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Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  

Niepełnosprawnych w ramach projektu pod nazwą:  
Z czasopismem „Dla Nas” pokonamy bariery –  

dostęp do informacji dla osób 
chorujących psychicznie.

Słowem
wstępu

Drodzy Czytelnicy! Ten numer 
zdecydowaliśmy się poświęcić lu-
dziom starszym, których jest coraz 
więcej, gdyż społeczeństwa wielu 
krajów, w tym Polski, starzeją się. 
Zmiana jest diametralna – dawniej, 
zanim dokonał się postęp medycy-
ny i ludzie zaczęli coraz dłużej żyć, 
więcej było dzieci niż seniorów. Te-
raz jest odwrotnie. Według danych 
Głównego Urzędu Statystycznego w 
roku 2035 osób w wieku 65+ będzie 
24,5%. To rodzi oczywiście ogrom-
ne, nowe wyzwania. Szczególnie 
chcieliśmy się jednak przyjrzeć życiu 
seniorów chorujących psychicznie. 
Kraków jest na tym polu pionierski, 
gdyż to tutaj działa od wielu już lat 
Centrum Seniora dla osób choru-
jących psychicznie zainicjowane i 
prowadzone przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opie-
ki Środowiskowej. Jest to dzienny 
ośrodek, gdzie osoby te przychodzą 
i uczestniczą w różnych formach za-
jęć mających na celu poprawę umie-
jętności radzenia sobie z zadaniami 
życia codziennego poprzez udział 
w ergoterapii, socjoterapii i  artete-
rapii.  Te zajęcia mają ich wesprzeć 
w codziennym funkcjonowaniu, 
poprawić zaradność, umiejętności, 
pielęgnować czy rozwijać zaintere-
sowania i relacje z innymi ludźmi. 
To miejsce jest niezwykle ważne na 
mapie Krakowa, w którym istnieją 
też ogólne miejskie programy oraz 
inne inicjatywy pozarządowe nasta-
wione na wsparcie starszych miesz-
kańców i ich bliskich. Jednak takich 
Centrów dla seniorów z niepełno-
sprawnością psychiczną potrzeba 
oczywiście więcej w całym kraju, 
zatem na pewno nasz projekt może 
inspirować. Chodzi o to, by osoby 
starsze były otoczone opieką, gdy 
jest taka potrzeba, by były poważa-
ne i mogły jak najdłużej być aktywne 
i brać czynny udział w życiu rodzin-
nym, zawodowym, kulturalnym, bo 
ich potencjał jest ogromny – ich do-
świadczenie i wiedza są bardzo po-
trzebne i pomocne nam wszystkim. 
Na szczęście odchodzimy, mam 

wrażenie, od marginalizowania i wy-
kluczania starości i wyłącznego kul-
tu młodości – bo jesteśmy wszyscy 
sobie potrzebni, i młodzi i starzy. W 
tym numerze piszemy o prawach 
przysługujących pacjentom w każ-
dym wieku, o opiece nad starszymi 
członkami rodziny, roli aktywności 
w jesieni życia czy pomocy świad-
czonej seniorom w Centrum Zdro-
wia Psychicznego na przykładzie 
Koszalina. Relacjonujemy wspania-
ły spektakl poetycki, który odbył 
się w Teatrze Starym w Krakowie z 
wierszami poetów doświadczonych 
kryzysem psychicznym. Gdy zamy-
kamy ten numer, wybuchła straszna 
wojna na Ukrainie – kraj ten został 
zaatakowany przez swojego rosyj-
skiego sąsiada, który stara się pod-
porządkować go swoim wpływom. 
Świat zachodni solidaryzuje się z 
Ukrainą, w tym Polska, do której pły-
nie rzeka uchodźców, którym stara-
my się pomóc na rozmaite sposoby. 
Sytuacja budzi w nas przerażenie i 
współczucie. My w redakcji myślimy 
bardzo o chorujących psychicznie 
Ukraińcach, tamtejszych pacjentach 
psychiatrycznych, którzy znaleźli się 
w okropnej sytuacji w obliczu wojny, 
których leczenie i szanse zdrowienia 
dramatycznie maleją. Wśród tych, 
którzy docierają i będą docierać do 
naszego kraju, będą również osoby 
w kryzysie psychicznym lub po nim. 
Chcemy im przekazać, że mogą na 
nas i naszą współpracę liczyć. Chce-
my, żeby Ukraina była krajem spo-
kojnym i wolnym, by i tam  pacjenci 
psychiatryczni mogli liczyć na godną 
opiekę. To będzie wyzwaniem na 
wiele następnych lat.

Monika Anna Syc 
Redaktor Naczelna
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„W Centrum Seniora pokonamy bariery” – tak 
brzmi nazwa naszego projektu, ale jest to również 
cel przyświecający nam każdego dnia. Staramy się 
tworzyć dla uczestników miejsce, którego atmos-
fera sprzyja rehabilitacji i aktywizacji. Troszczymy 
się, by każdy znalazł tu coś dla siebie, dlatego też 
organizujemy różnorodne zajęcia i ciągle wdraża-
my nowe pomysły. Swoją ofertę kierujemy do osób 
chorujących psychicznie powyżej 45. roku życia. W 
swoim zespole mamy: terapeutów zajęciowych, 
psychologa, dietetyka, fizjoterapeutę, pielęgniar-
kę, lekarza oraz pracownika do spraw socjalnych. 
Wspólnie dbamy, by nasi podopieczni stale byli 
aktywni, pomagamy, pracujemy nad minimalizo-
waniem trudności, kładziemy nacisk na zasoby, o 
których zdarza się zapominać myśląc o osobach 
starszych i chorujących.

Choć nie można zaprzeczyć występowaniu pew-
nych ograniczeń, to jednak motywacja do działa-
nia zarówno uczestników, jak i pracowników jest 
naprawdę wysoka. Poza indywidualnymi konsul-
tacjami ze specjalistami i standardowymi zajęcia-
mi takimi jak: trening funkcji poznawczych, arte-
terapia (szeroko pojęta!) czy psychoedukacja; od 
niedawna zajmujemy się także zupełnie nowymi 
formami terapii. Na przykład w ramach muzyko-
terapii tworzymy własną piosenkę o Centrum Se-
niora. Każdy ma udział w tym niezwykłym dziele, 
co jeszcze bardziej spaja grupę. Poza tym w naszej 
pracowni powstało już kilka wspaniałych lasów w 
słoiku, zdobiących ośrodek. To z kolei owoce horti-
terapii. Oprócz tego przygotowujemy różne posiłki, 

Centrum Seniora w oczach terapeutów
nie ograniczamy się do przepisów kuchni polskiej i 
testujemy nowe smaki – na naszych talerzach zna-
lazły się już dania indyjskie, włoskie, japońskie (nie-
którzy uczestnicy pierwszy raz w życiu próbowali 
sushi!). Do stołu zawsze zasiadamy wspólnie, czu-
jąc się niemalże jak w rodzinnym gronie. Ważnym 
elementem są również wycieczki. Co czwartek sta-
ramy się zaplanować jakąś wyprawę, dzięki czemu 
odkrywamy ciekawe miejsca w Krakowie. Organi-
zacją zajmuje się animator kultury, wyłaniany na 
drodze głosowania. Animator może zawsze liczyć 
na pomoc starosty, gospodarza oraz innych osób 
z zarządu. Wybory odbywają się regularnie, co po-
zwala uczestnikom na sprawdzenie się w różnych 
rolach i podejmowanie działań na rzecz społeczno-
ści.

By móc rozwijać Centrum Seniora, przenosimy 
się do nowego, znacznie większego ośrodka. Do 
oficjalnego otwarcia pozostało jeszcze trochę cza-
su, lecz my już działamy, by właściwie zaaranżować 
przestrzeń. Nie jest to proste zadanie, wymaga od 
nas wszystkich ogromnego zaangażowania. Na 
szczęście możemy liczyć na nieocenioną pomoc 
innych ośrodków. Niedawno wraz z pracownią sto-
larską z Warsztatów Terapii Zajęciowej skręcaliśmy 
zupełnie nowe meble. Każdy miał przydzielone ja-
kieś zadanie, na miarę swoich możliwości. Gotowe 
stoły, krzesła, regały i szafki szybko zapełniły się 
książkami, grami, materiałami plastycznymi oraz 
innymi przedmiotami, które układali nasi uczest-
nicy. Na jednej ze ścian zawisła tablica z kartkami 
pocztowymi z różnych miejsc w Polsce i na świecie, 
nadsyłanymi zarówno przez seniorów, jak i osoby 
zaprzyjaźnione z centrum. Jesteśmy dumni z do-
tychczasowych efektów, jednak wciąż brakuje nam 
pewnych elementów wyposażenia. Sam remont 
oraz przystosowanie placówki do potrzeb osób 
starszych był bardzo kosztowny, dlatego powstała 
zbiórka, dzięki której możemy sfinansować wiele 
koniecznych działań.

Ponad 120 uczestników i około 50 pracowników 
– tyle osób na przestrzeni lat tworzyło historię 
Centrum Seniora, nie licząc wolontariuszy, prakty-
kantów, gości i innych okazjonalnie z nami współ-
pracujących. Dziś do tego grona możemy wliczyć 
także każdego, kto pomaga nam realizować plan 
powstania nowego ośrodka, wspierając nas swoją 
obecnością, dobrym słowem lub materialnie. Dzię-
kujemy!

Wiktoria Fyda
psycholog

Centrum Seniora
Kraków
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Wszystko zaczęło się od „Za-
wilca”. To klub, który istnieje od 
50 lat. Powołany został z inicja-
tywy profesora Antoniego Kę-
pińskiego, a na początku jego 
opiekunką była pani Teresa Re-
gułowa. Profesor zauważył, że 
jego pacjenci (w oczekiwaniu na 
wizytę) chętnie rozmawiają ze 
sobą i otwierają się na siebie, 
czując się swobodnie w swoim 
towarzystwie. Klub ten był pier-
wowzorem dla powstania Cen-
trum Seniora, powołanego dzię-
ki staraniom profesora Andrzeja 
Cechnickiego (w ramach Stowa-
rzyszenia na Rzecz Psychiatrii i 
Opieki Środowiskowej). Ośro-
dek ma za zadanie rehabilitację 
i aktywizację seniorów zmagają-
cych się z chorobami psychicz-
nymi. Ta placówka, jako ośrodek 
wsparcia dla seniorów, przyjmu-
je do siebie osoby od 45. roku 
życia. Jako pierwsza, kierowała 
nim pani Edyta Kilian-Grudnik, 
prawie przez 5 lat. Celem ośrod-
ka jest także podtrzymywanie 
samodzielnego funkcjonowania 
seniora. Ośrodek do dziś dzia-
ła od poniedziałku do piątku 
przez cały rok. Prowadzone są 
tu różnego rodzaju zajęcia te-
rapeutyczne wspomagające ak-
tywność seniora. Jest to miejsce 
umożliwiające spotkania z gru-
pą przyjaznych osób, które mają 
podobne doświadczenia w cho-
robie. Czujemy się tu bezpiecz-
nie i w każdej chwili możemy 
liczyć na wsparcie od terapeu-
tów – np. psychologa, lekarza, 
pielęgniarki, dietetyczki, fizjote-
rapeuty, pracownika od spraw 
socjalnych, terapeutów zajęcio-
wych.

Jak ten czas szybko płynie! 
To już ponad 12 lat jak jestem 
w Centrum Seniora. A zaczęło 
się przy ul. Czarnowiejskiej 13. 
Centrum mieściło się w małym 
mieszkaniu. Było ciasno, ale 
nawet ta niewielka przestrzeń 
miała plusy – uczyła życia wśród 

Aktywny senior – refleksje uczestniczki
ludzi, zauważania siebie. Kiedy 
jestem sama w domu, przycho-
dzą mi do głowy różne myśli i 
beznadzieja – czuję się jak w 
więzieniu. Lubię przebywać z 
ludźmi, nawiązywać przyjaźnie i 
uczyć się fajnych rzeczy.

Po 5 latach nasze Centrum 
przeniesione zostało na ul. Ol-
szańską 5 (na piąte piętro – dwa 
piętra musieliśmy pokonać po 
schodach, co było utrudnieniem 
dla niektórych uczestników). 
Było tu więcej miejsca, prze-
stronniej niż na Czarnowiejskiej. 
Brakowało mi tu ogrodu, który 
był dla mnie pasją, umożliwiają-
cą realizowanie moich zaintere-
sowań. Można było w nim ode-
tchnąć. Odbywały się tam różne 
imprezy np. Kółka Teatralnego 
(szkoda, że już nie istnieje), wy-
stawy, zabawy, grill i inne.

W Centrum czuję się bezpiecz-
nie – jak w domu. Rodzi się tu 
wiele przyjaźni i zrozumienia, 
chociaż bywają niekiedy „spię-
cia”, które są szybko „rozłado-
wywane”, jak to w rodzinie. Jak 
powiedział mój przyjaciel Kaziu 
„Szeryf” – „Bez Centrum Senio-
ra życie byłoby nudne i smutne. 
Super, że istnieje takie miejsce, 
Bogu za to dzięki i chwała. Tędy 
jest droga do psychiatrii”. Robi-
my dużo praktycznych zajęć – 
np. uczymy się gotować różne 
potrawy w grupie kulinarnej, 
aby bez problemów samemu 
przygotować jedzenie w domu. 
Mamy grupę internetową, któ-
ra uczy nas znajdowania infor-
macji i kontaktu ze światem w 
czasie pandemii, kiedy nie spo-
tykaliśmy się w Centrum, mo-
gliśmy codziennie rozmawiać 
przez Skype'a między sobą, nie 
tracąc kontaktu i być na bieżąco 
w różnych tematach. Bez Cen-
trum Seniora moje życie byłoby 
nieciekawe i puste. Przychodzę 
tu bardzo chętnie. Panuje tu at-
mosfera życzliwości i serdeczno-
ści. Terapeuci zapewniają nam 

ciekawe zajęcia i atrakcje. Stale 
coś się dzieje. Lubię przygoto-
wywać posiłki w kuchni, gimna-
stykę, prace ręczne i ćwiczenia    
usprawniające    umysł.    Uczest-
niczymy    w    wycieczkach    po    
Krakowie i wyjazdowych – cho-
dzimy do kina i muzeów. Mamy 
bogatą bibliotekę, w której każ-
dy coś dla siebie znajdzie do czy-
tania.

Od ubiegłego roku (przed 
Świętami Bożego Narodzenia) 
mamy nowe miejsce – wspania-
łe! Przenosimy się na pierwsze 
piętro – jest tu jeszcze więcej 
przestrzeni, dużo pokoi, duża 
kuchnia do gotowania i szeroki 
korytarz. Nadal brakuje mi ogro-
du z Czarnowiejskiej, ale jest tu-
taj na końcu korytarza (dobrze 
oświetlonego) miejsce, gdzie 
można stworzyć oranżerię i za-
chwycać się zielonymi roślinka-
mi.

Uważam, że w każdym mieście 
powinno działać takie Centrum 
Seniora dla ludzi doświadcza-
jących kryzysów psychicznych. 
Możemy pochwalić się tym, 
że jesteśmy pierwszym takim 
ośrodkiem w Polsce. W miastach 
powstało dużo różnego rodzaju 
klubów seniora, ale tam czu-
łabym się nieswojo. Tu spoty-
kam się z ludźmi, którzy dobrze 
znają nasze choroby i nastroje 
– wiem, że mimo złego samopo-
czucia można na nich polegać, 
podadzą przyjazną rękę i pocie-
szą – rozumiemy się bez słów. 
Mamy poczucie przynależności 
do grupy, jak w rodzinie. Każdy 
z nas może zostać aktywnym se-
niorem – jeśli tylko chce. Dzięki 
takiemu ośrodkowi jak nasze 
Centrum Seniora do końca mo-
żemy być aktywni.

Krystyna Broda
Centrum Seniora

Kraków
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Redakcja (dalej Red.): Jaki procent populacji 
Krakowa stanowią seniorzy i jak wygląda to na tle 
innych dużych miast?

Anna Okońska-Walkowicz: To jest bardzo waż-
ny i interesujący temat – demografia, bo oczywi-
ście wszyscy wiemy, że społeczeństwa Europy się 
starzeją, w tym również społeczeństwo polskie. W 
Krakowie warto mówić o tym trendzie ustawiczne-
go starzenia się i Kraków nie odbiega tu od śred-
nich polskich miast. Jeżeli liczyć, że senior to osoba 
60+, a tak szacujemy w różnych miejskich progra-
mach, to jest aktualnie 27% osób powyżej 60. roku 
życia, czyli blisko 1/3 mieszkańców miasta to senio-
rzy.

Red.: Z jakimi problemami borykają się seniorzy 
w Krakowie i jaka jest oferta miasta dla nich?

Anna Okońska-Walkowicz: Nie ma takiego mia-
sta, w którym 5 tysięcy osób uczestniczyłoby w 
zajęciach Centrów Aktywności Seniora, które są w 
pełni finansowane przez miasto i w których zaję-
cia odbywają się codziennie przez cztery godziny 
w tygodniu. W tej chwili nie ma takiej dzielnicy, w 
której takiego centrum by nie było. Odbywają się 
tam zajęcia, które wspierają rozwój osób starszych, 
czyli zajęcia z zakresu ruchu, rozwoju fizycznego, 
rozwoju intelektualnego, treningi pamięci, zajęcia 
z literaturoznawstwa, zajęcia z pisania. Powstają 
piękne wspomnienia, piękne pamiętniki pisane 
przez osoby starsze. Wszystkie Centra Aktywności 
Seniora są prowadzone przez organizacje pozarzą-
dowe, z których część animowana jest przez osoby 
w wieku senioralnym, które podejmują także różne 
inne wyzwania, realizują przedsięwzięcia z różnych 
dziedzin życia – często we współpracy z miastem.

Jeżeli chodzi o osoby niesamodzielne, które wy-
magają opieki, to mamy chyba największą spośród 
dużych miast liczbę domów pomocy społecznej w 
stosunku do liczby mieszkańców. Korzysta z nich 
około 2800 osób. 

Drugą formą są dzienne ośrodki wsparcia, do 
których osoby sędziwe mogą przychodzić na kil-
ka godzin, czasem mogą być nawet przywożone 
i transport jest finansowany wtedy przez miasto. 
Mamy 23 takie ośrodki. Korzysta z nich około 1300 
osób. To szczególnie cenna inicjatywa, która po-
zwala niesamodzielnej osobie starszej mieszkać 
we własnym domu z rodziną, a rodzinie umożliwia 
pracę zawodową. Ponadto czas spędzony na zaję-
ciach w ośrodku chroni przed poczuciem osamot-
nienia, smutkiem etc. 

Przeznaczamy też ogromne kwoty (ponad 20 

milionów złotych) na usługi opiekuńcze, na opie-
kę w domu, bo też chodzi o to, żeby osoba, która 
chce spędzić swoją późną starość w domu mogła 
w nim być, ale odpowiednio zaopiekowana i żeby 
rodzina choćby częściowo była odciążona. Najczę-
ściej usługi opiekuńcze dotyczą zresztą osób sa-
motnych, bądź gospodarstw prowadzonych przez 
osoby sędziwe. Mimo tych kwot i starań Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej jest to kropla w mo-
rzu potrzeb. Praca opiekunki jest niebywale ciężka 
i wymagająca, a jest też bardzo konkurencyjny ry-
nek tych usług. Nasze polskie opiekunki masowo 
pracują w Niemczech, Austrii. W związku z tym nie 
ma tak wielu osób chętnych do wykonywania tej 
ciężkiej, odpowiedzialnej, a często niewdzięcznej 
pracy. 

Można też powiedzieć, że telemedycyna, tele-
opieka to są kolejne tematy związane ze starością, 
które warto podjąć, one może trochę będą wspie-
rać usługi opiekuńcze, ale nie wyręczą nigdy czło-
wieka.

Natomiast opieka wytchnieniowa to miejsca, w 
których można na przykład na dwa tygodnie umie-
ścić osobę zależną, i ta osoba, w bardzo dobrych 
warunkach z ogrodem, spacerami, zajęciami róż-
nego rodzaju i rehabilitacją, może spędzić na przy-
kład dwa tygodnie, podczas gdy opiekun może za-
dbać o swoje zdrowie, wyjechać na wakacje, pójść 
do szpitala itp. 

Jesteśmy w jednej drużynie
Wywiad z Anną Okońską-Walkowicz

Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej
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I jeszcze jedna, najistotniejsza kwestia związana 
ze starością – opieka paliatywna. Gdy życie dobie-
ga kresu, ten kres bywa zwykle traumatycznym dla 
rodzin, często nie potrafią poradzić sobie z termi-
nalnie chorą osobą bliską. Aby zapewnić komfort 
odchodzenia utrzymujemy w mieście 590 łóżek pa-
liatywnych przy ul. Wielickiej w Miejskim Centrum 
Opieki. Tam funkcjonuje też hospicjum domowe. 

Red.: Jaki potencjał i możliwości widzi Pani u lu-
dzi starszych?

Anna Okońska-Walkowicz: Ja widzę ogromny. 
Osoby w wieku senioralnym ciągle mają coś do 
zaoferowania swemu miastu, ten potencjał osób 
starszych jest godny uwagi i wart zagospodarowa-
nia. Starość osób aktywnych po pierwsze zawodo-
wo to jest bardzo ważny aspekt, ale w ogóle wszel-
ka aktywność, działanie na rzecz dobra wspólnego, 
na rzecz innych, to jest rzecz niebywale istotna dla 
jakości życia osób starszych. Warto zatem zachęcać 
osoby starsze do podejmowania działań wolonta-
ryjnych i to jest ważny element polityki senioralnej 
miasta. To też powód, że poważnym jej partnerem 
jest trzeci sektor. Najlepiej jednak trzyma w formie 
starsze osoby praca zawodowa. 

Prowadzone na ten temat badania pokazują nie-
bywałą wartość pracy zawodowej dla pomyślnego 
starzenia. Porównywano w nim pracę mózgu oso-
by pracującej zawodowo i osoby, która także jest 
bardzo aktywna intelektualnie, ale już nie zawodo-
wo. Okazuje się, że dużo lepiej pracuje mózg osób 
pracujących zawodowo i procesy intelektualne 
przebiegają znacznie sprawniej. Pracy zawodowej 
towarzyszy zawsze pewien stres wywołany między 
innymi poczuciem obowiązku i on wpływa bardzo 
korzystnie na procesy poznawcze i utrudnia upo-
śledzanie pamięci.

Nie ma powodu, żeby osoby starsze, które oczy-
wiście chcą, mogły pracować zawodowo. Zachwyca 
mnie system norweski w tym zakresie, gdzie osiąga 
się wiek emerytalny w wieku lat 74. Tam pracodaw-
ca przeprowadza poważną rozmowę z pracowni-
kiem, który kończy 60 lat, by ustalić czy pracownik 
chce zostać na tym samym stanowisku i pracować 
dalej, czy chce przejść na obniżoną emeryturę już 
teraz, bo to też jest możliwe, czy potrzebuje jakichś 
szkoleń, które pozwoliłyby mu zaistnieć w tej firmie 
w jakiejś innej roli, i ma na to pomysł. Wszystko to 
po to, by tę aktywność zawodową jak najdłużej 
utrzymać. I myślę, że to jest znakomity wzór do na-
śladowania i warto o czymś takim właśnie w skali 
naszego kraju również myśleć.

Red.: Jaka jest sytuacja seniorów chorujących 
psychicznie w Krakowie i co miasto im oferuje?

Anna Okońska-Walkowicz: Tak naprawdę dzię-
ki kilku osobom, które w tym mieście dość dawno 
zdały sobie sprawę z tego, jak ważną rzeczą jest 
współpraca miasta ze środowiskiem osób chorych 

psychicznie, to się udało. Myślę, że taką osobą 
jest pan profesor Andrzej Cechnicki, który, można 
powiedzieć, drążył temat tak dawno i tak skutecz-
nie, że zyskał wielu entuzjastów swojego działania 
wśród miejskich urzędników, szczególnie wśród 
pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. Nie ma chyba w Krakowie urzędnika, który 
by powiedział, że zainteresowanie miasta proble-
mami osób chorych psychicznie jest czymś mar-
ginalnym, czymś nieważnym, czymś nieistotnym. 
I myślę, że jest to za sprawą Państwa środowiska, 
tutaj naprawdę chapeau bas, zarówno przed Pań-
stwa stowarzyszeniem, jak i przed tymi stowarzy-
szeniami, które skupiają osoby chore psychicznie. 
Jasno trzeba powiedzieć: nigdy dość i nigdy nie jest 
to pomoc, jaka by pewnie była potrzebna, niemniej 
jednak zarówno mieszkania chronione, zarówno 
wspieranie inicjatyw wszystkich Państwa stowa-
rzyszeń przez miasto jest widoczne. Uważam, że 
wspólnie robimy bardzo wiele rzeczy dla budowa-
nia takiej należnej pozycji, szacunku dla osób cho-
rych psychicznie. Myślę, że możemy w tym zakre-
sie zrobić jeszcze znacznie więcej.

Red.: Jak Pani postrzega nasze nowe Centrum 
Seniora i czy może ono oczekiwać na wsparcie 
władz Krakowa?

Anna Okońska-Walkowicz: Może, i kiedy jakiś 
czas temu pan profesor do mnie zadzwonił i powie-
dział mi, że takie centrum jest i że się przenoszą, to 
pomyślałam, że muszę nawiązać współpracę i na-
wet proponowałam, żeby Państwa centrum weszło 
w sieć Centrów Aktywności Seniora, które są sze-
roko dostępne dla wszystkich. Jedyną przeszkodą 
formalną jest to, że Państwa Centrum musiałoby 
być też otwarte dla wszystkich, bo wtedy mogłoby 
to mieć pełne finansowanie ze strony miasta. Sa-
morząd nie może wydawać środków na leczenie, 
a terapia jest formą leczenia. Stąd ta pomoc dla 
Państwa nie jest tak silna, jaka mogłaby być i na 
jaką Państwo zasługują. Integracja społeczna osób 
chorych psychicznie, wspieranie rozwoju zawodo-
wego, aktywności, integracji środowiskowej to są 
niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju mia-
sta sprawy i myślę, że wszyscy urzędnicy sobie z 
tego mocno zdają sprawę. A jednak możliwości są 
ograniczone, nie tylko z powodu braku pieniędzy, 
tylko właśnie z braku tych kierunków, na które pie-
niądze gminy mogą być wydawane.

Red.: Czy takie placówki są w innych miastach? 
Czy tym samym, nie wydaje się Pani, że Kraków jest 
tu prekursorski ?

Anna Okońska-Walkowicz: Dzięki Państwa ak-
tywności, dzięki profesorowi Cechnickiemu, dzięki 
osobom, które mu towarzyszą od lat w tej działal-
ności, to Kraków jest na pewno prekursorem w 
programach aktywizowania osób chorujących psy-
chicznie. Myślę, że niewiele jest takich miejsc. Ale 
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tak naprawdę doskonale wszyscy wiemy, że to jest 
kropla w morzu potrzeb. Tych potrzeb jest tak wie-
le, a sprawa tak ważna i stająca się coraz ważniej-
sza wobec faktu, że coraz więcej osób choruje, a 
trudy życia codziennego i toksyczna rzeczywistość 
wymagają nieprawdopodobnej siły psychicznej i 
osoby nieco słabsze odpadają. Cieszę się, że roz-
mawiamy o tym, obiecuję, że bardziej się w to za-
angażuję, we wtorek już idę do Centrum, aby spo-
tkać się z jego animatorami.

Red.: Jakie są Pani wizje polityki senioralnej?
Anna Okońska-Walkowicz: Chcemy znaleźć 

sposób na to, jak sprawić, żeby miasto, które ma 
27% starszych mieszkańców było miastem dyna-
micznym, rozwijającym się, ciekawym, ważnym, 
wspierającym. Zadaniem polityki senioralnej jest 
więc wykorzystanie potencjału osób starszych, 
który jest niebywale duży. Moim zdaniem te mia-
sta będą dostatnie, którym uda się ten potencjał 
zagospodarować. I w to gramy, żeby z jednej stro-
ny diagnozować potrzeby, ale z drugiej strony dia-
gnozować możliwości osób starszych, ich chęci do 
różnorodnych działań i tworzyć przestrzenie dla 
tych działań. Ten sposób postępowania powinien 
towarzyszyć polityce senioralnej, to znaczy właśnie 
szukania takich miejsc, szukania takich aktywności, 

w których osoby starsze mogą czuć się ciągle waż-
ne, potrzebne, mądre, pożyteczne i to próbujemy 
robić. Rodziny, w których dziadkowie czują się zo-
bowiązani do pomocy swoim bliskim i pomagają w 
wychowywaniu wnuków znacznie lepiej funkcjonu-
ją niż ci, którzy ku temu nie mają okazji. 

Przede wszystkim nic o seniorach bez seniorów. 
Dlatego chcemy badać potrzeby seniorów przy 
pomocy ich samych po to, żeby jeszcze bardziej 
w miejskich programach odpowiadać na potrzeby 
osób starszych. Chcemy kontynuować i rozszerzać 
sieć Centrów Aktywności Seniora. Najważniejszą 
rzeczą jest jednak możliwość utrzymania w pracy 
zawodowej tych osób, i to nie dla względów poli-
tyczno-finansowych, że to ZUS, że ta składka, cho-
ciaż to oczywiście też szalenie ważne, tylko przede 
wszystkim w trosce o dobrostan tych osób star-
szych. Żeby ciągle mogły czuć się ważne, sprawcze, 
szanowane.

wywiad przeprowadzili:
Monika Anna Syc

Michał Piętniewicz
Andrzej Karpiel

Wprowadzenie

Seniorzy, dbając o siebie, o 
swoje zdrowie, w tym zdrowie 
psychiczne korzystają z możliwo-
ści wizyt lekarskich i otrzymania 
świadczeń zdrowotnych. Chcąc 
jak najdłużej cieszyć się życiem, 
dbają o zachowanie dobrego 
zdrowia oraz kondycji, biorą 
przepisane leki, kontaktują się 
z przedstawicielami zawodów 
medycznych. Również ich bliscy, 
często informowani przez nich o 
dolegliwościach, towarzyszą im 
podczas wizyt w placówkach me-
dycznych. To między innymi tam 
prócz pomocy medycznej styka-
my się z realizacją praw pacjenta 
w praktyce. 

Z perspektywy osoby działa-
jącej na rzecz praw pacjenta w 
Polsce dostrzegam stałą koniecz-
ność edukacji w zakresie przysłu-

Bądź sprzymierzeńcem w realizacji
swoich praw pacjenta – poznaj je!

gujących nam wszystkim, w tym 
również seniorom, praw. Dlacze-
go tak uważam? O tym poniżej. 

Rzecznik Praw Pacjenta do-
strzega seniorów, w tym 

seniorów w kryzysach
psychicznych

Kontekst społeczny i pande-
miczny sprawił, że o problemach 
dnia codziennego seniorów w 
Polsce mówimy w programach 
informacyjnych, interwencyjnych 
czy publicystycznych. Działalność 
Rzecznika Praw Pacjenta ostat-
nich lat pokazuje, że Rzecznik 
dostrzega sytuację seniorów w 
systemie opieki zdrowotnej. Na 
przestrzeni lat Rzecznik odwoły-
wał się w swojej działalności, w 
tym w materiałach w mediach 
społecznościowych, do sytuacji 
osób starszych. Uczestniczył w 

obchodach Dnia Seniora, orga-
nizował konferencje o tej tema-
tyce, zaś rok 2020 ustanowiony 
został przez Rzecznika Praw Pa-
cjenta rokiem Seniorów. 
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zdrowia osób starszych, w ob-
szarze ich praw jest tak ważne? 
Realizacja praw pacjenta osób w 
starszym wieku, w których spe-
cyfikę etapu życia wpisane jest 
korzystanie ze świadczeń opieki 
zdrowotnej wpływa na ich jakość 
życia, a niejednokrotnie również 
na proces terapeutyczny. W 2019 
roku z myślą o osobach doświad-
czających kryzysów psychicznych 
Rzecznik powołał Radę Młodych 
Ekspertów, w skład której weszli 
młodzi praktycy (m.in. prawnicy, 
pielęgniarki, lekarze, terapeuci) 
z całego kraju. W stanowiskach, 
które Rada opracowuje i przed-
kłada na ręce Rzecznika wskazują 
oni te obszary, które wymagają 
szczególnej troski, aby zabezpie-
czyć interesy osób doświadczają-
cych kryzysu psychicznego, w tym 
osób starszych.

Jakie mamy prawa jako
pacjenci-seniorzy?

Każdy człowiek, który staje się 
pacjentem ma określone, na-
leżne mu prawa. Znajdujemy je 
m.in. w Ustawie o Rzeczniku Praw 
Pacjenta i prawach pacjenta (Dz. 
U.t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 849, z 
2022 r. poz. 64). Są nimi m.in.: 
prawo do świadczeń zdrowot-
nych zgodnych z aktualną wiedzą, 
prawo do wyrażania zgody na 
udzielanie świadczeń zdrowot-
nych, prawo do tajemnicy infor-
macji, prawo do zgłaszania nie-
pożądanych działań produktów 
leczniczych, prawo do zgłaszania 
sprzeciwu wobec opinii albo orze-
czenia lekarza, prawo do doku-
mentacji medycznej, prawo do 
poszanowania intymności i god-
ności, prawo do poszanowania 
życia prywatnego i rodzinnego, 
prawo pacjenta do opieki duszpa-
sterskiej. Znając je i rozumiejąc, 
stajemy się w praktyce współkre-
atorami naszej sytuacji w relacji 
pacjent – personel medyczny, 
pacjent – lekarz. Jesteśmy też w 
stanie pomagać naszym bliskim, 
którzy są pacjentami. 

Wiedza – edukacja, szkolenia

Skąd czerpać wiedzę na temat 
znaczenia poszczególnych praw 
wymienionych powyżej oraz ich 
interpretacji? W tym zakresie 
warto wejść na stronę: https://
www.gov.pl/web/rpp i w zakład-
ce „Z Psychiatrią na Ty?” wybrać 
„Twoje Prawa”. Strona interneto-
wa zawiera odpowiedzi na naj-
częściej zadawane w obszarze 
psychiatrii pytania. Dowiesz się 
m.in.: „Jakie przysługują ci prawa 
na oddziale psychiatrycznym?”, 
„Kim jest sędzia, który przychodzi 
do szpitala psychiatrycznego i po 
co tam przychodzi?”, „Co można 
zrobić w momencie, gdy podczas 
pobytu na oddziale psychiatrycz-
nym specjaliści nie stosują się do 
regulaminu i nadużywają swojej 
wyższości?” (zob. https://www.
gov.pl/web/rpp/twoje-prawa).

Na szczególną uwagę zasługu-
ją w mojej ocenie dwa pytania 
oraz udzielone przez ekspertów 
odpowiedzi. Pierwsza odpo-
wiedź wyjaśnia dokładnie kim są 
Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala 
Psychiatrycznego, druga opisuje 
prawa przysługujące pacjentowi 
na oddziale psychiatrycznym. W 
zakresie pierwszej odpowiedzi 
wskazuje się, że „Rzecznicy Praw 
Pacjenta Szpitala Psychiatrycz-
nego pracują w całodobowych 
szpitalach i oddziałach psychia-
trycznych oraz w placówkach 
leczenia uzależnień na terenie 
całej Polski. Informacja dla cieka-
wych: jest to jedyne stanowisko 
urzędnicze w Polsce, w którym 
pracownik większość swoich 
codziennych zadań wykonuje 
na terenie szpitali psychiatrycz-
nych blisko obywatela-pacjenta. 
Rzecznicy odwiedzają oddziały 
psychiatryczne, rozmawiają z 
pacjentami, z personelem. Dzię-
ki temu wiedzą, czy w szpitalach 
psychiatrycznych prawa pacjenta 
i prawa człowieka są przestrze-
gane.” (zob. https://www.gov.pl/
web/rpp/twoje-prawa). Pacjen-
ci przebywający na oddziałach 
psychiatrycznych przy przyję-
ciu mają prawo do informacji o 

swoich prawach („Powinny być 
one umieszczone w oddziale w 
widocznym miejscu. Zawsze mo-
żesz o przedstawienie swoich 
praw poprosić kogoś z persone-
lu, np. lekarza czy pielęgniarkę”, 
zob. https://www.gov.pl/web/
rpp/twoje-prawa).

Nadto, pacjent ma prawo być 
diagnozowany i leczony w naj-
lepszy możliwy sposób, zgodnie 
z aktualną wiedzą medyczną. W 
pozostałym zakresie przysługują 
Ci prawa wymienione we wcze-
śniejszym fragmencie niniej-
szego tekstu, przede wszystkim 
masz prawo prosić o informa-
cję o swoim stanie zdrowia oraz 
przekazanie jej Tobie w formie, 
którą rozumiesz. 

Warto uczestniczyć w szko-
leniach, które pomagają nam 
przełamać bariery komunikacji, 
umacniają naszą wiedzę z zakre-
su praw pacjenta, sprawiają, że 
posiadamy umiejętności poma-
gające nam w realizacji naszych 
praw. 

800 190 590 – numer bezpłat-
nego telefonu do Rzecznika Praw 
Pacjenta

https://np.ms.gov.pl/ tu znaj-
dziesz informacje o bezpłatnej 
pomocy prawnej, poradach oby-
watelskich oraz mediacji dostęp-
nych w ponad 1500 punktach na 
terenie całej Polski

dr Katarzyna Julia Kowalska
radca prawny,

Przewodnicząca Rady
Młodych Ekspertów przy

Rzeczniku Praw Pacjenta,
PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła 

Nauk Społecznych
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„Będziesz szanował ojca i matkę swoją”.

Już w Biblii zapisano, że człowiekowi szanujące-
mu rodziców i wspierającemu ich w starości Pan 
Bóg będzie błogosławił i da mu długie życie, obfitu-
jące w dostatki.

Towarzyszyłam w starości trzem najdroższym 
dla mnie osobom: Babci, Tatusiowi i Mamie. Wi-
działam, że każde z nich starzeje się inaczej i stąd 
wymaga różnej opieki, ale jedno było wspólne dla 
wszystkich do końca – potrzeba miłości i czułości.

Babcia Zosia (Mama Mamy) przyjechała do nas 
„na zawsze” po śmierci Dziadka. Miała wówczas 
84 lata i jak na swój wiek „świetnie się trzymała”; 
sąsiedzi myśleli, że to starsza siostra Mamy. Była 
towarzyska i miała poczucie humoru, urodzona 
optymistka. Starała się, na ile mogła, pomagać w 
pracach domowych, np. obierała porzeczki na kon-
fitury. Lubiła siedzieć na balkonie i obserwować 
okolicę. Miała swój pokój, w nocy, gdy nie mogła 
spać, liczyła samochody stojące pod blokiem, żar-
towała, że pracuje jako parkingowy.

Uwielbiała opowiadać historie z życia wzięte i roz-
maite anegdoty. Chociaż była prostą kobietą, była 
inteligentna i dopóki mogła, pochłaniała książki. 
Czasami nam śpiewała albo recytowała wierszyki. 
Zawsze dbała o fryzurę i nosiła jasne sukienki.

Lubiłam jej opowieści, były ciekawe i z morałem 
na końcu. Powtarzała się i mówiła czasem „w koło 
Macieju”, ale wkrótce nauczyłam się „wpuszczać jej 
opowiastki jednym uchem, a wypuszczać drugim”, 
inaczej chyba bym zwariowała.

To, że Babcia zamieszkała u nas, miało dla mnie 
dobroczynne skutki, a mianowicie musiałam się 
mobilizować i pomagać jej w codziennej toalecie, 
robić śniadanie i podawać leki. Nie mogłam prze-
cież powiedzieć: „Babciu, nie dam Ci jedzenia, bo 
mam depresję”. Trzeba było wziąć się w garść. W 
ostatnim roku życia Babci, po ośmiu latach od przy-
jazdu do nas, byłam w pełnej remisji.

Zmieniła się także moja pozycja w rodzinie, do-
tychczas słońcem byłam ja,  a rodzice orbitowali 
wokół. Teraz w centrum była Babcia. Zdarzały się 
różne zabawne (z dzisiejszej perspektywy) zdarze-
nia. Babcia, jak niekiedy podeszli wiekiem ludzie, 
była podejrzliwa. Kiedy dostała emeryturę, chowa-
ła ją w rozmaitych miejscach, a to pod ubraniem, a 
to pod dywanem, a to za obrazem, a nie mogąc po-
tem jej znaleźć, oskarżała któreś z rodziców o kra-
dzież. Wyspecjalizowałam się w znajdowaniu zguby 
jak Komisarz Alex. 

Babcia nauczyła mnie szacunku do różańca św. 
I odmawiania go. Różaniec jest dla mnie codzienną 
modlitwą i oparciem. Babcia była bardzo wierząca 
i co miesiąc przychodził do niej ksiądz z Komunią 

św. Wszystko w pokoju musiało lśnić. Lubiła roz-
mawiać z księdzem, żartować, koniecznie chcia-
ła go pocałować w rękę. Była spragniona miłości, 
czułości. Przytulała się do mnie, a ja delikatnie gła-
skałam ją po głowie. Mama po wieczornej kąpieli 
smarowała jej ciało kremem i ją całowała, a Babcia 
wzdychała z wdzięcznością: „Jaka ty, Mirusiu, dobra 
jesteś, ja tak nie opiekowałam się swoją mamą”. Z 
czasem Babcia coraz bardziej słabła, odmawiały jej 
posłuszeństwa nogi, uszy, oczy, serce. Pamiętam tę 
chwilę, jak zachorowała ciężko i nie mogła nawet 
przełknąć lekarstwa, byłam przerażona. Pogotowie 
zabrało ją do szpitala i tam zmarła w spokoju.

To nieprawda, że „nie przesadza się starych 
drzew”. Jeśli osoba starsza czuje się kochana i po-
trzebna, to zawsze będzie jej dobrze.

Po śmierci Babci, przy porządkowaniu jej rzeczy 
znalazłam modlitewnik z 1926 roku z napisem „Dla 
Joli”. Wzruszyło mnie to. Lekarka, która przycho-
dziła do Babci, powiedziała, że tylko dzięki dobrej 
opiece dożyła ona do 92. roku życia.

Mama bardzo przeżywała śmierć Babci, trudno 
było wytrzymać w domu. Zaproponowałam, że 
damy na Msze gregoriańskie za Babcię i chodziły-
śmy z Mamą codziennie na gregoriankę. Myślę, że 
to pomogło Mamie przeżyć żałobę.

Mijały lata, Rodzice posuwali się w latach i w domu 
ja przejęłam stery; zakupy, gotowanie, sprzątanie, 
pranie – wszystko było na mojej głowie, jak również 
wszystkie opłaty, np. czynsz.

Pewnego dnia rano patrzę: Tatuś ogolony, ubra-
ny, z teczką wybiera się gdzieś. Zdziwiona zapyta-
łam, gdzie idzie. A Tata na to, że kierownik go wzy-
wa. Przeraziłam się, pochowałam wszystkie klucze i 
zadzwoniłam po pogotowie. Zupełnie przypadkiem 
przyjechała znajoma lekarka i udało się jej prze-
konać Tatusia, żeby pojechał z nią, a ordynatora, 
żeby go przyjął na oddział psychiatryczny w Szpi-
talu Wojskowym. Tata był pobudzony i żył jakby w 
innym świecie. Codziennie odwiedzała go Mama. 
Trzeba przyznać, że dobrze się tam nim zajęli, zro-
bili wszystkie badania: morfologię, badania serca, 
płuc itp. Dobrali odpowiednie leki i w ciągu miesią-
ca postawili go na nogi, ale do końca życia brał neu-
roleptyki. Tatuś po powrocie do domu zupełnie się 
zmienił – stał się spokojny, zrównoważony, czuły 
wobec Mamy. Jeździłam z nim co miesiąc do prze-
miłej lekarki, psychiatry. Jak gdzieś jechaliśmy, robi-
łam tyle szumu, że zaraz znajdowało się dla niego 
miejsce siedzące. Tatuś był inteligentny, potrafił 
czytać książkę przez dwie godziny. Nauczył się oglą-
dać telewizję po cichu, gdyż wytłumaczyłam mu, 
że nie słyszy. Obserwowałam, jakie ubrania noszą 
starsi ludzie i  kupowałam Rodzicom garderobę; 
nie zdarzyło się, żebym pomyliła się w rozmiarze.

Trudna miłość
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Tatuś odszedł niespodziewanie, w nocy. Odkry-
łam to dopiero rano, wezwałam pogotowie, przy-
jechała też policja i ludzie z zakładu pogrzebowe-
go. Gdy Tatuś zmarł, miałam zapalenie oskrzeli i 
gorączkę. Ale, jak ja to mówię, „musiałam schować 
zapalenie oskrzeli do kieszeni” i zająć się pogrze-
bem. Z Niemiec przyjechała Ciocia i zaopiekowała 
się Mamą, dzięki czemu łatwiej było mi zorgani-
zować pogrzeb i stypę. Wtedy zdarzyła się nastę-
pująca sytuacja: siedzimy na stypie obok siebie i 
Mama nagle mówi: „Joluś zadzwoń do Taty, bo jest 
dużo dobrego jedzenia”. Nigdy nie pogodziła się ze 
śmiercią męża. Próbowałam z początku tłumaczyć, 
że Tatuś zmarł, ale dyskusja trwała do drugiej  w 
nocy, a rezultatów nie było, więc zaczęłam mówić, 
że Tatuś poszedł do pracy, do kościoła, do sklepu 
itd. Mama potrafiła obudzić mnie w środku nocy i 
powiedzieć, że dziś jest wigilia i trzeba się przygoto-
wać, chociaż do świąt było jeszcze dużo czasu. Za-
częła mylić mnie z Ciocią, Kraków z Katowicami itp.

Pojechałyśmy do pani doktor geriatry, która zba-
dała Mamę i powiedziała, że Mama choruje na 
Alzheimera i będzie tylko gorzej. Przepisała leki 
(horrendalnie drogie), które miały tylko spowolniać 
proces tracenia pamięci, nie dała żadnej szansy na 
wyzdrowienie. Wkrótce Mama przestała wychodzić 
z domu. Traciła równowagę i upadała. Prowadziłam 
ją z ogromnym trudem do łazienki i ledwie ją utrzy-
mywałam. Nie wiem, co myśleli sąsiedzi, bo Mama, 
gdy ją myłam krzyczała wniebogłosy, że dzieje jej 
się krzywda. Pewnego razu przewróciła się w ła-
zience i już nie mogłam jej podnieść. Wezwałam 
pogotowie i przyjechało dwóch 2-metrowych pa-
nów, którzy ją dźwignęli i od razu zaproponowali, 
że zawiozą ją do szpitala, ale ja się na to nie zgo-
dziłam. Odtąd Mama była leżąca. Przychodziła do 
niej pielęgniarka, która nauczyła mnie myć Mamę, 
utrzymywać ją w czystości i karmić. Mama myślała, 
że jest w sanatorium, a ja jestem pielęgniarką albo 
salową.

Potrzebowała 24-godzinnej opieki. Nie chciała 
jeść albo jadła jak „żaba plujka”. W końcu przy-
jechały do nas pani doktor psychiatra i pani psy-
cholog z Zespołu Lecznictwa Domowego i  Mama 
dostała skierowanie na psychogeriatrię do Szpitala 
im. Babińskiego na oddział zamknięty. Myślałam, 
że powróci do zdrowia, byłam naiwna. Co prawda z 
początku usiłowali ją rehabilitować, ale „nie chciała 
współpracować”. Wkrótce tylko leżała, nic nie mó-
wiąc. Robiła tylko różne miny, czasem zabawne. 
Miała podłączoną kroplówkę i założony cewnik. 
Karmiona była przez taką dużą strzykawkę. Bar-
dzo często ją odwiedzałam. Marzyłam, że na Boże 
Narodzenie wezmę ją do domu i wynajęłam nawet 
specjalne łóżko. Po dwóch nieprzespanych nocach 
stwierdziłam, że nie poradzę sobie z nią sama. Wte-
dy po raz drugi w życiu odcięłam pępowinę. To były 

bardzo smutne święta, choć w Wigilię i Boże Naro-
dzenie odwiedziłam Mamę. Ten oddział psychoge-
riatryczny był taki trochę domowy, jasne ściany, 
obrazy, w oknach esy-floresy zamiast krat i ryczący 
telewizor. Panie pielęgniarki dbały, aby każdy pa-
cjent był umyty, nakarmiony i aby wziął leki. Mama 
zachorowała na zapalenie płuc i leżała w izolatce.

Nie było z nią żadnego kontaktu. W jednym wy-
padku kiwała głową, kiedy ksiądz przychodził z Pa-
nem Jezusem i pytał, czy chce przyjąć Komunię św. 
Więc jednak wiedziała, kto do niej przychodzi! Tra-
fić na taką chwilę, to była dla mnie duża radość. W 
szpitalu odwiedziła Mamę Siostra, która specjalnie 
przyleciała z Niemiec. Stwierdziła, że Mama strasz-
nie schudła. A potem całkiem dla mnie niespodzie-
wanie zawieźli Mamę do ZOL-u przy ul. Olszańskiej. 
Tam już nie było z nią żadnego kontaktu. Po trzech 
tygodniach zmarła; nie było mnie przy tym. Miałam 
z tego powodu wyrzuty sumienia, ale spowiednik 
powiedział, że to dobrze, bo odeszła spokojnie, a 
ja na pewno chciałabym ją zatrzymać. Znów sa-
modzielnie zorganizowałam pogrzeb i stypę. Na 
pogrzeb przyjechało dużo znajomych z całego mo-
jego życia, również ze Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy, rodzina i sąsiedzi. Na kazaniu ksiądz 
powiedział bardzo ciepło o Mamie i skierował sło-
wa otuchy do mnie, które z wdzięcznością przyję-
łam. Podczas stypy odczytałam wiersz, który napi-
sałam kiedyś dla Mamy. Muszę podziękować moim 
przyjaciółkom Dorocie i Basi, które wsparły mnie fi-
nansowo, dług potem oczywiście oddałam. Do dziś 
dnia czuję opiekę Mamy nade mną. Największym 
moim marzeniem jest żyć tak, aby spotkać moich 
Najdroższych Rodziców i Babcię kiedyś w Niebie.

Jolanta Janik
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

Kraków
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Bohdanowi Wrocławskiemu 

Mój stary dobry wysłużony pień  
czekał na mnie na plaży w Kątach Rybackich  
Rybacka 185 Gościniec nad zalewem prawie cypel 
koniec Kątów Rybackich  
morze jest lekko wzburzone 
fale niemal sztormowe jakby rzekł Wawrzyński  
jak zwykle nieco przesadzając słońce jest cierpkie  
i suche opala mi twarz zebrałem kilka muszelek  
dla Marioli z Vis á Vis  
 
sam jestem taką muszelką i nasłuchuję  
jak gra śpiewa huczy tańczy morze  
 
po plaży zawsze jadę rowerem  
do Posejdona na kawę i ciastko  
to tutejsze Vis á Vis dla wczasowiczów  
w końcu to kurort jakich mało  
wieczorami idę nad zalew  
a przedtem jeszcze na plażę  
piwa ani żadnego alkoholu  
nie piję od ponad dwóch lat  
z mojej ziemskiej skorupy wypływa  
lawa na podobieństwo piasku i kamieni

Michał Piętniewicz 
Kąty Rybackie sierpień 2021

‚‚Miałem”

Miałem siebie na własność,
Choroba zabrała moją prywatność.
Jedyne, co mam, to marzenia. 
Jedyne, co mam, to wspomnienia,
aby zabrały miraże – przewidzenia. 
Jedyne, co mam, to choroba, która jest dla mnie
często ciężka niczym żałoba.
W stanach choroby świat się zmienia
i szukam w modlitwie ukojenia

Dariusz Rogalski

***
Chciałabym móc powiedzieć, że wiem 
czym jest Prawda 
 
Ale jak Piłat umywam ręce 
Tak mało znaczę, 
A tak naprawdę tak wiele chcę 
Brak mi spokoju, myślą wyprzedzam czas 
I cofnąć go chcę, aby zatrzymać jej chorobę 
 
Znam za to śpiew skowronka o świcie 
co budzi mnie z bezsennej nocy 
Kolor skrzydeł ważki, co żyje przez godzinę 
Znam też gorzki smak wstydu, 
upajającą ambrozję rozczulenia, 
co wypływają na moment z oka, 
przez policzek 
i ścierają je profesjonalne chusteczki
Dlatego wiem, że człowiekiem jestem

Joanna Michalska

***
Wymawiam dokładnie
Swoje imię
Pieszczę je
Jakby miało jakieś znaczenie
A jeśli ma
To czy ja o tym wiem
Krojąc chleb
Czytając książkę
Zamiatając podłogę
Pozdrawiając kolegę.

Luiza Kula

‚‚Najbliżsi”

Gdy ci wyrwą z ramion to, co kochasz najwięcej,
Razem z tym człowiekiem wyrywają ci serce,
Już nie skleisz go nigdy, 
I nie włożysz go w piersi,
Z taką dziurą i bólem trwać już będziesz do śmierci,
Na próżno czekając z bólu wybawienia, 
Śmierć bliskiej osoby na zawsze wszystko zmienia,
Chociaż wstajesz co rano;
Pijesz kawę
Pracujesz, 
Chociaż bardzo się starasz, 
Ciągle czegoś brakuje,
Nie jesteś już taka sama,
Choć się częściej uśmiechasz i wychodzisz do ludzi,
Wiesz że jest coś czego nie ma i ktoś kto nigdy nie wróci.

Martyna Jankowska



13

DLA NASDLA NAS

‚‚Tchnienie”

Patrząc w lustro nie widzę już siebie.

Spotykam tam kogoś obcego,

kogoś kto się cieszy.

Szczęście otula mnie jak złoty szal,

co napawa mnie zdziwieniem.

Potok dni płynie niezauważalnie.

Przemyka obok mnie.

Małe cuda się zdarzają

i są prawdziwe.

Świat uśpiony przytakuje cicho.

Jest pięknie.

Anna Wolanin

***
Bezsenność
jest jak kot
przychodzi i się domaga
wstania, obudzenia
natychmiastowego galopu

jest jak plecenie płótna
przez wierną Penelopę
cały dzień tkania
w nocy tego prucie

jest jak śpiew poranny
który budzi do życia
ale o niewyczerpanej
przyzwyczajonej porze

jest jak światłość zmysłów
które rządzą same
i wyciągają na siłę
spod powierzchni snu

Katarzyna Kwiatkowska

‚‚Recenzja: Matrix 4
Zmartwychwstania”

 
to nie jest film
dla każdego
 
powinni go zobaczyć
ci którzy wierzą
w niemożliwą możliwość
uwolnienia się
z Matrixa
 
nie jest to rzecz łatwa
wymaga trudnej sztuki ufności
w dokonywanie
rzeczy po ludzku
nieprawdopodobnych
 
uciekną z Matrixa
ludzie wolni
kochający
piękno
 
nie wszyscy
muszą obejrzeć
Matrixa
Zmartwychwstania
 
powinni to uczynić
na pewno Ci
którzy wierzą
że istnieje coś
takiego jak:
 
nowa szansa
na miłość

Bartłomiej Kucharski OCD

‚‚Pamięć”

Momenty tylko
zostają, biegiem, sprintem
umyka życie.
We wspomnieniach
pięknieją kwiaty
nawet przegniłe.

Marek Zmarz
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702 Krakowski Salon Poezji od-
był się 6 lutego 2022 w Teatrze 
Starym. Był on pełen elegan-
cji i klasy. Sala Modrzejewskiej 
wypełniła się widzami, czwo-
ro świetnych aktorów zasiadło 
za stołem, dwóch muzyków 
do swych instrumentów. Anna 
Dymna, autorka scenariusza, 
przywitała gości i wprowadziła 
nas w ten wyjątkowy spektakl 
twórczości ludzi nadwrażliwych. 
Przestrzeń wypełniła się poezją – 
wiersze znanych, wybitnych po-
etów, którzy doświadczyli cho-
roby psychicznej przeplatały się 
z utworami twórców skupionych 
wokół grupy poetyckiej pacjen-
tów piszących terapeutycznie, 
prowadzonej przez prof. Annę 
Pituch-Noworolską – lekarkę i 
świetną poetkę.

Tak jak w słowie wstępnym 
opowiedział poeta i członek tej-
że grupy Michał Piętniewicz,  jej 
twórcy może nie są tak potężni 
jak na przykład Miłosz, ale po-
ezja pomaga im wyzwolić się z 
choroby i systemu, w którym 
muszą być zaopiekowani. Zatem 
obok Rilkego, Emily Dickinson, 
Rafała Wojaczka czy Andrzeja 
Bursy rozbrzmiewały strofy Jo-
lanty Janik, Joanny Michalskiej, 
Luizy Kuli, Michała Mryczko, Ju-
styny, Lilu, Bolesława Gargola i 

Marii Grzybek oraz Bartłomieja 
Kucharskiego OCD.

Wiolonczela i perkusja grały 
niespokojnie, bo wiersze były 
pełne niepokoju – dotykały te-
matów bolesnych, próbowały 
opowiedzieć chorobę psychicz-
ną. Doświadczenie szaleństwa i 
walka o siebie, samotność, ale 
i stała obecność choroby – nie-
odłącznej towarzyszki życia, 
rozbicie,  pragnienie szczęścia, 
wolności wybrzmiewały w tej 
opowieści o złu świata.

Ci artyści to ludzie bardzo cier-
piący egzystencjalnie, inni, wy-
obcowani, odrzuceni. Słabość 
swoją jednak wzmacniają le-
kiem poezji. Tęsknią za lepszym 
światem, starają się mieć odro-
binę nadziei, ale też nie mają  
złudzeń, bo nigdy nie będzie im 
lekko.

Zobaczyliśmy niesamowite 
pokłady wrażliwości, kruchości i 
delikatności i weszliśmy na mo-
ment w świat, w którym trudno 
wytrzymać i go udźwignąć. Od-
czuliśmy intensywność i  bo-
gactwo przeżyć w tej opowieści 
o sobie i innych, o nienawiści i 
braku miłości. Czy marzenia są 
do spełnienia? – pyta Jolanta Ja-
nik. Kim jesteśmy, kim jest cho-
roba, kiedy się zaczęła i co dalej? 
Wojaczek tworzy nierozerwalny, 

Bądźcie pozdrowieni, nadwrażliwi
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aż po życia kres duet z chorobą. 
Poznajemy zaczarowany ogród 
wyobraźni Jolanty i szał Charlesa 
Bukowskiego  oraz dobro anio-
łów Anne Sexton. Nie ma tutaj 
ucieczki, chyba że do „domu wa-
riatów” jak pisał Donald Justice, 
ale jeśli będziemy mieć szczęście 
jak Bursa, spotkamy dobrego 
psychiatrę, który pozwoli nam 
wysoko, wysoko fruwać. Zmaga-
nia z życiem naznaczonym cho-
robą psychiczną zakończyło „Po-
słanie do nadwrażliwych” prof. 
Kazimierza Dąbrowskiego, w 
którym pozdrawia on nas – nie-
zrozumianych przez przewrotny 
świat, w którym wszystko jest na 
opak – w którym jesteśmy lecze-
ni, a to my powinniśmy leczyć 
świat.

Poniżej znajduje się kod QR 
do wyświetlania naszego kana-
łu YouTube, na którym można 
obejrzeć fragment tego spekta-
klu. 

Jak skorzystać z kodu QR?
W smartfonie proszę kliknąć 

na funkcję aparatu fotograficz-
nego i przybliżyć telefon do kodu 
jak do zrobienia zdjęcia, tak aby 
wypełniał on kadr – wówczas 
pojawi się link do kanału YouTu-
be i wyświetli się materiał.

Monika Anna Syc
Stowarzyszenie "Otwórzcie Drzwi"

Kraków
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Recepta na długowieczność
W marcu 2022 minie piąty rok mojego nowego 

życia. Emerytura. Czas zadośćuczynienia po tru-
dach intensywnej pracy i nauki, wychowywania 
synów dla własnych rodzin, życia w kraju chaosu 
i zawirowań wokół polityki. Obecną stabilizację za-
pewniła mi comiesięczna wpłata na konto, a spo-
kojne wyczekiwanie pozwala planować wydatki 
na jej miarę.  Z perspektywy lat wnoszę ;), że moje 
narodziny 3.01.1956 o północy, w szpitalu nad Wi-
słą w centrum stolicy, zwiastowały liczne zmiany. 
Z kolejnymi latami  podporządkowywałam życie, 
jak i wciągałam je w wir wydarzeń, modyfikując 
teraźniejszość i plany na jutro. Myśl o przejściu 
na emeryturę znacznie wcześniej wypełniała moją 
wyobraźnię, chociaż słowo emerytka długo oswa-
jałam; podobnie jak babcia wkrótce. Najpierw ze-
rwałam umowę na pracą nocną, wkrótce potem 
zmniejszyłam wymagane godziny pracy, tzn. prze-
szłam na ¾ etatu, finiszując do wymaganego ów-
czesnymi przepisami roku 2017. Nie udawało się to 
we wcześniejszym okresie, bo specjalistów rentge-
nodiagnostyki w szpitalach państwowych i publicz-
nych było za mało.

„Zawsze możesz do nas wrócić" – wraz z bukie-
tem kwiatów na pożegnanie dodała młodsza kole-
żanka, trzecia szefowa w ciągu moich 37 lat pracy w 
szpitalu CMKP im. prof. W. Orłowskiego w Warsza-
wie. Zaczynałam, gdy kierownikiem zakładu radio-
logii był lekarz oddany pracy, pacjentom i zespoło-
wi pracowników. Odszedł nagle. Zabrany z dyżuru 
do słynnej kliniki kardiologicznej stolicy, lecz nie-
stety nie udało się go uratować. Dla mnie do dzisiaj 
pozostał w pamięci jako pierwszy mistrz zawodu i 
sztuki lekarskiej.

Nie chciałam wracać. Niechętnie wracałam. 
Wspomnienia pierwszego i ostatniego miejsca 
pracy przeplata ból w całym ciele, uściski brzucha, 
cierpnięcie skóry… Wracają wspomnienia godzin 
spędzonych na nocnych dyżurach w Boże Narodze-
nie, Wigilie, Sylwestry, w wolne dla innych święta 
kościelne i państwowe, wydłużone weekendy, upal-
ne wakacje. W pośpiechu rankiem odprowadzałam 
synów do przedszkola, a potem szkoły, w pędzie 
do domu z powrotem, bo czekają lub zaraz wrócą. 
Głęboko kryłam dumę i piękno zawodu, wdzięcz-
ność pacjentów, ich uśmiechy, gdy mijaliśmy się na 
korytarzu lub przypadkowo gdzieś na mieście. 

Powoli wkraczała pustka. Minęła wiosna i lato, 
wszystko wokół wydawało się uporządkowane: w 
domu, w szafach, w życiu. Nie spieszyłam się, nic 
nie musiałam, wieczne wakacje, przestrzeń ogrom-
nej wolności. Odeszła mama po długiej chorobie i 
pieczy nad nią. Synowie we własnych rodzinnych 
gniazdach budowali szczęście. Pojawił się pierwszy 
wnuk, lecz przecież dla swoich rodziców. Mąż od-

dalił się tak daleko, że wystarczało mu 10m2 osobi-
stej przestrzeni pokoju i komputer przez cały dzień, 
zamiennie z ekranem telewizora. Coraz szybciej i 
częściej nadciągał czas beznadziei, ciszy, samotno-
ści, utraty rytmu dnia i nocy. Ile można przeczytać 
nowości, wychodzić samej do kina i teatru, samej 
spędzać czas na spacerach i wycieczkach rowero-
wych, gdy bliskie znajome nadal pracują, a potem 
cieszą się byciem babcią.

Wyjechać, podróżować…, słyszę podpowiedzi w 
głowie. Wreszcie nieograniczony czas wolny, każdy 
termin stał się dobrym i możliwym. Lecz nie all in- 
clusive w wydzielonej strefie, nie o tym marzyłam. 
Misje, Afryka, Indie, dzieci na ulicy i głodne… ma-
rzenie, które niosłam latami przez studia medycz-
ne. Mój wiek zaskoczył i wielu się zadziwiło, gdy 
poszukiwałam grupy i towarzystwa przygotowania 
siebie na takie wydarzenie. 

Pierwszym treningiem oddalenia stały się święta 
Bożego Narodzenia tego pierwszego roku emery-
tury i wyjazd za ocean do siostry emigrantki. Wra-
całam rozczarowana. Tęskniłam za światem innym 
niż luksusy i komfort amerykańskiego stylu życia. 

Smutek i obojętność, nuda, bezsenność zatru-
wały godziny dnia i nocy. Podręczniki psychologii 
przypomniały, że taka zmiana nie bywa bezstreso-
wa. Utrata przerastała mnie. Zdecydowałam prosić 
o pomoc specjalistów od uzdrawiania psychiki szpi-
tala z Nowowiejskiej 27. Osoby i miejsce, w którym 
kiedyś ratowałam siebie, pomogło ponownie sta-
nąć mocniej na własnych nogach ze świadomością 
swojej kruchości i słabości. Młoda lekarka jak Anioł 
z uwagą wysłuchała mnie (jak moja mama), ser-
decznie rozmawiała, poradziła…, zachęciła…, zale-
ciła przyjęcie tabletek. Z czasem dawkę zmniejsza-
łam. Dziś, po czterech latach, zostało tylko 50 mg 
Zoloftu na noc, a w planie – nic. Może wytrwam.  Ta 
kwietniowa wizyta obudziła nadzieję i pragnienia, 
zachęciła do szukania nowego celu, nowego sensu 
teraźniejszości i przyszłości. Podtrzymywali syno-
wie: próbuj…, znajdź pasje, zainteresowania, ma-
rzenia…; my tak żyjemy, praca to pasja… i potem, 
w trudnych chwilach:  jest jak jest, rób swoje…,  do-
łączyła siostra, szukaj nowych znajomości jak stare 
nie sprawdziły się; być może wrócą, ale nowe, inne 
mogą być fajniejsze. 

Planuję, rozważam, zbieram pomysły i szybko re-
alizuję. Od bliskiej przyjaciółki usłyszałam: „chyba 
cierpisz na dużą nadwyżkę nastroju, może złe leki, 
złe rozpoznanie, nie takie dawki, co za lekarz, co 
się z Tobą dzieje…", więc przerwałam naszą wielo-
letnią przyjaźń w realu; czasem spotykamy się na 
odległość, w wirtualnej rzeczywistości ułudy i rekla-
my. 

Pomysły rodziły się jedne po drugich, realizowa-
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ne i rozwijane lub odrzucane, ale wybierałam te 
najlepsze dla mnie, otwarte na innych, na zdoby-
wanie nowej wiedzy i nowych umiejętności.  

1) Studia podyplomowe w Krakowie i comiesięcz-
ne podróże do Krakowa; Ewa, starsza synowa, za-
chęcała, by podjąć ryzyko, nawet zbliżając się do 
60. roku życia. Nie byłam w Krakowie, a marzyłam, 
by poznać ten stary gród, pochodzić po nim, odwie-
dzić teatry i zajrzeć do starych kościołów, słynnych 
kawiarni i zakątków. Kraków dał napęd swoją inno-
ścią, zachwycił ludźmi i spotkaniami z młodością. 
Zdobywałam wiedzę, jakiej nie dałaby mi Warsza-
wa. Przywoziłam książki, włączyłam się w spotkania 
literackie, festiwale, poznawałam Kraków od pod-
szewki ;). 1,5 roku szybko przemknęło, zapragnę-
łam jeszcze. Po RCŻ na UPJP2 wybrałam filozofię i 
etykę na UPJP2. Nawet czas spędzany w pociągu 
Warszawa – Kraków i z powrotem nie pozostawał 
nigdy zmarnowany.

Coraz lepiej wiedziałam, co potrafię, czego chcę, 
w czym jestem dobra, czego potrzebuję i czego 
pragnę. Interesowałam się każdą poznaną osobą. 

Misje – tylko z kim, dokąd…  
2) Kursy językowe niezbędne przy wyjazdach 

stały się możliwe również w wakacje; w roku aka-
demickim ustalały stały grafik i systematyczność 
nauki, a grupa językowa to nowi ludzie ze swoimi 
odkryciami świata.

3) Podróże i odwaga wyruszenia w świat. Po stu-
diach RCŻ obowiązkowym dla mnie stało się po-
znanie Izraela. Dwa tygodnie spędziłam u sióstr 
elżbietanek w Starym Domu Polskim w Jerozolimie.  
Wspaniały czas samotnej pielgrzymki i zwiedzania 
zgodnie z własnymi zainteresowaniami, harmono-
gramem dnia i chęciami. 

4) Uważność. Fundacja Ocalenie ogłosiła nabór 
i poszukiwania nauczycieli j. polskiego dla cudzo-
ziemców w Warszawie na wakacyjny semestr, gdy 
studenci współpracujący rozjeżdżali się na urlopy. 
Przygoda i współpraca z fundacją od 2018 trwa do 
dzisiaj… I w międzyczasie zaowocowała kolejnymi 
studiami podyplomowymi, nie do końca domknię-
tymi, bowiem pandemia zmieniła wiele planów. 
Zaliczyłam pełny semestr glottologii na Vistula na 
Ursynowie w Warszawie. Wolontariat, który odkry-
wałam na długą przyszłość, doświadczenie życia i 
pracy uzupełniłam dobrą wiedzę pedagogiczną, 
metodyką nauczania i ciekawą wymianą pomysłów.

5) W tym czasie przyjęłam zaproszenia włączenia 
się w wolontariat w małym centrum uchodźczym 
przy Sanktuarium A. Boboli, na Mokotowie w War-
szawie. Uczestniczyłam we wspólnym świętowaniu 
i integracji z cudzoziemcami, którzy tam znaleźli 
przyjazne miejsce. 

Niestety, współpraca została przerwana, ale za-
warte przyjaźnie do dzisiaj pielęgnuję, wspieram 
we wszystkim poznane osoby, uczę języka polskie-
go i we mnie mają zawsze przyjaciela, na dobre i na 

złe. Zwłaszcza panie i dzieciaki, kobiety muzułman-
ki, którym trudno żyć w Polsce, a przypadek zatrzy-
mał je w naszym kraju. 

6) Do fundacji PFM (2019) jako wolontariuszka 
zgłosiłam się po sugestii koleżanki, badaczki ds. 
uchodźców z instytucji bardzo naukowej: „Dasz 
radę". Świadomość przydatności, doświadczenie 
życia i wiedza medyczna i pasja uczenia razem były 
radością dla mnie i dzieci, z którymi miałam kon-
takt. Do czasu pandemii przez rok szkolny opieko-
wałam się grupką ok. 10 dzieci z Ukrainy i Białorusi. 
W drugim roku pandemii i uczenia niestety tylko 
trójka przeszła na tryb on-line. Umowa wygasła, 
brakowało dzieci do uczenia, lecz tylko pozornie.

7) Dla Fundacji Ocalenie pandemia COVID-19 sta-
ła się wyzwaniem, by nieprzerwanie wspomagać 
dzieci cudzoziemskie w nauce polskiego  i innych 
przedmiotów, gdy on-line stało się znikome i nie-
dostępne dla wielu rodzin. Zgodziłam się (tu w ser-
cu odezwało się powołanie, lekarz i wybór pomocy 
na bezpośrednie uczenie dzieci w rodzinie, dla któ-
rych nikt nie miał odwagi…) współpracować z rodzi-
ną i pracować z dziećmi z licznymi traumami przy-
wiezionymi ze swojego kraju oraz po deportacji z 
innego kraju. Po roku pracy (czerwiec 2021) udzie-
liłam wywiadu lokalnej krakowskiej telewizji, chwa-
ląc pomysł bezpośredniej opieki i pomocy rodzinie 
uchodźczej z Czeczenii, pomimo niebezpiecznego 
dla zdrowia czasu.

Z Ibrahimem nadal pracuję, od września 2021 i z 
całą rodziną, rodzicami i 3 młodszych braci na ich 
prośbę i zgodę i opiekę fundacji. Rozmawiamy po 
polsku, powtarzamy lekcje, uczę ich o Polsce i no-
wych rzeczy jak własne dzieci i wnuki.

8) Mój ostatni sposób na wypełnienie dnia bar-
dzo czasem długiego: przyjemność czytania prze-
rodziła się w pisanie. Zaczynałam od wypełniania 
druków i dokumentów, uczenia innych rozumienia 
języka urzędu, pisania wniosków i próśb, podań, 
wyjaśnień, życiorysów…, a dla  siebie zapisywałam 
historie rodzin, ich losy i losy przyjaciół pozosta-
wionych daleko w odległych krajach. Warsztaty pi-
sania przy Teatrze Polskim dla osób 50+ ;)) (trwają 
3 lata akademickie od października do końca maja) 
rozwinęły moje literackie pasje i zainteresowania. 
Pragnienie pozostawienia wnukom i dzieciom 
fragmentów historii i mojej przeszłości powoduje 
utrwalanie wspomnień. Zapisuję wydarzenia war-
te utrwalenia. Dla mnie czas stał się coraz krótszy, 
a ciało i pamięć pogarsza się, szwankuje częściej i 
szybko ulatuje nawet piękny pomysł. 

Wolontariat – uczenie, pomaganie, wspieranie 
innych i swoje pasje i marzenia pozwolą pokonać 
trudności, na jakie czasem skazuje nas życie. 

Anna Haltof 
Lek. Emerytowany od 2017

Wolontariusz ds. uchodźców od 2017 do dzisiaj
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Ponad czterdzieści lat temu, 
gdy kończyłam studia i niebawem 
miałam podjąć pracę w wyma-
rzonym zawodzie – przyszła cho-
roba. Przerwała nie tylko studia. 
Pochłonęła życie i mnie. Diagno-
za brzmiała: schizofrenia parano-
idalna. Nie tylko nie potrafiłam 
wyjść z domu, nie byłam w stanie 
opuścić łóżka, leżąc w nim nieru-
chomo. Każda propozycja pomo-
cy ze strony bliskich spotykała 
się z moim niezmiennym: „nie 
mogę, nie chcę, nie trzeba, nie 
potrafię, nie dam rady, nie chcę, 
nie umiem, nie…”. Konieczna była 
hospitalizacja na oddziale w kra-
kowskiej klinice psychiatrycznej. 
Terapii podjął się wówczas – i tak 
trwa do dzisiaj – mój „lekarz ży-
cia”, wybitny psychiatra, profesor 
Andrzej Cechnicki, który – jak wi-
dać – nigdy, by przywołać słowa 
Antoniego Kępińskiego, „nie nu-
dzi się człowiekiem”.

 Z inicjatywy profesora powstało 
m.in. Centrum Seniora, w którym 
uczestniczę w warsztatach tera-
pii zajęciowej. Ponieważ zdrowie 
nie pozwalało mi na samodzielne 
funkcjonowanie, skorzystałam 
z zaproponowanej mi pomocy 
Fundacji na Rzecz Chorych na SM 
im. bł. Anieli Salawy, która świad-
czy usługi specjalistyczne. Już kil-
kanaście lat korzystam z opieki 
pań opiekunek z tej fundacji, zaj-
mujących się osobami starszymi. 
Odprowadzały mnie do Centrum 
Seniora i towarzyszyły w drodze 
powrotnej. Dojeżdżałam autobu-
sem i tramwajem, gdyż Centrum 
Seniora znajdowało się przy ul. 
Czarnowiejskiej. Obecnie korzy-
stam tylko z komunikacji auto-
busowej, ponieważ ośrodek nasz 
został przeniesiony na ul. Olszań-
ską.

W drodze opiekuje się mną 
pani Basia R., osoba przemiła, 
uprzejma i pogodna. Uczucie em-
patii nie tylko nie jest jej obce, 
lecz, ośmielę się powiedzieć, 
przepełnia ją. Nic więc dziwnego, 
że w jej obecności przebywa się 

przyjemnie. Dobrze jest też mieć 
pewność, że z jej strony nie spo-
tka cię nic niestosownego. W au-
tobusie, na ulicy – powiem wszę-
dzie – mogę liczyć na jej uprzejmą 
pomoc. Gdy kończymy zajęcia w 
Centrum Seniora, cieszę się, że 
nie będę sama wracała do domu. 
Polecam zatem czytelnikom tego 
artykułu, by postarali się o opie-
kunkę, gdy nie czują się pewnie 
w mieście. Już trzy lata współpra-
cujemy i nie chciałabym zmieniać 
swej opiekunki. Nie zawsze taka 
harmonia panowała między mną 
a dawnymi opiekunkami, gdyż 
uniemożliwiała ją moja choro-
ba. Wówczas przychodziła mi z 
pomocą niezapomniana i nie-
oceniona pani Agnieszka Kowal. 
Trudno było mi nawet zmobilizo-
wać się do wyjścia z domu.

Po latach lubię przywoływać 
jej uśmiechniętą twarz, pogod-
ne usposobienie, słowa pełne 
nadziei i optymizmu i tę sta-
nowczość w postępowaniu ze 
mną, której ja byłam wówczas 
pozbawiona, a tak bardzo jej 
potrzebowałam. Pani Agniesz-
ka uzupełniała me braki; brak 
zainteresowania codziennością, 
brak wszelkiej chęci do jakiego-
kolwiek działania, nawet czyta-
nie sprawiało mi trudność. Ona 
natomiast umiała wyprowadzić 
mnie z tej apatii, konsekwent-
nie budząc mnie do aktywności. 
Ja czułam duży lęk przed opusz-
czeniem domu, przed znalezie-
niem się na ulicy, w autobusie 
czy tramwaju. Miałam też obawy, 
czy w Centrum Seniora wytrwam 
od godziny dziewiątej do piętna-
stej. Przy pani Agnieszce wiele 
rzeczy stawało się możliwymi do 
wykonania czy pokonania. Była 
wówczas młodym pracownikiem, 
więc czerpałam i ja z jej entuzja-
zmu. Pamiętam, że umiała zna-
leźć dla mnie wolne miejsce w 
autobusie mimo dużej liczby pa-
sażerów i zmęczenia; jestem jej 
za to bardzo wdzięczna. Przy pani 
Agnieszce udawało mi się chociaż 

Moje Opiekunki

chwilami zapomnieć o trudzie 
istnienia, miała ona tę zdolność 
i moc motywowania do życia. 
Rozmowy nasze nie były zdawko-
we czy wymuszone, lubiłam, gdy 
opowiadała mi o swej grze w siat-
kówkę, o swej pracy sołtyski, bo 
taki urząd również pełniła, o lesie, 
w pobliżu którego mieszka. Dzie-
liłyśmy się też wrażeniami z życia 
politycznego, bo ja uczestniczę w 
wyborach. Nie pamiętam już, czy 
nasze orientacje polityczne były 
podobne, lecz nigdy nie były one 
powodem sporu. Wracałyśmy też 
niekiedy do czasów szkolnych, 
robiąc porównania, bo dzieliło 
nas pokolenie. W maju wspomi-
nałyśmy nasze matury i nasze z 
nimi problemy. Tak więc moja 
nieoceniona opiekunka, pani 
Agnieszka, starała się codziennie 
przywrócić mnie społeczności. 
Rano miała ona najtrudniej, gdyż 
bardzo niechętnie witałam kolej-
ny dzień, podobny do poprzed-
niego w tym sensie: wsiadanie 
do autobusu, potem tramwaju i 
szukanie miejsca siedzącego, po-
byt w centrum i powrót popołu-
dniami. Najbardziej męczący był 
dla mnie dojazd w towarzystwie 
obcych ludzi. Dotychczas czuję 
dyskomfort, gdy muszę spotkać 
nieznajomych. Opisana sytuacja 
jest klasycznym przykładem, jak 
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pomoc profesjonalna potrzebna 
jest chorym psychicznie, jak może 
ulżyć w cierpieniu. Pani Agnieszki 
nigdy nie irytowało moje narze-
kanie czy niezadowolenie – sta-
rała się je przezwyciężać swoim 
poczuciem humoru i dobrą radą, 
umiała znaleźć wyjście z trudnej 
sytuacji. Wiele przeszkód oka-
zywało się w jej obecności moż-
liwymi do pokonania. Wynikało 
to z jej umiejętności dobrego 
rozeznawania, przewidywania, a 
także odwagi, która też jest wska-
zana w pracy z pacjentem. Była 
ona potrzebna pani Agnieszce 
do zrealizowania zadań, których 
się wobec mnie podjęła, do prze-
zwyciężenia mego oporu, który 
towarzyszył mi codziennie, a był 
związany z przewlekłą chorobą 
psychiczną. Stanowczość i rady-
kalizm pani Agnieszki były bar-
dzo pomocne w moim zdrowie-
niu w ówczesnej fazie choroby. 
Mój opór przed wyjściem z domu 
był związany z lękiem przed no-
wymi zadaniami życiowymi – nie 
były one bardzo trudne, bo nie 
stawiałam sobie niebotycznych 
celów, ale wyobraźnia działała 
nie zawsze w dobrym kierunku, 
podpowiadając różności – nie-
istniejące przeszkody, banalne 
preteksty, wymyślone trudno-
ści. Moja nieoceniona opiekun-
ka, pani Agnieszka, dzięki swym 
psychologiczno-pedagogicznym 
zdolnościom, empatii, dobro-
ci i mądrości umiała stworzyć 
między nami więź, która ocaliła 
mnie przed dalszą chorobą. Po-
chmurne nastroje nie powtarzały 
się już z taką intensywnością jak 
poprzednio, optymizm i nadzie-
ja rozjaśniły moją rzeczywistość, 
pojawiła się aktywność, chęć by-
cia w towarzystwie. Przełom ten 
był możliwy, gdyż pani Agniesz-
ka umiała wzbudzić zaufanie, 
rozbijając nieufność i podejrzli-
wość występujące u mnie. Pani 
Agnieszka umiała to, co najtrud-
niejsze: stworzyć więź. Jej dobro i 
mądrość – powtórzę – miały moc 
ocalającą. Było to możliwe dzięki 
jej zdolności empatii, wrażliwości 
i delikatności przy jednoczesnej 

nieustępliwej konsekwencji w po-
stępowaniu. Umiała rozweselić w 
smutku i uczyła powtórnie afir-
macji życia, w tamtych trudnych 
czasach, gdy ciemności ogarnęły 
me istnienie. Często nie miałam 
siły, by opuścić pokój, a wtedy 
ona znajdowała słowa, które 
wpływały pozytywnie na moje sa-
mopoczucie. Opowiadała mi róż-
ne ciekawostki z życia wzięte i tak 
urozmaicała nasze wyjazdy do 
Centrum Seniora. Pani Agnieszka 
pracowała ze mną w najtrudniej-
szym okresie mojego zdrowienia, 
nie zniechęcała się, była promy-
kiem nadziei w tamtych latach. 
Wykształcenie i doświadczenie 
sprawiły, że stała się profesjona-
listką, którą ceniłam za jej rozum 
i serce. Nasza współpraca trwała 
trzy lata i dotychczas utrzymuje-
my towarzyskie kontakty, odwie-
dzamy się, telefonujemy do sie-
bie. Dar spotkania i przyjaźni. To 
bezcenne.

Gdy pani Agnieszka przesta-
ła się mną opiekować – dostała 
(jakże zasłużony!) awans w pra-
cy – poczułam pewien niepokój 
o przyszłość. Moje obawy okaza-
ły się płonne, gdyż Fundacja im. 
bł. Anieli Salawy zaproponowała 
mi panią Basię, tak potrzebną 
pomoc w trudach dnia. Nie by-
łam dla pani Basi pierwszą pod-
opieczną, miała już kilkuletnie 
doświadczenie z chorymi, mogła 
więc porównać nasz stan zdro-
wia. Ja, po kilkuletnich staraniach 
i towarzystwie pani Agnieszki w 
moich wojażach do Centrum, 
czułam się o wiele lepiej psy-
chicznie, ale zaczęłam poważnie 
cierpieć z powodu zwyrodnienia 
kręgosłupa. Chodzę bardzo po-
woli. Pani Basia, obecna moja 
opiekunka, nie niecierpliwi się, 
jest wyrozumiała każdego dnia, 
tak więc nowa opiekunka – nowy 
problem. Wydaje mi się, że po-
trzeba dużej dojrzałości, by towa-
rzyszyć w drodze krok po kroku 
osobie obcej, którą jestem dla 
pani Basi.

Wśród moich opiekunek była 
też pochodząca z Ukrainy pani 
Ludmiła. Tylko kilka miesięcy 

odprowadzała mnie do Cen-
trum Seniora, a zapamiętałam 
ją dobrze, gdyż oprócz tego, że 
była cudzoziemką, opowiadała 
mi ciekawostki o swej ojczyźnie. 
Cechowała ją wysoka kultura i 
zainteresowanie pacjentem. Bar-
dzo dbała o to, bym czuła się w 
jej towarzystwie komfortowo. 
Udawało się jej to mimo licznych 
obowiązków; oprócz wykonywa-
nia pracy studiowała jeszcze pie-
lęgniarstwo.

Moją opiekunką była też pani 
Gabrysia. Piszę o niej również, 
gdyż zapamiętałam ją jako oso-
bę bardzo różniącą się od pań 
wspomnianych powyżej. Miała 
ona wykształcenie psychologicz-
ne, a mimo to nie czułam się do-
brze w jej obecności, gdyż zbyt 
często zapadało między nami 
krępujące milczenie. Nie starała 
się, by zamienić je na rozmowę, 
która byłaby pewnym otwarciem. 
Ja zaakceptowałam taki sposób 
jej zachowania. Chociaż pamię-
tam, że ta pani nie była opar-
ciem, którego chory oczekuje, nie 
wytworzyła się między nami więź, 
jakiej spodziewałam się, mając 
doświadczenie i porównanie z 
dawnymi opiekunkami. Możliwe, 
iż uznała za wystarczające od-
prowadzanie i przyprowadzanie 
mnie z Centrum Seniora. To też 
było pewnym wsparciem.

Podczas wspólnych dojazdów 
na zajęcia z opiekunkami zdarzy-
ło się, że pewnego poranka z po-
wodu braku zastępstwa nikt po 
mnie nie przyszedł. Wtedy zde-
cydowałam, że... pojadę i wrócę 
sama. W piątki też zawsze wraca-
łam sama. Obecnie samodzielna 
wyprawa do miasta nie jest już 
dla mnie psychicznym wyzwa-
niem, podobnie jak dalsze podró-
że w towarzystwie innych osób.

W procesie mojego zdrowienia 
znaczącą rolę odgrywa pomoc 
pań opiekunek z Fundacji oraz 
zajęcia w Centrum Seniora.

Halina
Centrum Seniora

Kraków
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„Współcześnie często nie mówi się o starości. 
Osoby zaś w podeszłym wieku traktuje się mar-
ginalnie”. Te słowa znalazłam w jakimś artykule 
w internecie. I rzeczywiście odzwierciedlają one 
ogólny trend, w który jednak, jak myślę, nie wpi-
sują się ludzie wrażliwi. Świadczy o tym postawa 
chociażby Joli Janik opisana w bieżącym numerze 
naszego czasopisma. Osoby, które same doświad-
czyły ogromu cierpienia są w stanie, bez względu 
na wiek metrykalny, traktować z empatią ludzi 
starszych. 

Dość wcześnie straciłam dziadków i także dlate-
go zawsze bliskie były mi osoby starsze. Wolałam 
pracę jako opiekunka seniorów (którą podejmowa-
łam), niż niania. Wśród moich podopiecznych były 
także osoby z zaburzeniami psychicznymi i zauwa-
żyłam częsty ich problem, który zresztą nie dotyczy 
tylko seniorów, ale tzw. pacjentów psychiatrycz-
nych w ogóle, chociaż u seniorów szczególnie się 
uwydatnia. Jest to bagatelizowanie przez otoczenie 
i (o zgrozo!) niektórych lekarzy chorób somatycz-
nych osób starszych i kwalifikowanie ich jako cho-
robę psychiki.

Przykre jest to niezrozumienie, bo osoby, które 
leczą, nie mają doświadczenia choroby psychicznej 
i dlatego wydaje mi się, że dobrze by było, gdyby 
mogły współpracować z asystentami zdrowienia (o 
nich dużo pisaliśmy w poprzednich numerach „Dla 
Nas”).

Spotkałam się z kimś, kogo ratownicy nie wzię-
li do szpitala, diagnozując „histerię” na podstawie 
poprzedniego wypisu ze szpitala psychiatrycznego. 
Potem w związku z interwencją rodziny niechętnie 
zawieźli do szpitala z tym wypisem, wobec którego 
w szpitalu osoba ta została powitana słowami: „po 
co ją tu przywieźliście?”. Dopiero po badaniach le-
karskich owa pacjentka z obrzękiem płuc od razu 
została zakwalifikowana na oddział intensywnej te-
rapii. Osoba, którą tu opisuję nie była, co prawda, 
starsza. Miała ok. 30 lat. Jednak to pozwala przewi-
dywać, co by było, gdyby to był ktoś z seniorów np. 
z demencją. Osoba, o której wspominam, dziś by 
nie żyła, gdyby nie rodzina i lekarz, który zdecydo-
wał się ją zbadać, a potem ratował jej życie.

Niestety, na oddziałach psychogeriatrycznych, 
chorzy (co jest zrozumiałe ze względu na wiek) czę-
sto skarżą się także na objawy somatyczne. Dobrze 
byłoby więc zapewnić tam kompleksową opiekę le-
karską, aby nie przeoczyć i nie zbagatelizować ja-
kichś rzeczywistych dolegliwości. 

Czytelnicy tego artykułu niekoniecznie mogą 
mieć wpływ na funkcjonowanie specjalistycznej 
opieki seniorów, ale w swoim otoczeniu z pewno-
ścią empatią i dobrocią serca mogą uczynić szczę-
śliwszym życie naszych babć, dziadków, potem 
mam, ojców, a kiedyś i przyjaciół.

Anna Wilk

Choroby urojone… czy rzeczywiste?

?
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Dusza nie ma wieku
Egzystencja jest przewrotną i nieprzewidywal-

ną formą istnienia w świecie. Zauważyłem, że w 
naszym społeczeństwie pokutuje kult młodości i 
piękna. Gdy ktoś się nie identyfikuje z tymi warto-
ściami od razu jest spychany na margines i staje 
się niezauważalny. Niestety, taki los w większo-
ści spotyka ludzi starszych. Często są oni odarci z 
godności, pozbawieni możliwości decydowania o 
sobie. Wszechobecne stereotypy, etykietyzacja po-
wodują, że coraz mniej dbamy o seniorów. Zdarza 
się, że postrzegani są jako przeszkody w życiu co-
dziennym.

Życie seniorów stale się zmienia, więc zmieniają 
się także ich potrzeby. Zaspokojenie tych potrzeb 
jest bardzo ważne, gdyż ich ignorowanie prowa-
dzi do wielu negatywnych skutków. Brak możli-
wości zaspokojenia potrzeb ma wiele zgubnych 
następstw. Zalicza się do nich poczucie bezsensu 
życia. Seniorzy mogą być niespokojni i mieć zmien-
ne nastroje, a nawet może pojawić się agresja. 
Oczywiście najczęstszym rujnującym skutkiem jest 
depresja, a co za tym idzie także różnego rodzaju 
zaburzenia, które działają destrukcyjnie na psychi-
kę.

Jestem asystentem zdrowienia w Środkowo-
pomorskim Centrum Zdrowia Psychicznego „ME-
DiSON” w Koszalinie. Seniorzy zgłaszają się do 
nas z różnych powodów. Do najczęstszych należą 
wszelkie zaburzenia lękowe, snu, adaptacyjne, od-
żywiania, osobowości, świadomości oraz choroby 
psychiczne. Znaczącą rolę w tym wszystkim ode-
grała panująca pandemia. To ona w dużej mierze 
odcisnęła piętno w psychice starszych ludzi i nega-
tywnie wpłynęła na ich codzienne funkcjonowanie.

Warto zauważyć, że zdrowie psychiczne wpływa 
na zdrowie fizyczne, wzajemnie na siebie oddziału-
ją. Zajmując się psychiką wpływamy na możliwości 
funkcjonowania całego organizmu. I właśnie w na-
szym Centrum holistycznie opiekujemy się seniora-
mi. Troszczymy się o nich na wiele sposobów, ofe-
rujemy im całą gamę form wsparcia. Otrzymują od 
nas przede wszystkim pomoc, oparcie, zrozumie-
nie, leczenie. Mogą uzyskać obszernie rozumianą 
pomoc w naszym Centrum Koordynacji. Działają 
u nas dwa Punkty Zgłoszeniowo-Koordynacyjne, 
dzięki którym jest możliwość szybkiego zareago-
wania w sytuacjach kryzysowych. Dysponujemy 
również zamkniętym psychiatrycznym oddziałem 
całodobowym oraz stacjonarnym oddziałem opie-
kuńczo-leczniczym. Szeroki zakres wspomagania 
oferuje również nasza infolinia, która jest czynna 
całą dobę. Jej numer telefonu to: 94 712 5555. 
Można zgłaszać się z różnego rodzaju sprawami 
dotyczącymi zdrowia psychicznego.

Prężnie działają również u nas Mobilne Zespo-
ły Leczenia Środowiskowego, które dojeżdżają 
do pacjentów, do ich miejsca zamieszkania (w ich 
środowisko naturalne). Nasza kadra składa się 
z pracowników wyspecjalizowanych w dziedzi-
nach, które dają nam możliwość objęcia seniorów 
wszechstronną pieczą. Mogą spotkać się z osoba-
mi, które dzięki swojej fachowej wiedzy i doświad-
czeniu są w stanie pomóc w każdej sytuacji, m.in. 
lekarz psychiatra, psycholog, pracownik socjalny, 
asystent zdrowienia. Seniorzy znajdują ukojenie 
także w Grupach Wsparcia, które współprowadzę 
wraz z innymi asystentami zdrowienia. Dzielimy się 
praktyczną wiedzą na temat przezwyciężania kry-
zysów, poznajemy postawy i działania pomocne w 
odzyskaniu zdrowia. Mówimy o swojej drodze cho-
rowania i zdrowienia. Poruszamy różnego rodzaju 
tematy, mając gwarancję dyskrecji, którą zapewnia   
kontrakt grupowy utworzony i podpisany na po-
czątku pierwszego spotkania. Seniorzy mogą rów-
nież porozmawiać z nami indywidualnie.

Mamy także Klub Pacjenta. Działa on codzien-
nie popołudniami. Jest miejscem skierowanym 
do wszystkich, którzy chcą spędzić czas w miłym 
towarzystwie, a dodatkowo podszlifować swoje 
umiejętności lub nauczyć się czegoś nowego. W 
programie pracy Klubu można znaleźć mnóstwo 
interesujących zajęć, m.in. szydełkowanie, malar-
stwo intuicyjne, trening uważności. Jest też wątek 
terapeutyczny, czyli spotkania z psychologami, te-
rapeutami środowiskowymi itp.

Kontakt ze starszymi ludźmi jest dla mnie rado-
ścią, bo oprócz tego, że mogę im pomóc, to także 
mogę się od nich wiele nauczyć. Dostrzegłem, że 
kiedy jako asystent zdrowienia nawiązuję znajo-
mość ze starszymi osobami, to po jakimś czasie 
buduje się między nami nić sympatii i pacjenci 
chętnie opowiadają mi nie tylko o swoich doświad-
czeniach związanych z chorobą, lecz także o wy-
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Od lat mówi się o starzeniu 
społeczeństwa. Coraz szybciej 
starzeje się świat, Europa i nasz 
kraj. Dziś ponad 9,5 mln osób 
(25% społeczeństwa) w Polsce 
ma więcej niż 60 lat. Według 
prognoz do 2050 r. liczba ta 
ma wzrosnąć do blisko 14 mln 
(37%).

Największe problemy osób 
starszych to od lat samotność, 
dostęp do służby zdrowia oraz 
zbyt wczesne wycofanie się z ak-
tywności społecznej, psychicz-
nej oraz fizycznej. Powoduje to 
przedwczesną niesamodziel-
ność osób 60+, która jest olbrzy-
mim kosztem ekonomicznym 
rządu, samorządu oraz samych 
seniorów i ich rodzin.  

Jak na ten problem reaguje na-
sze państwo, samorządy i orga-
nizacje pozarządowe?  Powstają 
liczne programy mające na celu 
edukację i aktywizację osób 
60+, a tym samym przedłuże-
nie ich sprawności i samodziel-
ności. Rząd realizuje m.in. Pro-
gram Aktywni+, Dostępność+,   
Senior+ czy Opieka 75+. W na-
szych gminach powstają Kluby 
Seniora, Centra Aktywności Se-
niorów, Uniwersytety Trzeciego 
Wieku, Dzienne Domy Seniora i 
Domy Opieki Długoterminowej. 
Swoje ogólnopolskie działa-
nia aktywizujące osoby starsze 
prowadzi także Stowarzyszenie 
MANKO-Głos Seniora z siedzibą 
w Krakowie.

Stowarzyszenie MANKO od 10 
lat wydaje „Ogólnopolski Ma-
gazyn Głos Seniora" tworzony 
przez i dla seniorów, którego 
celem jest edukacja i aktywiza-
cja na wielu polach. Na uwagę 
zasługują liczne aktywizacyjne 
konkursy tj. Stylowi Seniorzy, 
Senior Działkowiec, Zwierzak le-
kiem na samotność, Miłość po 
60-tce, Przekaż nam swój prze-
pis, Patriotyczny Głos Seniora 
– Śladami Niepodległej i działy 
tj. Obywatelski Głos Seniora czy 
Głos Seniora Polaków za grani-
cą. Drugim flagowym projektem 
Stowarzyszenia jest Ogólnopol-
ska Karta Seniora, także two-
rzona przez seniorów. Karta ma 
już ponad 450 000 posiadaczy, a 
honoruje ją udzielając zniżek już 
2700 firm, takich jak: sanatoria, 
przychodnie, kina, kawiarnie czy 
fryzjerzy. Ważnym filarem dzia-
łalności Stowarzyszenia MANKO 
jest kampania „Stop manipula-
cji, nie daj się oszukać”, której 
głównym celem jest edukacja 
w obszarze oszczędności, eko-
nomii, praw konsumenta, ma-
nipulacyjnych technik sprzeda-
ży i bezpieczeństwa. W ramach 
kampanii przeprowadziliśmy 
ponad 500 warsztatów dla se-
niorów (przeszkoliliśmy ponad 
15 000 osób), zorganizowali-
śmy 15 konferencji prasowych, 
wydaliśmy 3 foldery edukacyj-
ne. Wyprodukowaliśmy także 
ponad 1000 materiałów praso-

wych oraz 3 spoty promujące 
kampanię w TV. 

Stowarzyszenie MANKO-Głos 
Seniora jest także organizatorem 
największej imprezy seniorskiej 
w Polsce – Międzynarodowych 
Senioraliów w Krakowie. Jest to 
wydarzenie, które odbywa się 
corocznie i gromadzi dużą liczbę 
uczestników (w 2021 r. było to 
3000 osób z 80 miast). Corocz-
nie Senioralia inauguruje uro-
czysta Msza Święta w Kościele 
Mariackim. Następnie uczestni-
cy w kolorowym pochodzie-pa-
radzie udają się do Parku Jorda-
na, gdzie na scenie odbywają się 
występy artystyczne, wykłady 
edukacyjne (na temat zdrowia, 
bezpieczeństwa, prawa i ekono-
mii oraz aktywizacji seniorów), 
bezpłatne badania oraz kon-
sultacje. Poza częścią wykłado-
wą Senioralia przewidują także 
część sportową oraz rozrywko-
wą wraz z imprezą integracyjną, 
którą co roku prowadzi świato-
wej sławy seniorka DJ Wika.

Wszystkie te działania są nie-
zwykle ważne – szczególnie w 
obecnym czasie, gdzie na każ-
dym kroku odczuwamy skutki 
pandemii. Z przeprowadzonej 
przez MANKO i Międzynarodo-
wy Instytut Rozwoju Społecz-
nego ankiety (styczeń 2022) 
wśród seniorów 60+ jedno-
znacznie wynika, że najważ-
niejszymi wartościami dla nich 
są zdrowie, rodzina i poczucie 

Senior ma moc

zwaniach życiowych – niejednokrotnie ucząc mnie 
w ten sposób czegoś nowego. Niektórzy są nadal 
aktywni zawodowo i społecznie.

Z mojego doświadczenia zawodowego w CZP Ko-
szalin mogę powiedzieć, że seniorzy często czują 
się samotni. Nierzadko mając rodzinę, bliskich tak-
że czują się osamotnieni. Nie potrafią sobie pora-
dzić ze swoimi problemami. Doznają bezradności 
wobec barier, jakie stawia przed nimi współczesny 
świat i ludzie, którzy nie rozumieją, czym jest cho-
roba (zaburzenie) psychiczna.

Można zaryzykować twierdzenie, iż seniorzy wy-
dają „niemy krzyk” o pomoc. Nie każdy go słyszy. 
W naszym Centrum potrafimy go usłyszeć. Często 
seniorzy mówią, że dzięki nam czują się bardzo za-
opiekowani.

Nie sposób nie zauważyć, że nasze CZP „MEDi-
SON” w Koszalinie stało się cenionym ośrodkiem w 
kwestii ochrony zdrowia psychicznego.

Jakub Wacławek
asystent zdrowienia

Koszalin
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bezpieczeństwa. Tymczasem z 
powodu strachu o zdrowie swo-
je i najbliższych  ponad 50% an-
kietowanych straciło poczucie 
bezpieczeństwa, a jednocześnie 
ok. 60% osób stwierdziło, że ich 
kontakty z rodziną znacznie się 
pogorszyły. Pogorszyła się też 
ich sytuacja zdrowotna (40%) 
oraz finansowa (30%).

Dlatego od początku pan-
demii prowadzimy kampanię 
„Solidarni z Seniorami – razem 
damy radę”, która uzyskała już 
poparcie Pary Prezydenckiej RP 
oraz patronat honorowy wielu 
ministerstw i samorządów. W 
jej ramach zwiększamy świado-
mość społeczeństwa dotyczą-
cą sytuacji seniorów w dobie 
panującej epidemii, a przede 
wszystkim wspieramy odizo-
lowanych od świata seniorów 
poprzez pomoc, rzetelną infor-
mację, edukację i aktywizację. O 
to samo apelujemy do mediów 
i samorządów w Polsce. Nasza 
kampania opiera się obecnie na 
czterech filarach: Głos Seniora 
TV, Poznaj Swojego Seniora Są-
siada, Edukacyjno-Aktywizacyj-
ne Pocztowe Pakiety Wsparcia, 
Stop Korona-oszustwom w ra-
mach kampanii Stop manipu-

lacji, nie daj się oszukać i akcji 
Zwierzak Lekiem na Samotność. 
W jej ramach zorganizowano: 
wysyłkę aktywizacyjno-eduka-
cyjnych Pakietów Wsparcia do 
ponad 30 tysięcy samotnych se-
niorów, spotkania z seniorami w 
100 gminach oraz kanał telewi-
zyjny Głos Seniora TV. Od marca 
2020 do dziś wyprodukowano i 
umieszczono tam 120 progra-
mów (400 tysięcy wyświetleń). 

Wszystkie działania kampanii w 
tym czasie osiągnęły zasięg 100 
mln odbiorców.

Zapraszamy do współpracy. 
Solidarni z Seniorami – razem 
damy radę!

Łukasz Salwarowski
Prezes Zarządu

Stowarzyszenie MANKO
Międzynarodowy Instytut

Rozwoju Społecznego
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XVII FORUM PSYCHIATRII ŚRODOWISKOWEJ
 BENEFICJENTÓW, RODZIN I PROFESJONALISTÓW

„Umacnianie i zdrowienie”
„Jesteśmy częścią tego miasta”

27-28 maja 2022

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum 
Aula Nowodworska

Kraków, ul. Św. Anny 12

27 maja (piątek)

09.00 – 09.30 Rejestracja uczestników

09.30 – 10.00 Otwarcie Forum –
  Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki,  
  Prof. dr hab. Dominika Dudek, 
  Prof. dr hab.  Andrzej Cechnicki
  
  Rozdanie certyfikatów Ex-Co – 
  Przewodniczący Komisji

10.00 – 11.30 SESJA I: Przyszłość psychiatrii
  środowiskowej i reformy w Polsce
  
  Moderacja: Andrzej Cechnicki,
  Katarzyna Szczerbowska 
  
  Rene Keet – Psychiatria środowiskowa
  w Europie
  
  Maria Załuska – Reforma opieki
  psychiatrycznej w Polsce –
  nasze oczekiwania
  
  Maciej Pilecki – Oczekiwania od oddziału 
  psychiatrycznego przy szpitalu
  wielospecjalistycznym

11.30 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 13.30 Izabela Ciuńczyk – Reforma opieki
  psychiatrycznej z perspektywy
  Centrum Zdrowia Psychicznego
  w Koszalinie. Sukcesy i wyzwania
  
  Dyskusja panelowa:
  Rene Keet, Maria Załuska, Izabela Ciuńczyk,
  Artur Kochański, Maciej Pilecki,
  Katarzyna Szczerbowska

13.30 –14.00 SESJA II: Interwencje
  pozafarmakologiczne w psychiatrii 
  
  Moderacja: Dominika Dudek 
  
  Hanna Karakuła-Juchnowicz – Wartość   
  zdrowego żywienia w zdrowieniu

14.15 – 15.00 Lunch

15.00 – 16.30 SESJA III: Rola ekspertów przez doświad- 
  czenie w reformie psychiatrii
  
  Moderacja: Jacek Wciórka, Barbara Banaś
  Film Human week w Krakowie
  
  Luiza Kula – Znaczenie relacji terapeutycznej
  w pracy Asystenta Zdrowienia 
  
  Monika Syc, Anna Liberadzka i zespół ALC
  Standardy terapeutyczne – oczekiwania
  pacjentów od profesjonalistów
  
  Dyskusja panelowa: Anna Liberadzka, 
  Renata Masternak, Luiza Kula, Monika Syc,  
  Joanna Krzyżanowska,
  Michał Piętniewicz, Agnieszka Skurska

27 maja (piątek) w czasie trwania Forum goście
z EUCOMS będą zwiedzać krakowskie ośrodki Centrum

Zdrowia Psychicznego Kraków-Śródmieście
(odrębny program)

28 maja (sobota)

10:00 – 14.00  SESJA IV: EUCOMS w Krakowie
  (zaproszeni eksperci z Polski i Europy)
  
  Moderacja: Rene Keet, Artur Kochański
  
  Rozwój psychiatrii środowiskowej
  w różnych krajach Europy – wystąpienia
  przedstawicieli różnych europejskich
  krajów (po 15 min) wraz z dyskusją 

14.00 – 15.00 Lunch

15.00   Zebranie Zarządu EUCOMS
  i Polskiego Towarzystwa Psychiatrii
  Środowiskowej i Zarządu Sekcji
  Psychiatrii Środowiskowej PTP

Zgłoszenia
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 maja. Prosimy o zgłoszenia 

drogą mailową na adres sekretariatu Forum:
 Iwona Kurgan-Słyś,e-mail: Iwona.kurgan@gmail.com,

tel. 12 422 50 67


