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Słowem
wstępu

Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy Wam do rąk ko-

lejny numer czasopisma, a w 
nim wiele istotnych i ciekawych 
tematów. Przede wszystkim to 
temat dotyczący stanu systemu 
psychiatrii w ogarniętej wojną 
Ukrainie. Dlatego rozmawiali-
śmy z doktorem Jurijem Zaka-
lem z lwowskiego szpitala psy-
chiatrycznego.

Psychiatria ukraińska wyma-
ga dogłębnych reform, ale te-
raz podczas tej strasznej wojny 
cierpi szczególnie. Tam, gdzie 
były walki i okupacja są ogrom-
ne zniszczenia szpitali, rów-
nież psychiatrycznych. Wielu 
pacjentów z takich miejsc było 
ewakuowanych, zwłaszcza do 
Lwowa. Oczywiście wojna spo-
wodowała braki leków. Z wielo-
ma szpitalami, ich pracownika-
mi i pacjentami ze zniszczonych 
i okupowanych miejsc jest zni-
komy kontakt. Nie wiadomo, 
co się dzieje z niektórymi pa-
cjentami. Problemem jest rów-
nież brak żywności. Pacjenci ze 
wschodu przyjechali do Lwo-
wa wygłodzeni. Doktor Zakal 
opowiada nam, jak jego szpital 
przyjmuje ewakuowanych pa-
cjentów i dystrybuuje pomoc, 
również do innych ośrodków w 
kraju. A ta pomoc to jest jedyne 
światełko w tej wojennej ciem-
ności. 

 Leki, żywność i inne potrzeb-
ne rzeczy docierają do Ukrainy 
między innym z Polski, w której 
bardzo przeżywamy dramat 
naszych sąsiadów. Łączy nas 
jednak także współpraca i spo-
tkania odbywające się przez 

wiele wcześniejszych lat mię-
dzy Stowarzyszeniem Rozwoju 
Psychiatrii i Opieki Środowisko-
wej a ośrodkiem we Lwowie. Ta 
sieć kontaktów pomaga teraz 
organizować wsparcie. 

Na wojnie, tyle że innej, był 
też bohater książki – nasz ko-
lega ekspert przez doświadcze-
nie – której recenzję znajdziecie 
Państwo kilka stron dalej.

Inny nasz kolega wolontaryj-
nie pracował na krakowskim 
dworcu, gdzie masowo docie-
rali od lutego tego roku ukra-
ińscy uchodźcy wojenni. Kryzy-
sy psychiczne różnego rodzaju 
są i będą odpowiedzią na taką 
traumę. Kiedy i jak ten koszmar 
się skończy – nie bardzo wiemy. 
Wtedy jednak nastanie czas od-
budowy – doktorowi Zakalowi 
marzy się psychiatria zorgani-
zowana lokalnie, bliżej pacjen-
ta. Oddajmy się marzeniom i 
zobaczymy, że tam działają or-
ganizacje samopomocowe pa-
cjentów, że pracują asystenci 
zdrowienia, że ludzie dzielą się 
swoimi historiami zdrowienia, 
że działają centra seniora. Jak 
się przekonają Państwo pod-
czas tej lektury, to działa w Kra-
kowie – i niech rozwija się dalej 
i rozprzestrzenia. Można tylko 
życzyć Ukrainie zwycięstwa, by 
opatrzyć rany i zacząć odbudo-
wę.

Redaktor Naczelna
Monika Anna Syc
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W obliczu rosyjskiego bar-
barzyństwa empatia i soli-
darność, braterska gościn-
ność okazana przez polskie 
społeczeństwo wypędzo-
nym, samorządy i budzenie 
międzynarodowej wrażliwo-
ści na zbrodnie ludobójstwa 
przez nieustające wysiłki 
polskiego Premiera i Prezy-
denta znajdują powszechny 
szacunek. Polscy psychiatrzy 
i psychoterapeuci pomagają 
osobom, które przeszły naj-
cięższe i wielorakie traumy. 
Mało jest wiedzy o tym, jak 
szeroko była rozwinięta pol-
sko-ukraińska współpraca w 
obszarze zdrowia psychicz-
nego w ostatnich dziesię-
cioleciach poprzedzających 
wojnę.  

Po roku 1990 w różnych 
aktywnościach organizowa-
nych przez ośrodki psychia-
tryczne w Krakowie (prof. 
Adam Szymusik), Warsza-
wie (dr Maria Pałuba) i Opo-
lu (dr Krzysztof Nazimek) 
oraz przez Stowarzyszenie 
na rzecz Rozwoju Psychia-
trii i Opieki Środowiskowej 
z Krakowa wzięło udział po-
nad tysiąc pracowników psy-
chiatrii różnych zawodów. 
Finansowaliśmy ich udział 
w sympozjach, szkoleniach, 
stażach w polskich ośrod-
kach, wizytach studyjnych, 
wspólnych sympozjach w 
Niemczech, w polsko- ukra-
ińskich projektach współ-
pracy, które doprowadziły 
do przetłumaczenia przez 
dr Jurija Zakala ze Lwowa 
(wywiad w tym numerze) re-
alizowanego w Polsce Naro-

dowego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego celem 
jego implementacji w Ukra-
inie.  Szczególnie rozwinięty 
był program współpracy ze 
Lwowem, partnerskim mia-
stem Krakowa.  Organizowa-
no szkolenia dla setek osób 
w zakresie terapii zajęciowej 
i psychiatrii środowiskowej, 
w której uczestniczyli leka-
rze, psycholodzy i pielęgniar-
ki ze szpitala w Kulparkowie 
we Lwowie, a później z całej 
Ukrainy. Zdjęcie na okładce 
dokumentuje takie właśnie 
szkolenie prowadzone przez 
krakowską grupę. 

Już w 1990 roku została 
nawiązana przez dr Marię 
Pałubę współpraca pomię-
dzy Szpitalem w Tworkach a 
dwiema klinikami i Szpitalem 
Psychiatrycznym we Lwowie. 
Początkowo w ramach pro-
jektu „Wschód-Wschód” Fun-
dacja im. Batorego, Szpital 
w Tworkach i Towarzystwo 
„Amici di Tworki” zorganizo-
wano 6 dziesięciodniowych 
warsztatów o terapii zaję-
ciowej i psychiatrii środowi-
skowej w Warszawie. Tylko 
w latach 1990-2003 koledzy 
z  Ukrainy wzięli udział w 
Tworkach w 13 sympozjach 
poświęconych psychiatrii 
środowiskowej, a z  rozma-
itych szkoleń skorzystało 
ponad 200 osób, głównie z 
zachodniej Ukrainy. Maria 
Pałuba, która koordynowała 
całą współpracę, organizo-
wała również pomoc ma-
terialną dla obu lwowskich 
klinik (sprzęt do oddziałów, 
pracowni terapii zajęciowej 

oraz Klubu Pacjenta). Później 
ta pomoc popłynie również 
strumieniem z Opola i Kra-
kowa.

22 września 2000 roku 
podczas wizyty studyjnej 
opolskiego szpitala we Lwo-
wie Krzysztof Nazimek, Alek-
sander Filtz i  Jurij Zakal pod-
pisują umowy partnerskie.  
Od tego czasu odbywają się 
systematyczne spotkania w 
Polsce i w Ukrainie oraz kon-
ferencje, staże i wizyty stu-
dyjne w szpitalach w Opolu i 
Branicach dla przedstawicieli 
administracji szpitali ze Lwo-
wa, Mikołajowa, Iwano-Fran-
kiwska (Stanisławów), Łucka, 
Tarnopola, Odessy, Kijowa, 
Charkowa, Doniecka. Dyrek-
tor Krzysztof Nazimek oso-
biście jeździ dzisiaj z trans-
portami humanitarnymi do 
Lwowa. 

Jeszcze wcześniej, od roku 
1994, po wizycie we Lwowie 
profesora Adama Szymusika 
z zespołem Krakowskiej Kli-
niki Psychiatrycznej zorgani-
zowanej przez Jurija Zakala, 
Nadię Doliszną i Andrzeja 
Cechnickiego rozpoczyna się 
trwająca blisko 20 lat nieprze-
rwana współpraca pomię-
dzy Lwowem i Krakowem, 
do której dołączy później z 
szerokim programem szpi-
tal im. Babińskiego. W 2002 
roku współpraca rozsze-
rza się o umowę pomiędzy 
Stowarzyszeniem na Rzecz 
Rozwoju Psychiatrii i Opieki 
Środowiskowej w Krakowie 
(A. Bielańska, A. Cechnicki) a 
Galicyjskim Towarzystwem 
Psychiatrycznym we Lwowie 

Ukraino – jesteśmy z Tobą od lat
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(Jurij Zakal). W kolejnych la-
tach działania edukacyjne 
rozszerzają się na współpra-
cę z całą Ukrainą. W 10-tygo-
dniowych stażach z psychia-
trii środowiskowej w kilku 
ośrodkach w Krakowie biorą 
już udział osoby ze Lwowa, 
Odessy, Doniecka i Charko-
wa. Przez wszystkie te lata 
gościny udziela im „Pensjo-
nat u Pana Cogito”. W 2006 
przeniesiono z Krakowa do 
Lwowa tradycję Dnia Solidar-
ności z Osobami Chorującymi 
na Schizofrenię. W 2007 roku 
Szpital im. Babińskiego (dyr. 
Anna Przewłocka) wspólnie 
z polskim Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych reali-
zuje projekt przeciwdziałania 
gruźlicy w szpitalu w Kulpar-
kowie (m.in. funduje aparat 
rentgenowski „Siemensa”). 
W 2006, 2009 i 2011 roku w 
ramach programu RITA (Pol-
sko-Amerykańska Fundacja 
Wolności) Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Psychiatrii i 
Opieki Środowiskowej roz-
budowało wcześniejszy pro-
gram edukacyjny. W kolej-
nych latach osoby z różnych 
szpitali z Ukrainy odbywają 
dwu tygodniowe staże po-
znając praktycznie program 
psychiatrii środowiskowej w 
Krakowie. We Lwowie zor-
ganizowano 4 konferencje 
naukowe, każdą z  udziałem 
ok. 160 osób. W 2011 Stowa-
rzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Psychiatrii i Opieki Środowi-
skowej (28.09.2011) podpi-
sało kolejne porozumienie 
ze „Społeczną Organizacją 
PLECY” działającą przy pierw-
szym we Lwowie oddziale 
miejskim. W ramach współ-
pracy z Katedrą Psychiatrii 

koledzy z Ukrainy uczestni-
czyli m.in. w 18 konferen-
cjach poświęconych chorobie 
afektywnej dwubiegunowej 
w Zakopanem.

Od 1995 roku następuje 
równolegle włączanie part-
nerów ukraińskich do współ-
pracy polsko-ukraińsko-nie-
mieckiej. Od sympozjum 
PNTZP w Rybniku pt.: „Od 
pacjenta do osoby” rozpoczął 
się regularny udział kolegów 
z Ukrainy w 17 sympozjach w 
Polsce i w Niemczech.  Dalsza 
ich intensyfikacja nastąpiła 
podczas międzynarodowe-
go polsko-niemiecko-ukraiń-
sko-izraelskiego sympozjum 
we Lwowie w 2005 roku pt. 
,,Psychiatry - Past - Present - 
Future”. Na zakończenie tego 
sympozjum, podczas które-
go dyskutowano kwestię róż-
nych dróg reformy psychia-
trii w krajach – uczestnikach 
sympozjum, uchwalono „list 
intencyjny” do rządu ukraiń-
skiego mający na celu wspie-
ranie Ukrainy przy realiza-

cji reformy psychiatrii. Aby 
to było możliwe, punktem 
ciężkości w edukacji prowa-
dzonej przez wszystkie trzy 
ośrodki (Warszawa, Kraków, 
Opole) był środowiskowy 
model psychiatrii, edukacja 
administracji  szpitali ukraiń-
skich oraz terapia zajęciowa. 

Tak, w wielkim skrócie, 
wróciliśmy do kilku wybra-
nych wspomnień z począt-
ków naszej wspólnej drogi, 
aby zaznaczyć,  że nie tylko 
dzisiaj w chwilach wyjątko-
wej próby, ale już od ponad 
30 lat tworzą się bliskie więzi 
i przyjaźnie pomiędzy ukraiń-
skimi i polskimi psychiatrami 
i terapeutami. Dzisiaj może-
my powiedzieć „Polonia sem-
per fidelis”.

prof. dr hab. Andrzej Cechnicki
Zakład Psychiatrii

Środowiskowej Katedry
Psychiatrii CMUJ

Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Psychiatrii

i Opieki Środowiskowej
Kraków
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Redakcja (dalej Red.): Jak jest zbudowany 
system psychiatrii w Ukrainie, jak on działa? 

dr Jurij Zakal: Ważnym momentem było 
odłączenie się Ukrainy od Związku Sowiec-
kiego, kiedy psychiatria miała taki charakter 
dysydencki. Potem, za sprawą różnych ini-
cjatyw i stowarzyszeń psychiatrów, przyjęli-
śmy w Ukrainie ustawę o pomocy psychia-
trycznej. I od tego czasu, a było to w 2000 
roku, zaczęła się inna psychiatria. Sytuacja 
rozwijała się bardzo powoli, bo raczej ta 
psychiatria w dużych szpitalach była popu-
larna, psychiatria środowiskowa się jeszcze 
nie rozwijała, bo nie było tego w planach na-
szego rządu. Po waszych doświadczeniach w 
Polsce przetłumaczyłem NPOZP dla naszych 
kolegów w Ukrainie. Potrzebne jest jednak 
zrozumienie przez polityków i rząd, że psy-
chiatria nie może być na ostatnim miejscu, 
bo pamiętajmy, że chorzy psychicznie i upo-
śledzeni byli zawsze na końcu kolejki. Zabie-
galiśmy o pieniądze dla naszego programu. 
Potem stworzyliśmy w gabinecie ministrów 
dokument wskazujący na kierunki rozwoju 
systemu ochrony zdrowia psychicznego do 
2030 roku, w zgodzie z nurtem europejskim 
i światowym. Na początku wprowadzania w 
Ukrainie reformy mieliśmy problem z duży-
mi szpitalami, gdyż tam opłacane było le-
czenie tylko tego przypadku, kiedy pacjent 
przybył do szpitala i z niego się wypisał. Na-
tomiast ta część pacjentów, która była i jest 
przewlekle chora, przebywa w tych szpita-
lach psychiatrycznych, bo system pomocy 
nie pozwala przekazać tych pacjentów, któ-
rzy nie potrzebują już takiego aktywnego 
leczenia do innych struktur – ci przewlekle 
chorzy pacjenci nie otrzymywali finansowa-
nia w taki sposób jak inni pacjenci, którzy le-
czyli się tam do miesiąca. Niektóre szpitale 
psychiatryczne zatem praktycznie nie miały 
pieniędzy na utrzymanie personelu i tak da-
lej. Potem już udało się zmienić tę sytuację 
i otrzymywać finansowanie. Ale nawet dziś 

rozwój psychiatrii środowiskowej, w tym 
pomocy ambulatoryjnej, jest bardzo trud-
ny i nie przebiega tak szybko, żeby psychia-
tria stacjonarna, czyli duże szpitale mogły 
pacjentów przekazać do dalszych struktur, 
żeby oni nie siedzieli w tych szpitalach psy-
chiatrycznych. Służby socjalne w Ukrainie 
też nie są gotowe do tego. To wymusza za-
trzymanie tych pacjentów w szpitalach psy-
chiatrycznych, bo oni po prostu nie mogą 
sobie dać rady poza szpitalnymi murami.

Red.: A czy u Państwa działają ambula-
toria, gdzie pacjent, po wyjściu ze szpitala, 
mógłby chodzić i leczyć się dalej?

dr Jurij Zakal: Do wojny w każdym szpi-
talu ogólnym w powiecie byli psychiatrzy, 
którzy mogli ambulatoryjnie pomóc, ale je-
śli ktoś potrzebował jakiejś stacjonarnej, 
krótkiej pomocy, to trzeba było jechać aż do 
Lwowa na przykład, do Kulparkowa, co też 

Przetrwać, wygrać i odrodzić się!
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Wywiad z dr. Jurijem Zakalem – lekarzem psychiatrą, zastępcą dyrektora
do spraw lecznictwa z Lwowskiego Obwodowego Klinicznego Szpitala

Psychiatrycznego w Kulparkowie
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jest niezbyt przyjemną drogą dla pacjentów. 
Nie ma tam żadnej możliwości dziennego 
pobytu, jeżeli to jest sto kilometrów od Lwo-
wa, to trzeba te sto kilometrów jechać, żeby 
w szpitalu mieć poradę czy poleżeć kilka dni 
czy tydzień, ale to jest duży szpital i to znów 
jest droga do stygmatyzacji.

Mamy w planach rozwój psychiatrii pod ką-
tem perspektywy pacjenta, pomocy lokalnej, 
środowiska domowego, odchodzenia od du-
żych szpitali. Według tej koncepcji pieniądze 
powinny iść zatem za pacjentem tam, gdzie 
on był, do domu czy do miejsca, gdzie miał 
możliwość pobytu. Gdyby nie wojna, to sytu-
acja naprawdę mogłaby iść w tym kierunku.

Red.: Jak wygląda sytuacja z odpłatnością 
za leki psychiatryczne w Waszym kraju?

dr Jurij Zakal: Była pewna liczba leków, 
którą można było kupić na refundację, ale 
ten spis nie był na tyle szeroki, żeby można 
było powiedzieć „idź sobie do domu, wszyst-
ko tam na ciebie czeka” i tak dalej. I my mo-
żemy wypisać pacjenta, ale dokąd pójdzie? 
Czy jest ktoś, kto mu pomoże, czy może 
on będzie chodził po ulicy i prosił o jedze-
nie? Często było tak, że wypisywaliśmy daną 
osobę, która za kilka godzin wracała, by jej 
w szpitalu dano leki. W szpitalu jest im bez-
pieczniej niż poza szpitalem. Ale ja bym po-
wiedział, że to nie jest dobrze, życie ma być 
w domu.

Red.: Chodzi o to, żebyśmy wracali do 
domu do zdrowia, do życia, do pracy, do ro-
dziny.

dr Jurij Zakal: Tak, i ta część koncepcji, ten 
powrót pacjenta do życia społecznego jest 
jeszcze u nas niezorganizowany.

Red.: U nas też trwają zmiany, i wiele jesz-
cze jest do zrobienia.

dr Jurij Zakal: Ale jest duża, duża różni-
ca. Spotkałem się z profesorem Cechnickim 
pierwszy raz w 1994 roku. W Krakowie by-
łem już co najmniej kilka razy, znam Cogito.

Ja rozumiem teraz, jak ciężko wam jest w 
tej sytuacji, kiedy macie tak dużo uchodźców 
i to tylko jest początek problemu, bo niektó-
rzy powrócą do Ukrainy, ale myślę, że jakaś 
ich część pozostanie. Zaczną się problemy 
psychologiczne i psychiatryczne.

Ale chcę powiedzieć, że pierwszym, kto się 

naprawdę rzucił na pomoc Ukrainie, jest na-
ród polski. Na każdej platformie my każde-
mu mówimy, że to są bracia i siostry nasze i 
bardzo dziękujemy, każdy Ukrainiec.

Red.: Jaka jest teraz sytuacja opieki psy-
chiatrycznej w warunkach wojennych? I jakie 
są teraz potrzeby ukraińskich ośrodków psy-
chiatrycznych?

dr Jurij Zakal: 24 lutego zaczęła się wojna i 
ten pierwszy tydzień, dziesięć dni to była tyl-
ko panika i strach, cały system nie pracował 
tak, jak powinien, jak w pokojowych czasach. 
Ale w jakimś stopniu wszystkie jednostki 
medyczne i psychiatryczne jakoś reorgani-
zowały się, przystosowały się do tego i za-
częły pracować. Najgorsza sytuacja była na 
wschodzie, w Czernihowie, Charkowie, gdzie 
była totalna okupacja i personel z pacjenta-
mi żyli do trzech tygodni w piwnicach, nie 
mieli prądu i gotowali jedzenie koło szpitala 
na drogach. Potem sytuacja w Chersoniu – 
bardzo trudna, gdzie było 500 pacjentów (w 
Czernihowie 300), tam nie było dostępu do 
tych pacjentów, nie mogliśmy im dostarczyć 
leków, byli otoczeni. I wtedy ja poprosiłem 
Rzecznika Praw Obywatelskich i kolegów o 
zielone korytarze i ewakuację pacjentów z 
tych szpitali na wschodnich terenach Ukra-
iny. I to jest po prostu jakiś cud, że za kilka 
dni do szpitala we Lwowie przywieźli 220 
pacjentów z Charkowa, potem z miejsca 
w regionie donieckim też 200 pacjentów, z 
nich 60 pacjentów zabrali do Włoch, a 140 
do Litwy. W Kulparkowie od początku woj-
ny mniej więcej 1200 osób przeszło przez 
nasz szpital i teraz są oni tutaj. Ambulatoryj-
na pomoc to było mniej więcej 1500 osób. 
Nasi koledzy psychiatrzy, psychologowie 
pracują też na dworcu we Lwowie, gdzie jest 
zorganizowana pomoc dla uchodźców, w 
tym psychiatryczna. Wojna zrujnowała wie-
le szpitali, praktycznie likwidowana była po-
moc ambulatoryjna. W tych schronach jed-
nak pacjenci mogli przeżyć. Ale nie wiemy 
nic o losie pacjentów, którzy byli wypisani, 
czy nie byli w szpitalach. Nie wiemy, gdzie 
oni są. W tej sytuacji działają wolontariusze 
i jeśli oni widzą, że pacjent ma jakieś zabu-
rzenie psychiczne, psychologiczne, poma-
gają środowiskowo. Działa dużo telefonów, 
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gorących linii, i w taki sposób najpierw zor-
ganizowaliśmy ewakuację tych pacjentów i 
ocaliliśmy ich, do Lwowa ewakuowano naj-
więcej ludzi. Są wolontariusze, którzy pracu-
ją w takiej sferze, nie zawsze kontrolowanej. 
Ale od razu próbują pomóc, bo tam są też 
leki i mogą poprosić psychiatrę czy psycho-
loga do pomocy na miejscu, a gdy zaburze-
nie jest ostre, to możliwa jest hospitalizacja 
w szpitalu psychiatrycznym. U nas mamy na 
dzień dzisiejszy też rezerwę, bo oczekujemy 
na falę ewakuacji z południowych i wschod-
nich części kraju, gdzie sytuacja jest bardzo, 
bardzo trudna. Z Chersoniem nie mamy już 
kontaktu. Ale czasami mamy kontakt telefo-
niczny, tylko boimy się o naszych kolegów, 
bo nie wiadomo jak to z nimi może być teraz. 
Do innych szpitali przekazujemy ze Lwowa 
pomoc humanitarną, leki, odzież, różne rze-
czy, które są potrzebne tam. Jak przyjechali 
pacjenci tutaj, do Kulparkowa, do Lwowa, to 
od razu koledzy z Polski po prostu zawalili 
nas materacami i innymi rzeczami, środka-
mi sanitarnymi, to pomogło nam tę sytuację 
wytrzymać. Teraz pomoc dostarczana jest 
już regularnie i robimy rzędy łóżek na wypa-
dek, gdyby trzeba było jeszcze kogoś przyjąć. 

Dzięki tej pomocy mamy dość łóżek, in-
nych środków, jedzenie, działają też koledzy, 
wolontariusze z Ukrainy, zatem pacjenci 
mają dobry pobyt, są najedzeni, mają lepiej. 
Prawdę mówiąc, to szpital psychiatryczny 
potrzebuje leków do iniekcji, o długim czasie 
uwalniania. Bo jeżeli wypisujemy pacjenta 
do domu i nie mamy gwarancji, że on otrzy-
ma to leczenie poza szpitalem, to lepiej, je-
żeli jest taka potrzeba, zrobić tę iniekcję tu-
taj w szpitalu i mamy takie farmakologiczne 
podtrzymanie dla pacjenta, na jakiś czas. Na 
razie szpital pracuje jak psychiatryczny hub, 
nie tylko z pomocą humanitarną, ale z po-
mocą dla wszystkich, którzy jej potrzebują. 
Nie ma różnicy. 

Jeżeli można by było porównać Lwów i 
Czernihów, to kolega z Czernihowa na liście 
potrzeb napisał o gwoździach, młotkach, bo 
tam wszystko było zrujnowane. Ale jeżeli 
mówimy o lekach dla szpitali psychiatrycz-
nych w Ukrainie, najbardziej potrzebują le-
ków w ampułkach oraz leków iniekcyjnych, 

długoterminowego działania. Ponadto je-
dzenie, pościel. My w Kulparkowie już mamy 
mniej więcej te warunki zapewnione. Te-
raz, jako że spotykamy się co drugi tydzień 
z kolegami psychiatrami z Polski i mówimy 
o tych potrzebach, o zmianach i tak dalej, 
to mniej więcej w Ukrainie z lekami w nie-
których szpitalach jest dobrze, w niektórych 
można to jeszcze poprawić. Problem w tym, 
że jeżeli potrzebują leków, to trzeba skupić 
się na tych formach, które najbardziej będą 
potrzebne cały czas. I my mówimy, że le-
piej szybko wyleczyć pacjenta i wypuścić go 
domu, jeżeli ma dom. Żeby w tej sytuacji nie 
zatrzymywać ludzi w szpitalach psychiatrycz-
nych, jeśli nie potrzebują tego.

Red.: Czyli ta pomoc jest na razie wystar-
czająca?

dr Jurij Zakal: Na razie można powiedzieć, 
że 70% szpitali psychiatrycznych w Ukrainie 
już ma to, co potrzebne. Ja nie mówię o tych 
szpitalach, które są na okupowanych teryto-
riach, bo my nie wiemy, co tam jest. Ale tam, 
gdzie zaczęło już się życie, jak w Czernihowie, 
kiedy Rosjanie odeszli, to prąd, woda już jest, 
jeszcze otrzymali od nas ze dwa razy tam po-
moc, którą my przesłaliśmy z Polski do nich. 
Jeżeli mówimy o Kulparkowie, to dla nas naj-
ważniejszy teraz jest cały czas transport, bo 
my przez długi czas będziemy takim hubem. 
Nasz szpital w Kulparkowie ma być bardzo 
samodzielny i musimy wszystko załatwić, to 
jest nasza odpowiedzialność. Żebyśmy byli 
mobilni, mogli podjechać i przywieźć pacjen-
ta, dlatego nam potrzeba karetki, bo nasze 
pojazdy zabrali na front, ambulansu czy ja-
kiegoś minivanu, co sprawi, że nasz system 
we Lwowie będzie bardzo skuteczny. Za-
daniem dla psychiatrii jest teraz szybkość i 
dostępność pomocy. Żebyśmy mogli przyje-
chać do tego miejsca, gdzie nas potrzebują, 
to nie ma znaczenia, czy to jest w okolicy, czy 
to jest dworzec, czy to jest szpital ogólny, ale 
my musimy być samodzielni, tak, aby móc 
spokojnie i szybko tę pomoc zapewnić.

Red.: Czy leki dostają Państwo z Polski, czy 
też z innych krajów?

dr Jurij Zakal: Są trzy poziomy pomocy 
z lekami. Pierwszy poziom to współpraca 
międzypaństwowa ministerstw. Jeżeli je-
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den szpital ma leki, to inny może nie mieć 
i w tej sytuacji ministerstwo ma jakąś kartę 
potrzeb w Ukrainie i może wtedy dostarczyć 
te leki. Następny poziom to jest współpra-
ca między stowarzyszeniami – NGO, dzięki 
której my możemy spokojnie pracować, nie 
pytając jaka jest sytuacja na poziomie mini-
sterstwa, my wiemy może nawet lepiej, cze-
go potrzebuje pacjent, nie tylko w szpitalu, 
ale i w domu. To jest bardzo ważna rzecz, 
bo możemy przez wolontariuszy zadbać o 
te potrzeby, nie czekamy na ministerstwo. I 
trzeci poziom, jak na przykładzie Kulparko-
wa, partnerstwa między szpitalami, kiedy 
możemy to partnerstwo wykorzystać dla 
wsparcia konkretnego szpitala, jak również  
zapewnić potrzebną pomoc techniczną czy 
gospodarczą.

Red.: A w jaki sposób pacjenci przeżywają 
obecną sytuację?

dr Jurij Zakal: Można powiedzieć, że sytu-
acja jest różna. Jeżeli mówimy o tych pacjen-
tach i tych ludziach, którzy jechali kilka dni 
w pociągu z regionów wschodnich i potem 
wychodzili na dworcu we Lwowie, to dla nich 
było to jak ocalenie, przeżycia, które opowia-
dali sprawiały, że ludzie płakali. Kiedy mówi-
my o pacjentach psychiatrycznych, którzy 
przyjechali, to byli oni bardzo zmęczeni i wy-
głodzeni. Nawet ci, którzy odjechali potem 
do Włoch i do Łotwy, to brali sobie chleba 
do kieszeni na drogę, bo byli głodni. To jest 
zbrodnia wojenna, nie tylko wobec cywilów, 
ale wobec pacjentów psychiatrycznych, i my 
o tym głośno mówimy, że trzeba wyjaśnić to 
wszystko, pisać o tym, bo myślę, że porów-
nanie tego do wydarzeń drugiej wojny świa-
towej jest możliwe; teraz to wszystko powta-
rza się, tylko może w innych okolicznościach. 

Red.: Jak Pan doktor widzi przyszłość psy-
chiatrii w Ukrainie?

dr Jurij Zakal: Najpierw musimy powie-
dzieć sobie, że wojna musi się skończyć zwy-
cięstwem Ukrainy, Polski i świata demokra-
tycznego. Myślę, że Ukraina przejdzie trudną 
drogę i po tym zwycięstwie zajmie to nam 
dużo czasu, ale Ukraina będzie absolutnie 
inna i wszystko, co zostało po Związku Ra-
dzieckim, będzie zrujnowane. Będzie taki 
plan Marshalla dla Ukrainy, który da moż-

liwość, by i psychiatria się odrodziła. Moje 
marzenie jest takie, że z pomocą zbuduje-
my niewielkie, nieduże, bardzo zbliżone do 
pacjentów ośrodki pomocy psychiatrycznej, 
jak to jest w Niemczech, jak to jest w Polsce, 
jak to jest w innych krajach, żeby ta ogrom-
na stygmatyzacja, jaka pozostała w spadku 
po Związku Radzieckim już odeszła w prze-
szłość na zawsze. Druga sprawa to zmiana  
koncepcji pomocy psychiatrycznej w kierun-
ku rozwoju psychiatrii środowiskowej.  To 
trzeba pilnie robić, bo szpitale będą, ale ich 
rola w pomocy nie powinna być zbyt duża. 
Tak ja to widzę. I jeszcze jedna rzecz będzie 
ważna: poziom aktywności różnych organi-
zacji, rodzin pacjenckich powinien być o wie-
le większy.

Red.: Czy są jakieś organizacje pacjentów?
dr Jurij Zakal: One są, ale nie mają takiej 

gotowości do przyjęcia różnych decyzji pań-
stwowych i innych. Ja myślę, że ilość takich 
organizacji musi być co najmniej kilka razy 
większa. Ich zdanie musi się bardziej liczyć, 
by mogły uczestniczyć w podejmowaniu de-
cyzji co do psychiatrii. Może zorganizujemy 
pacjentów w organizacje pozarządowe i bę-
dziemy mieli partnerstwo?

Red.: Dziękujemy bardzo za wywiad. 
dr Jurij Zakal: Dziękuję, to było wspaniałe 

spotkanie.

wywiad przeprowadzili
Monika Anna Syc

Michał Piętniewicz
Andrzej Karpiel
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Drodzy Przyjaciele!
Wojna nadal trwa, ale nasz 

cel pozostaje taki sam – prze-
trwać, wygrać i odrodzić się!

Dzisiaj musimy być wol-
ni, niezłomni i zjednoczeni 
z całym światem i z Europą. 
Ukraina to naród Wojowników 
Światła, który wie jak walczyć i 
wygrywać.

Ukraińcy kochają pokój i swój 
kraj, starają się tworzyć i cie-
szyć, śpiewać i świętować. Wie-
rzymy, że przed Ukrainą i jej lu-
dem jest wspaniała i szczęśliwa 
przyszłość, ale żeby to osiągnąć 
wszyscy musimy ciężko praco-
wać. 

Wojna trwa już więcej niż 
dwa miesiące. Wytrzymujemy 
te wszystkie dni, które są uda-
nym testem naszej militarnej, 
psychologicznej, narodowej i 
indywidualnej odporności i toż-
samości. 

Mnóstwo rodzin doświadcza 
rozłąki! To jest ogromny stres i 
wyzwanie dla dzieci, dorosłych i 
szczególnie dla starszych ludzi. 
Musimy jednakże wytrzymać i 
żyć dalej, wspierać rodziców i 
rodziny, aby mogli wychowy-
wać swe dzieci i zabezpieczyć 
przyszłość dla kolejnych poko-
leń wolnych Ukraińców.

Teraz jesteśmy świadkami 
zbrodni wojennych, niewyobra-
żalnych okropności, ale jed-
nocześnie musimy zachować 
zdrowie psychiczne, by poma-
gać ofiarom, wspierać dzieci i 
ich rodziców. Odporność psy-
chiczna jest bardzo ważnym ele-

mentem tego zadania i musimy 
się jednoczyć na rzecz rozwoju 
programów psychospołecznej 
rehabilitacji, destygmatyzacji i 
zwalczać przymusowe hospita-
lizacje i izolację pacjentów psy-
chiatrycznych. 

Ponad 1,4 miliona ludności 
Ukrainy to uchodźcy wewnętrz-
ni, a ponad 200 tysięcy z nich 
jest we Lwowie. Od początku 
rosyjskiej agresji Lwowska Klini-
ka Psychiatryczna przyjęła oko-
ło 300 pacjentów ze wschodniej 
Ukrainy na leczenie stacjonar-
ne i około 1500 na leczenie nie-
stacjonarne.

23 marca 2022, 220 pacjen-
tów zostało ewakuowanych 
ze szpitala psychiatrycznego 
w Charkowie do nas do Lwo-
wa. 25 marca 2022 kolejnych 
62 pacjentów z psychiatrycz-
no-neurologicznego ośrodka 
szkolnego w Bachmut zostało 

List ze Lwowa
ewakuowanych do naszego 
szpitala. Obecnie w naszym 
szpitalu jest 845 pacjentów.

Nie wiemy jak długo jeszcze 
potrwa ta wojna, ale wiemy 
dokładnie co zrobimy po na-
szym zwycięstwie i co zrobimy 
razem, żeby zadbać o zdrowie 
psychiczne Ukraińców.

Wierzymy, że temu piękne-
mu szpitalowi w Kulparkowie, 
który w maju tego roku będzie 
miał 147 lat, jego pacjentom i 
personelowi przeznaczone jest 
szczęście w dobrze prosperują-
cej,  niepodległej Ukrainie. 

Chwała Ukrainie i jej Bohate-
rom!

dr Jurij Zakal 
wiceprzewodniczący

Stowarzyszenia
Psychiatrów Ukraińskich
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Kiedy patrzę na obrazy z miast Ukrainy, 
wszystko wydaje się tak nierealne…, a jest tak 
boleśnie realne. Pracując w Kijowie dobrych 8 
lat temu doświadczyłam tego okresu, kiedy w 
Kijowie na Majdanie były walki mieszkańców 
miasta i żołnierzy z przysłanymi przez ówcze-
sne władze siły Berkutu, wyspecjalizowanej 
jednostki ówczesnej milicji ukraińskiej pod-
ległej Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. 
Podczas Euromajdanu w latach 2013–2014 
Berkut brał bezpośredni udział w pobiciach, 
torturach i zabójstwach protestujących. 
W sumie w ciągu kilku dni krwawych starć 
zginęło około 100 osób, a ponad 500 zostało 
rannych. Winni do dziś nie zostali osądzeni. 
I tak zaczęła się ta wojna, która trwa do dzi-
siaj, już bez ukrywania właściwego sprawcy.

Czy dzisiejsi zbrodniarze będą osądzeni? 
Może jakaś część z nich? Zaś władcy, okrutni, 
bezwzględni, codziennie wydający rozkazy i 
ci, co bezpośrednio zabijają, gwałcą, torturu-
ją…? Dzisiaj liczy się zabitych w tysiącach, 
agresorem jest dobrze znany Polakom rosyj-
ski „car” – prezydent/terrorysta wraz ze swo-
ją ekipą. Odżywają opowiedziane historie 
naszych rodziców, babć, jak „ruscy” wyzwala-
li nasz kraj w 1945 roku. Wracają wspomnie-
nia wojny, kiedy Niemcy także wyniszczali 
Polskę, nasz naród i naród żydowski… 

Mam koleżankę, która przez cały czas woj-
ny mieszka w Kijowie. Jest psychologiem, 
ale też jest utalentowaną krawcową – szyła 
artystyczne, kolorowe sukienki dla młodych 
kobiet, dorabiając sobie do zawodu psycho-
loga. Ma starszą matkę, której nie chciała 
zostawić i wyjechać jak inni. Od czasu kiedy 
wojna się zaczęła, przeszła przez różne emo-
cjonalne stany; od poczucia kompletnego 
psychicznego rozbicia, przez depresję do 
gniewu. Doświadczając traumy, widząc ją, 
słysząc opowieści ludzi. Ostatnio czuła się le-
piej, twierdząc, że się zaadaptowała do woj-
ny, do aktualnej sytuacji. Opowiedziała wzru-
szającą historię – mieszkańcy Kijowa sadzą 
w miejscach po okopach i wokół nich kwiaty 
i różne kolorowe krzewy. Zakłady zajmują-

ce się kształtowaniem krajobrazu posadziły 
wszędzie kwiaty wokół rowów i na rabat-
kach. Podobnie mieszkańcy Kijowa wszędzie, 
gdzie tylko było miejsce, wokół domów, na 
balkonach. Nowe życie wiosną – odrodzimy 
się, przetrwamy. Ona mi napisała „to jest 
metafora mojego życia teraz – okopy i świeże 
kwiaty, wojna i życie”. Niczego nie można być 
pewnym, tylko tego, że kwiaty kwitną. Ona 
pracuje jako wolontariusz pomagając innym 
– tym, co wracają, przesiedleńcom, dbając 
o różne mieszkania, aby można było w nich 
mieszkać. Ostatnio pomagała znaleźć leka-
rza dla 25-letniego mężczyzny, któremu gro-
ziła amputacja ręki. Udało się w Niemczech. 
I to są te okruchy codziennej nadziei, że lep-
sze życie powróci, koszmar wojny minie. 

Często mówimy o nadziei przy procesie 
zdrowienia – jak bardzo to jest ważne, żeby 
odbudować nadzieję, że choroba przeminie. 
Nadzieja daje siłę do przetrwania, do walki. 
Nadzieję też niosą inni, ich wiara, że będzie 
lepiej. Mamy ich wokół siebie i oni przy nas 
trwają… Można zdrowieć! Rany można le-
czyć! Jak my możemy wspierać i dawać na-
dzieję naszym sąsiadom, którzy mieszkają 
w bardziej lub mniej zniszczonych miastach 
i wsiach? Wiemy, co możemy robić tutaj, w 
Polsce – leczyć rannych, udostępniać miesz-
kania, zatrudniać, BYĆ przy nich i słuchać tych 
wstrząsających opowieści. I poprzez swoje 
rodzinne doświadczenia dawać nadzieję, że 
wojna przeminie i codzienność wróci. Dla 
tych, co trwają tam, ważne, aby być w kon-
takcie, nie oswajać się z wojną, nie zapomi-
nać, że dla nich wojna ciągle przynosi nowe 
straty, rany, upokorzenia… Bądźmy im wierni 
myślą, spotkaniem w rozmowie, bliskością. 
Cierpliwie…

 Anna Bielańska 
psycholog kliniczny i psychoterapeuta, 

Przewodnicząca Zarządu
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii

i Opieki Środowiskowej
Kraków

Kwiaty Kijowa
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Terapia

Uwielbiam rozmowy z psychologiem  
Znawcą dusz 
Który mówi że kochać  
To znaczy  
Nie nienawidzić  
Nie być obojętnym  
Mieć Boga w sercu  
I szanować bliźnich  
 
Gdzieś w przestworzach  
Policzone są nasze zachowania 
I każdy postępek  
Dobry czy zły  
 
Schodami wychodzę z domu  
I idę przez wieś  
Każdemu mówiąc „Dzień dobry!" 
Ze wzajemnością  
 
Naczelnym moim hasłem: 
„Miłujmy się!" 
Więc rozważam swoje myśli  
Nie grzesząc

Jan Organ

Cień

szminka całując usta
patrzy na twarz przekornie

w oczach twój cień się schował

Magdalena Wiącek

Dotyk

Dotknęłam Cię swymi dłońmi
Pokazałeś mi tyle niezliczonych dróg
Paznokciami wczepiona w twoją skórę
Mówię tak
Siedzę w pokoju dopijając kawę
Patrzę na drogę żelazne konie pędzą po niej.

Magdalena Wiącek

Ukraina 2022

była cisza
była miłość
nie podobało się

te pola, łąki,
krwią zalane
ulice, domy
zbombardowane
lecz naród powstanie
by
NIE
powiedzieć

Jarosław Krawczyk

Wieczór nad Dnieprem
             Jankowi Konstantowi z Odessy
             mieszkającemu w Kanadzie
 
Nie mogę w tę noc spać.
Idę więc tak, jak to niekiedy
bywało w Krakowie, na nocny
spacer nad rzekę uciszoną
milczeniem godzin
po zachodzie słońca.
 
Tym razem nie jest to wędrówka
Floriańską, Rynkiem i Grodzką,
ale kijowskim Majdanem, placem
Chreszczatyk, to powolne zbliżanie się
nie nad Wisłę, ale do Dniepru.
 
Zamiast gwiazd widzę ognie wywołane
przez pociski, mgły po wybuchach snują się
po naddnieprzańskim wybrzeżu.
 
Nie boję się.
 
Od tej nocy Kijów to także i moja stolica.
Ukraina to także moja ojczyzna.
 
Nie, nie boję się.
 
Bo każda wojna zawsze się kiedyś skończy.
 
A spacer nad Wisłą czy nad Dnieprem
nigdy się nie skończy. On zawsze trwa.
 
Niezmienny.

Bartłomiej Kucharski OCD 
                Piotrkowice, drugi dzień wojny, 25.02.2022 r.
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Modlitwa

Przenajświętszy Boże Ojcze,
Który opiekujesz się nami
jak matka i ojciec opiekują się swym dzieckiem
spraw, aby moja spowiedź 
działała na mnie kojąco.
Spraw, żebym wiele dobrego mogła zrobić w życiu,
aby w mojej duszy i ciele była harmonia.
Żebym mogła cieszyć się z każdego dobrego uczynku,
bym się nie denerwowała niepotrzebnie.
Bym chwaliła Twoją Boskość 
przez Chrystusa, Ducha św. Pocieszyciela,
przez Matkę Boską i Józefa świętego
przez Apostołów i Wszystkich Świętych i Święte Pańskie.
Niechaj moja praca umysłowa i fizyczna 
pozwoli mi kochać tych, którzy należą do mojej Rodziny 
naturalnej i przybranej.
Również modlę się za Kolegów i Koleżanki
cierpiących na choroby psychosomatyczne.
Kocham Cię Wiekuisty Boże…

Eulalia Wojtal

Cela 

stałem pod murem i rozstrzelano mnie  
po śmierci długo modliłem się o życie  
nadaremnie  
trafiłem do głębokiego dołu  
wraz z innymi skazańcami  
 
po śmierci trafiłem do celi  
siedzę przy biurku i długo piszę  
na komputerze  
odwiedza mnie kanarek i tłucze o kraty  
i śpiewa  
wlatuje we mnie kiedy kładę się  
na łóżku zmęczony  
 
kiedy wstaję niechętnie z łóżka  
siadam z powrotem do biurka  
piszę listy do władz  
piszę listy do władz  
piszę listy do władz  
aby mnie uwolniono z celi

Michał Piętniewicz

***

Jest taka wiosenna chwila
 niczym lot motyla.
Jaskółki na niebie krążą zakola
i tną powietrze – zwiastują deszcz.
W lesie jest cicho
 i głos mój niesie echo.
Nastała wiosna – szczęśliwa i 
radosna.
Dziękuję Ci Boże  za błękitne niebo
i kolory tęczy.
Za świecące słońce i za każdą nową 
wiosnę.

Dariusz Rogalski
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Około trzech tygodni temu, 
na samym początku marca, 
wracając do domu na wieś 
zauważyłem na krakowskim 
dworcu PKP i PKS ogromne 
tłumy uchodźców z Ukrainy, 
dostrzegłem także pomagają-
cych im wolontariuszy. Posta-
nowiłem, iż następnego dnia 
podjadę na dworzec i zapytam, 
czy mogę przyłączyć się do 
grupy ochotników wspierają-
cych uchodźców. Dołączyłem 
do grupy harcerzy na peronie 
czwartym i od razu zacząłem 
roznosić żywność, szczegól-
nie dla dzieci, wodę, kanapki, 
słodycze i kolorowanki. Mam 
wiele różnych doświadczeń 
związanych z wolontariatem. 
Tu, na dworcu intensywnie 
pomagam od 1 marca, zaled-
wie tydzień po agresji na Ukra-
inę i tak już przez trzy ostatnie 
tygodnie. Dat nie pamiętam, 
ale każdą szczególną historię 
pamiętam doskonale. Nigdy 
w moim życiu nie widziałem 
tak zmęczonych, przestraszo-
nych ludzi. Rola wolontariuszy 
polega nie tylko na pomocy 
fizycznej, lecz także na wspar-
ciu psychicznym. To niestety 
odbija się także na naszej psy-
chice. Pomagam, ale często 
bywam wyczerpany fizycznie 
i psychicznie. Przez te trzy ty-
godnie pełniłem wolontariat 
w różnych rolach, a moje oba-
wy dotyczyły tego, że nie będę 
mógł się porozumieć – nie 
posługuję się językiem ukra-
ińskim. Początki były bardzo 
trudne, ale z czasem nabrałem 
doświadczenia, poza tym na-
uczyłem się posługiwać trans-
latorem. I naprawdę nie było 
i nie jest źle, bo nas, polskich 
i ukraińskich wolontariuszy 

jest wielu i współpracujemy ze 
sobą, dopełniamy się. Wolon-
tariat na krakowskim dworcu 
stał się dla mnie wielkim prze-
życiem; były i wciąż są chwile, 
które zostaną ze mną do koń-
ca życia. Pamiętam, jak pozna-
łem Ewę Bugno w chwili, kiedy 
poprosiła mnie, abym pomógł 
uchodźcom w przesiadce do 
Bratysławy. Pociąg w normal-
nych warunkach może pomie-
ścić sześćset osób, a pomieścił 
niedopuszczalną liczbę dwóch 
tysięcy. Zapamiętałem ten 
moment, kiedy kobieta z ma-
lutkim, trzymiesięcznym nie-
mowlęciem stała przyciśnięta 
do szyby, ponieważ nie było 
już miejsca siedzącego. 

Pamiętam również, jak w 
tłumie straciłem z oczu właści-
cieli dużych walizek, które po-
magałem im nieść do pociągu. 
W ostatnim momencie znala-
złem osobę, która odebrała 
ode mnie bagaże. Utkwił mi w 
pamięci również moment, kie-
dy dziewczynka prosiła matkę, 
by wsiadła z nią do pociągu, 
jednak kobieta nie mogła się 
zdecydować, czy jechać dalej, 
czy zostać w Krakowie. Prze-
konywaliśmy, iż jeśli nie wsią-
dzie w tej chwili, to następny 
pociąg będzie za kilka dni. To 
są dla nas naprawdę trudne 
chwile i przeżycia, przejmuje-
my się losem tych ludzi i po-
dejmujemy decyzje razem z 
nimi. 

Jest wiele momentów, chwil, 
które potrafią wzruszyć do 
łez, lub wręcz przerazić, jak 
historia, która wydarzyła się 
na mojej zmianie. Pomaga-
łem jak zwykle na peronie 
czwartym, roznosząc kanapki 
i wodę, na peronach kłębiły 

Pomagam, póki starczy mi sił
się potężne tłumy ludzi i pa-
nował wielki chaos. W dwóch 
pociągach z Przemyśla przy-
jechało około tysiąc dwieście 
osób. W morzu ludzi zgubiła 
się mała dziewczynka, wielu 
wolontariuszy rozpoczyna po-
szukiwania jej matki, a ja czuję 
się całkowicie bezradny. Jak 
uspokoić przerażone, płaczą-
ce dziecko zupełnie samo w 
obcym kraju? Szukamy wszy-
scy, ktoś staje na murku i z ca-
łych sił wykrzykuje imię dziew-
czynki, może matka usłyszy, 
ona pewnie także jej szuka. 
Historia dobrze się kończy, 
dziecko odnajduje matkę, a 
ja czuję niewyobrażalną ulgę. 
Widok matki i córki razem na 
długo zostanie mi w pamię-
ci. Przez cały czas jestem pe-
łen emocji, które wzmacniają 
mnie, ale też chwilami przera-
stają. Potrafię myśleć tylko o 
tej dziewczynce i boję się, że 
wspomnienie tego wydarze-
nia może prześladować ją do 
końca życia. 

Cieszę się, że nie jestem w 
tym wszystkim sam. Cieszę 
się, że jestem częścią dużej 
grupy ludzi, którzy razem 
chcą pomagać innym, ale tak-
że sobie nawzajem. Pracujący 
razem ze mną wolontariusze 
pochodzą z Polski, Białorusi i 
Ukrainy. Mimo początkowych 
trudności, wszyscy się uzupeł-
niamy i wspieramy. Pozostaje 
pytanie, jak długo potrwa ta 
wojna, kiedy i czy w ogóle lu-
dzie ci będą mogli powrócić 
do swoich domów, do swoje-
go kraju…

Marcin Laszczak
asystent zdrowienia

ŚDS Fundacji „Leonardo” 
w Krakowie
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Kolejny raz do krakowskiego, urokliwego 
miejsca, jakim jest Antykwariat ,,Abecadło”, 
swoich gości zaprosił literaturoznawca i po-
eta Michał Piętniewicz, który jest jednocze-
śnie członkiem redakcji czasopisma ,,Dla 
Nas’’. Pośród książek ułożonych pod sam su-
fit w antycznych szafach i rozłożonych na za-
bytkowych stołach zasiedli współzałożyciele 
Teatru ,,Psyche’’: psycholog, terapeuta Anna 
Bielańska, autorka pozycji ,,Teatr, który leczy’’ 
i reżyser Krzysztof Rogoż.

Rozmowa toczyła się wokół problemów i 
doświadczeń opisanych w książce oraz tego, 
jak one przekładają się na rzeczywistość te-
atru, działającego w obszarze krakowskiej 
psychiatrii środowiskowej. Osią wypowiedzi 
był temat terapeutycznej funkcji teatru. Anna 
Bielańska podkreślała znaczenie roli teatral-
nej, w którą wchodząc, aktorzy z doświad-
czeniem kryzysu psychicznego odwołują się 
do swoich zasobów, energii, ale i do przeżyć, 
które często wypierają, których się boją. Teatr 
działa na różnych poziomach, zmusza do wy-
siłku intelektualnego i emocjonalnego, bazuje 
na relacjach i interakcjach, które wytwarzają 
się wśród aktorów grających w jednej sztuce. 
Scenariusz i reżyseria wydobywają z aktorów 
to, co codzienne i niecodzienne, stwarzają 
szansę rozwoju, który umożliwia ten specy-
ficzny rodzaj uprawianej sztuki. Ekspresja i 
ekspozycja siebie na scenie jest trudna, ale 
prowadzi do lepszego poznawania własnego 
wnętrza, swoich reakcji, jak również do po-
znawania drugiej osoby, co w konsekwencji 
umożliwia zrozumienie tego, co działo się w 
przeszłości i co rzutuje na sytuację obecną.

Reżyser Krzysztof Rogoż zwrócił uwagę, że 
w Teatrze ,,Psyche’’ pracuje z amatorami, ina-
czej niż z profesjonalistami. Starania idą w 
kierunku depsychiatryzacji teatru, o chorobie 
rozmawia się światem zewnętrznym, podję-
tą rolą. Aktorzy jednak nie mają ulg, muszą 
włożyć maksymalny wysiłek dostosowany do 
ich możliwości. Reżyser zresztą tak dobiera 
role, by pozwoliły one rozkwitnąć osobie gra-
jącej w sztuce. Na poziomie terapeutycznym 
rola jest bardzo istotna, trzeba użyć siebie, 
swojego ciała, emocji. Ciągłe bycie w relacji 

i refleksja nad procesem budowania roli są 
konieczne, by zintegrować to, co dzieje się 
na scenie ze swoim ja. Gra wzmacnia tożsa-
mość, ludzie są wolni od przeżyć psychotycz-
nych, czują granicę między światem realnym 
i nierealnym, nie uruchamiają mechanizmów 
chorobowych.

O doniosłym znaczeniu Teatru ,,Psyche’’ w 
ich życiu wypowiadali się poproszeni o głos 
słuchacze, aktorzy. Odwoływali się do swoich 
początków przygody z aktorstwem, o tym jak 
dojrzewali do zagrania wyznaczonej im przez 
reżysera roli. Czasem przychodziło zniechę-
cenie, gdy nie bardzo wiedziało się jak odna-
leźć się w powierzonym zadaniu. Krzysztof 
Rogoż miał swoje oczekiwania, którym sta-
rano się sprostać, ale nie było z tym łatwo. 
Efektem starań i wielogodzinnych prób, które 
czasem odbywały się przez ponad dwa lata, 
były spektakle tak zagrane, że nagradzano 
je owacjami na stojąco. Reakcja publiczności 
przynosiła wielką satysfakcję aktorom, którzy 
mówili, że dla takich chwil warto pracować w 
teatrze. 

Miłym akcentem były wspomnienia reży-
sera z czasów studenckich wywołane przez 
jedną ze słuchaczek, która okazała się kole-
żanką Krzysztofa Rogoża z krakowskiej szkoły 
teatralnej.

Wieczór w Antykwariacie ,,Abecadło’’ to 
wydarzenie kulturalne, które dzięki profesjo-
nalnemu prowadzeniu przez Michała Piętnie-

O teatrze w antykwariacie

na zdjęciu Anna Bielańska
i Krzysztof Rogoż
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Pierwsze, co rzuca się w 
oczy, gdy bierze się tę książkę 
do ręki, to piękne wydanie – 
piękna okładka, dobry papier 
i kolorowe zdjęcia zachęcają 
do czytania. Marek Budzicz 
jest starszym szeregowym 
w stanie spoczynku, wete-
ranem misji w Afganistanie, 
członkiem Stowarzyszenia 
Rannych i Poszkodowanych 
w Misjach poza Granicami 
Kraju, które to Stowarzysze-
nie pomogło mu wydać tę 
książkę. Ma ona charakter 
wywiadu rzeki prowadzone-
go z Markiem przez panią 
Beatę Czubę. Autor urodził 
się w 1981 r. w Tychach. Od 
zawsze chciał zostać żołnie-
rzem, ma tradycje służby 
wojskowej w rodzinie, obaj 
dziadkowie walczyli podczas 
II wojny światowej, jeden w 
Armii Krajowej, drugi w de-
sancie. Zostać żołnierzem to 
było jego marzenie z dzie-
ciństwa, które udało mu się 
zrealizować. Po odbyciu za-
sadniczej służby wojskowej, 

od 2005 r. pełnił zawodową 
służbę wojskową w korpusie 
szeregowych w 18 Batalionie 
Desantowo-Szturmowym w 
Bielsku-Białej (obecnie 18 
Batalion Powietrznodesan-
towy). Dlaczego chciał zostać 
żołnierzem? Ponieważ chciał 
służyć Ojczyźnie. W tle było 
też pragnienie wielkiej, mę-
skiej przygody. W zasadni-
czej służbie wojskowej prze-
żył „szkołę życia”, bardzo 
trudne warunki bytowe, któ-
re określił jako „tylko krew i 
pot”. Potrafił jednak wbrew 
wszystkiemu wytrwać i roz-
wijać się, choć służba była 
niekiedy skrajnie trudna. W 
książce wypowiadają się też 
jego koledzy, przytaczają 
różne anegdoty w sposób 
humorystyczny, ale ukazują-
cy, ile siły trzeba było mieć, 
żeby to wszystko znieść i nie 
załamać się. Opowiadane 
anegdoty są niesamowicie 
ciekawe – aby przetrwać te 
trudne warunki, trzeba było 
traktować życie z poczuciem 

humoru. Autor jest również 
absolwentem studiów magi-
sterskich na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Katowi-
cach. Chyba najważniejszym 
wydarzeniem w życiu Marka 
było uczestnictwo w V zmia-
nie misji wojskowej w Afgani-
stanie. Wojna w Afganistanie 
to była jedna wielka trauma. 
Marek poznał całe jej okru-
cieństwo, a zwłaszcza tra-
gedię mieszkańców – cywili. 

Wierzę, że potrafię latać 
Rozmowy o życiu, schizofrenii i misji w Afganistanie.

Recenzja książki Marka Budzicza

wicza i interesującym opowiadaniom Anny 
Bielańskiej oraz Krzysztofa Rogoża pozwoliło 
nam poznać Teatr ,,Psyche’’ – teatr, który le-
czy.

Barbara Banaś
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi"

Kraków

Poniżej znajduje się kod QR do wyświetla-
nia naszego kanału YouTube, na którym moż-
na obejrzeć to spotkanie.
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Brakowało im wszystkiego: 
wody, jedzenia, leków, do-
mów, pracy, poczucia bez-
pieczeństwa. Kiedy wjeżdżali 
do wiosek, wybiegały im na-
przeciw dzieci, dla których 
żołnierze mieli zawsze wodę 
i słodycze. Misja dla niektó-
rych przyjaciół autora koń-
czyła się tragicznie, śmierć 
czaiła się na każdym kroku. 
Marek miał szczęście, że 
uniknął najgorszego. Żołnie-
rze, kiedy jechali na akcję, 
zawsze śpiewali piosenkę „I 
believe I can fly” czyli „Wie-
rzę, że potrafię latać” R. Kel-
ly’ego, od której pochodzi 
tytuł książki. Jak pisze Beata 
Czuba, tekst piosenki można 
uznać za motyw przewodni, 
credo filozofii życia Marka 
Budzicza.

Podczas służby w Afgani-
stanie w 2011 r. autor zacho-
rował na schizofrenię, ale 
nikt tego nie zauważył, gdyż 
wzorowo wypełniał swoje 
obowiązki. Jednak coś w psy-
chice mu przeszkadzało. Dzi-
siaj już wie, że były to omamy 
i urojenia, bardzo dotkliwe. 
Nie piszę o treści urojeń Mar-
ka, niech to pozna sam czy-
telnik. Autor opowiada o tym 
bardzo odważnie i szczerze. 
Po różnych perypetiach wró-
cił do Polski i trafił do szpita-
la w Rybniku, a następnie w 
Warszawie, gdzie ustalono 
sposób leczenia, także soma-
tycznego (groziła mu ampu-
tacja stóp). W tych trudnych 
chwilach oparcie znajdował 
w rodzicach, bracie, cioci He-
lenie (zawsze w niego wierzy-
ła), przyjaciołach z wojska, a 
potem w Mirze, Ukraince, 
którą pokochał i która zosta-
ła jego żoną. Jest też kocha-

jącym ojcem. Marek uważa, 
że najważniejsza w leczeniu 
jest farmakoterapia, ale wie-
le dała mu też psychoterapia 
indywidualna i grupowa. To, 
co najbardziej mu pomogło 
podczas psychoterapii gru-
powej, to możliwość porów-
nania własnej sytuacji i sy-
tuacji innych osób mających 
podobne problemy. Po tera-
pii nie wrócił już do wojska, 
tylko podejmował różne pra-
ce. Ostatecznie zatrudnił go 
brat – jest agentem ubezpie-
czeniowym. Marek ma wie-
le pasji życiowych: posiada 
uprawnienia skoczka spado-
chronowego, nurka, instruk-
tora wspinaczki skałkowej, 
narciarstwa zjazdowego oraz 
instruktora samoobrony. W 
jego życiu najważniejsza jest 
teraz żona Mira, z pocho-
dzenia Ukrainka, i córeczka. 
Dzięki nim chce mu się żyć 
i pracować (także w domu). 
Nigdy nie ukrywał swojej dia-
gnozy – schizofrenia. Dobrze 
zna wartość życia, a książkę 
napisał, żeby inni ludzie wie-
dzieli, co to właściwie jest 
schizofrenia i że można z niej 
wyzdrowieć, mieć rodzinę, 
pracę, przyjaciół i pełnić od-
powiedzialne role społeczne. 

Działa też w Stowarzyszeniu 
Rannych i Poszkodowanych 
w Misjach Poza Granicami 
Kraju, opowiada w szkołach 
swoją historię. 

Autor przytacza na koniec 
słowa austriackiego psychia-
try i wielkiego humanisty 
– Viktora Frankla: „Specy-
fika ludzkiej natury polega 
na tym, że umiemy żyć tyl-
ko wtedy, gdy patrzymy w 
przyszłość” (Viktor Frankl, 
„Człowiek w poszukiwaniu 
sensu”). Marek stara się wła-
śnie, bardziej niż kiedykol-
wiek, patrzeć w przyszłość i 
widzieć w niej sens.

Moim zdaniem książka 
„Wierzę, że potrafię latać” 
jest bardzo ciekawa i poży-
teczna, szczególnie dla osób 
chorujących psychicznie i ich 
bliskich, ale nie tylko. Mimo 
przeżytej ciężkiej choroby, 
Marek Budzicz daje nadzieję 
na szczęśliwe życie. Jak naj-
bardziej polecam jej lektu-
rę!!!

Jolanta Janik
Stowarzyszenie

„Otwórzcie Drzwi”
Kraków
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Nazywam się Daniel Fisher. 
Mając 78 lat nadal czerpię z wczesnych do-

świadczeń zdrowienia ze schizofrenii. 
Między 25. a 30. rokiem życia przeżyłem 

trzy kryzysy psychiczne. W psychozie po-
wstrzymywałem się od moich zwykłych 
życiowych aktywności ,stając się niemym, 
wchodząc w stan czystego bytu.

Zatem, bądźcie ze mną w tej krótkiej po-
dróży do tamtych czasów.

W wieku 25 lat osiągnąłem znaczący suk-
ces w dziedzinie biochemii i byłem dobrze 
funkcjonującym dorosłym. Odkryłem funda-
mentalny aspekt w nauce – wzrost komór-
kowy, ożeniłem się, obroniłem doktorat i 
zająłem prestiżowe miejsce w narodowym 
amerykańskim laboratorium zdrowia psy-
chicznego. Jednakże boleśnie zaniedbywa-
łem sferę bycia i ducha. Odrzucałem relacje, 
nie dbałem o bliskość. Żona opuściła mnie, a 
ja załamałem się.

Próbowałem wszelkich form terapii, nazy-
wałem swoją psychikę „Byciem niemową”. 

Wpadłem w katatonię trzykrotnie i za każ-
dym razem byłem hospitalizowany. 

Do przełamania impasu doszło dopiero 
w 1970 roku w szpitalu wojskowym, kiedy 
pracownik – niższy rangą oficer medyczny – 
przejął się naprawdę moim stanem niemó-
wienia i nieporuszania się. Dotąd nikt poza 
zadawaniem strumienia pytań nie zwrócił się 
do mnie ciepło, z autentyczną troską. Oso-
ba ta spowodowała moje otwarcie na świat 
zewnętrzny. Ona była z moim „Ja” okropnie 
przerażonym i samotnym. Człowiek ów mó-
wił do mnie, cały czas powtarzał, że bardzo 
rozumie, co przechodzę, w jakim stanie je-
stem. 

Było to moje pierwsze doświadczenie cze-
goś, co później nazwałem emocjonalną re-
animacją (ang. eCPR) i co rozwijałem przez 
następne 40 lat. To był drogowskaz ku nie-
werbalnej komunikacji. Wraz z pracowni-
kami szpitala rozwinąłem ten sposób poro-
zumiewania się, obudzili we mnie poczucie 
bycia ważnym i istotnym. 

Ocalili mnie przed samobójstwem. 
Przez kolejnych 12 lat rozwijałem moją 

myśl i kolejne doświadczenia emocjonalnej 
reanimacji. Zrozumiałem, iż najważniejsza w 
kryzysie jest obecność drugiej osoby, dialog 
pomiędzy dwojgiem, dialog pomiędzy ludz-
kimi sercami.

Przez dekady rozwijałem i tworzyłem ideę 
reanimacji emocjonalnej, co zaowocowało 
powstaniem pierwszego na świecie centrum 
treningów emocjonalnej reanimacji. 

Od pięciu lat przyjeżdżam cyklicznie do 
Waszego kraju i cieszę się, że moja metoda 
zdrowienia z psychozy spotyka się z wielkim 
zainteresowaniem. Może pewnego dnia po-
wstanie w Polsce centrum eCPR? 

Od kilku dekad towarzyszę w zdrowieniu 
osobom zapisującym się na moje semina-
ria, warsztaty. Zauważyłem, że moja metoda 
sprawdza się także w niwelowaniu stresu w 
codziennych wyzwaniach, a także łagodze-
nia mniejszych kryzysów psychicznych, nie 
wynikających z choroby, a raczej z dojmują-
cych wydarzeń życiowych. 

Praktykuję ją codziennie, dodatkowo jeż-
dżę na rowerze, ćwiczę jogę i Tai Chi. Wyra-
żam siebie także w rysowaniu. Kiedy robię to 
wszystko, czuję jak napięcia, lęki przechodzą 
obok mnie, nie dotykając mojego ja. Odczu-
wam odpływanie traum wynikłych z życia w 
technokratycznym więzieniu industrialnego 
społeczeństwa. 

John O’Donohue, poeta irlandzki, ksiądz, fi-
lozof i autor słynnej książki „Duchowość cel-
tycka” w 1998 roku pisał „Lęk zaprasza Cię 
do sedna Twojej samotności. Kiedy zdasz 
sobie z tego sprawę, wówczas większość 
lęków, które Tobą rządzą, zniknie. To mo-
ment, w którym Twój lęk się przekształca w 
coś pozytywnego. Ty odnajdujesz spokój we-
wnętrzny. Wówczas czujesz się wzmocniony 
i odporniejszy na lęki”. 

Ja swoją metodę nazwałem akronimem 
– CPR, tak nazywa się naukowo reanimację 
kardiologiczną (ang. cardiopulmonary re-
suscitation) i dodaję do skrótu e-emocjonal-

Jak emocjonalna reanimacja
wzbogaca moje życie
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ny CPR, gdzie E – to emotional, C – to con-
nection, P – siła i R – rewitalizacja. 

Polega to na naprawie emocjonalnego ryt-
mu uczuć. Proces ten dobrze ilustruje mój 
rysunek. 

 
Figury ukazują efekt traumy człowieka. 

Dwie figury po prawej zaangażowane są w 
dialogu serce-serce. Widać, że ich serca są 
połączone emocjami, co pozwala na wza-
jemną wymianę ciepła i zrozumienia wokół 
ich głów i serc. Trauma oddziela się od nich. 
To z kolei prowadzi do pojawienia się lęków, 
które także w tym procesie zanikają z na-
szych umysłów i z naszych serc. 

W 2004 roku Ulrich Leonard Tölle, nauczy-
ciel duchowy, autor książek i wykładów z 
dziedziny duchowości, który nie jest zwią-
zany z żadną konkretną religią ani tradycją, 
mówił: 

Kiedy słuchasz drugiej osoby, nie słuchaj 
jedynie umysłem, słuchaj całym ciałem. Po-
czuj pole energii Twojego wnętrza kiedy słu-
chasz. To odwraca uwagę od własnych myśli 
i tworzy stałą przestrzeń, która pozwala Ci 
naprawdę słuchać bez zakłóceń w umyśle. 
W ten sposób dajesz drugiej osobie prze-
strzeń… do bycia”. 

 Stworzyłem 7 kroków w procesie uzdra-
wiania wiedząc, że osoba w lęku chciałaby 
najbardziej poczuć, że jej odczucia są rozu-
miane i doświadczane przez drugą osobę.

1. Połączenie – będę łączył się poprzez od-
czucia, traktując siebie jako pełnowartościo-
wą jednostkę. 

2. Połączenie – oddychając będę głęboko 
świadomy rezonansu, jaki wywołuje wpro-

wadzone powietrze, czuję szerzej uczucia i 
myśli. 

3. Połączenie – podzielę się tym z Tobą, od-
dychaj uważnie i regularnie. 

4. Wzmocnienie – BĘDĘ Z TOBĄ – po pro-
stu, nie oceniając, nie doradzając. 

5. Wzmocnienie – Nie wiem co jest dobre 
dla Ciebie, razem odkryjemy nieznane i siłę. 

6. Wzmocnienie – Wspólnie uwolnimy na-
szą siłę i pozwolimy, aby nas uzdrawiała. 

7. Uzdrowienie – Tworzymy razem nowe 
życie, nowy Głos, nową nadzieję – w obec-
nym momencie to nas uzdrawia. 

Efektem wykonanych 7 kroków w procesie 
uzdrawiania jest uczucie – jak przyznała jed-
na z uczestniczek mojej terapii – wpompo-
wania świeżej krwi w jej organizm. W mojej 
terapii zainspirowałem się chińską medycy-
ną ludową, w której podobnie odblokowu-
je się przepływ energii, czyli Chi. Praca nad 
energią Chi, która jest naszą energią życiową 
– to praca przede wszystkim z oddechem i 
wizualizacją, by bez przeszkód krążyła w cie-
le. Wtedy jesteśmy zdrowi, pełni witalności, 
mamy sprawne ciało i umysł. Energia Chi nie 
polega na wyobrażeniu czegoś tajemnicze-
go i wirującego w kosmosie. Jest powiązana 
z konkretnymi narządami i ich funkcjonowa-
niem. Nasze ciało składa się z wzajemnie za-
leżnych elementów, wytwarzających ciepło, 
a poprzez połączenie z umysłem – zdobywa 
motywację do zdrowienia. 

Praktykujmy emocjonalną reanimację.
Oddychajmy tak, aby poczuć swoją obec-

ność i drugiego człowieka.
Odwiedźcie moją stronę: www.emotional

-cpr.org 

dr Daniel B. Fisher

Bibliografia:
O’Donohue, J. “Anam Cara”. Harper Peren-
nial, NY,NY. 1998. 
Fisher, D.B. “Heartbeats of Hope". Natio-
nal Empowerment Center. Cambridge, MA, 
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Tolle, E. “The Power of Now”. New World Lib-
rary. Novato, CA. 2004.
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Od kilku miesięcy jestem asystentem zdro-
wienia na Oddziale Dziennym Rehabilitacji 
Psychiatrycznej w Krakowie. Zawód ten jest 
związany z opieką psychiatryczną. Asysten-
tem zdrowienia może zostać osoba, która 
sama doświadczyła kryzysu psychicznego i 
ukończyła własną psychoterapię oraz spe-
cjalistyczne szkolenie. Moją rolą jest towa-
rzyszenie pacjentom i wspieranie ich oraz 
dzielenie się swoim doświadczeniem, doty-
czącym kryzysu psychicznego i zdrowienia. 
W mojej pracy niezwykle ważna jest umiejęt-
ność mówienia o swoich doświadczeniach 
związanych z chorobą i procesem zdrowie-
nia.

Zauważyłam, że moja osobista historia 
dała niektórym pacjentom nadzieję na moż-
liwość wyzdrowienia lub długotrwałej remi-
sji. Przypomniało mi to, iż przełomowym eta-
pem w podjęciu odpowiedzialności za moje 
zdrowienie było wzbudzenie przez moją 
psychoterapeutkę panią Annę nadziei wy-
zdrowienia. Otrzymanie nadziei na satysfak-
cjonujące życie pomimo choroby sprawiło, 
że pojawiła się u mnie ogromna motywacja 
do podjęcia skutecznego leczenia. Zaczęłam 
wierzyć w istotę psychoterapii i farmakote-
rapii. Przestałam patrzeć na te procesy jako 
na pewien rodzaj porażki w moim życiu i za-
częłam postrzegać je jako szansę. 

Zawód, który daje nadzieję
Na moje słowa o możliwości wyzdrowienia 

z choroby psychicznej lub jej długotrwałej 
remisji niektórzy pacjenci zareagowali scep-
tycznie. Przypomniało mi to etap z początku 
mojego leczenia. Wtedy sądziłam, że moja 
choroba zdeterminuje mi życie i byłam prze-
konana, że nie będę mogła żyć tak, jak bym 
chciała, a więc bez satysfakcji życiowej. Te-
raz już wiem, że w tamtym etapie niezwykle 
cenna byłaby dla mnie możliwość porozma-
wiania z asystentem zdrowienia, ponieważ 
pomogłoby mi to wtedy uwierzyć w sens 
własnego leczenia, które podjęłabym być 
może wcześniej. Dlatego uważam, że asy-
stent zdrowienia powinien stać się obligato-
ryjnym członkiem zespołu terapeutycznego 
w procesie leczenia psychiatrycznego.

Dzięki doświadczeniu własnego kryzysu 
psychicznego staram się pomagać persone-
lowi lepiej zrozumieć pacjenta i jego ograni-
czenia oraz jego możliwości i potrzeby w ca-
łym procesie leczenia. Potrafię też spojrzeć 
na różne kwestie z perspektywy użytkowni-
ka opieki psychiatrycznej. Możliwość pracy 
z całym zespołem terapeutycznym pozwala 
mi poszerzać wiedzę na temat zdrowia psy-
chicznego. Praca w zespole terapeutycznym 
daje mi wsparcie i motywację do osobistego 
rozwoju w tej dziedzinie. Bardzo cieszy mnie 
fakt obecności w zespole lekarzy rezyden-
tów, stażystów, wolontariuszy i praktykan-
tów, ponieważ dzięki temu mam możliwość 
przybliżyć im funkcje asystenta zdrowienia. 
Mam nadzieję, że jako przyszli specjaliści w 
dziedzinie zdrowia psychicznego będą oni 
brać pod uwagę ważność zawodu asystenta 
zdrowienia w procesie leczenia pacjentów. 
Każdy dzień mojej pracy na tym oddziale 
umożliwia mi uczenie się czegoś nowego i 
dzięki temu staję się bardziej pewna siebie w 
roli asystenta zdrowienia.

Agnieszka Gazda-Grzesiak
asystent zdrowienia

Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej
Kraków
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23 maja 2022 roku uczest-
niczyłem w otwarciu Cen-
trum Seniora dla osób cho-
rujących psychicznie przy 
ul. Olszańskiej w Krakowie. 
Było to dla mnie silne przeży-
cie, związane z partycypacją 
w wielkim przedsięwzięciu, 
któremu na imię psychiatria 
środowiskowa. W otwarciu 
uczestniczyły bardzo ważne 
osoby dla Krakowa, przed-
stawiciele różnych środo-
wisk naukowych – JM Pan 
Rektor CMUJ Profesor To-
masz Grodzicki, Pan Dziekan 
Wydziału Lekarskiego CMUJ 
Profesor Maciej Małecki, 
Pani Profesor Dominika Du-
dek, jak również wysoko po-

stawieni urzędnicy – Pani Wi-
ceprezydent Krakowa Anna 
Okońska-Walkowicz, Pani 
Dyrektor PFRON Marta Mor-
darska, Pani Dyrektor Do-
minika Studnicka z Urzędu 
Marszałkowskiego, Dyrektor 
MOPS Witold Kramarz i wie-
lu innych Darczyńców i Przy-
jaciół. Korytarz w Centrum 
Seniora zgromadził tłum 
ludzi związanych z psychia-
trią środowiskową, zarówno 
beneficjentów systemu, jak i 
profesjonalistów.

Po mądrych przemowach, 
w tym otwierającej mowie 
profesora Andrzeja Cech-
nickiego, dzięki któremu to 
wydarzenie doszło do skut-

ku i który szefuje psychiatrii 
środowiskowej w Krakowie, 
nadszedł czas na przecięcie 
szarfy i odśpiewanie hymnu 
Centrum Seniora, „Senior 
blues”, piosenki radosnej, 
niepozbawionej akcentów 
humorystycznych, przy któ-
rej wszyscy dobrze się bawili, 
piosenki pokazującej ponad-
to, że starość osób chorują-
cych psychicznie może być 
pogodna, radosna i traktowa-
na z wielkim humorem oraz 
dystansem do własnej cho-
roby. Wspominano również 
legendarny Klub Seniora „Za-
wilec” z okazji 50-lecia jego 
istnienia przy naszym Cen-
trum oraz oddano należne 

Wielkie przedsięwzięcie

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

Piszcie do Nas, wysyłajcie zdjęcia, rysunki i artykuły
czasdlanas@wp.pl



22

DLA NAS
plac Sikorskiego 2/8 
31-115 Kraków 
tel. 692 066 178

nakład 7000 egz.

„Dla Nas” Czasopismo Środowisk Działających na Rzecz Osób 
Chorujących Psychicznie redaguje Komitet redakcyjny w składzie:

 Monika Anna Syc – redaktor naczelna 
 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej 
 Anna Liberadzka – z-ca redaktor naczelnej 
 Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” 
 Michał Piętniewicz – sekretarz redakcji, 
 redaktor działu poetyckiego 
 Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Krakowie 
 Jacek Nowak – DTP 
 Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

Osoby współpracujące:
 Barbara Banaś, Dorota Dużyk-Wypich 
 Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi"
 Katarzyna Byra-Mucha, Kamila Łabędzka-Słowik,
 Rachela Antosz-Rekucka,  Przemysław Stankiewicz 
 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
 Jolanta Janik, Bogusław Cegiel 
 Środowiskowy Dom Samopomocy
 Bogusława Skimina, Marek Zmarz 
 Centrum Seniora
 Anna Wilk, Andrzej Karpiel – korekta
 Luiza Kula – reporter 
  
Wydawca: Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne”
ul. Bałuckiego 6, 30-318 Kraków

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

Nad pracami redakcji czuwa  
Rada Programowa w składzie:

 prof. Krzysztof Gierowski
 emerytowany Kierownik Katedry Psychiatrii CMUJ w Krakowie
 prof. Jacek Wciórka 
 Przewodniczący Rady ds. Psychiatrii 
 prof. Maria Załuska
 Stowarzyszenie Oddziałów Psychiatrycznych Szpitali Ogólnych
 prof. Andrzej Cechnicki 
 Zakład Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii CMUJ
 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
 prof. Katarzyna Prot-Klinger
 Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 
 dr n. med. Krzysztof Jedliński
 Prezes Stowarzyszenia Intra
 mgr Anna Bielańska
 Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
 mgr Agnieszka Lewonowska-Banach
 Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Osób Chorujących Psychicznie „Rodziny”
 lek. med. Izabela Ciuńczyk 
 Prezes Stowarzyszenia Centrów Zdrowia Psychicznego

DLA
 N

AS
brawa Pani Teresie Reguło-
wej, która wraz ze śp. profe-
sorem Antonim Kępińskim, 
patronem psychiatrii środo-
wiskowej, „Zawilca” zakłada-
ła. Wśród gości był również 
przedstawiciel duchowień-
stwa, duchowy opiekun „Za-
wilca” oraz m.in. doktor Jerzy 
Zadęcki, autor bardzo ważnej 
monografii o początkowej fa-
zie schizofrenii. Wśród gości 
byli również inni ważni przed-
stawiciele środowiska lekar-
skiego i działacze na rzecz 
szerzenia idei psychiatrii śro-
dowiskowej, jak np. Przewod-
nicząca SRP Anna Bielańska, 
autorka bardzo interesującej 
książki pt. „Teatr, który leczy”, 
która dotyczy Teatru Psyche 
i terapeutycznego oddziały-
wania teatralnego na bardzo 
trudne doświadczenie choro-
wania. Co zwróciło moją uwa-
gę, to fakt, że wszyscy dobrze 
się bawili, nawet zmęczenie 
chorowaniem i codziennym 
mozołem oraz przedziera-
niem się przez świat jak przez 
dżunglę nie przyćmiło faktu, 

że zdarzają się w chorobie 
chwile radosne, które może-
my razem dzielić i wspólnie 
radować się faktem, że two-
rzymy przyjacielską wspólno-
tę zorientowaną na dobro, 
zdrowienie oraz przełamy-
wanie krzywdzących stereo-
typów, dotyczących chorób 
psychicznych. Wielkim boha-
terem spotkania i zarazem 
najważniejszym punktem 
odniesienia był profesor An-
drzej Cechnicki, który w trak-
cie tego popołudnia jawił mi 
się niemal jako „cudotwórca” 
i „mag”, który niemożliwe 
czyni możliwym i nie jest tu-
taj mowa tylko o niebywale 
trudnym, niemożliwym dla 
większości, sposobie pozy-
skiwania pieniędzy na działal-
ność psychiatrii środowisko-
wej, w czym prawą jego ręką 
jest niezastąpiona Anna Li-
beradzka, osoba po kryzysie, 
która zdobywa kolejne gran-
ty, ale również uczynienie z 
choroby psychicznej, normal-
nej, by tak rzec, części życia, 
którą trzeba zaakceptować 

i nawet w sobie polubić, nie 
wstydzić się jej przed innymi 
i być prawdziwie wolnym w 
swojej drodze ku zdrowiu. Bo 
realnym patronem otwarcia 
Centrum Seniora dla osób 
chorujących psychicznie, nie 
była choroba i jej nieusuwal-
ny koszmar, który wielu z 
nas, zgromadzonych na Ol-
szańskiej, miało już za sobą, 
ale zdrowie oraz pragnienie 
akceptacji i tego zwyczajnego 
pokochania. Według Freuda 
dwie najważniejsze potrze-
by w życiu człowieka to mi-
łość i praca. Kochać można 
tylko będąc razem, w jakiejś 
relacji, a działać też powinno 
się wspólnie, co jest jedną z 
kluczowych idei psychiatrii 
środowiskowej i o tej wspól-
nocie, opartej na miłości i 
wspólnym działaniu, nie-
wątpliwie zaświadcza nowo 
otwarte Centrum Seniora. 

dr n. hum. Michał Piętniewicz
Stowarzyszenie

„Otwórzcie  Drzwi"
Kraków
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