotna jest pomoc w 
zrozumieniu tego, co doświadcza osoba z urojeniami (np. silna oba-
wa, że ludzie chcą mnie skrzywdzić) lub głosami. Doświadczenia 
psychotyczne są przede wszystkim związane z emocjami. Istotne jest 
zrozumienie, jakie emocje te niosą dla pacjenta informacje, a więc co 
pacjent myśli o sobie, świecie i innych ludziach, że czuje się prześla-
dowany, podsłuchiwany itd. Jedną z form terapii poznawczo-behawio-
ralnej, którą stosujemy w naszej Klinice, jest trening metapoznawczy 
(ang. Meta-Cognitive Training, MCT), w którym staramy się z naszymi 
pacjentami omawiać wybrane zniekształcenia poznawcze oraz ich 
związek z emocjami. Ćwiczymy, w jaki sposób można rozpoznawać 
zniekształcenia i jak można redukować ich wpływ na emocje. Cho-
dzi o to, aby zwiększyć świadomość tego, co robimy i myślimy (a nie 
zawsze się nad tym zastanawiamy), tak aby lepiej regulować własne 
stany emocjonalne. 

Podczas pracy z jedną z pacjentek, która miała poczucie, iż inni 
śmieją się z niej i czytają w jej myślach w komunikacji miejskiej, 

zauważyła ona, że często wie to w oparciu o bardzo skromne prze-
słanki (np. ktoś spojrzał na nią w autobusie). W trakcie terapii pacjent-
ka ta zauważyła, że z tych skromnych i często bardzo niepewnych 
przesłanek wyciąga dość mocne wnioski (czytają w moim myślach). 
Wnioski te, jak nie trudno się domyślić, miały duże znaczenia dla jej 
funkcjonowania – unikała przebywania wśród ludzi, czuła silny lęk. Na 
terapii zaczęła się zastanawiać nad alternatywami: „Jaki może być 
inny powód (niż to, że czytają w myślach) tego, że ktoś spojrzy na 
mnie w autobusie?”. Powodowało to obniżenie niepokoju. 

Istotne jest również to, iż sposób, w jaki przypisujemy znaczenia 
obecnym doświadczeniom związany jest z historią naszego życia, 

szczególnie z relacjami z ważnymi dla nas osobami. Trudne relacje 
z rodzicami czy opiekunami i inne niekorzystne wydarzenia życiowe 
tworzą niekorzystny szkielet wizji świata i siebie. Dzieje się tak dlatego, 
że w ekspozycji na traumatyczne wydarzenia staramy się wykształ-
cić sposób reagowania, który będzie nas chronił. Tak wykształcone 
schematy reagowania działają w ograniczony sposób w kontekście, 
w którym powstały, ale mogą być ogromną przeszkodą w codzien-
nym życiu w innych kontekstach. Na przykład ktoś, kogo spotykała 
krzywda ze strony bliskich, mógł wykształcić sposoby reagowania (np. 
sprawdzanie, w jakim nastroju jest rodzic), które pozwalały na unika-
nie krzywdy (np. przemocy) w domu. Jednak generalizacja na inne 
sytuacje powoduje ciągłą czujność, poczucie, iż inni chcą wyrządzić 
krzywdę i jest źródłem dużego dyskomfortu (lęku) nawet wtedy, kiedy 
nie ma przemocy ze strony innych. Terapia poznawczo-behawioralna 
pozwala lepiej zrozumieć nam to, w jaki sposób kształtowały się nasze 
schematy reagowania (myśli, emocje, zachowania) i jak możemy je 
lepiej regulować. 

Podejście poznawczo-behawioralne, jak pokazują badania, może 
być skuteczne w obniżaniu poczucia zagrożenia czy też lęku zwią-

zanego ze słyszeniem głosów. Pomaga również w lepszym radzeniu 
sobie z innego typu lękami, jak również obniżonym nastrojem. Jed-
nym z powodów skuteczności tego podejścia, podobnie jak innych 
modalności terapeutycznych, jest fakt, iż każdy z nas ma wpływ na to, 
jak i co myśli. Odkrywanie tego wpływu nie jest łatwe, ale daje nadzie-
je na większą świadomość własnych emocji i możliwość ich regulacji. 
Wystarczy, że jeszcze raz wykonasz podobne ćwiczenie, które za-
proponowałem na początku. Rozważaj inne interpretacje, staraj się je 
przedyskutować z innymi osobami. Psychoterapia może być pomocna 
w tym procesie. 

dr hab. n. med. Łukasz Gawęda
Warszawski Uniwersytet Medycznyry
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Artykuł opisuje podstawowe założenia tre-
ningu metapoznawczego oraz wnioski, 

jakie dwaj z uczestników (Janek i Paweł) 
wynieśli z kilkumiesięcznego w nim udziału. 
Spotkania odbywały się w Środowiskowym 
Domu Samopomocy przy ul. Olszańskiej 5 
w Krakowie i prowadzone były przez Panią 
psycholog Igę.

Trening metapoznawczy przede wszyst-
kim stanowi uświadomienie, rozpozna-

nie i omówienie zachowań towarzyszących 
zaburzeniom psychicznym. Z definicji (me-
ta=ponad, poznanie=myślenie) jest swoistym 
„myśleniem o myśleniu”. Wszystkie tematy 
mają formę warsztatu, tak by uczestnicy mo-
gli wynosić z treningu jak najwięcej. Dodat-
kowo wprowadzane są ćwiczenia mające za 
zadanie swobodną wymianę doświadczeń za 
pomocą wspólnych dyskusji i rozważań.

Podstawowym celem jest zwiększenie 
świadomości zniekształceń poznawczych 

i zwrócenie uwagi na ich związek z epizodem 
psychotycznym. Innymi słowy, uczestnicy 
uczą się rozpoznawać i modyfikować często 
automatyczne i nieświadome wzorce myśle-
nia, które towarzyszą zaburzeniom psychicz-
nym. W tym celu uczą się o zniekształconych 
wzorcach myślenia za pomocą kreatywnych i 
angażujących metod oraz praktycznych i zro-
zumiałych przykładów z codziennego życia. 
Istotnym założeniem treningu jest również 
to, że uczestnicy wyznaczają sobie cel, do 
którego dążą i który stanowi stały punkt w 
pracy nad poszczególnymi zniekształceniami 
poznawczymi. 

Roczny plan treningu ujęty był w formułę 
11 modułów tematycznych, po 1 godzi-

nie zegarowej tygodniowo. Każde spotkanie 
bazowało na temacie przewodnim, w któ-
rym uczestnicy – za namową prowadzącej 
– opierali się na przykładach zaczerpniętych 
z własnej historii życia. Odwoływanie się do 
doświadczenia uczestników, którzy mogli 
przedyskutować i rozważyć poszczególne 
zniekształcenia poznawcze, jak również coty-
godniowa praca własna w postaci zadań do 
domu stanowiły utrwalenie materiału danego 
modułu oraz poszerzenie omawianych treści 
i sposobów radzenia sobie z nimi.

Największą część treningu metapoznaw-
czego poświęca się poszczególnym ćwi-

czeniom pozwalającym najpierw poznać po-
szczególne zniekształcenia poznawcze, np. 
przeskok do konkluzji, potem proponuje się 
korektywne doświadczenie – prześledzenie 
oraz przedyskutowanie z pacjentem całego 
toku rozumowania. Każdy trening kończy się 
podsumowaniem sesji oraz zwróceniem uwa-
gi na związek omawianego zniekształcenia 
poznawczego z zaburzeniami psychicznymi.

Wiedza metapoznawcza jest tym, czego 
się dowiadujemy, co  poznajemy i w jaki 

sposób wykorzystujemy zdobyte umiejętno-
ści. Dzięki „narzędziom” wyniesionym z tre-
ningu jesteśmy w stanie przyswajać wiedzę 
i kontrolować ją we właściwy dla nas sposób.

Wnioski z treningu metapoznawczego

Janek: kilka założeń i wniosków ogólnych o 
świecie i życiu, jakie szczególnie okazały 

się pomocne dla mnie, to np., że świat jest 
neutralny, że życie w większości jest nudne, 
czy że stres można i należy równoważyć wła-
snymi sposobami na odprężenie i poprawę 
nastroju – i choć sprowadzają się do proza-
icznej i nierzadko żmudnej pracy własnej, to 
okazują się urealniające i skuteczne.

Pomocne okazało się też jedno z ćwiczeń 
domowych, które polegało na zapisywa-

niu różnego typu czynności, czasu ich trwa-
nia, a także poczucia przyjemności podczas 
ich wykonywania i nastroju po ich wykonaniu. 
Tego rodzaju „ściąga na kryzys” okazała się 
niezłym wsparciem i „poprawiaczem humoru” 
w czasie, gdy nastrój mój opadał – pozwalała 
przypomnieć sobie, co lubię robić i przekonać 
się, że warto to zrobić.

Zajęcia te pomogły mi w codziennym ży-
ciu – z treningu wyniosłem szereg „pa-

tentów”, które stanowiły wsparcie w różnych 
sytuacjach życiowych. Powtarzanie owych 
„patentów” w przypadku zniekształceń po-
znawczych, które po czasie zaczęło udawać 
się rozpoznawać w codziennych sytuacjach 
i w czasie bieżącym przyniosło mi większe 
poczucie pewności, spokoju i ześrodkowa-
nia. Pozytywny wpływ treningu polegał też na 
wniosku, iż problemy da się przepracować i 
choć nie jest łatwo, to warto.

Bardzo spodobała mi się postawa i podej-
ście terapeutyczne naszej prowadzącej 

– pani Igi, która w konsekwentny i zrównowa-
żony sposób podejmowała tematy naszych 
trudnych przeżyć, elastycznie dostosowując 
sposoby spojrzenia i zaradzenia danej sy-
tuacji, oraz kierując uwagę uczestników na 
posiadane przez nich zasoby i narzędzia, nie 
zostawiając niedokończonych kwestii i nie 
zapominając o zdrowym rozsądku i nutce hu-
moru w tym wszystkim.

Paweł: u mnie punkt zwrotny nastąpił pod-
czas zajęć, na których pani Iga pokazy-

wała niedokończone rysunki, których osta-
teczny kształt mieliśmy odgadnąć – ponieważ 
kiedyś dużo rysowałem i lubiłem to robić, po-
budziło mnie to i było czymś, co ciągnie do 
przodu. Przed kryzysem byłem osobą, która 
widzi świat wielobarwnym i pełnym możliwo-
ści. Po przeżytym kryzysie dominującym od-
czuciem było poczucie osamotnienia – zna-
lazłem się z dala od świata i ludzi. Trening 
pomagał mi widzieć rzeczywistość taką, jaka 
jest. Pomógł mi też w zrównoważeniu cia-
ła i umysłu i znalezieniu równowagi między 
działaniem a refleksją. Duże znaczenie miała 
systematyczność zajęć i możliwość skupienia 
uwagi na temacie poszczególnych modułów 
i ćwiczeń. Wdzięczny jestem też Prowadzą-
cej za to, że próbowała mnie zainteresować 
rozmaitymi zadaniami, pomagała wyciągnąć 
błędy poznawcze i rozwijać spojrzenie w wie-
lu kierunkach. Szczególnie spodobał mi się 

temat atrybucji – pokazanie, że u podłoża 
jednego wydarzenia mogą leżeć różne przy-
czyny. Wielu ludzi ma tendencję do zauwa-
żania jedynie jednego, jednakże tworzenie 
zrównoważonych, wieloprzyczynowych wyja-
śnień (odnoszących się do „ja”, do innych i do 
świata lub sytuacji ogólnej) przekłada się na 
bardziej urealniające spojrzenie na rzeczywi-
stość.

Słowem podsumowania: trening metapo-
znawczy może przełożyć się na większe 

poczucie urealnienia, większą zaradność i 
poczucie skuteczności własnej, zwiększone 
poczucie własnej wartości i polepszenie ja-
kości życia. Podobnie, wstępne doniesienia z 
badań pokazują, iż trening może mieć wpływ 
na wzrost wglądu oraz na poprawę objawo-
wą. Trening metapoznawczy może stanowić 
uzupełnienie leczenia oddziaływaniami psy-
chologicznymi, mającymi na celu uspraw-
nienie zdolności poznawczych pacjentów 
na różnym etapie choroby oraz z jej różnym 
przebiegiem.

Jan Godyń
Paweł Hołda

Trening metapoznawczy
z perspektywy użytkowników
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Jeśli mówimy o psychoterapii w podejściu 
systemowym, to za tym stwierdzeniem kry-

je się określone rozumienie tego, co jest isto-
tą problemów, z powodu których ludzie zgła-
szają się na psychoterapię. Można bowiem 
źródło problemów upatrywać w cechach jed-
nostek, które tych problemów doświadczają. 
Mogą przybierać one postać nieuświadamia-
nych konfliktów wewnętrznych, posługiwania 
się nieadekwatnymi narzędziami poznawczy-
mi w percepcji otoczenia społecznego czy też 
przyswojenia sobie nieprzystosowawczych 
nawyków. Alternatywne wobec powyższych 
podejść jest przyjęcie perspektywy systemo-
wej, polegającej na wyjściu z założenia, zna-
nego już od starożytności, że człowiek jest 
istotą społeczną i w związku z tym w obsza-
rze relacji społecznych tkwią też problemy, z 
powodu których zgłasza się na terapię.

Terapia strukturalna

Jednym z nurtów terapii systemowej jest 
terapia strukturalna, której przedstawiciele 

przykładają szczególną wagę do prawidłowej 
struktury rodziny w kilku aspektach:
• granic zewnętrznych systemu rodzin-

nego oraz granic wewnętrznych, czyli 
granic pomiędzy podsystemami wyzna-
czonymi przez pokolenia, płeć, zaintere-
sowania i inne kryteria. Granice powinny 
być wyraźne, ale przepuszczalne, więc 
umożliwiające interakcje podsystemów 
między sobą;

• hierarchii – rodzice powinni mieć więcej 
władzy i odpowiedzialności niż dzieci, a 
dzieci starsze więcej niż dzieci młodsze;

• koalicji – nieodpowiednie są koalicje 
przekraczające granice międzypokole-
niowe, np. koalicja jednego z rodziców 

(ale też niekiedy dziadków) z dzieckiem 
przeciwko drugiemu rodzicowi.

Terapeuta pracujący w tym nurcie przyłą-
cza się do systemu rodzinnego jako jego 

lider i z tej pozycji dokonuje korekt struktury 
rodziny.

Szkoła mediolańska

Innym nurtem terapii systemowej jest podej-
ście wypracowane przez zespół włoskich te-

rapeutów, pracujących w Mediolanie w latach 
siedemdziesiątych XX wieku. Patrzyli oni na 
rodzinę jako na system, który spajają reguły 
wypracowane metodą prób i błędów w trak-
cie jego powstawania. Bywa, że wytworzone 
reguły okazują się wewnętrznie sprzeczne, 
występują niespójności pomiędzy komunika-
tami na poziomie słownym i pozasłownym. 
Niespójne reguły bywają zagrożeniem dla 
trwałości systemu rodzinnego. W takiej sy-
tuacji u jednego z członków rodziny mogą 
wystąpić objawy, których funkcją jest chro-
nienie systemu przed rozpadem. Terapeuci 
mediolańscy piszą np. o rodzinie z transak-
cją schizofreniczną, podczas gdy w myśleniu 
tradycyjnym schizofrenia jest traktowana jako 
zaburzenie tkwiące w jednostce. Terapeuci 
mediolańscy, prowadząc sesję terapeutyczną 
z rodziną, usiłują wydobyć na zewnątrz pa-
radoks zawarty w sytuacji rodzinnej, polega-
jący na tym, że problem, z powodu którego 
zgłasza się rodzina, działa na nią dobroczyn-
nie, służąc utrzymaniu jej trwałości. Terapia 
pozwala rodzinie na wykreowanie nowych re-
guł, spajających system rodzinny bez udziału 
zachowań objawowych jednego z członków.

Podejście systemowe
w psychoterapii

Negocjowanie znaczeń

Kolejną zmianę w obrębie terapii systemo-
wej przyniosło uwzględnienie centralnej 

roli języka w budowaniu relacji międzyludz-
kich. Problemy w tym ujęciu mogą wynikać 
z odmienności znaczeń przypisywanych tym 
samym sytuacjom przez poszczególnych 
ludzi. I tak np. rodzice mogą uważać, że 
dorastające dziecko powinno im  być bez-
warunkowo posłuszne, podczas gdy młody 
człowiek może od swoich rodziców oczeki-
wać szacunku dla jego odmienności. Terapia 
prowadzona w tym podejściu polega na ne-
gocjacji znaczeń, będących źródłem konflik-
tów i problemów w rodzinie, na poszukiwaniu 
takiej perspektywy, która byłaby możliwa do 
przyjęcia dla wszystkich uczestników spotka-
nia terapeutycznego.

Podejście systemowe bywa najczęściej 
stosowane w odniesieniu do rodzin i par 

zgłaszających się z problemami, ale może 
być ono z powodzeniem wykorzystane rów-
nież w terapii indywidualnej. Aspektami wy-
różniającymi to podejście jest dostrzeganie 
problemu bardziej w relacjach międzyludz-
kich niż w jednostce, uwzględnianie kontek-
stu omawianych problemów i wydarzeń oraz 
cyrkularność, czyli dostrzeganie ciągnącego 
się łańcucha przyczyn i skutków w interak-
cjach zachodzących wokół problemu.

Józef Bogacz
Oddział Dzienny

Rehabilitacji Kliniki Psychiatrii\
Kraków

W celu bliższego poznania naszej działalności podajemy Państwu
adresy stron www oraz adresy e-mailowe:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii
i Opieki Środowiskowej

www.stowarzyszenie-rozwoju.eu
biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu

Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
www.otworzciedrzwi.org
stotworzciedrzwi@wp.pl

Galeria Miodowa
www.galeriamiodowa.strefa.pl

Teatr Psyche
www.terapia-schizofrenii.krakow.pl/Teatr Psyche/pl.html
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Klasyczna psychoanaliza główne źródło 
cierpień upatrywała w zepchniętych w 

nieświadomość głębokich urazach i konflik-
tach. Człowiek spycha (wypiera) do nieświa-
domości uczucia, aby o nich nie pamiętać, 
nie wiedzieć. Broni się w ten sposób przed  
bólem psychicznym, wstydem…, ale ta sytu-
acja może w pewnym okresie spowodować 
pojawienie się różnych objawów: lęków, nie-
ustającego napięcia, depresji i także objawów 
psychotycznych.

Psychoterapia psychoanalityczna za cel 
stawia sobie uświadamianie nieświado-

mych myśli i uczuć, a także różnych reak-
cji obronnych i oporów, które chronią przed 
bolesnymi  przeżyciami. Jednym z najważ-
niejszych czynników leczących jest relacja 
terapeutyczna. Empatia, czyli emocjonalne 
wczucie się w sytuację pacjenta jest podsta-
wą do powstania relacji, w której zachodzą 
różne zjawiska. Przede wszystkim w proce-
sie terapii chodzi o uzyskanie wglądu, czyli 
poznanie i zrozumienie zarówno różnych 
przeżyć z przeszłości pacjenta, jak i tego, co 
dzieje się w relacji terapeutycznej. Uważa się, 
iż właśnie w tej relacji powtarzają się pewne 
wzorce uczuć i zachowań pacjenta, które ist-
nieją w jego relacjach z innymi znaczącymi 

Droga do myśli i uczuć ukrytych
dla niego osobami, lecz są dysfunkcjonalne 
lub niesatysfakcjonujące.

Analiza, komentarze i interpretowanie tych 
zjawisk jest drogą do odkrywania stłu-

mionych uczuć pacjenta i jego potrzeb. Inny 
sposób reagowania terapeuty ma pomóc 
pacjentowi w nowym doświadczaniu relacji 
z kimś emocjonalnie bliskim i ważnym dla 
niego. Nazywa się to korekcyjnym doświad-
czeniem emocjonalnym. Ma ono zmienić pa-
cjenta tak, aby jego życie z innymi było dla 
niego satysfakcjonujące. W trakcie psychote-
rapii duże znaczenie przywiązuje się do au-
tonomii pacjenta, do tego, aby sam aktywnie 
uczestniczył w procesie psychoterapii,  sam 
wyciągał wnioski, nie był zależny od terapeu-
ty. Uważa się ten czynnik za bardzo ważny w 
budzeniu motywacji własnej i podejmowaniu 
samodzielnych działań osoby chorującej w 
procesie zmiany. Terapeuta oczywiście em-
patycznie i wzmacniająco towarzyszy mu w 
całym procesie.

Krótkim, oczywiście uproszczonym przy-
kładem może być  psychoterapia pani A, 

która po psychozie wróciła do pracy i dobrze 
sobie radziła, pomimo iż ciągle słyszała głosy.  
Jednym z problemów pani A była niemożność 
wejścia w relację intymną z mężczyzną. Pod-

czas dwuletniej psychoterapii pani A odkry-
ła, że jednym z powodów tych kłopotów jest 
„męski” dom, gdzie przede wszystkim  praca, 
nauka, zadania codzienne były naczelną 
wartością. Dominowali w nim mężczyźni, a 
kobiety nie miały możliwości dbania o „ko-
biece” potrzeby w taki sposób, jakby sobie 
tego życzyły. Jednym z przejawów tej sytu-
acji było to, iż pacjentka nie dbała za bardzo 
o swoje ubranie, uczesanie. Chodziła za-
zwyczaj w spodniach i sportowych bluzach, 
a ich głównym kolorem był szary i czarny. 
Kiedy to odkryła i poczuła potrzebę zmiany, 
zaczęła właśnie od zmiany swojego ubrania, 
bardziej swobodnej ekspresji siebie w kontak-
tach zarówno z kobietami, jak i mężczyznami. 
Psychoterapeutka wzmacniała jej próby i to-
warzyszyła jej w procesie zmiany. Halucyna-
cje słuchowe wyraźnie osłabły i zdarzały się 
rzadziej. Pacjentce udało się wejść w związek 
z mężczyzną, w którym jest do dnia dzisiej-
szego.

Anna Bielańska
Psychoterapeuta i superwizor PTP
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
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Chciałabym opowiedzieć o psychoterapii poprzez własne doświad-
czenie uczestnika, pacjenta, który korzysta z tej formy pomocy 

i leczenia psychiatrycznego. Jest to psychoterapia indywidualna, 
prowadzona przez wykwalifikowanego psychoterapeutę. Chodzę na 
te spotkania regularnie i ciągle od pięciu i pół roku. To sporo czasu. 
Przez pierwsze cztery lata spotkania odbywały się raz w tygodniu i 
trwały 45 minut. Potem, i tak aż do dnia dzisiejszego, spotkania odby-
wają się raz na dwa tygodnie. 

Jak to się stało, że rozpoczęłam psychoterapię? Otóż miałam po-
ważny kryzys psychiczny, chodziłam na oddział dzienny w Krako-

wie przez kilka miesięcy, w którego programie terapeutycznym jest, 
między innymi, psychoterapia indywidualna. Pani psychoterapeutka 
zatem zaprosiła mnie na rozmowę i rozmawiałyśmy tak raz w tygo-
dniu, a po skończeniu oddziału dziennego powiedziała, że nadal mo-
żemy się spotykać na rozmowy, ale już w systemie ambulatoryjnym. 
Uważałam, że to dobra rzecz, zatem chciałam z tej możliwości sko-
rzystać, i tak oto trwa nasza relacja psychoterapeutyczna do dziś, od 
tych ponad pięciu lat, z tą samą panią psychoterapeutką. Bardzo ją 
lubię i lubię te nasze rozmowy; dobrze się nam rozmawia, choć czę-
sto czuję takie umysłowe zmęczenie po spotkaniu. Jak te spotkania 
i rozmowy wyglądają? Przychodzę, prawie zawsze punktualnie, wita-
my się, terapeutka zaprasza mnie do gabinetu, gdzie ustawione są 
dwa krzesła lub fotele naprzeciw siebie, w niezbyt dużej odległości. 
Siadamy zatem naprzeciwko siebie, i tu może być trudny moment, 
bo czasem nie wiem jak zacząć temat rozmowy, zatem wtedy przez 
chwilę jest cisza i wymiana spojrzenia czy uśmiechu. Prawie zawsze 
mam na to spotkanie przygotowany jakiś ważny temat, coś, o czym 
chciałabym opowiedzieć i usłyszeć jakąś informację zwrotną, komen-
tarz. Zazwyczaj dzień czy dwa przed terapią zastanawiam się, o czym 
by tu porozmawiać, jaki temat poruszyć, jaką sytuację z mojego życia 
przedstawić. Zawsze znajduję jakąś istotną kwestię, problem, choć 
tych spotkań odbyłyśmy już grubo ponad sto przez wszystkie te lata. 
Przeważnie są to jakieś nieprzyjemne doświadczenia, przeżycia, my-
śli, odczucia czy zachowania, swoje własne lub innych ludzi, lecz zda-
rzyły się też rozmowy o czymś dobrym, co akurat dzieje się w moim 
życiu. Zatem najpierw przez kilka czy kilkanaście minut opowiadam, 
przedstawiam swój temat, aby dać tutaj konkretny przykład – może to 
być coś o przeżytym danym objawie psychotycznym. Mówię szczerze, 

wprost, bez ukrywania faktów i staram się jak najwierniej oddać to, co 
mi się przydarzyło, jak dana sytuacja przebiegała, dosłownie mówię 
wszystko, co przychodzi mi na myśl w danej sprawie. Uważam to za 
ogromną wartość, gdyż szczerość i otwartość między ludźmi nie jest, 
niestety, zjawiskiem powszechnym. Tutaj nie muszę i nie mam po-
trzeby ukrywać czegoś przed terapeutką, jeśli już podejmiemy dany 
temat; możemy omawiać sprawy nieprzyjemne, trudne, nieładne. Te-
rapeutka jest gotowa rozmawiać ze mną na większość tematów, choć 
jednak nie na wszystkie, dla przykładu: kiedyś odniosłam się do kwe-
stii politycznej i tu terapeutka powiedziała stop – nie możemy o tym 
rozmawiać; pamiętam, że mnie to trochę zezłościło, ale nie kontynu-
owałam tematu. Jednakże taka reakcja odmowna zdarzyła się chyba 
tylko ten jeden raz na ponad sto naszych spotkań, zatem możliwości 
tematów do odważnej rozmowy i tak jest o wiele więcej niż możemy 
sobie na to pozwolić w kontakcie z rodziną, znajomymi czy sąsiadami 
i wieloma innymi. Wydaje mi się, że na terapii panuje wolność słowa 
dużo większa niż w wielu innych sytuacjach społecznych, co, uważam 
jak wpływa bardzo korzystnie na umysłowość pacjenta. Zarazem mó-
wiąc swoją prawdę, swój punkt widzenia, odkrywam się, swoje myśli, 
swoje uczucia, jakby obnażam się nieco bardziej i pokazuję siebie. 
To może być na początku trudne i krępujące; ale uważam to za po-
zytyw, bo może za mało się dajemy poznać i zobaczyć innym. Gdy 
będziemy bardziej się sobie pokazywać widać jednak będzie nie tylko 
korzystne, ale też niekorzystne rzeczy. Terapeutka mówi o swoich, 
profesjonalnych przemyśleniach na temat tego, co mówię. Komentuje, 
czasem nawet doradza, proponuje, by coś zrobić, odnosi się do tego, 
co mówiłam kiedyś na spotkaniu, nawet dużo wcześniej, np. terapeut-
ka przypomina coś, o czym była mowa rok wcześniej na spotkaniu w 
kontekście naszej aktualnej rozmowy i aktualnego tematu. Czasem 
jestem przyjemnie zadziwiona, że terapeutka pamięta coś, o czym 
mówiłam np. dwa lata temu. Niewątpliwie, nieźle mnie zna i dużo wie 
o różnych moich sprawach. Jest tak, bo rozmawiamy, a to, co mówię; 
jest słuchane. 

Nie spotykamy się prywatnie, ale na NFZ, co bardzo sobie cenię, 
myśląc o naszych polskich realiach dostępności psychoterapii 

w systemie ochrony zdrowia, lecz mamy szczęście być w Krakowie, 
gdzie psychiatria stoi lepiej niż w wielu innych rejonach Polski. Psy-
choterapeutka prowadzi moją terapię głównie w podejściu psychody-
namicznym, ale w razie potrzeby miesza różne nurty, jak przykładowo 
systemowy czy humanistyczny, gdzie chodzi o towarzyszenie pa-
cjentowi, mobilizowanie go do działania, czy nacisk na mocne stro-
ny i potencjał uczestnika terapii. Rozmawiamy o sytuacjach z mego 
dzieciństwa jak i już życia dorosłego, o rodzinie i osobach spoza niej, 
chorobie psychicznej, zdrowiu, pracy – po prostu o wszystkim albo 
prawie wszystkim. 

Rozmowa z drugim człowiekiem jest cenna – w naszym obecnym 
świecie tyle mówi się o tym, że ludzie za mało ze sobą rozma-

wiają, co niszczy relacje albo w ogóle nie pozwala im powstać. Roz-
mowa polega też na tym, żeby wysłuchać drugiej osoby i tego, co 
ona rzeczywiście chce przekazać, a nie oczekiwać od drugiego, aby 
mówił tylko to, co my chcemy usłyszeć. Nie możemy się zamykać na 
to, co mówią inni, nie pozwalać im mówić ich opowieści i przedsta-
wiać ich punktów widzenia. Wysłuchajmy najpierw tego, co mają do 
powiedzenia inni, a potem przedstawiajmy własne komentarze i na-
wiązujmy otwartą rozmowę. Relacje międzyludzkie kształtowane są 
w dużej mierze tym, co mówimy; zależą od jakości naszych rozmów. 
Słowo ma dużą moc. Psychoterapia indywidualna opiera się właśnie 
na rozmowie, to jej narzędzie pracy. Mówi się nawet, że słowa tworzą 
naszą ludzką rzeczywistość i świat, zatem uważam, że psychotera-
peutyczna rozmowa jest bardzo potrzebna nam, ludziom chorującym 
psychicznie, często skłóconym ze światem i nim zawiedzionym, wy-
obcowanym z niego. Mnie ta terapia pomaga w tworzeniu swojego 
lepszego świata.  

Monika Anna Syc 
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

Kraków

Wartość rozmowy
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W 2011 przeżyłem głęboką psychozę, była  
krótkotrwała, ale dotkliwie zrujnowała 

mi pamięć. Byłem  jak porządna biblioteka po 
zderzeniu z królową bomb. W szpitalu byłem 
kilka miesięcy. Szczęśliwie trafiłem na oddział 
rehabilitacyjny. Po kilku miesiącach leczenia 
została ze mnie tylko zdjęta skóra, intuicja i  
smutek. Z książek zrobiła  się jedna książka, 
z filmów ostał się jeden film. Wszystko stało 
się niepewne, niestałe, wymagające spraw-
dzeń i potwierdzeń. Pozostały emocje, z nich 
zacząłem pisać bardzo proste wiersze. Za-
cząłem od publikacji kilku jeszcze na oddziale 
szpitalnym – w periodyku „Przystań”.

W domu i w pracy wszystko było moje i 
niemoje. Pustka i smutek. Długie go-

dziny obserwowania niczego, przetwarzania 
niczego. Nie mogłem utrzymać się na tekście. 
Nie umiałem myśleć. Wszystko czułem. Tak 
przeszły dwa lata... Coś koło tego czasu moja 
Psychiatra zaproponowała aktywizm. Cały 
pakiet działań: warsztaty z pacjentami na re-
habilitacyjnym, praca w fundacji eFkropka i 
spotkanie Pana Waldka. Wziąłem cały pakiet, 
nie miałem już nic do stracenia.

Z mozołem, krok po kroku zaczęła się od-
budowa. Wszystko miało sens dopóki 

trwało, potem było oczekiwanie na następny 
raz. Największym dobrodziejstwem był Pan 
Waldek. Początek był bardzo trudny dla nas 
– nuda. Opowiadałem każdą czynność tygo-
dnia i coś, co się przypomniało. Przypominało 
się niezbyt wiele. Po roku pojawił się postęp. 
Czytałem teksty bez wartości, jakąś prasę ilu-
strowaną. Bałem się, że nic nie zapamiętam. 
Potem jakaś poezja, jakieś kiedyś znane tek-
sty. Dzisiaj czytam jedną książkę w tygodniu. 
Przypomina mi się od jednego do kilku wyda-
rzeń na tydzień. Jest o czym rozmawiać. In-
telekt ogarnia rzeczywistość daleko bardziej.

Co ja wiem o Panu Waldku? No, coś wiem. 
Może nie tyle wiem, co czuję. Nie kłamie, 

nie wciska, nie zmyśla. Stąd jest zaufanie. Pa-
mięta, co mu mówię. Powiedzmy, że w pierw-
szych latach nie miało to dużego znaczenia. 
Ale teraz ma ogromne. Gdyby mnie ktoś za-
pytał, jak mnie leczy i czym, powiedziałbym 
jedno słowo: jest. Leczy miłość, w tym  uwaga 
i poszukiwanie  dobrego; uporczywe, staran-
ne... Wiem, że robi to nie pierwszy raz, ale 
robi to tak, jakby robił pierwszy raz. Jestem 

ważny i może to w tygodniu najwyraźniej wi-
dać w tym miejscu. Moja wysmakowana iro-
nia odbija się od niego jak od zderzaka; kiedy 
lecę jak balonik za jakąś myślą, wyciąga szpi-
leczkę... Kiedy idę po grani, a psychoza puka 
puk, puk, wierzy, że zostaniemy razem, że go 
nie opuszczę. Czasem się modlimy o to...

Chciałem już zakończyć terapię... W końcu 
to wiele lat po sto parę złotych... Jeszcze 

nie doszliśmy do tego miejsca... Mam szczę-
ście do ludzi, do doktorów, pracodawców i 
psychoterapeutów, a nawet księży. Jak ma-
wia prof. Andrzej Cechnicki, jestem „pacjen-
tem w Pendolino”. Kurczę, chciałbym, aby 
takie „Pendolino” było otwarte i pędziło dla 
wszystkich, którzy go potrzebują.

Swoją drogą Waldek is the best, znaczy 
prawdziwy <<Waldek zawodowiec>>, 

znaczy jak z dobrego francusko-amerykań-
skiego filmu akcji, „znaczy KAPITAN”.

Piotr Źrebiec
Fundacja eF kropka

Moje życie z Waldkiem
(krótki tekst o psychoterapii)

Działo się to, gdy miałam 32 lata. Pogrążona byłam w głębokiej 
psychozie, miałam omamy słuchowe bardzo przykre i urojenia. 

Lekarstwa nie dawały rezultatów. Odizolowałam się od całego świata, 
z nikim nie utrzymywałam kontaktów, tylko siedziałam w domu. Ro-
dzice sterroryzowani przeze mnie (jestem jedynaczką), nie zapraszali 
nikogo do domu, nawet bliskiej rodziny. Żyłam w moim prywatnym 
obozie koncentracyjnym, w którym sama siebie osadziłam. Miałam 
takie obrzydzenie do siebie i do świata, że bardzo pragnęłam śmierci. 
Poważnie rozmyślałam o samobójstwie. Jedyną osobą, którą lubiłam 
była Pani Zosia Puchelak, jedynie ona nas odwiedzała w jakieś uro-
czystości, np. Boże Narodzenie, Wielkanoc, imieniny Mamy czy moje.   
Kiedy zwierzyłam się jej, że myślę już o samobójstwie, ona mi powie-
działa, że jej córce bardzo pomogła psychoterapia grupowa, czuje się 
po niej bardzo dobrze, być może podejmie pracę. 

Uchwyciłam się tej rady jak ostatniej deski ratunku. Mój lekarz pro-
wadzący wypisał mi skierowanie na psychoterapię grupową. Od-

bywała się ona raz w tygodniu, w środy po południu i trwała półtorej 
godziny. Od razu, jak przyszłam pierwszy raz, zostałam rzucona na 
głęboką wodę. Lekarz psychoterapeuta kazał mi opowiadać, co mnie 
tu sprowadza i jak wygląda moja choroba. Było to dla mnie bardzo 
przykre, właściwie nie mówiłam, tylko skrzeczałam. W grupie było nas 
około dziesięciu pacjentów, lekarz psychoterapeuta i pani psycholog. 
Najbardziej zdziwiło mnie (pozytywnie) to, że grupa zaakceptowała 

Ostatnia deska ratunku,
czyli psychoterapia grupowa
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W tym samym klasztorze, w którym żyła 
św. Teresa z Lisieux, mieszkała rów-

nież siostra Maria od św. Józefa, która cier-
piała na chorobę psychiczną i żyła na obrze-
żach wspólnoty, gdyż nikt nie miał ochoty z 
nią przebywać. 

Teresa poznała jej udręczoną duszę lepiej 
niż którakolwiek z pozostałych zakon-

nic i pewnego razu podzieliła się tą wiedzą 
ze swoją rodzoną siostrą Pauliną (matką 
Agnieszką od Jezusa): „Gdybyś znała ją tak 
dobrze jak ja, wiedziałabyś, że nie ponosi 
odpowiedzialności za to wszystko, co wydaje 
się nam tak okropne. Trzeba jej współczuć… 
jest jak stary zegar, który co kwadrans trzeba 
nakręcać. 

Tak, jest aż tak źle. Gdybym cierpiała na 
taką niemoc i miała tak słabego ducha, 

nie radziłabym sobie lepiej niż ona i popa-
dłabym w rozpacz”. Jednak siostra Maria od 
św. Józefa nie rozpaczała. Nawet po śmierci 
Teresy, swojej jedynej prawdziwej przyjaciół-
ki, nawet gdy z powodu choroby psychicznej 
musiała opuścić klasztor mając pięćdziesiąt 
pięć lat, po dwudziestu ośmiu latach życia za-
konnego, i długie lata tułać się po francuskich 
wioskach, żeby przetrwać, niespodziewanie 
dla wielu potrafiła napisać do matki Agniesz-
ki będącej przełożoną klasztoru następują-
cy list: „Praca nad uświęceniem, którą moja 
ukochana Teresa z taką miłością rozpoczęła 
u mnie, zanim umarła, trwa nadal. I mogę 
szczerze przyznać, że moja chata jest uciszo-
na. Żyję w całkowitym zawierzeniu. Jeśli tylko 

kocham Jezusa, a On i Teresa są zadowole-
ni, nic więcej nie ma dla mnie znaczenia”1. Z 
całą pewnością można powiedzieć, że siostra 
Maria też była świętą, choć nie jest kanoni-
zowana. Swoją świętość „osiągnęła” pomimo 
choroby i w chorobie, pomimo niezrozumie-
nia, stygmatyzacji i opuszczenia ze strony 
najbliższych jej osób. Jest „żywym” przykła-
dem tego, że to nie choroba nas definiuje i że 
nie musi nam zabrać wszystkiego.

Chrześcijaństwo naucza, że ludzka natura 
jest zraniona grzechem pierworodnym, 

a to oznacza, że każdy człowiek doświadcza 
cierpienia i jest podatny także na choroby 
psychiczne. Oznacza to również, że choroba 

Patronka na trudne chwile

1 Cyt. za: M. E. Gaitley MIC, 33 dni z Miłością 
Miłosierną. Rekolekcje indywidualne przygotowu-
jące do poświęcenia się Bożemu miłosierdziu, tłum. 
M. Majdan, PROMIC, Warszawa 2018, s. 71-72.

zaczęłam się znowu śmiać, również z siebie. Zajęcia były ciekawe, o 
co starali się prowadzący. Polubiłam grupę; a grupa mnie. Lubiliśmy 
stroić sobie żarty z siebie, z życia, z polityki. Czasami dyskusje były 
bardzo gorące, czasami wiązały się z nimi duże emocje. No dobrze,  
przyznam się – zakochałam się w koledze, bardzo inteligentnym, bar-
dzo utalentowanym i bardzo wrażliwym. Były nawet randki, podczas 
których zwierzaliśmy się nawzajem ze swoich problemów życiowych. 
Były też przyjaźnie, które przetrwały do dzisiaj.  

Po dwóch latach uczęszczania na psychoterapię pani psycholog 
namówiła mnie na uczestnictwo w Warsztacie Terapii Zajęciowej 

przy ul. Miodowej.  Wówczas wkraczały do Polski komputery. Zwabio-
na tym, że w WTZ-cie organizowano kurs komputerowy, zgodziłam 
się. Był to następny krok ku zdrowieniu i remisji. Tak to psychoterapia 
grupowa uratowała mi życie i zwróciła społeczeństwu.

Jolanta Janik
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

Kraków

mnie taką, jaką byłam. Później zrozumiałam, że pacjenci mają podob-
ne problemy, a często dużo cięższe. Grupa mnie oswoiła niczym Mały 
Książę z bajki Saint Exupéry’ego, który oswoił liska. Co tydzień mo-
głam usiąść bliżej ludzi. Co tydzień po powrocie z grupy bardzo płaka-
łam i zarzekałam się, że już nigdy nie pójdę na żadną psychoterapię 
i co tydzień mimo wszystko jechałam. Z czasem poznałam historie 
ludzi, ich naprawdę ciężką sytuację życiową i zrozumiałam, że choro-
ba psychiczna to nie jest wyrok, ale można mieć długotrwałą remisję, 
a nawet całkowicie wyzdrowieć – były takie przypadki. Prawie każda 
psychoterapia grupowa przynosiła mi korzyść. Poznawałam sama 
siebie lepiej, ujawniały się rozwiązania moich problemów, zaczęłam 
mieć wgląd w chorobę i zaczęłam pracować nad swoim charakterem 
i swoim zdrowieniem. 

Z początku byłam straszną egoistką, później zaczęłam dostrzegać 
problemy innych; a nawet wspierać ich. Po wielu latach zdarzały 

się; jak po raz pierwszy, przyjaźnie i sympatie. Zaczęłam być osobą 
empatyczną i miłą, żywo reagującą na różne sytuacje, przestałam się 
bać innych ludzi.  Przestałam się bać spontaniczności, po wielu latach 

psychiczna nie jest skutkiem braku wiary czy 
też słabej wiary, grzechów osobistych, kary 
boskiej czy oddziaływania jakich złych sił o 
nadprzyrodzonym pochodzeniu. Z tego wy-
nika, że osoba chora psychicznie, która jest 
równocześnie osobą wierzącą powinna ko-
rzystać z pomocy medycznej (psychiatrycz-
nej) oraz psychologicznej (psychoterapeu-
tycznej); gdyż w ten sposób pomaga łasce w 
uzdrawianiu zranionej natury. 

Choroba psychiczna wpływa nie tylko na 
myśli, emocje i zachowania, ale także na 

życie duchowe, prowadząc często do kryzy-
sów egzystencjalnych i religijnych związa-
nych z utratą sensu w życiu. W takim przy-
padku choroba psychiczna jest zawsze jakąś 
duchową próbą, która jednak pomimo bólu 
i ciemności może nas zbliżyć do Boga. Bez 
względu na co chorujemy i jak bardzo cier-
pimy z tego powodu, nasza chemia nie jest 
naszym charakterem, a nasza choroba nie 
jest naszą tożsamością. Modlitwa i psychote-
rapia, lekarstwa i wiara, wspólnota pacjentów 
oraz wspólnota religijna – to środki i miejsca, 
dzięki którym może dojść do uzdrowienia, po-
prawy jakości życia, pozbycia się stygmaty-
zacji i poczucia wyobcowania. 

W chorobie i zdrowiu zawsze pozostaje-
my „obrazem Boga”. Jeśli w to wątpi-

my, pamiętajmy o świadectwie siostry Marii. 
Jej życie nie było tragedią, choć na takie wy-
glądało. Nie było łatwe, ale odnalazła w nim 
sens, ucząc się pokonywać trudności i z nimi 
żyć.

Jacek Prusak SJ
Kraków

rys. Anna Baka
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Biografia genialnego psychiatry autorstwa Krystyny Rożnowskiej 
zafascynowała mnie. Po pierwsze dlatego, że sama osoba Pro-

fesora jest charyzmatyczna – Antoni Kępiński zrewolucjonizował po-
dejście nie tylko lekarzy, ale i społeczeństwa polskiego do człowieka 
chorującego psychicznie. Po drugie: życiorys Kępińskiego nadaje 
się na scenariusz filmowy, trzyma w napięciu od pierwszych stron, a 
właściwie od narodzin przyszłego Profesora. Gdyby taki film powstał, 
to moim zdaniem miałby szansę nawet na Oskara. Po trzecie: jest 
świetnie napisany. Autorka podzieliła książkę na trzy części. Pierw-
sza przedstawia życie Antoniego Kępińskiego herbu Nesobia. Druga 
część omawia jego twórczość. Trzecia ukazuje ślad, jaki pozostawił 
po sobie nie tylko w książkach, ale i w sercach ludzi oraz na ile Jego 
teorie przetrwały próbę czasu i czy są do dziś aktualne.

Książka Krystyny Rożnowskiej jest bardzo dobra merytorycznie. 
Widać, że autorka „przekopała się” przez ogromny materiał do-

tyczący tematu, wszystko jest udokumentowane, a trudniejsze rze-
czy objaśniają przypisy. Krystyna Rożnowska skomponowała pięknie 
swoje dzieło. Umiejętnie prowadzi fabułę, przywołując różne anegdoty 
z życia Profesora: i wesołe, i smutne, ale zawsze ciekawe i podkre-
ślające cechy charakteru tego guru krakowskiej (a może i polskiej) 
psychiatrii. 

Antoni Kępiński to postać ogromnego formatu, o czym świadczy 
Jego życie i twórczość. Rożnowska w drugiej części książki 

scharakteryzowała wszystkie monografie napisane przez Profesora i 
zrobiła to tak, że można wiele się z nich dowiedzieć o poszczegól-
nych chorobach psychicznych, wcale nie czytając oryginału. Książki 
te opowiadają nie tylko o psychiatrii, ale też odwołują się do filozofii, 
psychologii, socjologii, historii, ekonomii i utworów artystycznych,  a 
człowieka chorego ukazują holistycznie.  Rożnowska „wyciąga” z nich 
myśli Profesora na tematy szeroko pojętej humanistyki w czasach 
Jemu współczesnych i w przyszłości. 

Można nazwać Kępińskiego „mędrcem” i filozofem, ponieważ inte-
resują Go tematy podstawowe, np. Czym jest człowiek? Jaka jest 

natura dobra, a jaka zła? Dlaczego tak ważna jest aksjologia w do-
świadczeniach naukowych? I w końcu: jaki jest sens życia człowieka? 
Jak powinien postępować w sytuacjach krańcowych? Rozważania na 
te tematy są ponadczasowe i interesujące dla dzisiejszego czytelnika.

W trzeciej części książki wybitni polscy psychiatrzy,  jak prof. Jerzy 
Aleksandrowicz, prof. Beata Szymańska, prof. Krzysztof Rut-

kowski, prof. Andrzej Cechnicki, dr Łukasz  Cichocki i dziennikarka 
Ewa Owsiany, a we wstępie prof. Bogdan de Barbaro opowiadają ja-
kie znaczenie w ich życiu miała postać Antoniego Kępińskiego i jak 
dzisiaj oceniają Jego dzieła.

Krystyna Rożnowska pisze barwnym, soczystym językiem. Ge-
nialnie stopniuje napięcie. Książka iskrzy się poczuciem humoru 

i przedstawia liczne opowieści o codziennym życiu Profesora, Jego 
pracy, wykładach, ukochanej żonie Jadwidze, przyjaźniach (np. kar-
dynał Karol Wojtyła, ks. prof. Tischner), życiu towarzyskim na przekór 
szarej PRL-owskiej tandecie. Kępiński był ulubieńcem kobiet i „duszą 
towarzystwa”. Wiele cierpiał w swoim życiu i może dlatego tak do-
brze znał nas, chorujących na schizofrenię. I tak bardzo (nie cofnę się 

„Antoni Kępiński – Gra z czasem.
Portret genialnego psychiatry”

Recenzja książki
Krystyny Rożnowskiej

przed tym określeniem) kochał. Najważniejszy w Jego życiu jest cier-
piący, prześladowany człowiek. Profesor Antoni Kępiński przerastał 
swoją epokę, był prekursorem dzisiejszej psychiatrii środowiskowej.

Mam szczęście, że urodziłam się i zachorowałam na schizofre-
nię w Krakowie. Leczyłam się w krakowskiej Klinice Psychiatrii, 

gdzie panował „duch Kępińskiego”. Czułam się tam szanowana mimo 
moich wybryków. 

Podsumowując: książka świetna, od której wręcz nie można się 
oderwać i bardzo dobrze, że Krystyna Rożnowska ofiarowała ją 

czytelnikom w setną rocznicę urodzin (1918) Profesora. Polecam – 
sześć gwiazdek do czytania!!!

Jolanta Janik
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

Kraków
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niewiele

niewiele tęsknić bardzo kochać
mało się smucić i dużo radować

chciałoby się powiedzieć
że mrozu dzisiaj nie ma
ale to fałsz

niewiele bać się bardzo marzyć
dużo tańczyć i mało pracować

chciałoby się powiedzieć
że piękna pogoda
bo nic innego nie przychodzi do głowy

niewiele płakać dużo żartować
w mig się dopasować i w lot wyautować
niewiele
            jest
                  proste

Elżbieta Leśniak

***

Promyk mego życia, jasny, kolorowy
jest tu… na tym świecie twardym, nieugiętym
bierze w swoje dłonie zamki lekkie z piasku
łączy morskie głębie swoim wzrokiem świętym

Mój waleczny synku z głową pełną słońca
co na co dzień nosisz buty hartowane
bądź żelazno‑mocny i kwiatowo słodki
pozostaw przy Bogu myśli swe wezbrane

Zostań w świetle życia, silny i ruchliwy
Nieś dobrą nadzieję tam, gdzie jest wzywana
Umiej przyjąć klęskę uderzeniem w piersi
To Miłość najczystsza i nieokiełzana 

Magdalena Basta

***

Ostudzę swoje marzenia
Ciepłą kawą odgrzeję wspomnienia
Podleję kwiaty są milczącym świadkiem mojego istnienia
Jak w łonie matki tulę swoje myśli
Kwiat wypuścił nowy pęd
Jest po co żyć

Joanna Szulik

Zapomnienie

Już Cię nie napiszę 
Rymie zapomniany!
W papierosów dymie
Zamglony, rozwiany
Drżący udręką
Nocy nieprzespanej
O znoju, o trudzie,
Radości i świętach…
Rymie zapomniany
Uśmiechu dziewczęcia

Marek Zmarz

Jest

Jest myślą nieuchwytną
Kwintesencją marzenia,
Drgnieniem rozpaczliwym
Słowa majaczeniem.

Nie ma rzeczy bliższej,
Która tak daleko ucieka.
Gra z nami w chowanego
Lecz na własnych zasadach.

Monika Anna Syc
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***

W poświacie jutrzenki jasny obłok rozbłysł
Srebrno – biały Anioł podniósł swoje oczy
Warkocz gęsty, gwiezdny otulił dobytek
Lekki, zwiewny uśmiech zabrał mroki nocy

Wśród promieni światła wypowiedział słowa
Co Miłością żywą tchnęły duszy dzwon
Roztańczył Nadzieję uśpioną w poduchach
Na kryształach zagrał urokliwy ton

Świeże pąki kwiatów rozwarły swe wnętrze
Barwne ptaki ziemi rozśpiewały pieśń
Morze faloszumne władnie wzbiło wodę
Niosąc życiodajną, roziskrzoną wieść…

Magdalena Basta

***

Spałam gdy szalały oceany
Spałam gdy trzęsła się ziemia
Obudził mnie śpiew ptaka
Szum skrzydeł uwięzionego motyla
i świerszcze
uwielbiam świerszcze

Joanna Szulik

Sen o…

Ale mi się śniłeś
Długo mi się śniłeś
Migotałeś mi w przedsionkach
Tyle lat już
Tam się błąkasz

Nie znajdę nazwy tego uczucia
Nie…
Jakie ja sama sobie narzucam
Myśląc o Tobie na jawie i w śnie.

Anna Sawczak

***

Nalepiam etykiety
Pilnuję terminu ważności
Sprawdzam zawartość soli i pieprzu
I myślę wciąż
Jak ulepszyć produkt.
Nie pytaj ile mi płacą
Za pracę
W fabryce słów

Anna Sawczak

***

Pozwól się musnąć boskim laserem
Zabierz swe serce z jarmarcznej tandety
Powędruj z sobą do izdebki na górze

Cisza
Jątrząca bezruchem
Zniewalająca nowością
Otwiera medytacją światy zadziwiające
Kontemplacją rzeźbi nową wersję bytu

Na tafli serca tatuujesz wytrwale
Obraz wiecznotrwały
Wizerunek
Zbawcy

Barbara Banaś
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Wykład na temat „Doświadczenie psy-
chozy – pomiędzy myślami i uczucia-

mi” prowadził doktor Cezary Żechowski. 
Opisywał on koncepcję estońskiego biologa 
Jaaka Pankseppa, twórcy nowej gałęzi nauki  
zwanej neuronauką afektu i współtwórcy neu-
ropsychoanalizy. Panksepp uważał, że trud-
no jest opisać funkcjonowanie człowieka bez 
odwołania się do głównych sił ewolucji biolo-
gicznej zwierząt, zwanych kiedyś popędami, 
a obecnie systemami emocjonalno-motywa-
cyjnymi. Ich pierwotną funkcją było zaspoko-
jenie potrzeb i ochrona przed zagrożeniami 
środowiska zewnętrznego. Ważnym elemen-
tem tych systemów są oczywiście emocje, 
ściśle powiązane ze świadomością. Służą 
one do monitorowania środowiska wewnętrz-
nego w relacji ze środowiskiem zewnętrznym. 

Po latach badań Panksepp doszedł do 
wniosku, że nie można mówić o jednym 

systemie emocjonalno-motywacyjnym, ale o 
siedmiu różnych. Wyróżnił następujące sys-
temy: poszukiwanie, wściekłość, lęk, pożąda-
nie, opieka, panika i smutek, zabawa. Szcze-
gólną rolę odgrywa system poszukiwania, 
który jest pierwotny i najważniejszy. Zachęca 
on człowieka do eksplorowania świata, za-
interesowania rzeczywistością i poszukiwa-
nia zasobów. Dzięki aktywacji tego systemu 
mamy motywację – możemy czegoś chcieć 
lub nie chcieć. Sprawia on, że poszukujemy 
różnych rzeczy, których potrzebujemy lub 
pragniemy. Zaspokojenie tego popędu nie 
prowadzi do hedonistycznej przyjemności, 
ale do bardziej subtelnych emocji, podobnych 
do tych, które odczuwamy, gdy kupimy sobie 
wymarzoną książkę, pojedziemy na wyciecz-
kę czy spotkamy się z kimś, z kim bardzo 
chcieliśmy się spotkać. System ten wydaje 
się również odpowiadać za generowanie 
przekonań o przyczynach leżących u pod-
staw natury świata. Sam system poszukiwa-
nia jest niespecyficzny, co oznacza, że działa 
dopiero w powiązaniu z innymi myślami czy 
popędami i aktywuje je. 

Jakie jednak znaczenie mają te teorie dla 
modelu psychopatologii i psychoterapii? 

Panksepp podkreślał rolę emocji w powsta-
waniu zaburzeń psychicznych. Uważał, że 
zaburzenia te powstają z powodu pewnej 
nierównowagi między poszczególnymi sys-
temami emocjonalnymi, bezpośrednio wpły-
wającymi na nasze myśli. Panksepp uważał, 
że schizofrenia paranoidalna jest związana 
z nadmierną aktywacją obwodów neuronal-
nych systemu poszukiwania. Wszystkie leki, 
które hamują objawy wytwórcze, hamują 
jednocześnie ten system, a wszystkie, które 
nasilają, nasilają również wpływ tego syste-
mu. Normalną funkcją systemu poszukiwania 
jest szukanie pewnych zasobów w świecie, 
nadawanie znaczenia obiektom. W wyniku 
nadmiernej aktywacji poszukiwania powsta-
ją objawy pozytywne, takie jak urojenia czy 
zniekształcenia poznawcze. Dzieje się tak, 
gdyż przeciążony system zaczyna nadawać 

„Forum Psychiatrii Środowiskowej – notatki  
z panelu o psychoterapii”

W niniejszym artykule chciałbym przedstawić streszczenie i podsumowanie dwóch wystąpień, składających się na panel 
o psychoterapii w trakcie Forum Psychiatrii Środowiskowej, które odbyło się w Krakowie w dniach 24-25 maja 2018 roku.

nadmierne znaczenie wszystkim zdarzeniom 
życia codziennego. W konsekwencji człowie-
kowi wydaje się w końcu, że wszystko ma 
szczególne znaczenie. 

Drugim nadmiernie wzbudzonym popędem 
u osób cierpiących na psychozę jest lęk. 

Podkreśla się, że urodzenie i wychowanie w 
stabilnym środowisku jest jednym z najważ-
niejszych czynników ochronnych dla zdrowia 
psychicznego. Silny stres w okresie rozwo-
jowym jest natomiast związany z dużym ry-
zykiem zaburzeń psychicznych – 45% osób 
z zapoczątkowanymi w dzieciństwie zabu-
rzeniami psychotycznymi lub z zaburzenia-
mi nastroju ma w swojej historii trudne do-
świadczenia emocjonalne. Podsumowując, 
w zaburzeniach psychotycznych dochodzi 
do nadmiernej aktywacji układów poszukiwa-
nia i lęku. To w połączeniu ze słabą funkcją 
refleksyjną, związaną ze zniekształceniami 
poznawczymi, może prowadzić do powstania 
objawów wytwórczych. System lęku i poszu-
kiwania są w konflikcie ze sobą - jeden jest 
związany z poszukiwaniem, z tendencją do 
drugiego człowieka, a drugi z tendencją od 
drugiego człowieka. Ten konflikt sprzyja cho-
robowemu rozszczepieniu i zniekształceniu 
rzeczywistości. 

Ostatnim wykładem w recenzowanej czę-
ści forum było wystąpienie Michała Ja-

sińskiego z Uniwersytetu w Barcelonie. Te-
matem wykładu była „rekonsolidacja pamięci 
w praktyce terapeutycznej”.

Na początku wykładowca zaznaczył, że ce-
lem praktycznie każdej psychoterapii jest 

tak zwana zmiana terapeutyczna. Od wielu 
dziesiątek lat powstawały różne koncepcje, co 
jest istotą tej zmiany. Freud (1895 r.) twierdził, 
że polega ona na ponownym przeżyciu sytu-
acji, w której emocje nie mogły być wyrażone. 
Uświadomienie ich i wyrażenie na kozetce te-
rapeutycznej miało usuwać problematyczne 
objawy. Podobnie opisywali to zjawisko Ale-
xander i French (1946 r.), nazywając je ko-
rektywnym doświadczeniem emocjonalnym. 
Według nich zmiana dokonuje się, kiedy po-
nownie postawi się pacjenta wobec sytuacji, z 
którymi nie mógł poradzić sobie emocjonalnie 
w przeszłości, tym razem w sprzyjających mu 
warunkach. 

Powszechnie uważa się, że każdy czło-
wiek tworzy pewne nieświadome modele, 

konstrukty rzeczywistości, które następnie 
wykorzystuje w różnych sytuacjach życia co-
dziennego. Te konstrukty są pierwotnie ada-
ptacyjne, co oznacza, że w momencie gdy 
powstają, chronią w pewnym stopniu przed 
cierpieniem i zapewniają bezpieczeństwo. 
Niestety, konsekwencją tych konstruktów są 
często inne objawy i problemy. Przykładowo 
kobieta skrzywdzona przez mężczyznę może 
nieświadomie utworzyć następujący schemat 
emocjonalny: „jeśli zwiążę się z mężczyzną, 
to na pewno zostanę skrzywdzona. Muszę 
więc unikać jakichkolwiek kontaktów z męż-
czyznami, mimo że samotność wpędza mnie 

w depresję”. Taki schemat pomoże tej kobie-
cie uniknąć podobnych zranień w przyszłości, 
jednak w konsekwencji doprowadzi do innych 
problemów, być może z upływem czasu po-
ważniejszych niż ten, przed którym miał chro-
nić. 

Tak samo podstawowe negatywne uczu-
cia również są pierwotnie adaptacyjne, 

mają chronić przed zagrożeniem. Weźmy za 
przykład człowieka pierwotnego, żyjącego w 
dżungli. Odczuwana przez niego złość mia-
ła mu pomóc stawiać granice zagrożeniu, a 
lęk miał go mobilizować do ucieczki przed 
zagrożeniem. Depresja, przejawiająca się 
jako poddanie, była środkiem ostatniej szan-
sy, który mógł spowodować, że drapieżnik 
straci nim zainteresowanie. Objawy przestają 
jednak w pewnym momencie pełnić funkcję 
adaptacyjną i zaczynają przynosić więcej 
szkody niż pożytku. Co więcej, konstrukty 
rzeczywistości, które powstały razem z tymi 
objawami często zostają zgeneralizowane na 
inne aspekty rzeczywistości. Skrzywdzona 
kobieta z przykładu może zacząć unikać każ-
dego spotkanego mężczyzny, gdyż konstrukt 
o krzywdzicielu zostanie zgeneralizowany na 
wszystkich istniejących mężczyzn. W takiej 
sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest psy-
choterapia, której skutkiem byłaby trwała, 
głęboka zmiana. Taka zmiana wiązałaby się 
z ustąpieniem objawu, brakiem reakcji emo-
cjonalnych i fizjologicznych na sygnały, które 
wcześniej prowokowały objaw.  Utrzymanie 
tej zmiany nie powinno się również wiązać z 
żadnym wysiłkiem ze strony człowieka. 

Czy taka zmiana jest jednak możliwa? Do 
początku XXI wieku uważano, że nie. Po 

przeżyciu doświadczenia zapisuje się ono w 
pamięci krótkotrwałej, a po kilku godzinach 
dochodzi do procesu konsolidacji, czyli zapi-
sania nowych śladów pamięciowych w pamię-
ci długotrwałej. Proces ten można porównać 
do zapisu dokumentu w wordzie. Przez wiele 
dziesięcioleci uważano, że nie jest możliwa 
zmiana czy wykasowanie skonsolidowanych 
śladów pamięciowych. Rolą psychoterapii 
miało być jedynie stworzenie innych śladów 
pamięciowych, na przykład poprzez wspo-
mniane wcześniej korektywne doświadczenia 
emocjonalne, które miały konkurować z ne-
gatywnym wspomnieniem. Mówiąc o śladach 
pamięciowych, należy je rozumieć nie tylko 
jako pamięć epizodyczną, czyli świadomą 
pamięć dotyczącą wydarzeń, ale również pa-
mięć emocjonalną, czyli nieświadomą pamięć 
o przeżytych emocjach, razem ze sposobami 
ich unikania. Taka zmiana byłaby stopniowa 
i niestabilna, gdyż stare, traumatyczne ślady 
pamięciowe mogłyby co jakiś czas dawać o 
sobie znać, wywołując przejściowe kryzysy. 

Na początku XXI wieku odkryto, że istnieje 
możliwość całkowitego wykasowania lub 

zmiany skonsolidowanych śladów pamięcio-
wych. Na podstawie szeregu badań na zwie-
rzętach ustalono, że w pewnych warunkach 
może dojść do tak zwanej rekonsolidacji pa-
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mięci, czyli reaktywacji i nadpisania starego 
śladu pamięciowego nowym. Ustalono, że 
aby taka zmiana mogła zajść, musi dojść do 
reaktywacji wspomnienia za pomocą sprzecz-
nego ze wspomnieniem doświadczenia. Ta-
kie sprzeczne doświadczenie powoduje wy-
dobycie wspomnienia z pamięci, co można 
porównać do ponownego otwarcia raz zapi-
sanego i zamkniętego pliku tekstowego. Po 
reaktywacji wspomnienia przez kilka godzin 
jest ono podatne na nadpisanie. Jeśli w ciągu 
tych kilku godzin dostarczy się nowego do-
świadczenia, sprzecznego z wcześniejszym, 
to dojdzie do zastąpienia starego nowym. 
Taka rekonsolidacja traumatycznego wspo-
mnienia będzie się wiązać z trwałą i skokową 
zmianą. Przykładem dla tego procesu może 
być przypadek młodego mężczyzny, który od 
wielu lat wątpił we własną pewność siebie i 
zdolności. Robił tak, ponieważ nieświadomie 

nie chciał być jak jego ojciec alkoholik, który 
jako arogancki i zbyt pewny siebie ranił wielu 
ludzi wokół. W głowie młodego mężczyzny 
wytworzył się nieświadomy schemat emocjo-
nalny, zakładający, że każda pewność siebie 
jest zła, bo prowadzi do ranienia innych osób. 
To postrzeganie pewności siebie uległo zmia-
nie podczas zebrania w pracy. Młody męż-
czyzna, ze względu na brak pewności siebie 
nie miał odwagi głośno przedstawić swojego 
pomysłu. Ten sam pomysł zaproponował jego 
kolega, co spotkało się z szerokim uznaniem 
innych osób. To doświadczenie było sprzecz-
ne ze sposobem myślenia młodego człowie-
ka, co w konsekwencji mogło spowodować 
zburzenie tego schematu (przykład pochodzi 
z polecanej przez wykładowcę książki „Od-
blokowanie mózgu emocjonalnego” autor-
stwa: B. Ecker, R. Ticic i L. Hulley). Proces 
rekonsolidacji pamięci poprzez zestawienie 

ze sobą dwóch sprzecznych doświadczeń, 
starego i nowego, może również zachodzić 
podczas przeżywania czegoś w wyobraź-
ni, gdyż mózg człowieka słabo rozróżnia 
doświadczenia rzeczywiste i wyobrażone. 
Poszerza to zakres możliwości terapeuty w 
osiąganiu trwałej zmiany u pacjenta. 

Do trwałej zmiany psychoterapeutycznej 
związanej z procesem rekonsolidacji do-

chodzi w wielu różnych podejściach terapeu-
tycznych. Optymistycznym wydaje się być 
fakt, że dzięki naukowej znajomości warun-
ków, które muszą zostać spełnione do zajścia 
procesu rekonsolidacji, każdy psychotera-
peuta jest w stanie zwiększyć skuteczność 
procesu leczenia pacjentów w swoim gabi-
necie.

Dawid Kruk
Lekarz rezydent Kliniki Psychiatrii 

Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Radość mistrzów
Mam na imię Andrzej. Sportem, a przede wszystkim piłką nożną 

i siatkówką interesuję się praktycznie od dzieciństwa. Grałem 
bardzo dużo w piłkę w latach młodzieńczych i do dziś gram rekrea-
cyjnie z kolegami z pracowni stolarskiej WTZ Miodowa. W szkole 
średniej grałem też w siatkówkę, a moim największym sukcesem było 
zdobycie wicemistrzostwa w rozgrywkach wojewódzkich. Przez ostat-
nie 20 lat oglądałem bardzo dużo meczów siatkarskich, zarówno na 
poziomie tzw. Plus Ligi, będącej odpowiednikiem Ekstraklasy piłkar-
skiej oraz meczów reprezentacji Polski. W obecnym artykule chciałem 
podzielić się z czytelnikami wielką radością, jakiej dostarczyli polskim 
kibicom siatkarze podczas wrześniowych mistrzostw świata. Wspom-
niane mistrzostwa odbywały się na parkietach Bułgarii i Włoch. 

Polska drużyna, broniąca tytułu mistrzów świata sprzed czterech 
lat, nie jechała na ten prawie trzytygodniowy i wyczerpujący turniej 

w roli faworytów. Ze złotej polskiej drużyny zostało tylko pięciu za-
wodników, m.in. kapitan Michał Kubiak, Piotr Nowakowski – nasz 
najlepszy środkowy, który bardzo dojrzał jako zawodnik i znacznie 
poprawił swoja grę – oraz: Fabian Drzyzga (rozgrywający, którego 
doświadczenie okazało się bezcenne), Paweł Zatorski (libero) i Grze-
gorz Łomacz (rozgrywający). Co prawda kadrę zasiliło kilku młodych 
i bardzo zdolnych siatkarzy (m.in. Jakub Kochanowski, który trafił do 
pierwszej reprezentacji ze złotej drużyny juniorów) oraz Artur Szalpuk, 
bardzo wysoki i pracowity atakujący, a także Mateusz Bieniek, który 
również rozwija się bardzo dobrze i świetnie gra blokiem, ale mało kto 
spodziewał się tak ogromnego sukcesu. I tutaj trzeba dodać, że Pol-
ski Związek Piłki Siatkowej postawił przed trenerem naszej drużyny 
plan minimum, czyli zajęcie co najmniej szóstego miejsca. A tu taka 
niespodzianka! Polacy pewnie wygrali wszystkie swoje mecze w grupie, 
m.in z Kubą, Portoryko, Finlandią, Bułgarią i Serbią; przystępując do 
drugiej rundy mistrzostw z pierwszego miejsca. I w tym momencie nas-
tąpił niespodziewany kryzys sportowy, spowodowany m.in. przeziębi-
eniem i zatruciem pokarmowym naszego kapitana Michała Kubiaka. 
Polscy siatkarze przegrali kolejno z Argentyną (2:3) i z Francją (1:3), 
stając przed widmem odpadnięcia z turnieju. Na szczęście mobilizacja 
przyszła na mecz z Serbią, który stał się tzw. „meczem o życie”. 

Polacy zagrali wspaniale, z polotem i bardzo skutecznie. Wygra-
li 3:0, a najwięcej punktów zdobył atakujący Bartosz Kurek. I tu 

chciałbym poświęcić trochę czasu naszemu zawodnikowi, który no-
tabene został najlepszym zawodnikiem turnieju (MVP – Most Valu-
able Player). Otóż cztery lata temu wspomniany Kurek nie znalazł się w 
składzie złotej drużyny trenera Antigi. Po zakończeniu tamtych mistrzostw 
myślał nawet o zakończeniu kariery i był bliski depresji. Dopiero stosunk-
owo niedawno, gdy trenerem został Vital Heynen, Kurek został z pow-
rotem powołany do reprezentacji. W pierwszych meczach nie był tak 
skuteczny jak w dalszej fazie turnieju, ale było widać, że dojrzał jako 
siatkarz zarówno pod względem fizycznym, jak i technicznym. Ja zau-
ważyłem osobiście, że w porównaniu z poprzednimi latami Bartosz 
Kurek stał się mniej impulsywny na boisku, a także popracował nad 

swoją odpornością psychiczną i zgraniem z kolegami z drużyny. Po 
meczu z Serbią polscy siatkarze mieli grać z gospodarzami turnie-
ju, czyli Włochami. Do awansu do półfinału, czyli strefy medalowej 
wystarczyło im wygrać jednego seta. I tak się stało, choć Polacy prze-
grali 2:3. W półfinale czekali już na polskich zawodników Amerykanie. 
Drużyna Stanów Zjednoczonych wygrywała na tym turnieju wszystkie 
mecze. Według statystyk Polacy przegrywali z tą drużyną w ciągu os-
tatnich 20 lat praktycznie wszystko. Aż do tegorocznych mistrzostw. 
Mecz Polski z USA przeszedł do historii polskiej siatkówki jako jeden 
z najbardziej dramatycznych. I tu muszę powiedzieć, że na tym mec-
zu dopadł mnie jako kibica kryzys. Otóż przy wyniku 2:1 w setach 
dla Stanów Zjednoczonych trochę się zdenerwowałem i zgasiłem 
telewizor, słuchając dalej transmisji w radiu. Gdy usłyszałem, że Po-
lacy wyrównali stan meczu na 2:2 momentalnie włączyłem telewizor i 
piątego seta oglądałem już widząc, co się dzieje na parkiecie. W tym 
secie Polacy wręcz „zdemolowali” Amerykanów, wygrywając 15:11. 
Byłem bardzo szczęśliwy z tego zwycięstwa i nie mogłem zasnąć do 
wpół do drugiej w nocy. Pomyślałem następnego dnia, że zarówno 
w sporcie, jak i w życiu warto nie tracić nadziei na końcowy sukces. 
Opłacało się wierzyć w nasz zespół do końca! Oglądając mecz fi-
nałowy z Brazylią (3:0 dla Polski) byłem dziwnie spokojny i prawie 
pewny, że Polacy wykorzystają wielką szansę i obronią tytuł mistrzów 
świata. Ich radość po zwycięstwie (nieprzypadkowo ostatni punkt w 
meczu zdobył Bartosz Kurek), pomieszana z ogromnym zmęczeniem 
dała nadzieję wszystkim kibicom sportowym, ale z pewnością nie ty-
lko im. Za niecałe dwa lata odbędą się igrzyska olimpijskie w Tokio. 
Kto wie, może polscy siatkarze nawiążą do wspaniałych sukcesów 
drużyny Huberta Wagnera z lat siedemdziesiątych (Montreal 1976). 
Życzmy im sukcesu, bo z pewnością na niego zasługują.

Oglądanie meczów siatkarskich i piłkarskich oraz rekreacyjne gra-
nie, o którym wspomniałem na początku artykułu, jest dla mnie 

odskocznią od choroby psychicznej i negatywnych myśli, które co jakiś 
czas się pojawiają. Widząc zawodników walczących do końca i odbi-
jających piłkę nawet w beznadziejnych sytuacjach, myślę, że także 
mogę tak walczyć w chwilach, gdy choroba się nasila. Obserwując 
mecze piłkarskie wiem też, jak ustawiać się na boisku jako obrońca. A 
muszę powiedzieć, że gra na środku obrony jest jedną z trudniejszych 
sztuk w tej dyscyplinie sportu.

Pragnę też dodać, że od jakiegoś czasu prawie codziennie (przez 
20-30 minut) uprawiam gimnastykę. Dzięki niej jestem bardziej do-

tleniony, krew lepiej krąży, jestem też spokojniejszy i lepiej kojarzę ze 
sobą różne rzeczy, mogę np. dłużej skupić się na czytaniu książek, 
gazet oraz czasopism. Chcę to oczywiście kontynuować i polecam 
sport choćby w małym zakresie i ruch fizyczny jako sposób radzenia 
sobie z chorobą psychiczną.

Andrzej Bienias
Warsztat Terapii Zajęciowej

Miodowa, Kraków
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Kobieta bita i poniżana pomaga swoim 
oprawcom. Jak to zrozumieć? Jakie emo-

cje targają osobami doznającymi przemocy, 
że nawet zakochują  się w swoich ciemięży-
cielach? Jak to możliwe, że u ofiar porwanych 
lub u zakładników pojawia się stan psychicz-
ny wyrażający się odczuwaniem sympatii i 
solidarności z osobami je przetrzymującymi?

Takie zachowanie psycholodzy nazwali 
syndromem sztokholmskim. Ten syndrom 

jest skutkiem reakcji na silny stres, jest rezul-
tatem podejmowanych przez porwanych prób 
zwrócenia się do prześladowców i wywołania 
u nich współczucia.

Wszystko zaczęło się od napadu w Sztok-
holmie 23 sierpnia 1973 roku. Napastni-

cy przez 6 dni więzili niewinnych ludzi, a ci po 
fakcie odmówili współpracy z policją (na pod-
stawie  tego wydarzenia nakręcono szwedz-
ko-norweską koprodukcję). A co z Patrycją 
Hearst (wnuczką amerykańskiego wydawcy 
Williama Randolpha Hearsta) uprowadzoną 
przez lewicową grupę rewolucyjną Symbiose 
Liberation Army (SLA), która następnie przy-
łączyła się do owej grupy i uczestniczyła z nią 
w napadzie na bank (skazana na 7 lat, wyszła 
dzięki amnestii na wniosek Billa Clintona). I 
co ciekawe, Patrycji Hearst niczego w życiu 
nie brakowało. 

Dziedziczka fortuny amerykańskiego ma-
gnata prasowego została porwana przez 

SLA. Wydawałoby się, że doznała prania 
mózgu lub była pod wpływem narkotyków. 
Jednak nie. Dobrowolnie przystąpiła do SLA. 
Oskarżyła swego ojca o zbrodnie przeciw 
ludzkości i oświadczyła, że zrywa ze swoim 
narzeczonym. Nie chciała wrócić do  po-
przedniego życia. Niespełniona w pracy za-
wodowej (była aktorką – bez większych suk-
cesów i autorką paru książek, które też nie 
stały się bestsellerami). W końcu wyszła za 
mąż za Bernarda Showa, lecz nie za literata 
tylko swojego dawnego ochroniarza.

Zdarza się, że w naszym otoczeniu spo-
tykamy osoby żyjące w toksycznych 

związkach. To jest wymiar mikro w syndromie 
sztokholmskim. Ona cicha, spokojna, lubia-
na. On awanturnik, choleryk, despota. Co 
sprawia, że ci dwoje są ze sobą? Zaurocze-
nie? Nie ma lepszego związku niż sadysty z 
masochistką? Czasami takie związki kończą 
się dramatycznie, a czasem oboje tkwią w tej 
sytuacji do końca życia.

Termin przyjął się wśród psychologów na 
całym świecie. Jest przykładem niezwy-

kłej strategii, jaką umysł stosuje, aby zacho-
wać nas przy życiu. Ten mechanizm prze-
trwania często jest walką o życie i pojawia 
się w sytuacjach skrajnie traumatycznych. 
Jednakowoż wielu psychologów zauważy-
ło, że może pojawiać się także w związkach 
miłosnych, opartych na dominacji jednego z 
partnerów (niekoniecznie musi to być męż-
czyzna). Związek ofiary z katem. Ofiara czyni 
kata. On ją bije, a ona dalej go kocha. A bywa 
tak, że pozytywne uczucia, miłość i potrzeba 
bliskości z partnerem zamazują realny obraz 
i schemat związku. Ktoś, kto kocha prawdzi-
wie, daje z siebie wszystko co najlepsze, za-
pomina, że tego samego powinien oczekiwać 
od swojego partnera. 

Kiedy pojawiają się pierwsze symptomy 
dominacji partnera druga strona stara się 

zrozumieć motywy jego zachowań, uspra-
wiedliwia, a nawet podziela jego poglądy. 
Natomiast partner dominujący prowadzi wy-
rachowaną grę. Często uzależnia finansowo 
drugą stronę kontrolując wydatki, zapisując 
wszystkie wartościowe inwestycje na siebie. 
W ten sposób pozbawia ofiarę środków do 
życia w razie jej decyzji o ucieczce. Opiekuń-
czy, wzbudzający zaufanie oplątuje ofiarę sie-
cią matactw, aby w końcu uwierzyła, że jest 
w kokonie miłości. A z tego kokonu bardzo 
trudno się wyrwać. Często doprowadza swoją 
„podopieczną” do depresji i czasem może to 
się skończyć samobójstwem. Kat widząc, że 

ofiara ma  przyjaciół próbuje izolować ją od 
nich i skazać ją na samotność. I tak izolowa-
na od wszystkich, skazana na samotność, nie 
widzi wyjścia ze swojej sytuacji.

Jak pomóc komuś, kto tkwi w tak chorym 
związku? Co zrobić, aby ofiara przestała 

cierpieć? Musimy pamiętać, że ofiara uwikła-
na w związek zależności od oprawcy bardzo 
cierpi, a jej relacje z rodziną i bliskimi stają 
się bardzo bolesne dla obu stron. Gdy zaczy-
na zrywać kontakty oznacza to, że dostała 
alternatywę: związek albo rodzina. Nieprze-
widziane odwiedziny mogą być uznane za 
próbę sterowania i kontroli, rodzą podejrzenie 
oprawcy oraz wzmagają jego aktywność. Na-
leży pamiętać, że ona walczy o to, by nie być 
niszczoną przez swojego partnera.

Osoba poniżana może pójść na policję. 
Artykuł 207, paragraf 1 kk przewiduje 

karę od 8 miesięcy do 5 lat za psychiczne i 
fizyczne znęcanie się. Można zadzwonić też 
na „Niebieską Linię” (poradnia telefoniczna  
22 668 70 00) lub założyć tak zwaną „Nie-
bieską Kartę”, która jest dokumentem służ-
bowym wypełnianym przez funkcjonariusza 
policji w przypadku stwierdzenia przemocy w 
rodzinie. Jest też dowodem w sprawach są-
dowych. Ale najlepiej zdobyć się na odwagę i 
zakończyć związek.

Bogusława Skimina
Centrum Seniora

Kraków

Syndrom sztokholmski

Psychoterapia osób, które trwają w pełnych przemocy, toksycz-
nych związkach, jest niezwykle trudna ze względu na odczu-

wanie przez ofiarę sympatii i solidarności w stosunku do bliskiej 
osoby, która tę przemoc stosuje. Osoby te z trudem decydują się 
na sięganie po pomoc, która często okazuje się nieskuteczna i 
krótkotrwała. 

Osoba cierpiąca/ofiara powraca do swojego oprawcy. Głównym 
powodem takich powrotów jest głęboka ambiwalencja ofiary, 

niemoc, lęk i niewiara we własne możliwości, a z drugiej strony ilu-
zja, że można taki związek uzdrowić. Pierwszym krokiem do wyj-

ścia z tej trudnej sytuacji jest zgłoszenie się po pomoc do specjal-
nie powołanych instytucji – są nimi centra interwencji kryzysowej. 
Ofiary dostają tam kompleksową pomoc prawną, psychologiczną 
i socjalną.

Od redakcji 
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Prawdziwa Dusza, nieskażona, pełna siły, dumy – pies! Wielu na-
ukowców uważa, że pies ewoulował z wilka i z czasem zadomowił 

się w świecie ludzi.

W Chinach je się przy wspólnym stole mózgi psów, zaś w Indiach 
psy biegają bezpańsko na zewnątrz. W Polsce psy są udomo-

wione i mieszkają razem z nami i często bierzemy je za Członka Ro-
dziny, a nie tylko jako narzędzie do poprawy nastroju.

Jednak ja w tym artykule chciałbym pokazać życie mojej zmarłej 
suczki – Olimpii. Pokazać kim była dla mnie, dla mojej rodziny.

Olimpia przyszła do nas około 8 lat temu z Azylu. Była to piękna mie-
dziano-brązowo-szara psina o długiej sierści. Z postury była podobna 
do dużego wilka, pysk miała duży i długi jak u wilczura, a oczy ciem-
nobązowe. Wołaliśmy na nią Ola, Olunia albo Olimpka. Mieszkałem 
wówczas razem z rodzicami, a odkąd była Olimpia, był to dobry, mą-
drze spędzony czas. Czas, w którym kochany pies zajmował bardzo 
dużo naszej uwagi. Olimpia była często przy boku mojej mamy – to 
była jej Pani. Chodziła za nią do łazienki, do kuchni i do pokoju, taki 
kochany łazik! Z czasem otwierała się na domowników: na siostrzeń-
ca Kubę, na tatę, potem na siostrę ze szwagrem i również na mnie.

Pamiętam te chwile jakby były dopiero wczoraj: Olimpia wyprowa-
dzana przeze mnie na pole i zabawy z Nią w metrowym śniegu, 

długie zabawy w domu, gdzie Ola biegała po całym pokoju i zaczepia-
ła, by z nią biegać czy przychodzenie psa pod łóżko i łaszenie się, by 
ją pogłaskać i utulić. Także piękne były te chwile gdy dużo do Olimpii 
mówiłem w czasie wychodzenia z nią na pole czy w domu. To były nie-
zapomniane momenty, gdyż Olimpka była bardzo inteligentnym psem 
i bardzo dobrze wiedziała, co się do Niej mówi.

Oczywiście doskonale wiedziała też kiedy przyjść do Pani wyże-
brać kawałek gotowanej, krojonej kiełbasy czy innych mięsnych 

rarytasów, ha! nawet jej z pyska ślina leciała. Jej mądrość polegała też 
na tym, że jadła ciekawe, zdrowe rzeczy: mandarynki, winogrona czy 
marchewki. Poza tym świetnie potrafiła wykonywać nasze polecenia: 
siedzieć i czekać, iść położyć się na swój koc, czy iść zjeść zostawio-
ne resztki jedzenia w misce.

Jednak najbardziej brakuje mi jej mądrości i wrażliwości, momen-
tów, gdy przychodziła do mnie albo do jakiegoś członka rodziny 

jakby świetnie wiedziała, że jesteśmy w gorszym stanie ducha i ciała. 
Równie ważnymi momentami było jej przychodzenia do łóżka, kładze-
nie się koło mnie i czekanie z wystawionym jęzorem, by ją pogłaskać.

Oczywiście Olimpka jako byt żyjący miała również w życiu swoje 
gorsze chwile. Przeważnie wtedy albo nie jadła i szła gdzieś w 

kąt, albo nie chciała wyjść na pole przez jakieś 15 minut i trzeba było 
ją do tego troszkę zmusić. My jednak jej to wybaczaliśmy, bo najważ-
niejsze było, że jest z nami. Naprawdę, nawet gdy była chora, to z 
wielką pokorą to znosiła i nie denerwowała się.

Dla mnie to nie tylko Pies, ale głównie członek rodziny i przyjaciel, 
do którego można było zawsze przyjść pogadać i przytulić się. 

Przytulić się, gdy miało się gorsze dni albo po prostu przytulić się, by 
podziękować za to, że jest! Czuć obecność takiego mądrego bytu u 
siebie w domu to niesamowite przeżycie i także kochanie Go takim, 
jakim jest, to moim zdaniem Cud zesłany od samego Boga. To nieby-
wałe i niesamowite ile szczęścia i pozytywnej energii może dać tak 
kochany zwierzak. Nie tylko uczy empatii, ale też skromnego, mądre-
go podejścia do życia, by szanować się nawzajem i dawać sobie dużo 
radości, a w gorszych chwilach wspierać się, by było lepiej.

Być przy takim zwierzęciu to był dla mnie zaszczyt!

Bogusław Cegiel
Środowiskowy Dom Samopomocy

Kraków

PIES – przyjaciel, towarzysz,  
członek rodziny!

Przekaż swój 1% podatku dla 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

KRS 0000 146448

Pomagamy osobom chorującym psychicznie
„Żyć, pracować i leczyć się w lokalnej wspólnocie”. 

Symbolem naszego działania są 
„Hotele u Pana Cogito” w Krakowie. 

Fundusze zbieramy na 
Centrum Środowiskowe 

im. Antoniego Kępińskiego
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Wezwanie do wyprawy

dzisiaj dostałam list polecony urzędowy decyzją Biura do Spraw Niewyjaśnionych
mam ruszyć w drogę co nie ma końca na bok odłożyć sprawy bieżące na później

decyzją Biura do Spraw Niewyjaśnionych wybrano mnie – nie to ja wybrałam –
mam cofnąć się w czasie, przypomnieć sobie najodleglejszy moment

mam ruszyć w drogę co nie ma końca
drukowanymi literami napisano: psychoterapia
widnieje: data godzina i miejsce

na bok odłożyć sprawy bieżące na później
chciałam powiedzieć – nie mogę odpisać na list wezwanie urzędowe
poszłam na wskazane miejsce i co zastałam?
siebie
z tamtych
                  dni
                         niemotę

Elżbieta Leśniak

Moje okienko

Nabór do projektu pt. Doradztwo – Szkolenia – Praca
Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne zaprasza osoby nieaktywne zawodowo z niepełnosprawnościami po 30. 

roku życia zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej.

• doradztwo zawodowe indywidualne (Identyfikacja indy-
widualnych potrzeb uczestnika) i grupowe;

• wsparcie psychologiczne; 

• szkolenia zawodowe;

•  staże zawodowe 3-miesięczne – stypendium stażowe 
1017,40 zł/mies.;

•  wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego;

•  poradnictwo w zakresie organizacji opieki nad osobą 
zależną (dla osób, które opiekują się takimi osobami: 
dzieci, osoby starsze);

• zwrot kosztów dojazdu;

• zwrot kosztów opieki nad osobą zależną.

Okres realizacji projektu od 01.06.2018 do 31.12.2019 
W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

Osoba do kontaktu: Agnieszka Lewonowska-Banach, tel. 515 555 146

Biuro projektu: Kraków, ul. Bałuckiego 6, 30-318 Kraków (Pensjonat U Pana Cogito), tel. 12 269 72 00
email: stowarzyszenie@rodziny.info

Filia biura w powiecie limanowskim: Słopnice 820, 34-615 Słopnice (Kraina Radości)
Informacje o projekcie są dostępne na stronie: 

http://www.wzoraktywnosci.rodziny.info/projekt-doradztwo-szkolenia-praca/

Projekt jest realizowany w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  
na lata 2014-2020 Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa z Europejskiego Funduszu Społecznego
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Oto jest pytanie. Stoją przed nim tysiące chorych psychicznie. U 
jednych występuje irracjonalny lęk przed dopuszczeniem do 

siebie informacji, że jest się chorym. U innych strach przed skutka-
mi ubocznymi działania leków. Wreszcie niewiara w ich skuteczność. 
Są też osoby, które przerywają kurację, uważając, że skoro ustały 
objawy choroby, to już wszystko jest w porządku. Co chory, to inne 
doświadczenie i inne podejście. Zdaniem lekarzy łykanie leków jest 
niezbędnym warunkiem poradzenia sobie z chorobą. Leki powinno 
przyjmować się ciągle, inaczej niż w chorobach somatycznych, np. 
przeziębieniu, gdzie po ustąpieniu objawów leki odstawia się. To jed-
nak często odmiennie wygląda ze strony pacjentów. Przy hospitaliza-
cji część chorych udaje, że przyjmuje leki by zaraz je wypluć. Towarzy-
szy temu zadowolenie, że dało się oszukać lekarzy. 

Nim odpowiem na tytułowy dylemat, postaram się opowiedzieć 
pokrótce o doświadczeniu własnej choroby i przygody z lekami. 

Od dwudziestu lat choruję na chorobę afektywną dwubiegunową. W 
pierwszym epizodzie chorobowym podczas pobytu w szpitalu zaufa-
łem doświadczeniu lekarzy i przyjmowałem lekarstwa bez zbędnej 
dyskusji. Po wyjściu ze szpitala szybko uznałem, że leki już nie są mi 
potrzebne, gdyż czuję się dobrze. Tak więc odstawiłem je. Po kilku 
miesiącach nastąpił gwałtowny nawrót choroby i ponownie trafiłem do 
szpitala. Mimo kuracji farmakologicznej był to długotrwały pobyt szpi-
talny, bo trwał dziewięć miesięcy. Po lekach czułem się źle. Raz byłem 
osowiały i senny. Innym razem rozdrażniony i pobudzony. Po wyjściu 
ze szpitala łykałem leki, ale skutki uboczne występowały. W końcu się 
poddałem i zaprzestałem kuracji. Nastąpiły kolejne pobyty w szpitalu 
psychiatrycznym (w sumie jedenaście razy w ciągu dziesięciu lat cho-
roby). Kontredans z lekami trwał. Ponieważ skarżyłem się lekarzom 
na skutki uboczne, to co jakiś czas zmieniano mi leki. Ale pozytywne 
rezultaty nie przychodziły. Czułem, że moje położenie jest beznadziej-
ne. Nigdy nie uwolnię się od choroby. Po co więc łykać. 

Aż pewnego dnia przyszedł cud. Kolejny raz zmieniono mi leki i… 
zadziałały. Nie dość, że objawy ustąpiły, to obyło się bez żadnych 

objawów ubocznych. Mijały miesiące, a remisja utrzymywała się bez 

zmian. Po dwóch latach w końcu uwierzyłem, że zmiany są trwałe. 
Uwierzyłem w skuteczność zażywanych leków. Teraz ja, a nie lekarze, 
pilnowałem, aby na czas mieć receptę, wykupić je i zażywać. Opłaciło 
się. Już jedenasty rok jestem w remisji i nikt by nie odciągnął mnie 
od ukochanych tabletek. Wierzę, że pomagają mi utrzymać zdrowie.

Czyżby na tytułowy dylemat: łykać czy nie łykać odpowiedź była: 
łykać? Nie do końca. Uważam, że należy łykać, ale… Ale jeśli 

pojawiają się uboczne objawy lub nawroty choroby, to nie powinniśmy 
się bać sygnalizować swój stan lekarzowi i sugerować zmianę ordyno-
wanych leków. W psychiatrii na każdą chorobę istnieje pełen wachlarz 
medykamentów. Jest z czego wybierać. Wierzę, że prawie każdemu 
choremu psychicznie da się je w końcu dopasować. Strategia niebra-
nia leków prowadzi raczej donikąd. Podobnie, jak ukrywanie złego po 
nich samopoczucia.

Maciek

Łykać, nie łykać

Czy psychoterapia jest potrzebna i w ogóle 
czemu ma służyć? Moim zdaniem TAK, 

jest potrzebna i ma swój cel. Schizofrenia jest 
chorobą, o której nie wiadomo do końca, czy 
jest uleczalna w zupełności, a zatem jak moż-
na uwolnić się od niej? Po ponadczterdziesto-
letnim zmaganiu się z chorobą przebrnęłam 
przez wiele etapów zdrowienia.

Wszystko zaczęło się od utraty świado-
mości. Trafiłam do Kliniki w Krakowie 

na oddział „C”. Był rok 1976..., ale nie wni-
kając w szczegóły przebiegu choroby, chcia-
łam przedstawić doniosłą rolę psychoterapii 
w dochodzeniu do zdrowia. Przyczyniła się 
ona w znacznym stopniu do mojego wyjścia 
z kryzysu.

Psychoterapia – najpierw grupowa, potem 
indywidualna – towarzyszyła mi przez 

cały ten czas. Zmieniały się grupy, zmieniali 
się psychoterapeuci. Po jakimś czasie do-
szłam do wniosku, że nie jest to obojętne, w 
jaki sposób prowadzona jest psychoterapia i 
kto ją prowadzi. Na początku miałam terapię 
„ośmieszenia” przed zebranymi, która miała 
mnie wyleczyć, a przyniosła odwrotny skutek. 
My, osoby po przejściach, jesteśmy obarcze-

ni nadwrażliwością i każda krytyka rani nas 
w dwójnasób. Potem kolejni psychoterapeuci 
byli „łagodniejsi”. Cóż, byli i tacy, od których 
niewiele mogłam skorzystać. Zbytnia delikat-
ność i roztrząsanie mało ważnych problemów 
zniechęciły mnie do dalszego brania udziału 
w spotkaniach ... Od dobrego psychotera-
peuty można spodziewać się pomocy w upo-
rządkowaniu własnych spraw, mówiąc o wy-
darzeniach, które spotykają nas na co dzień, 
znalezieniu sposobu radzenia sobie w zaska-
kujących sytuacjach oraz uczeniu się odwa-
gi w życiu.Należy spodziewać się, aby był 
wymagający w taki sposób, by można mieć 
przekonanie o słuszności proponowanych 
przez niego zaleceń. Z kolei pacjent powi-
nien chcieć wyzdrowieć, tzn. współpracować 
z terapeutą. Często, zwłaszcza na począt-
ku, miałam poczucie wielkiej niezaradności, 
wręcz nie wyobrażałam sobie, że wyzdro-
wienie jest możliwe. To właśnie cierpliwość 
i praca dobrego terapeuty doprowadza do 
przekonania, że wyjdziemy z kryzysu, a cał-
kowite wyzdrowienie jest możliwe, tylko nie 
dzieje się to natychmiast. Cały proces lecze-
nia może toczyć się latami. Nie-mniej, w całej 

tej przestrzeni czasowej, napotykając różne 
trudności nie powinniśmy się zniechęcać.

Dlatego dobrze jest, gdy psychoterapeuta 
potrafi zachęcić pacjenta do samodziel-

nego działania i podejmowania dalszej „pra-
cy” nad sobą, by umieć uporządkować we 
właściwej kolejności wykonywania swoich 
obowiązków, by to, co mamy do zrobienia, 
wykonywać ze spokojem, w swoim indywidu-
alnym rytmie.

Psychoterapia powinna uleczyć nas od nie-
właściwych myśli na nasz temat, od kom-

pleksu niższości i od lęku. Stąd: akceptacja 
siebie i naszych porażek, które uczą nas, jak 
na przyszłość unikać złych wyborów. Lęki ir-
racjonalne pokonujemy na każdym kroku, ale 
nie jesteśmy sami. Wiele osób pomaga nam, 
nawet wtedy, gdy tego nie dostrzegamy.

Na koniec – uwaga: BĄDŹ ZAWSZE DO-
BREJ MYŚLI – DOBRA JEST WIĘCEJ 

NIŻ ZŁA. Zło jest bardziej narzucające się i 
zatruwa właśnie lękiem. UŚMIECH – TO TEŻ 
LEKARSTWO, chociaż bez chemii!

Justyna 

Psychoterapia – Zdrowienie
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Niemal jedna na cztery osoby w Polsce w 
którymś momencie życia słyszy diagnozę 

jakiegoś zaburzenia psychicznego. Liczba 
ludzi potrzebujących pomocy psychologicz-
nej od lat rośnie, zarówno u nas, jak i na 
świecie. Jednocześnie jednak statystyczny 
Kowalski wciąż o temacie zdrowia psychicz-
nego wie bardzo niewiele; pokutują liczne, 
bardzo krzywdzące stereotypy. Wyjątkowo 
wyrazistych przykładów może dostarczyć tu-
taj kultura popularna,  w której zarówno osoby 
chorujące psychicznie, jak i terapia  przedsta-
wiane są często w sposób – mówiąc łagodnie 
– zniekształcony.

Jednym z najbardziej kojarzonych z tema-
tyką szpitali psychiatrycznych filmów jest 

„Lot nad kukułczym gniazdem” (ang. „One 
Flew Over the Cuckoo’s Nest”; 1975, reż. 
Miloš Forman) na podstawie powieści Kena 
Keseya pod tym samym tytułem. Głównym 
bohaterem filmu jest niejaki McMurphy, 
przestępca, który, aby uniknąć więzienia, 
symuluje chorobę psychiczną i trafia do szpi-
tala psychiatrycznego. Nie jest to jednak naj-
szczęśliwszy pomysł –w szpitalu twardą ręką 
rządzi bezwzględna siostra Ratched. Choć 
film sam w sobie jest wybitny, zyskał uzna-
nie krytyków i wiele nagród, możemy w nim 
obserwować pewne zniekształcenia. Siostra 
Ratched nie tylko sprawuje na oddziale nie-
podzielną władzę, niekontrolowana przez 
jakiegokolwiek terapeutę lub lekarza psychia-
trę, ale nawet sama prowadzi psychoterapię 
grupową pacjentów, choć jest tylko zwykłą 
pielęgniarką. Jej koterapeutka (również pielę-
gniarka) jest całkowicie bierna, nie reaguje na 
nadużycia, nawet się nie odzywa, co jest spo-
rym pogwałceniem zasad prowadzenia kote-
rapii – zarówno indywidualnej, jak grupowej 
(jednym z nich jest np.  założenie o szczegól-
nym znaczeniu relacji między terapeutami). 
Oczywiście, można powiedzieć, że film ma 
wartość jako opis patologicznej sytuacji, któ-
ra nie powinna się zdarzyć. Jednak sposób, 
w jaki prezentowane są poszczególne wy-
darzenia: bez wyraźnego zaznaczenia, że to 
odstępstwo od normy i sytuacja patologiczna, 
może utrwalać w odbiorcach obawy wobec 
terapii i pobytu w szpitalu psychiatrycznym, 
a co za tym idzie – zniechęcać do szukania 
właściwej pomocy. 

Negatywny obraz szpitala i terapii ukazany 
jest również w powieści „Krivoklat” Jacka 

Dehnela. Tytułowy bohater (jego kreacja jest in-
spirowana prawdziwą postacią Hansa-Joachi-
ma Bohlmanna) to wieloletni pacjent zakładów 
psychiatrycznych, człowiek, który w poczuciu 
(całkowicie niezrozumiałej dla otoczenia) misji 
oblewa kwasem siarkowym największe arcy-
dzieła malarstwa w muzeach całej Europy. Kri-
voklat ze swoim wieloletnim stażem pacjenta 
psychiatrycznego jest zdania, że terapie są 
nie tylko całkowicie nieskuteczne, ale wręcz 

jedynie pogarszają stan chorego, który rozpo-
czyna leczenie z „lekką duchową chrypką”, a 
w jego trakcie przeistacza się we wrak czło-
wieka, lekarze zaś działają tylko po to, aby 
udręczyć swoich pacjentów – zaufać im to 
najgorsze, co można zrobić. Ponownie – jak 
w przypadku „Lotu nad kukułczym gniazdem” 
– wizja taka może zniechęcać do szukania 
pomocy tych, którzy naprawdę jej potrzebują. 

Dość dramatycznym przykładem znie-
kształceń w obrazie zaburzenia psy-

chicznego może być film „Split” (reż. M. Night 
Shyamalan). Opowiada o trzech nastolatkach 
porwanych przez mężczyznę cierpiącego na 
dysocjacyjne zaburzenie tożsamości (daw-
niej zwane osobowością wieloraką lub zabu-
rzeniem osobowości mnogiej). Porywacz po-
siada już 23 osobowości i powoli rodzi się w 
nim kolejna, zwana „Bestią”, dla której dziew-
czyny mają być „ofiarą”. Choć dysocjacyjne 
zaburzenie tożsamości wciąż jest nie do koń-
ca zbadane i wzbudza wiele kontrowersji, to 
jednak na pewno nie wygląda tak, jak w filmie 
zostało przedstawione. Po pierwsze, wszyst-
kie 23 osobowości bohatera są w zasadzie 
dodatkowymi osobami zamieszkującymi 
jego głowę (i grzecznie czekającymi na krze-
sełkach na swoją kolej, by kierować przez 
chwilę ciałem – dosłownie!). David Spiegel, 
wybitny specjalista z tej dziedziny, mówi, że 
w dysocjacyjnym zaburzeniu tożsamości nie 
ma się więcej niż jednej osobowości – tylko 
mniej niż jedną, ponieważ pewne elementy 
świadomości i pamięci nie są właściwie zin-
tegrowane. Ponadto w zachowaniu bohatera 
filmu brakuje typowych dla tego zaburzenia 
luk pamięciowych, amnezji między tożsa-
mościami. Innym problemem, tak naprawdę 
dużo poważniejszym, jest ryzyko zwiększenia 
stygmatyzacji osób chorujących psychicznie i 
lęku wobec nich – poprzez utrwalanie stereo-
typu „niebezpiecznego szaleńca” (porwanie, 
zamiar morderstwa). W rzeczywistości tylko 
około 5% osób z zaburzeniami psychicznymi 
dopuszcza się poważnych przestępstw, mniej 
niż w reszcie społeczeństwa. Wreszcie, rów-
nież terapia została w „Splicie” przedstawiona 
nie tak, jak powinna wyglądać. W zasadzie 
praktycznie jej nie ma – jedna z osobowo-
ści bohatera wpada do terapeutki, doktor 
Fletcher, pokazuje rysunki (projekty ubrań), 
rozmawia przez chwilę o niczym, po czym 
wychodzi. Sama doktor Fletcher nie próbuje 
zresztą leczyć – uważa wszystkie 23 tożsa-
mości pacjenta za równoprawne i wierzy, że 
świat powinien je jako takie zaakceptować. 
Wreszcie, nawet gdy zaczyna mieć problemy 
i podejrzewa, że dzieje się coś niedobrego, 
nie korzysta z superwizji lub konsultacji ko-
leżeńskich.

Jeszcze inny rodzaj zniekształcenia można 
obserwować w dwóch tomach sagi fanta-

sy Silvany De Mari „L’ultimo elfo” (w wydaniu 

włoskim był to jeden tom „Gli ultimi incante-
simi”, rozbity w wydaniu polskim na „Ostat-
nie zaklęcia” oraz „Powrót królów”). Jedna 
z głównych bohaterek sagi, Juna, dziesięć lat 
po śmierci męża nadal trwa w żałobie po nim, 
nie potrafiąc przezwyciężyć smutku i strasz-
liwej tęsknoty. Choć w książce nie pada do-
słowna diagnoza, to, co przeżywa bohaterka, 
można zakwalifikować jako depresję (a kon-
kretniej dystymię, czyli uporczywe zaburzenie 
depresyjne) lub patologiczną tzw. chroniczną 
(przewlekłą) żałobę. Jakiś czas potem spo-
tyka ją kolejna tragedia: ginie także jej uko-
chany, najmłodszy syn. I tutaj nagle, jak za 
dotknięciem czarodziejskiej różdżki, boha-
terka uświadamia sobie, że ból, który czuje 
jest tylko dowodem na to, jak wielkim darem 
było jej dziecko, postanawia więc żyć dalej 
pełnią życia, aby w ten sposób uczcić jego 
pamięć i jakby utrzymać jego życie wewnątrz 
siebie. I udaje jej się zamiar zrealizować nie-
mal natychmiast po śmierci syna. W zasadzie 
przemiana bohaterki to to, do czego zmierza 
każda terapia, ale… jest tak nagła, całkowi-
cie nieprawdopodobna, a co dużo gorsze 
–  powiela stereotypowe podejście do depre-
sji, według którego cierpiąca osoba powinna 
„wziąć się w garść”, a  zmiana nastawienia 
to prosta sprawa wymagająca chwili przemy-
śleń. Wiele osób z depresją wspomina, że 
spotkały się z takim podejściem otoczenia i  
„życzliwymi” radami typu „Musisz po prostu 
pomyśleć o tym bardziej pozytywnie”, co tyl-
ko pogłębia poczucie izolacji i niezrozumienia 
oraz pogarsza cierpienie.

Twórcy mogą oczywiście powoływać się 
na zasadę licentia poetica, ale przecież 

problemem wiążącym się ze zniekształcenia-
mi w obrazie zaburzeń psychicznych i terapii 
nie jest samo odejście od ścisłej, naukowej 
wiedzy (takie odejścia typowe są przecież dla 
wszelkich fabularnych dzieł), ale to, jak duże 
szkody można w ten sposób wyrządzić. Jak 
już wspomniałam, krzywdzące zniekształ-
cenia mogą zniechęcić ludzi do korzystania 
z pomocy psychologicznej, a także utrwalić 
negatywne stereotypy i nasilić stygmatyzację 
osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Rachela Antosz-Rekucka

Tekst powstał na podstawie referatu „Znie-
kształcenia i uproszczenia w obrazie choro-
by psychicznej i terapii w kulturze popularnej 
oraz potrzeba edukacji psychologicznej” wy-
głoszonego na konferencji „Naukowy Start” 
(Łódź, 1-2.06.2018)

Choroba i terapia
w mediach
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Oxford okazał się pięknym miastem – po lądowaniu na lotnisku 
Londyn-Stansted dotarliśmy na miejsce po przystanku w Londy-

nie. Warsztaty zorganizowane zostały przez dział TORCH (The Oxford 
Research Centre in the Humanities) i umiejscowione w St. Catherine’s 
College. Gospodarzem wydarzenia był dr Marcin Moskalewicz oraz 
Prof. Bill Fulford. 

Głównymi mówcami na warsztatach byli, m.in. Michael A. Schwartz, 
który w ciekawy sposób mówił o osobowości i temperamencie, 

Giovanni Stanghellini, który mówił o fenotypach w kontekście zabu-
rzeń żywienia, czy Edmund O’Toole, który opowiedział o psychopato-
logizacji różnorodności. Prezentowane przez nich wykłady wciągały i 
spotkały się z dużym uznaniem słuchaczy.

Cały program można przeczytać na stronie: https://torch.ox.ac.uk/
diversity-and-mental-illness-0. W połowie dnia poszliśmy na lunch 

wraz z innymi mówcami i prezenterami Warsztatów, gdzie w mniej for-
malnej atmosferze nawiązywaliśmy kontakty i wymienialiśmy poglądy 
dotyczące życia w naszych krajach.

Jeśli chodzi o „część zawodową” – podczas trwającej godzinę sesji 
posterów opowiedzieliśmy o ALC kilkunastu osobom; nasz plakat 

cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników, a my staraliśmy się 
dobrze zaprezentować ten polski projekt skupiający osoby po poko-
nanym kryzysie, które edukują, uświadamiają, by redukować rozmiar 
stygmatyzacji i wykluczenia. Rozdaliśmy także wizytówki i angielskie 
wydanie „Dla Nas”. Spędzaliśmy godziny na przechadzkach po mie-
ście, podziwiając śliczne patia wszechobecnych college’ów, odwiedzi-
liśmy też galerię handlową, kilka księgarni i pub.

Zainteresowanie i uznanie dla naszego projektu wyrazili organiza-
torzy warsztatów. Profesor Bill Fulford zaproponował Akademii 

Liderów Cogito przystąpienie do sieci współpracy, sieci o nazwie Co-
operating Centre for Values-based Practice (pol. Centrum Współpracy 
nad Praktyką Opartą na Wartościach). Akademia Liderów Cogito stała 
się uczestnikiem-partnerem tej sieci, dzięki czemu ma dostęp do infor-
macji o wydarzeniach, seminariach, nowych badaniach i materiałach z 
różnych dziedzin, z podkreśleniem psychiatrii i zdrowia psychicznego.

Trzydniowy pobyt w Oxfordzie to była także możliwość wykorzysta-
nia i doskonalenia naszych kompetencji językowych. Jesteśmy 

wdzięczni organizatorom za zaproszenie, krakowskim strukturom za 
wsparcie realizacyjne wyjazdu i wszystkim współpracownikom w tym 
przedsięwzięciu.

Monika Anna Syc, Jan Godyń
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

Kraków

Udział Akademii Liderów Cogito 

w warsztatach „Diversity and Mental Illness”
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W październiku ubiegłego roku pojechaliśmy (Monika i Janek oraz pani psycholog Emilia) do Oxfordu, 
by wziąć udział w warsztatach „Diversity and Mental Illness” i zaprezentować poster naukowy o Akademii Liderów Cogito, 

czyli ogólnopolskim ruchu liderów organizacji pacjenckich z różnych miast działających na rzecz pozytywnej zmiany 
rzeczywistości w sytuacji osób chorujących psychicznie. 

Włożyliśmy w projekt dużo pracy i serca, gdyż zdawaliśmy sobie sprawę jak ważne jest ukazanie naszej polskiej działalności 
w tym obszarze na tym międzynarodowym spotkaniu w tak prestiżowym miejscu. 

Wyjazd okazał się kształcący i owocny z uwagi na nawiązanie kontaktów z naukowcami z Anglii i USA, 
jak również przyjemny pod względem krajoznawczym.
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W dzisiejszym numerze opiszę jeden z czołowych (jeśli nie naj-
większy) ruch beneficjentów (użytkowników usług psychiatrycz-

nych / byłych pacjentów / osób doświadczonych przez psychiatrię) 
– Światową Sieć Użytkowników i Ocalałych w Psychiatrii (ang. The 
World Network of Users and Survivors of Psychiatry), oraz omówię 
jedno z najważniejszych pojęć w zakresie zdrowia psychicznego – 
empowerment.

Ruch beneficjentów (określanych także jako konsumenci / ocaleni 
/ współtowarzysze (ang. peers)) jest zróżnicowanym zrzeszeniem 

osób, które korzystają z usług zdrowia psychicznego, albo są byłymi 
ich użytkownikami, albo też doświadczyły interwencji psychiatrycz-
nych.

W USA ruch byłych pacjentów powstał w wyniku ruchu na rzecz 
praw obywatelskich z przełomu lat 60-tych i 70-tych oraz osobi-

stych historii nadużyć psychiatrycznych, jakich doświadczyli niektórzy 
byli pacjenci. Jednocząc siły wokół  biuletynu informacyjnego byłych 
pacjentów zatytułowanego Dendron, pod koniec 1988 roku liderzy z 
kilku głównych amerykańskich i oddolnych grup osób doświadczo-
nych przez psychiatrię uznało, że potrzebna jest niezależna koalicja 
praw człowieka skoncentrowana na problemach systemu zdrowia 
psychicznego. Częste motywy występujące w ruchu to „odpowiada-
nie własnym głosem potędze psychiatrii”, ochrona praw i rzecznictwo 
oraz samostanowienie. 

Światowa Sieć Użytkowników i Ocalałych w Psychiatrii jest demo-
kratyczną organizacją użytkowników i osób, które doświadczyły 

spotkania z psychiatrią, oraz która reprezentuje ową społeczność na 
poziomie globalnym. Założona w 1991 roku sieć WNUSP ma obec-
nie członków w ponad 50 krajach, obejmujących wszystkie regiony 
świata. WNUSP jest organizacją prowadzoną i zarządzaną w całości 
przez użytkowników i osoby, które doświadczyły spotkania z psychia-
trią. Sieć ta działa na rzecz praw człowieka osób z niepełnosprawno-
ścią psychospołeczną na całym świecie. Inne obszary działalności tej 
sieci to: głos na forum międzynarodowym w imieniu użytkowników i 
ocalałych, promocja ruchu użytkowników/ocalałych w każdym kraju 
na całym świecie, stanowienie połączenia pomiędzy organizacjami 
użytkowników/ocalałych i osobami prywatnymi na całym świecie.

Jest też europejska gałąź tej sieci – ENUSP – Europejska Sieć 
(byłych) Użytkowników i Ocalałych w Psychiatrii – najważniejsza 

europejska organizacja zrzeszająca (byłych) użytkowników opieki 
psychiatrycznej i osoby przez nią doświadczone. Została założona w 
Holandii w 1991 roku. Co dwa lata delegaci ENUSP z ponad 40 krajów 
europejskich spotykają się na konferencji, na której określa się polity-
kę na nadchodzący okres. Wszyscy delegaci są (byłymi) użytkowni-
kami i osobami, które doświadczyły spotkania z psychiatrią. ENUSP 
jest oficjalnie zaangażowana w konsultacje w sprawie planów i polityki 
zdrowia psychicznego Unii Europejskiej, Światowej Organizacji Zdro-
wia i innych ważnych instytucji.

Na całym świecie istnieje wiele oddolnych grup samopomocy bene-
ficjentów, zarówno lokalnych, jak i krajowych, które stanowią waż-

ny kamień węgielny umacniania osób doświadczonych przez psychia-
trię. Istotną przeszkodą w realizacji większej liczby alternatywnych 
rozwiązań dla beneficjentów jest brak środków finansowych. Jedną 
z alternatywnych grup użytkowników/ocalałych w USA jest National 
Empowerment Center, która otrzymuje środki publiczne, ale kwestio-
nuje ortodoksyjną terapię psychiatryczną, przez co często była atako-
wana za otrzymywanie funduszy publicznych, które w konsekwencji 
były obcinane.

Współzałożycielem National Empowerment Center jest zaprzy-
jaźniony z naszym środowiskiem dr Daniel Fisher. NEC ogni-

skuje swoją działalność na dawaniu świadectwa zdrowienia, niesieniu 
przesłania nadziei ludziom po przebytych kryzysach psychicznych, 
traumach i stanach krańcowych, jak również na ich wsparciu i pomocy 
w umacnianiu się.

Pojęcie empowerment (tłumaczone jako umacnianie / upodmioto-
wienie / uprawomocnienie, czy uwłasnowolnienie – w poniższym 

tekście stosowane wymiennie) jest również podstawową koncepcją 
wizji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczącej promocji zdro-

wia. Znaczenie empowermentu w tym zakresie zostało wyraźnie pod-
kreślone w Deklaracji z Ałma-Aty oraz w Karcie Ottawskiej (która jest 
„konstytucją” promocji zdrowia).

Deklaracja o Ochronie Zdrowia Psychicznego dla Europy, Plan 
Działań na Rzecz Zdrowia Psychicznego w Europie, oraz Euro-

pejski Pakt na rzecz Zdrowia i Dobrostanu Psychicznego określają 
upodmiotowienie osób cierpiących na problemy związane ze zdro-
wiem psychicznym oraz osób, które się nimi opiekują, jako kluczowe 
priorytety na następne dziesięciolecia. Upodmiotowienie musi odby-
wać się jednocześnie na poziomie populacji i poszczególnych osób. 
Z zasady, empowerment to wielowymiarowy proces społeczny, dzięki 
któremu jednostki i grupy zyskują lepsze zrozumienie i kontrolę nad 
swoim życiem. W rezultacie mają one możliwość zmiany swojego oto-
czenia społecznego i politycznego w celu poprawy warunków życia 
związanych ze zdrowiem. Włączenie do społeczeństwa, w którym się 
żyje, jest niezbędne dla materialnego, psychospołecznego i politycz-
nego upodmiotowienia, które leży u podstaw dobrobytu społecznego 
i godziwego zdrowia. Ponieważ zdrowie jest podstawowym prawem 
człowieka, wzmocnienie pozycji pacjentów i ich rodzin, przyjaciół 
lub innych nieformalnych opiekunów jest zadaniem społecznym. 
Empowerment to proces przejmowania kontroli i odpowiedzialności 
za działania, które mają na celu i mogą prowadzić do zrealizowania 
potencjału jednostki i społeczeństwa. Obejmuje on cztery wymiary: 
samodzielność; udział w podejmowaniu decyzji; godność i szacunek; 
przynależność i wkład w szerszą społeczność. Ważne dla tego proce-
su są również takie elementy, jak: poczucie posiadania kompetencji 
i zdolności, poczucie sprawczości i możliwości wywierania wpływu, 
poczucie znaczenia/uznawania za wartościowe tego co się robi i kim 
się jest oraz poczucie zaufania do siebie i wiary w siebie. Przy czym, 
jeśli mówimy o procesie umacniania to mamy na myśli zarówno su-
biektywne poczucie jak i realne możliwości. Bywa, że mimo posia-
danych faktycznie zdolności i kompetencji ludzie nie mają poczucia 
posiadania ich i nie sięgają po nie, albo też nie są one uznawane 
i/lub wykorzystywane. I odwrotnie – stosunkowo wysokie poczucie 
sprawczości, jeśli ogranicza się do przestrzeni prywatnej nie stanowi 
jeszcze o osiąganiu upodmiotowienia.

Aby osiągnąć cele empowermentu, ważne są pewne zewnętrzne 
uwarunkowania i cechy wewnętrzne:

• nadzieja i szacunek: osoba pełna nadziei wierzy w możliwość przy-
szłych zmian i poprawę; bez nadziei podejmowanie wysiłku może 
wydawać się bezcelowe. Jednak niektórzy specjaliści, którzy przy-
lepiają swoim pacjentom etykietkę nieuleczalnych lub przewlekle 
chorych, zdają się również oczekiwać od nich motywacji do podej-
mowania działań i dokonywania zmian w ich życiu, pomimo ogól-
nego poczucia beznadziei, jakie niosą takie etykietki; 

• odzyskanie życia: częścią procesu diagnostycznego i leczenia 
psychiatrycznego jest to, iż życie użytkowników (i ich rodzin), ich 
osobiste historie, zostają przekształcone w historie przypadków. 
Częścią procesu upodmiotowienia jest zatem odzyskanie tych hi-
storii życia.

• poczucie więzi: trudno o empowerment u jednostki odosobnionej, 
wiąże się on raczej z przeżywaniem wspólnych doświadczeń i po-
czucia więzi z innymi ludźmi.

• zrozumienie, że ludzie mają prawa: ruch samopomocy wśród użyt-
kowników usług psychiatrycznych jest częścią szerszego ruchu na 
rzecz ustanowienia podstawowych praw. Istnieją podobieństwa 
między tym ruchem a innymi ruchami osób uciskanych i pokrzyw-
dzonych, w tym mniejszości rasowych i etnicznych, kobiet, gejów i 
lesbijek oraz osób niepełnosprawnych. Walka o równe prawa była 
częścią wszystkich tych ruchów wolnościowych. Poprzez zrozu-
mienie swoich praw ludzie zwiększają poczucie siły i pewności 
siebie.

• umiejętności uczenia się w obszarach, które jednostka definiuje 
jako ważne: pracownicy służby zdrowia czasami skarżą się, że 
użytkownicy mają słabe zdolności i nie potrafią się uczyć nowych. 
Jednocześnie umiejętności, które profesjonaliści określają jako 

Wiadomości ze świata
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In the current issue, the subject of Mental 
Health Congress will be presented, as well 

as how the first edition of the Congress was 
successful for the psychiatric care in Poland, 
and what are the plans and thematic frame-
work for the Second Mental Health Congress 
in Warsaw.

Mental Health Congress is a civic move-
ment comprised of patients and their 

families, doctors, psychologists, social care 
workers, people of the humanities and eve-
ryone who is interested in the betterment of 
the situation of people with lived experience.

Mental illnesses are connected with a very 
strong stigma, while people with lived 

experience are socially marginalized or they 
isolate themselves. Stigmatisation worsens 
their quality of life, brings about decrease in 
economic status, limits their access to impor-
tant resources such as employment, educa-
tion, medical care, increases a risk of suici-
de. Due to social exclusion, the society loses 
valuable individuals, who could contribute 
in various aspects to its development, while 
invalidation generates higher costs of social 
aid. The Mental Health Congress’ movement 
aims at changing this state of affairs, in order 

to reduce losses connected with these pro-
blems.

The First Mental Health Congress was held 
in May 2017. Its Mission included: pro-

moting mental health and prevention; striving 
for a reform in health care – promoting the 
National Programme of Mental Health Care; 
building cooperation between the humanities 
and psychiatry; fighting stigmatisation of pe-
ople seeking mental health care; sha ring 
expe rien ce in self-help mo ve ments.

Its effects include: Warsaw Declaration, 
that was developed by the participants and 

passed to the Ministry of Health as a social 
recommendation of communities directly 
engaged into the reform of psychiatric care; 
strong common and public voice of the psy-
chiatric and psychological milieu, social aid, 
humanists, patients with their families, as well 
as others subjects interested in helping within 
the area of mental health; presence in the pu-
blic space of the so far excluded mentally ill 
people.

THE CORE SUCCESS OF THE CON-
GRESS: by decision of the Minister of 

Health, the pilot programme of the reform of 
psychiatric care, financed under National He-

alth Fund, is being implemented. In 28 cities 
and towns in Poland, Mental Health Centres 
have been opened – 10% of the society will 
be covered by the reform aiming at facilitation 
of access in a mental crisis to professionals 
and community care in the local community.

Works on a detailed programme of the 
Second Mental Health Congress are 

underway. The main themes of the Congress 
are: plenary session – Summary of the fore-
going operation of the pilot programme of the 
National Programme of Mental Health Care. 
Satellite sessions will include: Psychiatric 
care for children and adolescents; Social aid; 
Mental health prophylaxis. 

The Second Mental Health Congress will 
be held on 3rd June 2019 in the Palace 

of Culture and Science in Warsaw. Traditio-
nally, the Congress will be complemented by 
a march through the streets of Warsaw at the 
end of the day.

Jan Godyń
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

Kraków

News from Poland

ważne, często nie są tymi, które użytkownicy uważają za intere-
sujące lub ważne. Kiedy użytkownicy mają możliwość uczenia się 
rzeczy, których chcą się nauczyć, często zaskakują profesjonali-
stów (a czasem i samych siebie) umiejętnością ich dobrego po-
znania. 

• rozwój i zmiany, które nigdy się nie kończą i są inicjowane przez 
samego siebie: ważne jest również, aby zarówno osoby z proble-
mami zdrowia psychicznego, jak i społeczeństwo uznały i zaakcep-
towały fakt, że problemy zdrowia psychicznego są źródłem nauki, 
wzrostu i rozwoju. Empowerment nie jest celem, ale podróżą. Nikt 
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nie osiąga końcowej fazy, w której dalszy wzrost i zmiany nie były-
by możliwe lub korzystne.

Opracowanie na podstawie stron:
http://www.wnusp.net
http://www.euro.who.int/en/home

Jan Godyń
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

Kraków
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The main theme of the 40th issue of the ”Dla Nas” magazine is psy-
chotherapy. Even the front cover by Jarosław Wojtyna symbolically 

corresponds with this theme, as it is a result of cooperation to which 
the Editorial Team have invited a wider circle of befriended centres, 
and subsequently selected the most interesting one from works that 
had been sent over.

The issue includes articles by professionals, presenting and ex-
plaining various currents in psychotherapy. Additionally, there are 

views on psychotherapy of its beneficiaries. You will also find articles 
from other subject areas, equally interesting.

The beginning of the issue raises a theme that has recently been of 
importance for Polish people – a tragic death of the President of 

Gdańsk – Paweł Adamowicz. We present two statements on this sub-
ject. Above all, “The Statement of the mentally disordered in the matter 
of media reports on alleged schizophrenia of the Paweł Adamowicz’s 
assassin” by Monika Anna Syc, a representative of the “Open the 
Doors” Association. The text takes a stand against discrimination of 
people with a diagnosis of schizophrenia. The journalists’ responsibili-
ty has been emphasised in the text, as they not seldom generalize and 
transmit the criminal problems of few individuals to the whole group of 
people with mental disorders, which is harmful and detrimental for this 
group. The subject of schizophrenia is falsely used to create an aura 
of sensation, and is not presented in its whole spectrum, which would 
be very beneficial for the society.

The second statement related to the tragic death is an interview with 
Professor Andrzej Cechnicki. The interview includes Professor’s 

reflections, focused around a thesis that people should not let them-
selves get infected with hate.

Subsequent articles take up the main subject area of the issue. 
They start with a text by Łukasz Gawęda, MD. PhD. on cogni-

tive-behavioural psychotherapy of psychoses. The text presents as-
sumptions of this kind of psychotherapy, and also explains in a clear 
and picturesque way what this approach is all about. The author at-
tracts our attention to the fact that it is not what happens to us, but the 
way we think of these events, that evokes in us particular emotions. 
Cognitive-behavioural therapy attempts to verify cognitive distortions 
(distorted interpretations of the world and the self) in the context of 
patients’ experiences – that is why it can be utilized also in therapeutic 
work with people experiencing delusions or hearing voices.

The next article is written by participants of a meta-cognitive train-
ing – Jan Godyń and Paweł Hołda. The text comprises main as-

sumptions and description of the formula of the training in which Jan 
and Paweł participated. The authors share the conclusions and ways 
that contributed to the betterment of their well-being as a result of this 
therapeutic work.

The next article in the magazine is written by one of the profession-
als, a psychotherapist Józef Bogacz. It briefly describes a systemic 

approach in psychotherapy. In this approach, the main assumption 
says that a man is a social being, and therefore in the area of social 
relationships reside problems with which one goes to see a therapist. 
The author also presents currents in the systemic therapy. In addition, 
he emphasises that systemic approach may be utilized successfully 
also in individual therapy.

The next text is by Anna Bielańska, a psychotherapist and super-
visor of the Polish Psychologists’ Association (PPA), and is re-

lated to psychoanalytic psychotherapy, explaining briefly what this 
approach is characterized by (among others, realising unconscious 
thoughts and feelings), and also depicting it with an example of an 
anonymous patient.

It is particularly worth getting acquainted with a text by a psychothera-
py participant – Monika Anna Syc – entitled “Value of a conversation”, 

as it may be an incentive to take up participation in psychotherapy. 
The author of the article has been taking advantage of psychother-
apy for more than 5 years, and precisely tells the Readers how her 
sessions with her therapists look like, at the same time stating that 
“therapy aids in creating a better world of your own”.

Another article that encourages taking up participation in psycho-
therapy is a text by Piotr Źrebiec “My life with Waldek. A short text 

on psychotherapy”. We can get the impression from the text of how a 
properly build therapeutic relation between a therapist and a therapy 
participant looks like, if the text does not tell about it in a direct way; 
however, “Mr Waldek (psychotherapist) is described as “the greatest 
boon”.

In the “Dla Nas” issue devoted to psychotherapy, the subject of a 
group therapy could not be missing. An article depicting this form of 

therapy was written by Jolanta Janik, who entitled it “The last resort 
or a group therapy”. The author shares her experience of participating 
in this form of therapy. The main conclusion of the article is the best 
incentive to get to know it. These are words: “In this way, the group 
therapy saved my life and brought me back to the society.”

The rest of the articles in the 40th issue of the magazine do not 
relate directly to psychotherapy, apart from a short text by Justyna 

“Psychotherapy – Recovery”, which also may be an incentive to take 
up this form of therapy. Justyna is also the author of the text “Behind 
the wall”, which she created as a result of reflections on a radio inter-
view with the author of a book on Professor Antoni Kępiński. While 
listening to this audition, Justyna drew a picture, which is placed below 
the text.

The magazine also includes a positive review, written by Jolanta 
Janik, of a book by Krystyna Rożnowska “Antoni Kępiński. A game 

with the time”.

A very useful voice is the text by Rachela Antosz-Rekucka “Illness 
and therapy in the media”, in which the author, mentioning well-

known movies and other artistic works pays attention to the distor-
tion in the image of mental disorders and therapy, which may cause 
substantial harm: among others it can discourage people from taking 
advantage of psychological help, maintain negative stereotypes and 
enhance stigmatisation of the mentally disordered.

An always topical issue related to validity of pharmacotherapy has 
been taken up by Maciek in the article “Take it or leave it?”.

An article that may be supportive to all believers is the text by Jacek 
Prusak SJ entitled “A patron for difficult times”, in which the author 

writes about a mental illness sufferer and her companion from the 
Cloister of Saint Theresa from Lisieux – sister Maria of Jesus. Getting 
to know a mutual relationship between these two nuns may be very 
valuable.

In the magazine, there are also articles of very differentiated themes, 
showing the value of sport (Andrzej Bienias), an emotional relation-

ship with a dog (Bogusław Cegiel), and also a phenomenon of the 
so-called “Stockholm syndrome” (Bogusława Skimina).

A very important article is a report by Monika Anna Syc and Jan 
Godyń about the participation of the Cogito Academy of Leaders 

in the “Diversity and Mental Illness” Workshops in Oxford.

As in every issue, also this one presents a section of inspiring po-
etry. 

Regular columns by Jan Godyń are “News from abroad” and “News 
from Poland”.

The review of the issue in Polish: Anna Wilk
Translation: Jan Godyń

A Review of the Issue
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„Dla Nas” Czasopismo Środowisk Działających na Rzecz Osób 
Chorujących Psychicznie redaguje Komitet redakcyjny w składzie:

 Katarzyna Byra-Mucha – redaktor naczelna 
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 Dorota Dużyk-Wypich – z-ca redaktor naczelnej 
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 Jan Godyń ─ reporter
 Anna Węglarz, Anna Wilk, Maciej Sabatowicz
 niezrzeszeni

Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów, a także zastrzega 
sobie prawo redagowania i skracania nadesłanych tekstów bez 
uprzedniej autoryzacji.

Nad pracami redakcji czuwa  
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 dr n. med. Krzysztof Jedliński
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 mgr Anna Bielańska
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 mgr Agnieszka Lewonowska-Banach
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ze środków Państwowego Funduszu  
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

w ramach projektu pod nazwą:  
Czasopismo „Dla Nas”  
– dostęp do informacji  

dla osób chorujących psychicznie.

II Kongres Zdrowia Psychicznego
3 czerwca 2019r.- Warszawa, Pałac Kultury i Nauki 

Kongres Zdrowia Psychicznego jest ruchem, który skupia wokół siebie pacjentów i lekarzy, rodziny osób chorych i psychologów, pracowników pomocy 
społecznej, humanistów, filozofów, socjologów, wszystkich zainteresowanych poprawą sytuacji osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego.  

Dramatyczny stan psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce, oraz ciągłe odkładanie realizacji jej niezbędnej i systemowej reformy, poprzez pełne 
wdrożenie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, powoduje że chorzy często nadal leczą się w warunkach uwłaczających ludzkiej  
godności, a w wielu miejscach Polski właściwa pomoc jest praktycznie niedostępna. Problem dotyczy dużej części społeczeństwa ponieważ z badań  

wynika, że około 25% populacji korzysta okresowo z pomocy psychologicznej bądź psychiatrycznej. Chcemy mieć wpływ na reformę polskiej  
opieki psychiatrycznej.  

Choroby psychiczne obarczone są bardzo silnym stygmatem, osoby po kryzysach psychicznych są marginalizowane społecznie lub same się izolują. 
Stygmatyzacja pogarsza jakość ich życia, powoduje obniżenie statusu ekonomicznego, ogranicza dostęp do ważnych zasobów jak zatrudnienie, edukacja, 
opieka medyczna, zwiększa ryzyko samobójstwa. Na skutek wykluczenia społeczeństwo traci wartościowe jednostki, które mogłyby w różnych aspektach 

przyczyniać się do jego rozwoju, a inwalidyzacja generuje większe koszty pomocy społecznej.  
Chcemy to zmienić, aby zmniejszyć straty związane z tym problemem. 

 
Pracujemy nad szczegółowym programem II Kongresu Zdrowia Psychicznego.  

Tematy:  
Sesja plenarna — Posumowanie dotychczasowego działania pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 
Sesje satelitarne: 1. Psychiatria dzieci i młodzieży; 2. Pomoc społeczna ; 3. Profilaktyka i promocja  zdrowia psychicznego  
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