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Słowem
wstępu

Drodzy Czytelnicy!

Zapewne wielu z Was bliskie 
są książki i zawarte w nich myśli 
Profesora Antoniego Kępińskiego 
– genialnego psychiatry i jednego 
z największych myślicieli XX wie-
ku, autora „Schizofrenii”, „Rytmu 
życia”, „Lęku” i wielu innych dzieł. 
Ten rok jest szczególny, gdyż mija 
50 lat od śmierci Profesora. Żył on 
i pracował w Krakowie, w tutejszej 
Klinice Psychiatrii, dlatego najbar-
dziej znany i bliski jest krakowia-
nom. Ten numer czasopisma po-
święcamy właśnie jemu, piszemy 
ku pamięci Profesora Kępińskiego, 
bo jego przesłanie jest ciągle żywe, 
ciągle aktualne i warte szerszego 
rozpropagowania. 

Profesor uważany jest za ojca 
psychiatrii środowiskowej, psy-
chiatrii zorientowanej humani-
stycznie – bo on pierwszy chciał 
rozmawiać z pacjentami, otworzył 
się na nich, zechciał poznać ich do-
świadczenie życiowe splecione z 
chorobą, z kryzysem psychicznym, 
jego objawami i smutnymi konse-
kwencjami. Nie wykluczał, chciał 
poznać świat chorego, spróbować 
wyjaśnić i wytłumaczyć, czym jest 
zaburzenie, choroba psychiczna, 
skąd się bierze. Myślę, że udało mu 
się świetnie – udało się, bo rozma-
wiał ze swoimi pacjentami; słynne 
są opowieści o jego długich z nimi 
rozmowach, co splecione z wiedzą 
biomedyczną zaowocowało głęb-
szym zrozumieniem problemu.

Czymże jest obecny Narodowy 
Program Ochrony Zdrowia Psy-
chicznego i próby zreformowania 
systemu psychiatrii, jak nie woła-
niem o upodmiotowienie pacjenta, 
postrzegania go jako osoby, czło-
wieka, a nie tylko jednostki cho-
robowej, na którą jedynym reme-
dium jest farmakologia. Profesor 

uczył właśnie spojrzenia szerszego 
– również na jakość i charakter re-
lacji chorego ze światem i płyną-
cych z niej doświadczeń i przeżyć. 
To podejście holistyczne do osoby 
w/po kryzysie – ważne, by zniwe-
lować dotkliwe objawy kryzysu, ale 
też, by ta osoba miała nadzieję na 
dobre relacje, na naukę czy pra-
cę, sensowne zajęcie, możliwość 
zadbania o zdrowie somatyczne, 
na poznanie siebie – czyli satys-
fakcjonujące życie. Według Świa-
towej Organizacji Zdrowia (WHO) 
zdrowie psychiczne to dobrostan 
fizyczny, psychiczny i społeczny 
człowieka, a także zdolność do roz-
woju i samorealizacji.

Model biomedyczny łatwiej jest 
przełożyć na rozwiązania systemo-
we w psychiatrii – punkty, kwoty, 
PESEL-e, stawki. Znacznie trudniej 
przełożyć na nie budowanie rela-
cji, więzi, wspólnoty, zrozumienie, 
wsparcie emocjonalne czy dawa-
nie nadziei. Ale trudne nie znaczy 
niemożliwe, dlatego nie możemy 
ustawać w tych wysiłkach. Profe-
sor Kępiński na pewno byłby dum-
ny widząc, jak wiele takich starań 
podejmują specjaliści, pacjenci, 
rodziny. Na pewno chętnie napi-
sałby artykuł do naszej gazety. Na 
pewno cieszyłby się, że w maju w 
Krakowie, jego ukochanym mie-
ście, odbyło się już XVII Forum Psy-
chiatrii Środowiskowej Beneficjen-
tów, Rodzin i Profesjonalistów, o 
którym też mowa w tym numerze.

Redaktor Naczelna
Monika Anna Syc
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Antoni Kępiński był jednym z najwybitniejszych 
polskich psychiatrów XX wieku. Żył w latach 1918 
– 1972. Właśnie upływa 50. rocznica śmierci, a my 
wydajemy tę książkę „Umacnianie i zdrowienie. 
Contra spem spero” pro memoria Pana Profesora.

Kępiński po wojennej tułaczce, m.in. pobycie w 
obozie jenieckim Miranda de Ebro w Hiszpanii i 
studiach medycznych w Edynburgu, osiadł na stałe 
w Krakowie, w Klinice przy Kopernika, w której pra-
cował aż do śmierci, by pod koniec życia zostać jej 
kierownikiem. Obronił kolejno stopnie naukowe: 
doktorat oraz habilitację, uzyskując później tytuł 
profesora. Z relacji Jana Masłowskiego, pomiesz-
czonej w książce dotyczącej postaci tego wielkiego 
psychiatry, pt. „Antoni Kępiński. Człowiek i dzieło” 
(Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Kra-
ków 1987), wynika, że był bez reszty oddany pra-
cy. Dzień zaczynał o 7 rano, a kończył o 22. Mówił 
jednak, że praca go nie męczy, gdyż ją lubi. W spo-
sób całościowy i absolutny poświęcał się dla swo-
ich pacjentów, dawał im nawet drobne zapomogi 
pieniężne. Był raczej typem domatora, nie lubił 
wyjazdów zagranicznych, choć szczególnie zalecał 
urlopy i wypoczynek w czasie wakacyjnym. Najważ-
niejsze dla Kępińskiego było dobro pacjenta, któ-
re przejawiało się w niezwykłym zainteresowaniu 
Profesora jego losem; zwykł mawiać, że każdy jest 
trochę wariatem… Jako psychiatra wypowiadał się 
również, że kontakt z pacjentami wiele mu daje, a 
przymierze terapeutyczne opiera się na obustron-
nych korzyściach i nie wiadomo tak naprawdę, kto 
jest jego prawdziwym beneficjentem… Po śmierci 
okrzyknięto go nawet świętym… Przed śmiercią, 
kiedy przechodził ciągłe dializy, zamieszkał w przy-
sposobionym dla niego gabinecie, z którego kiero-
wał kliniką i pisał swoje najważniejsze książki, jak 
np. „Schizofrenię”, które po jego śmierci zrobiły 
niewiarygodną karierę, porównywalną z poczytno-
ścią choćby takich pisarzy jak Melchior Wańkowicz. 
Pracował od 3 w nocy do późnego wieczora, do 
końca nie oszczędzał się, mimo trudności rucho-
wych i chciał dać samego siebie całemu światu, do 
końca chciał być potrzebny. 

Jego olbrzymi wpływ i legenda trwają do dzi-
siaj – mowa tutaj przede wszystkim o jego wpły-
wie na psychiatrię środowiskową, której Kępiński 
jest ojcem. Dlaczego? Przede wszystkim, ale o tym 
będzie mowa, trzeba wyraźnie powiedzieć, że Kę-
piński, jako twórca psychiatrii humanistycznej, 
bezpośrednio wpłynął na pojmowanie pacjenta w 
sposób podmiotowy oraz indywidualny, nie czytał 
jednostki chorobowej, ale czytał historię życia da-

Dlaczego pacjenci potrzebują powrotu
do aksjologii Kępińskiego? 

nego człowieka, o czym zresztą przekonująco pisze 
Andrzej Cechnicki w swoim wstępie do „Schizofre-
nii” Kępińskiego. Z podmiotowym podejściem do 
pacjenta łączyło się podejście społeczne. Pacjent 
to jednostka, indywidualność, ale równocześnie 
jest ona odpowiedzialna za swoich bliskich oraz 
lokalną społeczność, którą tworzy i której jest czę-
ścią. To właśnie połączenie tego, co indywidualne 
i wspólnotowe w myśli Kępińskiego, bezpośred-
nio wpłynęło na kształt psychiatrii środowiskowej, 
której dobrem najważniejszym jest pacjent, jako 
on sam, pojedynczy i jednocześnie w działaniu, w 
relacji, w interakcji z innymi, jako podmiot intersu-
biektywny. 

Kępiński, wg Andrzeja Jakubika, był psychiatrą 
eklektycznym, to znaczy, że czerpał obficie z roz-
maitych szkół i teorii, nie zamykał się w ciasnym 
gorsecie tylko jednej szkoły. Próbował pogodzić 
nurt biologiczny w psychiatrii z czymś, co nazywa 
się psychiatrią humanistyczną albo rozumiejącą, 
był również twórcą psychiatrii aksjologicznej. Wy-
żej stawiał poznanie intuicyjno-uczuciowe nad ro-
zumowo-wolicjonalnym, choć rozumiał potrzebę 
i konieczność tego drugiego. Za źródła poznania 
uznawał doświadczenie, intuicję oraz rozum. Był 
wielkim humanistą, wg Józefa Tischnera więcej 
wiedział o człowieku aniżeli Levinas czy Heidegger. 
Jego bogata lektura filozoficzna przeplatała się z za-
miłowaniem do literatury pięknej. Dla Kępińskiego 
człowiek był tak naprawdę niezgłębioną tajemnicą, 
której nie da się do końca poznać. Mówił nawet, że 
niekiedy urojenia psychotyczne stają się rzeczywi-
stością, gdyż w umyśle ludzkim nie może powstać 
coś całkowicie nierealnego, gdyż umysł jest częścią 
świata, a tym samym jest realny. Swoim pacjen-
tom zawsze mówił na wstępie: „dziękuję, że Pan 
do mnie przyszedł”. Od Kępińskiego właśnie, dzię-
ki jego zorientowaniu humanistycznemu, zaczyna 
się wielki przełom w psychiatrii, który zaowocował 
przesunięciem granic pomiędzy normą a jej prze-
kroczeniem. Zawsze zastrzegał, że psychiatria jest 
bardziej sztuką niż nauką, a psychiatra jakby arty-
stą… Sam był wielkim artystą psychiatrii. Stosował 
w niej zasadę nieoznaczoności Heisenberga, gdyż 
inspirował się również fizyką XX wieku, naukami 
przyrodniczymi, w tym teorią Einsteina. Mówił, że 
stanem naturalnym psychiatrii jest jej cecha ciągłe-
go niedookreślenia, niedopowiedzenia, stan wyso-
kiej niepewności. Jak powiadał Kępiński – człowiek 
jest nieoznaczony. 

Wyróżniał trzy postawy w bytowaniu człowieka 
– „od” „do” i „nad”. O ile postawa „od” charakte-
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ryzuje się wycofaniem ze świata społecznego, sku-
pieniem na samym sobie, egocentryzmem oraz 
ksobnością, o tyle postawa „do” szuka kontaktu z 
drugim, cechuje ją mądrość poszukiwania prawdy 
oraz miłość do świata. Natomiast postawę „nad” 
cechuje aspekt dominowania nad rzeczywistością, 
aspekt techniczny, podporządkowania sobie świa-
ta. Jakubik pisze o Kępińskim, że był prawdziwym 
uczonym w sensie poszukiwania prawdziwej mą-
drości, często poza szablonem naukowym, jego 
profil naukowy był bowiem antyakademicki i nie-
konwencjonalny, jego prace odznaczały się dużym 
nasyceniem metaforyką, były mocno eseistyczne. 
Za Einsteinem powtarzał Kępiński, że naukowiec 
pisze albo powierzchownie i zrozumiale albo w 
sposób gruntowny i niezrozumiały. Kępiński był 
naukowcem zdecydowanie drugiego typu – często 
zarzucano mu rozwlekłość wywodu oraz częste po-
wtórzenia tych samych myśli, niemniej jego język 
jest niebywale piękny, przechodzi niekiedy w język 
artystyczny. Kępiński uważał, że prawdziwy nauko-
wiec nie tyle dąży do dominacji i podporządkowa-
nia, ale do porządkowania. Porządkować swoje 
doświadczenie – tego potrzebuje każdy człowiek, a 
zwłaszcza ten, który doświadczył kryzysu psychicz-
nego i rozbicia swojego „ja”. 

Kępiński, wg Jakubika, mógłby powtórzyć za 
Saint-Exupérym, że „człowiek nosi w sobie kogoś 
większego niż on sam”. Według Kępińskiego psy-
chozę można przyrównać do gwałtownego wypo-
wiedzenia prawdy, a ludzie chorzy na schizofre-
nię są uprawnieni do wnikania w istotę rzeczy, do 
Kantowskiego noumenu, rzeczy samej w sobie. 
Schizofrenik mógłby powtórzyć za Chrystusem: 
„królestwo moje nie jest z tego świata”. Tu biorę 
cudzysłów, ponieważ nie ma bezpośredniego prze-
łożenia między słowami Chrystusa a objawami psy-
chotycznymi w schizofrenii. Wydaje się, że Kępiń-
ski celowo i nieco prowokacyjnie używał pewnych 
metafor i czasem nadmiernych uogólnień, aby za 
wszelką cenę ukazać wyjątkowość chorującego i 
tym samym pozbawić go stygmy i społecznego od-
rzucenia, poprzez zabieg przeciwny: gloryfikację 
oraz wywyższenie. Niektórych sformułowań Kę-
pińskiego, choć niezwykle odważnych i rewolucyj-
nych jak na tamte czasy, nie należy brać rzecz jasna 
dosłownie, gdyż w trakcie psychozy gubi się raczej 
istotę rzeczy, aniżeli ją znajduje. 

Pewne cechy dążenia irracjonalnego w myśle-
niu Kępińskiego określano mianem intuicjoni-
zmu antropologicznego; według jego przyjaciela 
Boguchwała Winida, był Kępiński „wielkim intu-
icjonistą”. Nie negował oczywiście dokonań nauk 
przyrodniczych, ale starał się pogodzić empiryzm 
genetyczny i metodologiczny z intuicjonizmem. O 
ile za poznaniem racjonalno-wolicjonalnym szła 
maksyma kartezjańska cogito ergo sum, o tyle po-

znaniu intuicyjno-uczuciowemu towarzyszyła mak-
syma percipio ergo sum – odczuwam, więc jestem. 
Profesor pierwszeństwo przyznawał drugiej posta-
wie. Jednym z przejawów jego stanowiska eklek-
tycznego było przyjęcie przez Profesora wieloczyn-
nikowej etiologii zaburzeń psychicznych. 

Za najważniejszą sprawę uznawał dobro pacjen-
ta oraz miłość, pojętą jako dawanie siebie drugie-
mu człowiekowi. Był też człowiekiem głęboko reli-
gijnym, homo religiosus, za najlepszy podręcznik 
psychiatrii uznawał Pismo Św.; co ciekawe jego 
dzieła po śmierci okrzyknięto Biblią intelektualną. 
Mówiono o nim, że „rozdaje siebie jak chleb” i że 
jest „naśladowcą Chrystusa”. Za Jaspersem powta-
rzał Kępiński, że być człowiekiem to dążyć do nie-
ustannego przekraczania siebie. Cenił też niektóre 
dokonania psychoanalizy: przede wszystkim ujaw-
nienie stłumionych konfliktów, jako jeden z kluczy 
do zdrowia psychicznego.

Wyróżniał trzy światy w życiu człowieka: biolo-
giczny, podmiotowy oraz społeczny. Za niezwykle 
ważną kategorię uznawał kategorię Mitsein, wza-
jemnego współżycia. I być może teraz czas skupić 
się na tej trzeciej kategorii: wzajemnego współżycia.  
Wszystkie wymienione elementy teorii i myślenia 
Kępińskiego, podane w wielkim uproszczeniu i dy-
letanckiej pigułce, miały za zadanie przede wszyst-
kim próbę nakreślenia przełomu w psychiatrii, któ-
rej dokonał Kępiński – przełomu w odniesieniu do 
pacjenta. Pacjent był bowiem dla Kępińskiego kimś 
najważniejszym. Przypomnę, że człowiek wg Kępiń-

 Ja
ro

sł
aw

 W
oj

ty
na

 „
Ko

t  
w

 b
ut

ac
h"

, t
us

z



DLA NAS

6

DLA NAS

skiego to homo creator, homo ethicus, ale przede 
wszystkim homo amans, osoba zdolna do miłości. 
W aforyzmach Kępińskiego pada nawet zdanie, że 
osoba chorująca na schizofrenię, która potrafi ko-
chać, przestaje być schizofrenikiem. I tutaj również 
nie wiadomo do końca o co chodzi, moim zdaniem, 
w tym aforyzmie Kępińskiego, ale być może o to i 
taka jest jedna z myśli przewodnich psychiatrii śro-
dowiskowej, że warunkiem zdrowienia jest miłość 
i współżycie we wspólnocie, w życiu społecznym, w 
harmonii.  

W tym sensie Kępiński może być uznany za ojca 
psychiatrii środowiskowej, tak jak my ją rozumie-
my i chcielibyśmy, żeby była powszechnie rozu-
miana. Profesor podkreślał konieczność dialogu, 
spotykania się, wspólnych działań. Pacjent zdrowy 
to pacjent, który pokonał postawę „od”, to pacjent 
posiadający w swoim podejściu cechy postawy 
„do”, pełnej miłości oraz mądrości w stosunku do 
otaczającej rzeczywistości. 

Nasza książka właśnie o tym opowiada, w naj-
większym, esencjalnym skrócie można powiedzieć, 
że opowiada ona o jednym: o miłości, jako warun-
ku pokonania choroby psychicznej. Asystenci zdro-
wienia czy Eksperci Cogito, jak i szerzej patrząc 
Eksperci przez Doświadczenie, dokonali rzeczy re-
wolucyjnej: przekroczyli samych siebie, by spotkać 
się ze światem. Opisujemy proces porządkowania 
własnego doświadczenia: właśnie to porządkowa-
nie gwarantują struktury psychiatrii środowisko-
wej. Nie tylko zespoły leczenia środowiskowego czy 
oddziały dzienne. I tak dla ilustracji, znany mi teatr 
„Psyche”  z Krakowa, w którym od czterdziestu lat 
grają osoby po kryzysie psychicznym. Potrzebna 
nam jest zatem elastyczna zmiana maski, każde za-
łożenie teatralnej maski jest metodą na uporząd-
kowanie chaotycznego doświadczenia psychozy, 
próbą jego nazwania poprzez wybór odpowiedniej 
roli. Kępiński, wydaje się, nie był zwolennikiem ma-
sek, optował raczej za autentyczną postawą wobec 
rzeczywistości i drugich ludzi, choć z drugiej strony 
przyznawał, że „fikcją wydaje się absolutna auten-
tyczność człowieka”. Będziemy więc potrzebowali 
treningu w elastycznej zmianie naszych masek.

Aby wyjść ze świata chorobowych przeżyć do 
świata społecznego, trzeba mieć na uwadze rolę. 
To może być różna rola: począwszy od roli pacjen-
ta, przez rolę syna, matki, ojca, brata, asystenta 
zdrowienia czy edukatora. To właśnie bycie w roli 
gwarantuje nam zdrowienie: dzięki niej chorujący 
odzyskuje utraconą uprzednio strukturę świata 
zewnętrznego, która wpływa na harmonijną re-
konstrukcję jego świata wewnętrznego, rozbitego 
wskutek psychotycznych przeżyć. Ergo, być w roli 
to być zdrowym. W związku z wprowadzeniem 
przez Kępińskiego kategorii Mitsein do zdrowienia, 
ważne wydaje się właśnie bycie w jakiejś grupie, 

która nie tylko daje określone zadania i nazywa 
różne doświadczenia, ale również stanowi swoisty 
pomost do dobrej zabawy, uśmiechu, humoru – 
Kępiński często zamiast nadmiaru neuroleptyków 
zalecał pacjentom wesołe towarzystwo.  

Żyjemy w nieco innych czasach, aniżeli te, w 
których żył Profesor i teraz zachodzi pytanie, czy 
coś się zmieniło od tego czasu? Z relacji moich 
rodziców oraz dziadka, słyszałem, że okres powo-
jenny w historii Polski był z jednej strony czasem 
ograniczania swobód obywatelskich, ale z drugiej, 
jakby na przekór temu, czasem gromadzenia się, 
przyjaźni, wspólnotowości, solidarności oraz bra-
terstwa. Dzisiaj żyjemy w nieco innym, o wiele 
bardziej zatomizowanym świecie, świecie monad 
bez okien, jak by rzekł Leibniz, żyjemy na wyspach 
społecznych, a niektórzy na bezludnych wyspach 
swojego „ja”. Między tymi wyspami i monadami 
jakby zaistniał brak kontaktu, każda grupa, nawet 
nieco agresywnie, chcąc pokonać grupę przeciw-
ną, pilnuje swojego interesu, zamyka się jedynie 
w obrębie własnych spraw, jakby zapominając o 
tym, że najważniejszy jest człowiek, a nie interes – 
w myśl słynnego pytania Profesora, skierowanego 
do znudzonych opisywanym przypadkiem studen-
tów psychiatrii – „człowiek wam się znudził?” Nie 
powinien moim zdaniem nudzić się człowiek nigdy 
w jego pojedynczej niezgłębialności i niedefinio-
walności. Psychiatria jest sztuką, powtarzał Profe-
sor, psychiatra jest jakby artystą, ale artystami są 
również pacjenci: są oni artystami od swojej choro-
by, dzięki której definiują na nowo to, co, wydawa-
łoby się, niemożliwe było do definicji wskutek tak 
radykalnej formy zaprzeczenia wspólnemu światu, 
jakim niewątpliwie jest każdy kryzys psychiczny. Al-
bowiem, za Kępińskim, odpowiednio redefiniując 
jego pojęcia, powiedzielibyśmy, że kryzys jest wa-
runkiem sine qua non, zaproszenia do wspólnego 
bytowania w świecie. Gdyby nie wydarzył się on w 
swojej nagłej „prawdzie”, „prawdzie” psychozy, być 
może chorujący cały czas męczyłby się w izolacji, 
w przyjmowanej nagminnie postawie „od”, wyco-
faniu oraz osamotnieniu. Coś wybuchło nagle, psy-
choza, a potem następuje depresja popsychotycz-
na, często bardzo niebezpieczna, grożąca nawet 
samobójstwem, by później nastąpiła faza moim  
zdaniem w chorowaniu najciekawsza: czyli mo-
zolnego rekonstruowania swojego rozbitego, po-
stpsychotycznego „ja”. Chorujący, pacjent, jawiłby 
się tutaj jako swoisty artysta – rekonstruktor, który 
odbudowuje, dzięki pomocy lekarzy i terapeutów, 
swoje bardzo mocno nadwyrężone przez psychozę 
„ja”.  

Od Kępińskiego nauczyliśmy się, że w przypadku 
psychozy mówimy w gruncie rzeczy o doświadcze-
niu nie do końca znanym… Pamiętajmy: człowiek 
– pacjent – to nigdy nie poznana tajemnica, dlatego 
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tak ważne jest traktowanie każdego pacjenta pod-
miotowo oraz indywidualnie, wbrew medycznym 
paragrafom oraz schematom, formułkom oraz sta-
tystykom, których tak nie lubił Profesor, przedkła-
dając nad nie żywy i zaangażowany emocjonalnie 
kontakt z chorym.   

Kępiński był wielkim indywidualistą psychiatrii, 
który ją zrewolucjonizował, stworzył fundament 
pod humanistyczną psychiatrię aksjologiczną. Zo-
stał Patronem krakowskiej psychiatrii. Kwestią do 
zastanowienia się jest, czy niektóre z jego teorii 
przetrwały próbę czasu, choć dla mnie osobiście 
zachowują one świeżość i oryginalność po dzień 
dzisiejszy. Niewątpliwie lekcją, jaką z jego nauk 
możemy wyciągnąć jest podmiotowe oraz indywi-
dualne traktowanie pacjenta, pozostającego rów-
nież częścią większej wspólnoty, wobec której ma 
zobowiązania jako ten, który kocha i rozdaje siebie 

Zaproszenie do napisania tekstu do „Dla Nas” na 
temat tego „co wniósł Kępiński, jakie jego warto-
ści wcielane są w życie? Jakie przesłanie Profesora 
jest szczególnie aktualne w dzisiejszych czasach?” 
stanowiło dla mnie do wczoraj bardzo trudne wy-
zwanie. Sam będąc uczniem współpracowników 
Kępińskiego i entuzjastą Jego poglądów, o których 
napisałem dwie książki i wiele artykułów, głównie 
w czasopismach międzynarodowych, czuję się roz-
czarowany niewielką reakcją na jego teorie zarów-
no w międzynarodowym środowisku naukowym, 
jak również wśród psychiatrów warszawskich. A 
sam jestem jednym z nich od ponad 25 lat, kiedy 
zakończyłem kilkunastoletnią pracę w Krakowskiej 
Klinice. 

Zastanawiając się nad treścią tego tekstu posta-
nowiłem zapytać młodych warszawskich lekarzy 
specjalizujących się w psychiatrii, czy znają książki 
Kępińskiego? Dowiedziałem się, że wszyscy o nich 
słyszeli, niektórzy nawet kupili sobie jakąś jego 
książkę, ale nikt z nich nie przeczytał żadnej z nich. 
Rozważając możliwe przyczyny takiej sytuacji przy-
pomniałem sobie wydarzenie sprzed kilku lat. Oso-
ba z Krakowa, odbywająca staż w kierowanej prze-
ze mnie II Klinice Psychiatrycznej w Warszawie, 
zwróciła się do ówczesnych rezydentów z uwagą 
– „Wy to macie dobrze, bo możecie się od profeso-
ra Kokoszki uczyć psychiatrii według Kępińskiego”. 
Zapadła cisza, którą przerwałem wypowiedzią, a jej 
słuszność w pełni potwierdzili rezydenci, więc po-
zwolę sobie przytoczyć ją w szerszym fragmencie:

„Dla lekarzy pracujących dzisiaj zarówno w 

poradniach finansowanych przez NFZ, jak i przyj-
mujących pacjentów w prywatnych ośrodkach 
podejście Kępińskiego jest bezużyteczne. Tam naj-
korzystniejsza finansowo jest zasada, że badanie 
jest tym lepsze, im krótsze, ponieważ za godzinę 
można przyjąć nawet 3 pacjentów. Aby to było 
możliwe, należy nie dopuścić, aby pacjent mówił 
coś o sobie, o swoim życiu i problemach. Szybko 
należy rozstrzygnąć, czy ma psychozę, zaburzenia 
depresyjne czy zaburzenia lękowe, zadecydować, 
z jakiej grupy wybrać lek, następnie zapytać o do-

Psychiatria Antoniego Kępińskiego
z warszawskiej perspektywy

jak chleb. Jest pacjentem kochającym i radosnym, 
który zamiast piętna i odrzucenia, związanych z 
chorowaniem, na swoją głowę zaczyna zakładać 
koronę zwycięstwa – wchodzi w świat po kryzysie 
na nowo: dumny, radosny, w postawie wyprosto-
wanej. Przez chwilę wsłuchajmy się w jego głos, 
dobiegający z kart tej książki, niech będzie ona dla  
nas lekcją, że z choroby psychicznej można zdro-
wieć, a nawet wyzdrowieć i wieść dobre, satysfak-
cjonujące życie ku pokrzepieniu tych wszystkich, 
którzy nie widzą nadziei.

dr n. hum. Michał Piętniewicz
Stowarzyszenie „Otwórzcie  Drzwi"

Kraków
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tychczas stosowane leki i inne choroby. Do wybo-
ru leku to wystarcza. Pozostały na wizytę znikający 
nieubłaganie czas zajmuje wypełnienie dokumen-
tacji medycznej i wystawienie recept. Jak pacjent 
zgłasza jakieś problemy, to dostaje skierowanie do 
psychologa”. 

Dlaczego byłem pesymistą w sprawie aktualności 
podejścia Kępińskiego do wczoraj? Ponieważ tego 
dnia zapoznałem się z treścią „specjalnego artyku-
łu” w oficjalnym piśmie Światowego Towarzystwa 
Psychiatrycznego pt. „Żywe doświadczenie psy-
chozy: przegląd oddolny napisany wspólnie przez 
ekspertów przez doświadczenie i naukowców” (Fu-
sar-Poli S i wsp., The lived experience of psychosis: 
a bottom-up review co-written by experts by expe-
rience and academics. World Psychiatry, 2022, 21, 
168-188), dodatkowo omówionego w przedmowie 
redakcyjnej przez Louisa Sassa, w której zwraca on 
uwagę, że fascynacja neurobiologią może być jed-
ną z przyczyn powrotu do badań nad subiektyw-
nym wymiarem zaburzeń psychicznych. Jego zda-
niem badanie osobistych doświadczeń w chorobie 
jest niezbędnym zadaniem psychiatrii zarówno z 
etycznego, jak i naukowego punktu widzenia.

Nadzieją na rozpowszechnienie holistycznego i 
zespołowego podejścia, w którym psychiatra zna 
całościową sytuację pacjenta i bierze udział w usta-
laniu kompleksowych planów terapeutycznych 
daje wprowadzana w Polsce, ciągle tylko w posta-
ci pilotażu, reforma psychiatrii. Reforma skupiona 
na Centrach Zdrowia Psychicznego, których zada-
niem i celem jest koordynacja odpowiednich dla 
konkretnej osoby oddziaływań terapeutycznych, 
wsparcia oraz profilaktyki nawrotów objawów. Do 
takiego działania lektura książek Kępińskiego jest 
bezcenna. Zasadnicze znaczenie dla optymalne-
go funkcjonowania opieki terapeutycznej ma po 
pierwsze odpowiedni, osobowy kontakt i związek 
terapeuty z pacjentem, a po drugie traktowanie 
terapii jako nieustannego procesu diagnostyczno- 
terapeutycznego, z przywiązywaniem dużej wagi 
do ciągłej pomocy pacjentowi w rozumieniu same-
go siebie. Choć, jak pisał Kępiński, kres samopo-
znania leży w nieskończoności, to samo dążenie do 
samopoznania jest terapeutyczne, ponieważ pro-

wadzi do zwiększania samokontroli nad własnym 
sposobem przeżywania siebie i rzeczywistości, za-
równo w ostrej fazie choroby, jak i w zapobieganiu 
nawrotom w trakcie remisji. Środkiem do realiza-
cji takiego celu jest wzajemne poczucie dobrego 
kontaktu pacjenta i terapeuty oraz ich zaangażo-
wanie w proces terapii w partnerski sposób. Do-
brze oddaje to model „trójkąta terapeutycznego” 
– Kępiński rzeczywiście rysował trójkąt i wskazy-
wał pacjentowi jeden róg jego podstawy, mówiąc 
– to jest pana/i punkt widzenie siebie, a potem na 
drugi róg – mówiąc, że to jego punkt widzenia. Na-
stępnie wskazywał na wierzchołek trójkąta – jako 
na bardziej realny obraz pacjenta, który wspólnie 
będą rekonstruować. Kontakt i długotrwały zwią-
zek z pacjentem (ciągłość) opieki wymieniane są w 
dwóch artykułach wspomnianego wcześniej pisma 
jako czynniki terapeutyczne i warunki optymalnej 
terapii zarówno w ostrej fazie choroby, jak i w dal-
szej opiece, która powinna mieć charakter zespo-
łowy. Artykuł Kępińskiego „Społeczność terapeu-
tyczna”, który najłatwiej znaleźć w „Rytmie Życia”, 
powinien być na liście lektur obowiązkowych do 
specjalizacji z psychiatrii. Opisano w nim znacze-
nie dobrych kontaktów personelu z pacjentami dla 
atmosfery w oddziale, która odgrywa ważną rolę 
w procesie leczenia. Argumenty za istnieniem tyl-
ko ilościowych, a nie jakościowych różnic pomię-
dzy osobami zdrowymi a chorymi psychicznie są 
podobnie przydatne w zapobieganiu stygmatyzacji 
i wykluczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wprowadzenie modelu psychiatrii zgodnego z 
poglądami Kępińskiego jest możliwe jedynie pod 
warunkiem utrzymania globalnego finansowania 
działalności Centrów. Powrót do standardów obo-
wiązujących poza pilotażem, według których tylko 
2 diagnostyczne wizyty mają trwać do 45 minut, 
a następne do 30 lub 15 minut, utrwali opisane 
wcześniej podejście redukujące działania psychia-
trów do wypisywania recept.

prof. dr hab. Andrzej Kokoszka
Kierownik

II Klinika Psychiatryczna WUM w Warszawie
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Profesor Antoni Kępiński pa-
tronuje w Krakowie od blisko 
50 lat zadaniu, jakie podjęliśmy 
wspólnie z naszymi pacjentami, 
aby pozostać wierni jego prze-
słaniu, jego wizji psychiatrii i 
stopniowo, wytrwale wcielać ją 
w codzienność. Podjęliśmy to 
zadanie nie bez pewnych cech 
„romantycznego pragmatyzmu”, 
tak jak je odczytaliśmy w jego 
spuściźnie i ciągłych rozmowach 
z osobami, z którymi pracował, a 
które potem zostały naszymi Na-
uczycielami i Mistrzami. 

Profesor Kępiński w latach 
1947–1972 leczył i nauczał w 
krakowskiej Klinice Psychiatrycz-
nej. Pogłębił kliniczną i teore-
tyczną wiedzę o doświadczenie 
drugiego człowieka, a zarazem 
doświadczenie samego siebie 
w świetle obecności drugiego. 
Stworzył podstawy terapeutycz-
nego dialogu profesjonalistów z 
potrzebującymi pomocy. Był my-
ślicielem dialogicznym. Otworzył 
psychiatrię na wewnętrzny, indy-
widualny świat człowieka, przez 
co stał się prekursorem psychia-
trii humanistycznej w Polsce. 

W okresie, kiedy Polska była za 
„żelazną kurtyną”, pozbawiona 
kontaktu ze zmieniającymi się 
trendami europejskiej i świato-
wej psychiatrii, opisał przeżycia 
osób z zaburzeniami psychicz-
nymi w sposób zrozumiały dla 
terapeutów, chorych, rodzin i 
szerokich rzesz humanistów; 
artystów, filozofów, pisarzy… 
Pozostawił po sobie książki, któ-
re stały się przewodnikami dla 
przyszłych pokoleń i przeciw-
działały stygmatyzacji osób z 
zaburzeniami psychicznymi. W 
swoich pracach przybliżył prze-
życia osób chorujących psychicz-
nie do przeżyć każdego z nas, a 
przez to ochronił polską psychia-
trię zarówno przed neurobiolo-
gicznym redukcjonizmem, jak i 

konfrontacją z antypsychiatrią. 
Humanistyczne opisy przeżyć w 
zaburzeniach psychicznych uczu-
liły profesjonalistów na uwzględ-
nianie wartości subiektywnego 
świata pacjenta w procesie te-
rapeutycznym. Opisane przez 
Kępińskiego zasady kontaktu te-
rapeutycznego odpowiadają naj-
nowszemu podejściu, opartemu 
na wzmacnianiu zdolności samo-
stanowienia pacjenta. 

Profesor poszukiwał sensu 
przeżyć psychotycznych i usiło-
wał znaleźć klucz dla zrozumie-
nia psychozy i inspirację dla co-
dziennej pracy terapeutycznej. 
Dla Kępińskiego fundamentalną 
rolę w leczeniu odgrywała rela-
cja pomiędzy pacjentem a jego 
terapeutą i wspólnota z chorym 
na drodze do wspólnego świata, 
do podjęcia różnorodnych ról 
społecznych. Oczekiwał indywi-
dualnego traktowania każdego 
pacjenta i podejścia terapeu-
tycznego pobudzającego proces 
zdrowienia. Zachęcał do uczenia 
chorych, aby angażowali się w 
proces leczenia i uważał ich za 
ekspertów od własnych przeżyć. 

Od swoich współpracowni-
ków żądał wysokich standardów, 
trudnych do wypełnienia. On 
sam starał się w życiu codzien-
nym, aby deklarowane wartości 
były spójne z tymi realizowany-
mi wobec pacjentów i kolegów. 
Punktem odniesienia stał się 
ideał osoby niepozbawionej ko-
nieczności ciągłego zmagania 
się ze sprzecznościami własnej 
natury, zarówno w życiu, jak i w 
wizjach, które roztaczał. Wytyczył 
pewien sposób myślenia, ocze-
kiwał „dojrzałości uczuciowej” 
od tego zawodu. Jesteśmy prze-
konani, że w polskiej psychiatrii 
powinien nastąpić powrót do 
humanistycznego podejścia w 
duchu Antoniego Kępińskiego i 
pogłębienie wrażliwości na fun-

damentalne potrzeby pacjentów 
i ich rodzin. 

Dlatego też, aby w codziennej 
pracy pamiętać o jego wymaga-
niach i inspiracjach i aby każdy 
uczący się w Krakowie student 
medycyny pomyślał o nim w cza-
sie zajęć, zwróciliśmy się z proś-
bą w imieniu Katedry Psychiatrii 
CMUJ i Konsorcjum im. Profe-
sora Antoniego Kępińskiego o 
wyrażenie zgody przez JM Pana 
Rektora CMUJ i Radę Wydziału 
Lekarskiego na nazwanie sali dy-
daktycznej przy ul. Olszańskiej 5, 
w jednym z naszych oddziałów 
dziennych CZP Kraków-Śródmie-
ście, salą im. Profesora Antonie-
go Kępińskiego i umieszczenie 
na niej pamiątkowej tablicy o na-
stępującej treści: 

Antoni Kępiński (1918–1972) 
wybitny humanista i psychiatra, 
kierownik Kliniki Psychiatrycz-
nej w Krakowie. Wskazał, jak le-
piej zrozumieć siebie i drugiego 
człowieka. Rozpoczął dialog pro-
fesjonalistów z potrzebującymi 
pomocy, a przez to stworzył pod-
stawy psychiatrii humanistycznej 
w Polsce. Rada Wydziału Lekar-
skiego CMUJ Kraków dn. 

Z dużą satysfakcją i pewnym 
niepokojem wynikającym z od-
powiedzialności przyjęliśmy 
nagrodę Pro Publico Bono, za 
dzieło, jakim według Kapituły 
nagrody była realizacja w prakty-
ce, w życiu naszego miasta, idei 
„Otwartej psychiatrii” Antoniego 
Kępińskiego.

prof. dr hab. Andrzej Cechnicki
Zakład Psychiatrii Środowiskowej 

Katedry Psychiatrii CMUJ
Stowarzyszenie na Rzecz

Rozwoju Psychiatrii
i Opieki Środowiskowej

Kraków

Co wniósł Antoni Kępiński
w nasze życie zawodowe
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Z prośbą o słowa wspomnienia o Profesorze 
Kępińskim i klubie dla byłych pacjentów Kliniki 
„Zawilec” zwróciła się do mnie redakcja „Dla Nas”.

Antoniego Kępińskiego poznałam w latach 50. 
przez mojego męża. Znali się towarzysko. W tym 
samym czasie ja, jako była więźniarka obozów 
koncentracyjnych, byłam objęta stałymi bada-
niami i opieką lekarzy. Zajął się mną neurolog, 
zdiagnozował depresję i dał skierowanie do po-
radni zdrowia psychicznego przy ul. Limanow-
skiego. Lekarzem, który przejął moje leczenie był 
właśnie dr Antoni Kępiński. Tak zaczęła się nasza 
bliższa znajomość, przyjaźń. Byliśmy dwukrotnie 
na wspólnych wakacjach nad morzem – Antek z 
żoną Jadzią, ja z mężem.

Wracając z Kliniki (Klinika Psychiatrii Akademii 
Medycznej w Krakowie) do domu często wstępo-
wał do nas na herbatę, której był wielkim smako-
szem. Rekord herbaciany Kępińskiego to 12 filiża-
nek wypitych na spotkaniu. Kierownikiem Kliniki 
był wówczas prof. Eugeniusz Brzezicki. Później, w 
latach 60., zostałam przyjęta do pracy w Klinice 
jako socjolog. W tym czasie kierownikiem Kliniki 
był już prof. Karol Spett. Niestety przeszedł ciężki 
zawał serca, który uniemożliwił mu dalszą pra-
cę. Gdy było potrzeba jego podpisów lub opinii, 
wówczas chodziłam po nie do jego domu. Na jed-
nej z rozmów powiedział, że ludzie dzielą się na 
dzieci Kaina i Abla. Do tych ostatnich, mając na 
myśli Klinikę, zaliczał jedynie Antka Kępińskiego.

Po śmierci prof. Spetta i objęciu kierownictwa 
Kliniki przez Profesora Kępińskiego zaczęły się 
pewne zmiany. Pacjenci mogli wybierać swój 
samorząd, który zgłaszał usterki techniczne z 
oddziałów, a także nieporozumienia między pa-
cjentami a personelem. Wprowadzono również 
dyżury pacjentów przy drzwiach dla odwiedzają-
cych Klinikę. To była bardzo ważna i tak też od-
bierana przez pacjentów rola. Nie każdy mógł 
wchodzić czy wychodzić.

Ważną zmianą, o której często Profesor mówił, 
był zamysł, aby pacjenci wypisywani byli później 
pod opiekę lekarzy, którzy ich leczyli w trakcie po-
bytu w Klinice.

W każdym oddziale postawiono przegrody, 
boksy, w których mieściły się dwa krzesła i stoliki. 
To tam w ustalonym dniu tygodnia lekarze przyj-
mowali swoich pacjentów.

Powstanie klubu byłych pacjentów „Zawilec” 
zbiegło się z czasem, kiedy profesor Kępiński 
był już bardzo chory. Leżał jeszcze w swoim ga-
binecie, w którym przyjmował bardzo dużo wizyt 
– także pacjentów, przyjaciół i lekarzy, którzy czę-
sto omawiali z nim sprawy pacjentów.

Zauważyłam, że pacjenci znający się z oddzia-
łów czekają na siebie i razem, czasem w jeszcze 
powiększonej grupie, wychodzą. Chory profesor z 
okna gabinetu także zaobserwował te spotkania i 
gdy o tym rozmawialiśmy zapytał, czy nie można 
stworzyć takiego miejsca, gdzie byłoby możliwe, 
aby spotykali się w większym gronie w przyjaznej 
atmosferze.

I tak w lutym 1970 roku razem z dr Walczyń-
ską rozesłaliśmy listy informujące o klubie i za-
proszeniu na spotkanie. Pierwsze spotkania były 
zdominowane przez panie z oddziału nerwic, ale 
następne były już „różnorodne”. Profesor był 
tak bardzo zainteresowany klubem, że poprosił, 
abym po zamknięciu klubu przyszła i opowiedzia-
ła o przebiegu kolejnego spotkania. Przebywał 
wówczas u prof. Hanickiego w pokoju na samej 
górze (pewno to był pokój gościnny) razem z żoną 
Jadwigą, która była po operacji i ich ukochanym 
kotem.

Klub się rozwijał. Przychodziło nawet 30 osób. 
Był kącik brydżystów, a stół pingpongowy miał 
wielkie powodzenie. Dla zainteresowanych były 
spotkania. Pierwsze prowadziła dr Elżbieta Le-
śniak. Zadawano pytania przeważnie dotyczące 
choroby, z którą pacjenci wtedy się zmagali i per-
spektyw dotyczących zdrowienia.

Wiele osób na dłużej lub krócej przewinęło się 
przez klub, jak choćby dr Zawadzka, prof. Gie-
rowski, Datka, Polewka. W klubie obchodziliśmy 
wszystkie święta – Boże Narodzenie, Wielkanoc, 
urodziny, imieniny. Tyle o klubie, który przekro-
czył już pięćdziesiątkę, a ja w nim 45 lat.

Przypominam sobie jeszcze jedno wydarzenie 
związane z Profesorem. Klinika otrzymała magne-
tofon i młodsze pokolenie lekarzy, a szczególnie 
dr Aleksandrowicz nalegał długo i prosił Profeso-
ra, by nagrał swoją pierwszą rozmowę z pacjen-
tem, bowiem stanowić to mogło istotny materiał 
w edukacji studentów. Wytrwale molestowany 
Profesor uległ prośbie. Niedługo później, gdy by-
łam w sekretariacie, zadzwonił do niego telefon, 
wyszłam więc, by go zawiadomić. Jego gabinet 
znajdował się w suterenie, w przyziemiu, i tam 
przyjmował pacjentów, a odbywała się właśnie 
wizyta. Po wejściu ujrzałam przedziwny widok. 
Pacjent siedział nieruchomo z dość przerażoną 
twarzą a Profesor stał owinięty szpulową taśmą, 
a jej porwane resztki pstrokato odznaczały się na 
podłodze...

Teresa Reguła
prowadząca Klub „Zawilec"

od początku powstania przez 45 lat
Kraków

Co zostało ze wspomnień
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1. Profesor Antoni Kępiński 
pochodził ze starego szlacheckie-
go rodu polskiego herbu Nieso-
bia. Jest to jeden z najstarszych 
herbów polskich. Oto jego opis: 
„Tarcza dwudzielna w pas, w 
polu pierwszym czerwonym ro-
gacizna (stylizowane ostrze strza-
ły) srebrna zakończona w polu 
drugim złotym orlim ogonem 
czarnym, w klejnocie trzy pióra 
strusie”.

2. Antoni jako nastolatek po-
znał Karola Wojtyłę, który był 
wówczas uczniem w niższej kla-
sie w wadowickim gimnazjum. 
Spotkali się po raz pierwszy ja-
dąc pociągiem do Poznania na 
Zjazd Sodalicji Mariańskiej, ka-
tolickiego stowarzyszenia osób 
świeckich mającego na celu do-
skonalenie w moralności chrze-
ścijańskiej. Obaj byli prezesami 
Sodalicji Mariańskiej – Kępiński 
w krakowskim Nowodworku, a 
Wojtyła w gimnazjum wadowic-
kim. Podobno w czasie podróży 
całą noc rozmawiali, jedząc cze-
reśnie.

3. Antoni Kępiński był prymu-
sem w Nowodworku – renomo-
wanym krakowskim gimnazjum 
imienia Barłomieja Nowodwor-
skiego szkole o wielowiekowej 
tradycji. Na wniosek uczniów 

wyróżniono go szczerozłotym 
pierścieniem z wyrytym herbem 
Nowodworskiego „Nałęcz”, datą 
i napisem: „Gimnazjum Nowod-
worskiego wzorowemu uczniowi 
za pilność, zdolność, zdyscyplino-
wanie, wybitne wyniki w nauce, 
jak również za walory charak-
teru – szlachetność, życzliwość, 
solidarność, koleżeńskość”. 
Tylko dwóch maturzystów w 
Nowodworku otrzymało przed 
wojną taki pierścień w wyniku taj-
nego głosowania kolegów. Kępiń-
ski zaproponował, by pieniądze, 
które miały być przeznaczone na 
ten cel wydać na wspomożenie 
uczniów najbiedniejszych.

4. W czasie II wojny światowej 
został osadzony w faszystow-
skim obozie Miranda w Hiszpa-
nii. Mimo okrutnego traktowa-
nia, nie załamał się. Angażował 
się w organizowane przez więź-
niów zajęcia. Należał do sekcji 
oświaty, wykładał biologię i pro-
wadził kurs angielskiego. Sam 
natomiast chodził na lekcje ma-
tematyki, fizyki, języka czeskiego, 
hiszpańskiego, francuskiego. Sa-
modzielnie uczył się chemii, bio-
logii, patologii.

5. Gdy dostał się do Wielkiej 
Brytanii, został przyjęty do RAF-u i 
rozpoczął szkolenie lotnicze jako 

uczeń przygotowujący się do zo-
stania pilotem. Wydawało się, że 
spełni marzenie z dzieciństwa, 
by zostać lotnikiem. Opanował 
szczegółowo teoretyczną wiedzę 
na temat pilotowania samolotu, 
lecz ćwiczenia w powietrzu z in-
struktorem ujawniły, że nie miał 
orientacji w przestrzeni powietrz-
nej i nie mógł z powrotem trafić 
na własne lotnisko. W czasie lotu 
ćwiczebnego o mało nie dopro-
wadził do katastrofy. Przerażo-
ny instruktor w ostatniej chwili 
poderwał spadający samolot, a 
umiejętności niedoszłego lotnika 
określił krótko: „Antytalent!”.

6. Ukochana żona Kępińskie-
go Jadwiga uwielbiała koty. Pani 
Anna Różycka z humorem opo-
wiadała o swoich wizytach w 
domu Kępińskich. Pani Jadzia po-
dejmowała ją ciastkami i kawą, a 
tłusty kocur Antoś wskakiwał na 
stół, wąchał słodycze, moczył nos 
w kawie i omiatał ogonem filiżan-
ki. Jednak nie wolno było karcić 
Antosia ani spędzać go ze stołu, 
bo można było narazić się gospo-
dyni.

7. Profesor Kępiński nie stronił 
od spotkań towarzyskich i śliwo-
wicy, lubił się bawić. Cieszył się 
wyjątkową sympatią kobiet. Był 
duszą towarzystwa.

8. Zdarzyło się raz, że prowa-
dził psychoterapię… kota, który 
został oblany farbą i wpadł w 
depresję. Do tych zwierząt miał 
szczególną słabość. Toteż pod-
rzucano mu do kliniki bezdomne 
koty, a on je przygarniał i znajdo-
wał im nowe domy.

Źródło: Krystyna Rożnowska, 
„Antoni Kępiński. Gra z czasem. 
Portret genialnego psychiatry”, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 
2018.

Jolanta Janik
Stowarzyszenie

„Otwórzcie  Drzwi”
Kraków
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,,Wiersz o Antonim Kępińskim”

Drogi Antosiu!

Nie poznałem Cię nigdy 
Odszedłeś z tego świata 
A ja rok później się urodziłem. 

To co uczyniłeś dla nas 
Jest teraz wielką spuścizną
Twoje dzieła ratują nasze życie. 
Lekarze mają na czym oprzeć swoje troski o pacjentów. 
To ty dałeś im przykład jak mają leczyć.
Pokazałeś światu jak dotrzeć do wnętrza człowieka.
To oni inspirują się Twoją wiedzą. 
Wyciągają niejednego pacjenta ze strasznej choroby, która pustoszy niejedno życie. 

Drogi Antosiu jesteś pewnie dumny ze swoich dzieci. 
Dzieci lekarzy, którzy oddają się leczeniu Nas chorych pewnie już do końca 
naszego istnienia. 

Nas chorych,  którzy musimy  iść do przodu w każdym momencie naszego życia. 
Sam to odczułeś na sobie, iż być lekarzem i być równocześnie chorym 
to być wielkim człowiekiem. 
Tak mało mówi się o tobie w mediach. 
Musimy sami dowiadywać się.  

Twoje życie nie było łatwe. 
Jednak zrobiłeś wszystko dla Nas, byśmy mogli być zdrowi. 
Bo schizofrenia to choroba,
Z którą można Żyć! 
I sam to potwierdziłeś 
Nie jest to łatwa choroba 
a nasze życie jest bardzo cenne. 

Drogi Antosiu, spoglądaj na Nas tam z wysokiego Nieba. 
Czuwaj nad Nami 
Czuwaj nad Lekarzami 
Niech Twoje spojrzenie na człowieka będzie pięknem
Twojej duszy.

     Paweł Wątorek

,,Do prof. Kępińskiego” 

Panie Profesorze,
dziękuję Panu za wszystko
- za to uczucie co łzy wyciska,
że jestem człowiekiem wyjątkowym,
choć niby pogubionym w meandrach neuropsychiki.
Pan przetarł szlaki.
Ja chciałabym podążyć za Panem i, być może,
ludziom oczy jeszcze szerzej
otworzyć.
Tak, aby
wyróżnieniem od losu
była schizofrenii diagnoza.
My, bądźmy dumni,
że pojmujemy z sensu studni
ciut więcej pewnie,
niż ‚‚zdrowi”,
obojętni na ŻYCIA CHOROBĘ.

Magdalena Migoń

,,Kępiński i Inni” 

Bez twarzy, bez maski tajemnicą byli
Bytem, nie-bytem, barw feerią
Otchłanią nie do poznania
Stłoczeni, zepchnięci, skuleni
Tęsknotą ćmy błagali o światło
W szpitalnych trzepocząc się wnętrzach

Zegar im czas inaczej wyznaczał

A on, Profesor, fartuchem oddzielony
Pukał do świata chorego wymiaru
Zaglądał, podglądał, czasem się potykał
O kamień niemocy lecz nie beznadziei
Trwał i poznawał światy odlegle
Mgławice lęku i przerażenia
Przestrzenie w kolorach zaczarowane

Inny dla Innych
Stał się bliski 
Otwierał umysły
Kluczem dobrze mu znanym
Miłością do chorego, 
Do  człowieka

Barbara Banaś
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,,Dwie jesienie”

Jest już blisko, tuż za oknem,
przemarznięta, lecz radosna
umówiła się już z Bogiem - 
będzie krótsza, niźli wiosna.

Przyszła dzisiaj niespodzianie,
wypłoszyła małe ptactwo.
Miała w ręku z kłosów wianek
jabłek złotych całe mnóstwo.

Włosy długie aż do kolan
poplątane babim latem
w palcach wrzos zerwany z polan
czyś nie widział jej tymczasem?

Zawiązała mocniej sandał
wpięła w ucho jarzębinę
zapaliła tęczą kasztan
zasypała mgłą dolinę.

Chłód, jej brat i siostra – słońce
toczą z wichrem ciągłe kłótnie
i nie wiedzą, czy nazajutrz
będzie cudnie, czy paskudnie.

Idzie drogą inna pani
przygarbiona, pomarszczona
czasem się zaleje łzami,
że się czuje opuszczona.

Uleciała kędyś z wiatrem
młodość, przyjaciółka miła
pozostała pustka siwa
z obolałymi stopami.

Srebrne włosy zdałyby się
na najbielszy w świecie jedwab.
Komu byłoby do twarzy
w bieli bielszej od gór śniegu?

Przyszła jesień, jak co roku,
o tej samej porze chyba.
Tylko nie wiem, jak ją nazwać
jesień roku, jesień życia?

Maria Tomala

,,List do Antoniego Kępińskiego”

Panie Profesorze, 
w Klinice na Kopernika 21 a 
wciąż słychać Pana łagodny głos.  
Nikomu nie przeszkadza, że aby  
z Panem porozmawiać, trzeba  
ustawić się w długiej kolejce  
w korytarzu szpitalnej sutereny.  
Twoje słowa, Profesorze, leczą  
o wiele skuteczniej niż leki.  
Ważne jest, mówisz, aby nie  
zamykać oczu na człowieka,  
zobaczyć w nim nie  
schematyczny paragraf  
rozpoznania, ale jego samego  
i tylko jemu właściwy ból.
Być z chorym, być dotykiem  
dłoni, która go przygarnia,  
na przekór przekonaniu  
o ostatecznej samotności każdego.

Bartłomiej Kucharski OCD

***
Choroba.
Myśli, słowa dźwięki.
Przychodzą odchodzą – pamiętam.
Letarg jest męczący – psychikę wyczerpujący.
Bywa pustkę w głowie pozostający.
W umyśle  to się dzieje,
jednak to wszystko jest przemijające.

Słabość (dla E)
Choć  jestem słaby – kruchy.
Przez chorobę – upadam.
Poszukuję czegoś – co doda otuchy.
Może się niedostatecznie staram.
Przejmuję, dołuję, załamuj,
(choroba jak koń cwałuje)

Jednak jest nadzieja – wybawienie.
Wyjście – z tego co się ze mną dzieje.
Opatrzność Boża,
przed upadkiem – powstrzymuje.
Przepisane lekarstwo, rozmowa – daje umocnienie.
Być może jest to sposób – wyzdrowienie.
Dobra droga na wyleczenie.

Dariusz Rogalski
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Powieść biograficzną „Psy-
chiatra i demony” małżeństwa 
Wierciochów czyta się świetnie. 
Dotyczy ona postaci Antoniego 
Kępińskiego. Jest to książka bar-
dzo dobrze napisana i bardzo 
rozbudowana w rozmaite wątki, 
motywy, odnogi oraz odgałę-
zienia. Czytelnik nie tylko dowie 
się z niej o prof. Kępińskim, ale 
również otrzyma lekcję poglą-
dową historii polskiej kultury w 
czasach PRL-u, zobaczy rozmaite 
wybitne postacie, które przewi-
jały się przez pokój Kępińskie-
go, jak np. Karol Wojtyła, Józef 
Tischner czy Wanda Półtawska.  
Książka jest rodzajem hołdu zło-
żonego wielkiemu psychiatrze. 
Można sobie zadać pytanie, czy 
jej słabością nie jest nadmierna 
hołdowniczość właśnie, jakby 
Antoni Kępiński był postacią bez 
skazy i zmazy, ale trzeba zosta-
wić to pytanie na boku. Przecież 
Wierciochowie przedstawili go 
z drugiej strony, kiedy pił i kiedy 
załamywał się psychicznie, więc z 
pewnością nie był sterylnym su-
perbohaterem psychiatrii, zresz-
tą nie o taką postać Wierciochom 
chodziło. Chodziło im raczej o 
namalowanie portretu człowieka 
skromnego, szlachetnego, nie-
zwykle pracowitego, sympatycz-
nego, a jednocześnie kryjącego 
jakąś wielką tajemnicę, człowie-
ka-studnię, który doskonale ro-
zumiał i wczuwał się w studzien-
ne doświadczenia innych ludzi, 
swoich pacjentów.

Jest to opowieść fabularna, 
utkana z wielu szczególików dnia 
codziennego, które składają się 
na portret tego genialnego arty-
sty polskiej psychiatrii. Poznaje-
my Antoniego Kępińskiego od sa-
mego początku, od dzieciństwa, 
przez studia, epizod psychotycz-
ny, pobyt w obozie jenieckim 
w Hiszpanii, Miranda de Ebro, 

nieudaną karierę lotnika RAF-u, 
studia medyczne w Edynburgu, 
w końcu powrót do Polski i roz-
poczęcie pracy w Katedrze Psy-
chiatrii przy Kopernika 21, pra-
cę z pacjentami, wielogodzinne 
rozmowy i samodzielną pracę 
badawczą, pisanie kompendium 
psychiatrii oraz wielu innych ksią-
żek, dotyczących zagadnień psy-
chiatrycznych, dzięki którym póź-
niej Kępiński stanie się sławny.  
Za życia nie osiągnął takiej sławy, 
jak po śmierci. Za życia morder-
czo pracował. Z trudem znajdo-
wał czas, jak wynika z tej opowie-
ści fabularnej Wierciochów, na 
bycie z żoną, na rozmowy z nią. 
Był pochłonięty przez swoją pra-
cę i był w niej wybitny.

Książka Wierciochów „Psy-
chiatra i demony”, napisana, jak 
można wywnioskować z opisów 
na okładce, przez leniwego Woj-
ciecha i pracowitą Jolantę, jest 
niezwykle bogatym i mądrym 
kompendium wiedzy nie tylko o 
prof. Kępińskim, ale w ogóle o 
człowieku. Można się bowiem z 
niej dowiedzieć o ukrytych, ludz-
kich motywach zachowania, nie-
co przyjrzeć się metodzie psycho-
analitycznej, której Kępiński nie 
był do końca wyznawcą, podpa-

trzyć jego metodę rozmów z pa-
cjentami, przyjacielską, otwartą, 
nie stawiającą sztucznych barier 
i parkanów, ale równocześnie 
zachowującą zdrowy dystans, 
umiar, trzeźwość oraz rozsądek.

Jest książka Wierciochów rów-
nież swoistym silva rerum, albo-
wiem choć w całości poświęcona 
postaci genialnego psychiatry, 
uwzględnia także rozmaite wątki, 
bardzo istotne dla polskiej kul-
tury. Wierciochowie wymieniają 
m.in. postać Stanisława Vincen-
za, autora tetralogii „Na wysokiej 
połoninie”, prawdopodobnie ze 
względu na duży walor terapeu-
tyczny tej prozy, wspominają o 
pismach Tischnera oraz Karola 
Wojtyły, zwłaszcza pracy papieża 
pt. „Miłość i odpowiedzialność”, 
piszą też o Kantorze i jego kon-
cepcji teatru śmierci. Z nurtów 
filozoficznych przyświeca im 
hermeneutyka, pojmowana jako 
sposób rozmowy i rozumienia 
argumentów stron przeciwnych 
oraz uzgodnienia ich wspól-
nych stanowisk w harmonijnym 
sporze, zakończonym błyskiem 
obopólnego samorozumienia.  
Oprócz tego niezwykle istotny 
jest tutaj personalizm, rozumie-
nie człowieka jako osoby oraz an-
tropologia filozoficzna, czyniąca z 
osoby, człowieka drogę Kościoła i 
drogę ku Panu Bogu.

„Psychiatra i demony” to wielka 
opowieść filozoficzno-fabularna, 
w zasadzie można powiedzieć, że 
to rodzaj beletryzowanej powie-
ści intelektualnej, zawieszonej 
między esejem a narracją, która 
nie opowiada tylko o demonach, 
chorobie psychicznej człowieka, 
ale również stara się zrozumieć 
te demony, rozświetlić ciemności, 
stara się pokazywać w ciemno-
ściach poznawczych światło rozu-
mienia zjawisk najbardziej skom-
plikowanych, najciemniejszych 

Lekarz i pisarz.
O książce „Psychiatra i demony”
Wojciecha i Jolanty Wierciochów
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zakamarków ludzkiej psychiki, 
najtajniejszych jej głębokości.  
Jest to książka fascynująca, anga-
żująca lekturowo, napisana stru-
mieniem rozumiejącej narracji, 
mądrym językiem, z którego moż-
na wysunąć sporą, poznawczą ko-
rzyść oraz przyjemność odbioru.  
Być może „Psychiatra i demony” 
to nie tylko swoiste kompen-
dium wiedzy o postaci Anto-
niego Kępińskiego, ale książka, 
która poprzez ukazanie sylwetki 
psychiatry pokazuje człowieka 
w ogóle, jego skomplikowanie, 
tajemnicę, a w tle rozgrywa się 
dramat historii, m.in. wydarzenia 
marcowe i dramat kultury, któ-
ra jakoś w historii partycypuje i 
od jej przebiegu i wyroków jest 
niestety uzależniona – mowa tu-
taj o zdjęciu „Dziadów” Kazimie-
rza Dejmka w marcu 1968 roku, 
która to sytuacja również jest 
opisana w książce Wierciochów.  
Na uwagę w „Psychiatrze i de-
monach” zasługuje sprawa reli-
gijności Antoniego Kępińskiego. 
Był on bowiem człowiekiem nie-

Jakub Tercz: W ramach działa-
lości Fundacji Otwarte Seminaria 
Filozoficzno-Psychiatryczne od 
2015 roku staramy się ukazywać 
problemy kryzysu psychicznego i 
psychopatologii w szerszym kon-
kście ludzkiego doświadczenia. 
Takie podejście, rozwijane przez 
humanistykę i szeroko rozumianą 
filozofię psychiatrii, wydaje się cały 
czas leżeć poza głównym nurtem 
polskiego systemu ochrony zdro-
wia psychicznego. Jak można wy-
jaśnić, na czym polega podejście 
„standardowe” w psychiatrii oraz 
co można zyskać poprzez filozo-
ficzne podejście czy poszerzenie 
tej „standardowej” perspektywy?

Andrzej Kapusta: Choroby 
psychiczne na ogół są diagnozo-
wane przez medycynę jako ro-
dzaj dysfunkcji mechanizmu bio-
logicznego, deficytu, dla którego 

podstawowym rozwiązaniem jest 
psychofarmakologia. Dla wielu 
przedstawicieli uznanych i osią-
gających jednoznaczne sukce-
sy specjalności medycznych, jak 
chirurgia, kardiologia czy nawet 
neurologia, psychiatria i psycho-
patologia wydają się nie osiągać 
jeszcze oczekiwanych efektów, 
wciąż poruszają się w obszarze 
„niedojrzałości” i braku spektaku-
larnych przełomów.

Jednakże to, czym zajmuje się 
psychiatria i czego doświadczają 
pacjenci, zdaje się wskazywać ob-
szar kluczowych zjawisk i proble-
mów współczesności, procesów 
na pograniczu nauki, technologii, 
polityki i ludzkiej egzystencji. Być 
może cierpienie i kryzys psychicz-
ny dotyczą tych granicznych ob-
szarów ludzkiego doświadczenia, 
gdzie wizja technicznego i skutecz-

nego radzenia sobie z cierpieniem 
ujawnia swoje ograniczenia. Być 
może ten obszar kryzysowego 
doświadczenia domaga się języka 
odpowiedniego dla opisu „cierpie-
nia ludzkiej duszy”, bo tak może-
my próbować przetłumaczyć zna-
czenie słowa „psychopatologia”.

Jakub Tercz: Czy ten język jest 
zarezerwowany tylko dla filozo-
fów, czy filozofowie mają jakieś 
specjalne narzędzia i dostęp do tej 
kryzysowej rzeczywistości?

Andrzej Kapusta: W żadnym 
razie! To jest język, nad którym 
pracują filozofowie, ale który jest 
pewną propozycją komunikowa-
nia się czy dialogowania wszyst-
kich uczestników egzystencjalnie 
angażujących sytuacji. Zresztą 
podstawową umiejętnością filozo-
fa winna być zdolność konceptu-
alnego poruszania się w różnych 

Czy jest jakaś jedna „filozofia psychiatrii”?
Rozmowa Jakuba Tercza z Andrzejem Kapustą

zwykle pobożnym, uczestniczą-
cym w coniedzielnej Mszy świę-
tej, czytającym bardzo często 
i obficie Pismo Święte. Wierzył 
do końca, do momentu śmierci. 
Śmierć jest tylko końcem życia 
ziemskiego, w trumnie pozosta-
je ciało, natomiast dusza, w co 
wierzył profesor, opisany piórem 
małżeństwa Wierciochów, dosta-
je się do Czyśćca albo do Nieba 
i tam czeka ją sąd na podstawie 
uczynków i dokonań ziemskich.  
Opisany Kępiński to postać nie-
ledwie święta, bardzo chętna do 
pomocy wszystkim potrzebują-
cym, dająca nierzadko pieniądze, 
wspomagająca tylko, jak mogła, 
osoby psychicznie chorujące, 
swoich pacjentów, ale nie tylko: 
również osoby z bliższej albo dal-
szej rodziny.

Wierciochowie piszą również o 
testamencie Kępińskiego, o tym, 
że wychował całe pokolenie psy-
chiatrów, między innymi prof. 
Jacka Bombę, prof. Marię Orwid, 
prof. Andrzeja Cechnickiego, 
prof. Zdzisława Ryna. Dzięki nie-

mu psychiatria krakowska ma się 
najlepiej ze wszystkich w Polsce.  
„Psychiatrę i demony” Wojciecha 
i Jolanty Wierciochów polecam 
wszystkim czytelnikom, których 
nurtuje pytanie, kim jest człowiek, 
do jakich celów dąży w swojej ży-
ciowej wędrówce. Jest to książka 
o wybitnym polskim psychiatrze 
i jego pacjentach. Jest to książka 
mądra, która pokazuje, jak boga-
ty i skomplikowany jest człowiek, 
szukający swej drogi, nawet za 
cenę kryzysów psychicznych, za-
łamań, psychoz, jest to książka 
wlewająca nadzieję w człowieka, 
o głębokiej aksjologii, głębokim 
przesłaniu. A oprócz tego bardzo 
angażująca w lekturze, czytelnik 
smakuje mądre zdania i przybliża 
się dzięki nim do tajemnicy i za-
gadki człowieka przedstawionej 
przy pomocy portretu Antoniego 
Kępińskiego.

dr n. hum. Michał Piętniewicz
Stowarzyszenie

„Otwórzcie  Drzwi"
Kraków
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rejestrach ludzkiej rzeczywistości, 
zdolność rozpoznawania obsza-
ru badań empirycznych, języka 
psychologii, nauk społecznych, 
języka egzystencji, doświadczenia 
religijnego. Dlatego trochę na-
zbyt optymistycznie nazwaliśmy 
jeden z naszych projektów: „Filo-
zofia i psychiatria w poszukiwaniu 
wspólnego języka”.

Jakub Tercz: Kto więc może z 
tego języka skorzystać?

Andrzej Kapusta: Tę szerszą 
czy też pogłębioną o własne do-
świadczenie perspektywę mogą 
podjąć sami pacjenci i ich bliscy 
oraz wrażliwi terapeuci, wszyscy ci, 
którzy doświadczają problemów z 
własną egzystencją, z kłopotami w 
relacjach, ci, którzy zmagają się ze 
stresem, przemocą, głęboką stra-
tą. Są to osoby mogące odnaleźć 
w propozycjach i intuicjach filo-
zofów język, który pozwoli im do-
określić ich własną sytuację oraz 
poznać naturę skrajnych doświad-
czeń. Jak powiedział kiedyś autor 
kultowej już „Historii szaleństwa” 
Michel Foucault: „moje książki to 
skrzynki z narzędziami, możecie z 
nimi zrobić, co chcecie”.

Jakub Tercz: Na czym więc po-
lega zadanie stojące przed filozo-
fią?

Andrzej Kapusta: Od filozo-
fii można oczekiwać poważnego 
zmagania się z ludzkim doświad-
czeniem, z poszukiwaniami, któ-
re nie chcą podporządkować się 
zastanym osiągnięciom, ustalo-
nym pojęciom, ujęciom i klasy-
fikacjom. Filozoficzne dyskusje 
na temat kryzysów psychicznych 
nie są podporządkowane prostej 
psychoedukacji, zachęceniu pa-
cjentów do leczenia, przekonania 
ich do dbania o własne zdrowie, 

do dania świadectwa, że warto 
słuchać się ekspertów, a decyzje 
o systemie opieki psychiatrycznej 
zostawić decydentom i politykom.

Jakub Tercz: Jaki jest stosunek 
filozofii psychiatrii do nauki i prak-
tyki psychiatrycznej?

Andrzej Kapusta: Filozofia psy-
chiatrii nie jest bezpośrednio uwi-
kłana w spory i interesy naukowe, 
terapeutyczne, organizacyjne i 
finansowe obecne w medycynie, 
psychiatrii i polityce. Filozofia i 
humanistyka przychodzą do psy-
chiatrii z innego miejsca, startują z 
innej pozycji i mają swoje własne 
ambicje i oczekiwania. Zasadni-
czo filozofia i humanistyka stara-
ją się ukazać problemy kryzysu 
psychicznego i psychopatologii 
w szerszym kontekście ludzkiego 
doświadczenia, w historycznym i 
społecznym uwikłaniu, czy w od-
niesieniu do zadań nauki i tech-
niki. Filozofia psychiatrii docenia 
wartość faktów i badań empirycz-
nych, ale nie może zignorować 
ich teoretycznego i historyczne-
go kontekstu. Jak mówi Praktyka 
Oparta na Wartościach: potrze-
bujemy stać na dwóch nogach: na 
faktach i na wartościach.

Jakub Tercz: Czego więc filozof 
chce się dowiedzieć na temat psy-
chiatrii i kryzysów psychicznych?

Andrzej Kapusta: Zaintereso-
wanie filozofa psychiatrią i psy-
chopatologią przychodzi na ogół 
od strony bardziej podstawowych 
dociekań teoretycznych i etycz-
nych, które w psychiatrii przybie-
rają zadziwiający, inspirujący lub 
nawet kłopotliwy charakter. Są 
też przykłady osób parających się 
filozofią, których dopiero własny 
(lub bliskiej osoby) kryzys psy-
chiczny zmusił niejako do podjęcia 
tego typu badań. Interesującym 
zagadnieniem dla filozofa może 
być zagadka ludzkiego umysłu, 
problem ludzkiej tożsamości, 
normatywności i metodologia 
badań zjawisk psychicznych i spo-
łecznych, klasyfikacje ludzkich 
doświadczeń. Przy okazji teore-
tycznych poszukiwań i dociekań 
może się okazać, że umysłu nie 
da się zredukować do prostych 

mechanizmów działania mózgu, 
zawiera bowiem poziomy, które 
odnoszą się zarówno do ludzkiego 
indywidualnego doświadczenia, 
jak i do społecznego usytuowa-
nia. Tożsamość osobowa również 
okazuje się wielce złożona, dyna-
miczna i wielowymiarowa, tak że 
trudno ustalić obowiązujące gra-
nice naszej spójności i ciągłości. 
Te trudności stają się szczególnie 
intensywnie widoczne w różno-
rodnych doświadczeniach kryzysu 
psychicznego.

Jakub Tercz: Wszyscy czekamy 
na wdrożenie nowej Międzyna-
rodowej Klasyfikacji Chorób, czyli 
ICD-11. Czy sądzisz, że to też jest 
temat dla filozofa psychiatrii?

Andrzej Kapusta: Próby klasy-
fikacji i uporządkowania kryzysów 
psychicznych i problemów ludz-
kiego funkcjonowania napotyka-
ją szereg trudności: czy choroba 
jest rodzajem naturalnym, czy da 
się określić za pomocą wspólnej 
etiologii, symptomów, przebiegu i 
leczenia? Czy może raczej stanowi 
szereg trudnych i zaskakujących 
reakcji na złożone sytuacje indywi-
dualne i społeczne, którym mogą 
sprzyjać zarówno predyspozycje 
o charakterze biologicznym, jak 
i psychologicznym. Filozofowie 
bardzo chętnie wypowiadają się 
na temat klasyfikacji psychiatrycz-
nych. Wiele lat temu zrobiły na 
mnie wrażenie badania Johna Sa-
dlera dotyczące wartości w DSM.

Jakub Tercz: Czy jest jakaś jed-
na „filozofia psychiatrii”?

Andrzej Kapusta: Na szczęście 
nie ma takiej. Humanistyka i filozo-
fia obejmują różniące się tradycje i 
często wykluczające się metodolo-
gie. Dlatego nie można z ich strony 
oczekiwać jakiegoś trwałego poro-
zumienia i ustalenia określonych 
strategii czy rekomendacji. Nie 
taka też jest ich rola. Natomiast 
fakt badań dotyczących zagadnień 
z obszaru ludzkiego cierpienia i 
praktyczna perspektywa badań 
łagodzą wzajemne spory między 
filozofami różnej maści. Zadziwia-
jące jednak jest, jak często wnioski 
i opisy filozoficzne zgodne są z 
doświadczeniem i oczekiwaniami 
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wielu pacjentów i ich rodzin oraz 
psychoterapeutów.

Jakub Tercz: Czy można tu 
wskazać jakiś przykład?

Andrzej Kapusta: Przykładem 
może być krytyka wiary w szybkie 
terapeutyczne przełomy i nauko-
we rewolucje w diagnozie i lecze-
niu, filozoficzny dystans wobec 
naukowego postępu i jednoznacz-
nych rozwiązań. Również złożo-
ność sytuacji doświadczenia cho-
roby, któremu towarzyszą trudne 
wybory oraz określona perspek-
tywa samego pacjenta, jego rodzi-
ny i otoczenia. Nie przypadkiem 
krytyka biomedycznego modelu 
w psychiatrii znajdowała wspar-
cie oraz inspiracje ze strony wielu 
filozofów. OSFP oferuje w tym za-
kresie warsztaty dotyczące Prakty-
ki Opartej na Wartościach, które 
organizuje w ramach projektu „Fi-
lozofia psychiatrii – podstawa sys-
temu ochrony zdrowia psychicz-
nego” w partnerstwie z Pracownią 
Filozofii Zdrowia Psychicznego 
w Katedrze Nauk Społecznych i 
Humanistycznych Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu oraz Wy-
działem Filozofii i Socjologii UMCS 
w Lublinie finansowanego z Fun-
duszy EOG ze środków programu 
Aktywni Obywatele – Fundusz Kra-
jowy. 

Jakub Tercz: Mamy „swojego” 
filozofa psychiatrii, Antoniego Kę-
pińskiego. W tym roku obchodzi-
my 50-lecie jego śmierci. W 2018 
z Fundacją OSFP organizowaliśmy 
seminarium poświęcone różno-
rodnym warstwom jego myśli i 
praktyki zatytułowane „Antoni 
Kępiński. Psychiatra, człowiek, 
filozof” – w ten sposób upamięt-
niliśmy 100-lecie urodzin autora 
„Lęku”. Dlaczego po tylu latach da-
lej warto o nim pamiętać?

Andrzej Kapusta: Pięćdziesiąt 
lat od odejścia jak na filozofa to 
wcale nie jest dużo. Pewne rze-
czy są wprawdzie u Kępińskiego 
anachroniczne, ale zasadnicza po-
stawa, którą reprezentował, dalej 
inspiruje i wydaje się, że jest na 
mapie polskiej humanistyki i nauk 
o zdrowiu czymś wyjątkowym. 
Kępiński był jedną z najbardziej 

wyjątkowych postaci polskiej kul-
tury drugiej połowy XX wieku. Jego 
nazwisko łączy się zwykle z polską 
szkołą filozofii medycyny i psy-
chiatrią humanistyczną. Kępiński 
opierając się na założeniach biolo-
gicznych i ewolucyjnych wypraco-
wuje swoją oryginalną koncepcję 
metabolizmu energetyczno-infor-
macyjnego. Łączy więc w swojej 
pracy subiektywne i społeczne 
poziomy doświadczenia, pisze 
jakby z pozycji ludzkiego bycia-w
-świecie, które przeplata aspekta-
mi biologicznymi, jeśli nie termo-
dynamicznymi naszych relacji ze 
środowiskiem. 

Jakub Tercz: Gdzie w tym jest 
miejsce na psychiatrię?

Andrzej Kapusta: To, co przy 
tej okazji pisze Kępiński, jest zgod-
ne ze współcześnie dyskutowaną 
koncepcją filozoficzno-psychia-
tryczną i kognitywną określaną 
jako „psychiatra enaktywna”. Dy-
namiczna psychofizyczna jedność, 
rodzaj holizmu, zostają wywie-
dzione przez Kępińskiego z prak-
tyki klinicznej. Jako lekarz-psychia-
tra czynił Kępiński starania, by 
obiektywizm medyczno-naukowy 
godzić z troską terapeutyczną i 
podejściem empatycznym, nasta-
wionym na pacjenta. Złożoność, 
różnorodność „rytmów życia” i 
wymiarów ludzkiego doświadcze-
nia uwidaczniały mu się przede 
wszystkim w świetle problemów 
psychopatologii. To jest sprawa 
zasadnicza: dla Kępińskiego schi-
zofrenia, depresja czy – jak nazy-
wano za jego czasów pewien typ 
zaburzenia osobowości – psycho-
patia podnosiły pytania o pełną 
i zdrową egzystencję. Medyczny 
objaw dawał możliwość koncep-
tualizacji sposobów bycia-w-świe-
cie. Główne zadanie, jakie sobie 
stawiał, polegało na wyjaśnieniu, 
co terminy medyczne oznaczają 
w kategoriach behawioralnych, 
doświadczeniowych czy egzysten-
cjalnych.

Jakub Tercz: Na czym w jed-
nym, ostatnim zdaniu, z perspek-
tywy historii, polegałaby wartość 
postaci, jaką stał się Kępiński?

Andrzej Kapusta: Każda spo-

łeczność terapeutyczna potrzebu-
je swoich mistrzów, którzy pozo-
stawili swoją inspirację nie tylko 
w tekstach, ale też w postawie 
etycznej. W polskiej tradycji mamy 
więc Antoniego Kępińskiego, Kazi-
mierza Dąbrowskiego, Kazimierza 
Jankowskiego czy Jana Mazurkie-
wicza.

Jakub Tercz: To może jeszcze 
drugie ostatnie zdanie: jakie było-
by dziś jej największe ogranicze-
nie?

Andrzej Kapusta: Powiedział-
bym, że leży w metaforycznym i 
humanistycznym języku Kępiń-
skiego, który trudno jest przekuć 
na narzędzia kliniczne. Być może 
jest to wciąż wyzwaniem dla spo-
łeczności polskich badaczy. I oczy-
wiście brakuje tłumaczeń Kępiń-
skiego na język angielski.

Andrzej Kapusta
dr hab. nauk o poznaniu
i komunikacji społecznej,

prof. Filozofii UMCS,
Prezes Fundacji OSFP

Jakub Tercz 
doktor nauk humanistycznych,

prezes Fundacji OSFP,
specjalista ds. partnerstw

lokalnych w Mokotowskim
Centrum Zdrowia

Psychicznego przy Instytucie
Psychiatrii i Neurologii
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W środę, 27.05.2022, miałam ogromną przyjemność 
odebrać z lotniska grupę gości z Bergen w Norwegii. 
Byli to: Vibeke, asystentka zdrowienia pracująca na 
tamtejszym psychiatrycznym oddziale dziennym, An-
drea, trenerka asystentów zdrowienia, konsultantka i 
koordynatorka, Dag i Kurt – asystenci zdrowienia zaj-
mujący się, poza wspieraniem osób po kryzysach psy-
chicznych, pomocą tym, którzy zmagają się również z 
chorobą uzależnienia. Towarzyszył im Carl Martin, spe-
cjalista i opiekun grupy. Byli to przedstawiciele firmy 
ALF, z którą współpracuje Stowarzyszenie „Otwórzcie 
Drzwi”. ALF jest organizacją zrzeszającą specjalistów, 
asystentów zdrowienia i konsultantów, wspierającą 
osoby po kryzysach w aktywizacji zawodowej.

W drodze do hotelu wraz z Andreą i Vibeke wymie-
niałyśmy wrażenia z pracy asystenta zdrowienia. Moje 
nowe znajome były bardzo zainteresowane tym, jak 
rozwija się ta nowa funkcja w Polsce. Andrea zwróciła 
uwagę na kontrowersje, jakie wzbudzała rola asysten-
ta w zespołach terapeutycznych w Norwegii jeszcze 
parę lat temu. Powiedziałam, że w Polsce zawód asy-
stenta zdrowienia jest w psychiatrii czymś zupełnie 
nowym i kontrowersje z pewnością również mogą się 
pojawiać. Warto wspomnieć, że członkowie Stowarzy-
szenia „Otwórzcie Drzwi” wraz ze specjalistami zainspi-
rowali się norweskim „Nowym Kolegą”, tworząc kurs 
asystenta zdrowienia.

Kiedy goście odrobinę odpoczęli po podróży, z hote-
lu udaliśmy się do siedziby Stowarzyszenia „Otwórzcie 
Drzwi” znajdującej się przy placu Sikorskiego na spe-
cjalne zebranie. Każdy z obecnych opowiedział trochę 
o sobie, o tym, czym się zajmuje i o samym Stowarzy-
szeniu. Nasi goście opowiedzieli o działalności swoje-
go ośrodka w Bergen, aktywizacji zawodowej osób po 
kryzysach oraz różnych, ciekawych formach wsparcia 
oferowanych przez ich organizację. Mówili też o dużym 
zapotrzebowaniu na podobne ośrodki i organizacje w 
innych miastach w Norwegii.

Miłym akcentem podczas zebrania były drobne pre-
zenty dla gości, takie jak breloczki makramowe zrobio-
ne przez grupę wsparcia oraz tradycyjne polskie sło-
dycze.

Drugiego dnia moi koledzy ze Stowarzyszenia, Moni-
ka Syc i Michał Piętniewicz, zabrali grupę na wycieczkę 
po Krakowie. Norwegowie odwiedzili m.in. Collegium 
Maius, Planty, Sukiennice, kościół Mariacki, Wawel i 
Smoczą Jamę, a także ulubioną kawiarnię Michała w 
Rynku, Vis à Vis. Po południu nasi goście zjedli obiad w 
restauracji Pensjonatu „U Pana Cogito”. Okazało się, że 
ich organizacja ALF również prowadzi hotel, w którym 
pracują osoby po kryzysach psychicznych. Później nor-
weska grupa miała czas dla siebie.

W piątek zawiozłam naszych gości na ulicę Olszań-
ską, gdzie grupa odwiedziła dwa oddziały dzienne i 
Środowiskowy Dom Samopomocy. O tych szczegól-

Majowa impresja – wizyta gości z Norwegii

nych miejscach opowiedziały pracujące na oddziale 
dziennym Monika Żwirska i Charlotte Bisping.

Później w Środowiskowym Domu Samopomocy od-
było się seminarium towarzyszące rozpoczynającemu 
się w ten dzień Forum Psychiatrii Środowiskowej. Pod-
czas seminarium wystąpili: Przemysław Stankiewicz 
– opowiedział o strukturze naszego systemu, dr Piotr 
Błądziński – mówił o nowej roli lekarza psychiatry, Mi-
chał Piętniewicz – o znaczeniu sztuki w zdrowieniu, dr 
Marta Cichońska – o reformie psychiatrii. Ja opowiada-
łam o Stowarzyszeniu „Otwórzcie Drzwi”, czasopiśmie 
„Dla Nas”, Akademii Liderów Cogito oraz o mojej pracy 
w charakterze asystenta zdrowienia w nowo otwartym 
Centrum Seniora. Pod koniec mojej wypowiedzi z sali 
posypało się sporo pytań, ucieszyło mnie to przejście z 
mojego monologu w ożywioną dyskusję.

Pod wieczór odbył się wernisaż w Galerii Miodowa, 
który był bardzo inspirujący dla naszych gości.

W sobotę miały miejsce wydarzenia związane z dru-
gim dniem Forum Psychiatrii Środowiskowej. Wystą-
pienia były tłumaczone na język angielski. Wypowiadali 
się prelegenci z zagranicy i z Polski.

W niedzielę goście spacerowali ulicami Krakowa, 
odpoczywali po intensywnych czterech dniach. Ocza-
rowani Krakowem, w poniedziałek rano odlecieli z po-
wrotem do Bergen.

Będę wspominać ich wizytę jako szczególnie inspi-
rujący czas, podczas którego dużo się nauczyłam i któ-
ry przyniósł mi ogromną satysfakcję. Myślę, że nasze 
Stowarzyszenie bardzo wzbogaciła ta wizyta, głównie 
za sprawą wymiany doświadczeń. Z niecierpliwością 
czekam na kolejne spotkanie.

Anna Monczka
asystent zdrowienia  Centrum Seniora

Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi"
Kraków
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Rokrocznym organizatorem 
Forum Psychiatrii Środowisko-
wej w Krakowie jest Stowarzysze-
nie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii 
i Opieki Środowiskowej oraz Za-
kład Psychiatrii Środowiskowej 
CM UJ wraz z Sekcją Psychiatrii 
Środowiskowej i Rehabilitacji 
PTP, Polskim Towarzystwem 
Psychiatrii Środowiskowej, Sto-
warzyszeniem Centrów Zdrowia 
Psychicznego przy współpracy 
wielu lokalnych organizacji i in-
stytucji. W tym roku do uczest-
nictwa w Forum Zarząd Stowa-
rzyszenia zaprosił organizację 
EUCOMS w celu debaty nad kon-
dycją psychiatrii środowiskowej 
w Europie. Nazwę EUCOMS na-
leży rozszyfrować jako Europej-
ską Sieć Dostawców Usług w Za-
kresie Zdrowia Psychicznego. Jej 
Przewodniczącym jest dr René 
Keet. Wydarzenie odbywało się 
w zabytkowym budynku Colle-
gium Medicum Uniwersytetu Ja-
giellońskiego.

Świetne reformy zaczynają się 
od świetnego zespołu.

Tak więc w Forum oprócz 
strony polskiej wzięło udział 
dwudziestu dwóch przedstawi-
cieli EUCOMS z 14 krajów euro-
pejskich. Psychiatrzy, pracownicy 
socjalni, a także „peer experts” 
poznawali wzajemne doświad-
czenia i dyskutowali o opiece nad 
zdrowiem psychicznym w Polsce 
i o tym, jak można poprawić sys-
temy psychiatrii środowiskowej 
w swoich krajach. Powszech-
nie wiadomo, że tylko działając 
wspólnie można się rozwijać. 
Była ku temu szansa podczas 
Forum. Sieć współpracy jest cen-
na dla wszystkich uczestników 
z powodu przenikania dobrych 
praktyk pomiędzy organizacja-
mi specjalizującymi się w opiece 
psychiatrycznej. 

Profesor Andrzej Cechnicki i 
pani profesor Dominika Dudek 

wraz ze współpracownikami go-
ścili przedstawicieli EUCOMS w 
hotelu „U Pana Cogito” na kra-
kowskich Dębnikach. Miejsce to 
znane jako Centrum Zdrowienia 
i Edukacji to przede wszystkim 
Pensjonat i Restauracja „U Pana 
Cogito”, które powstały w czerw-
cu 2003 roku. To miejsce pracy i 
aktywizacji zawodowej dla osób 
chorujących psychicznie i stano-
wi wzór przedsiębiorstwa, które 
– łącząc ekonomię społeczną z 
aspektami edukacyjnymi – pro-
wadzi skuteczną rehabilitację 
osób chorujących psychicznie. 
Ekonomia społeczna to profesjo-
nalna działalność gospodarcza, z 
której zysk przeznaczony jest na 
cele społeczne, z dużym udzia-
łem osób wymagających wspar-
cia. Jest to działalność mająca 
istotny wpływ na rozwiązywanie 
ważnych problemów społecz-
nych, łącząca w sposób trwały 
cele ekonomiczne i społeczne.

W pierwszym dniu Forum 27 
maja przedstawiciele EUCOMS 
mieli okazję odwiedzić wszystkie 
ośrodki działające pod auspicja-
mi Stowarzyszenia na Rzecz Roz-
woju Psychiatrii i Opieki Środo-
wiskowej i Kliniki Psychiatrycznej 
SU oraz rozmawiać z pracujący-
mi tam terapeutami o metodach 
wdrażania dobrych praktyk w 
obszarze ochrony zdrowia psy-
chicznego. Grupa spędziła więk-
szość dnia w ośrodkach przy ulicy 
Olszańskiej 5 w Środowiskowym 
Domu Samopomocy, Ośrodku 
Dziennym Leczenia Psychoz, w 
Zespole Leczenia Środowisko-
wego (domowego), w oddziałach 
dziennych i w Centrum Seniora 
dla osób chorujących psychicz-
nie od 45. roku życia. 

Po wizycie studyjnej w ośrod-
kach zorganizowano semina-
rium i goście wysłuchali prele-
gentów: mgr Moniki Żwirskiej i 
Charlotte Bisping z oddziałów 

dziennych, dr Marty Cichońskiej 
z ZLŚ, dra Piotra Błądzińskiego, 
który opowiadał o swojej pracy z 
perspektywy Zakładu Psychiatrii 
Środowiskowej, mgra Przemy-
sława Stankiewicza z ŚDS – ko-
ordynatora spotkania oraz asy-
stentki zdrowienia Anny Monczki 
z Centrum Seniora i sekretarza 
redakcji „Dla Nas” Michała Pięt-
niewicza. W otwierającym wy-
kładzie Przemysław Stankiewicz, 
psycholog i terapeuta w Środo-
wiskowym Domu Samopomocy 
prezentował historię 50 lat syste-
mu psychiatrii środowiskowej w 
Krakowie. 

Po seminarium i wizytach 
studyjnych przedstawiciele EU-
COMS udali się do Żydowskiego 
Muzeum Galicja na krakowskim 
Kazimierzu, w którym odbyło się 
spotkanie Zarządu ich organiza-
cji. Po omówieniu planów i ży-
wych dyskusjach, przedstawicie-
le EUCOMS ponownie dołączyli 
do gospodarza Forum Psychiatrii 
Środowiskowej – Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i 
Opieki Środowiskowej wraz z po-
zostałymi uczestnikami Forum w 
Galerii Miodowa. Na miejscu ku-
rator galerii Małgorzata Bundze-
wicz przedstawiła terapeutyczną 
misję oraz historię galerii, która 
łączy warsztaty terapii zajęciowej 
z malarstwa z klasyczną funkcją 
artystyczno-wystawienniczą.

Drugiego dnia Forum, 28 maja, 
w godzinach przedpołudniowych 
odbywała się debata naukowa na 
temat przyszłości psychiatrii śro-
dowiskowej w Europie. Eksperci 
z Polski i EUCOMS szczegółowo 
omawiali kondycję opieki psy-
chiatrycznej w swoich krajach. 

Ze strony polskiej głos zabrała 
profesor Maria Załuska – pre-
zes Polskiego Towarzystwa Psy-
chiatrii Środowiskowej przed-
stawiając szczegółowy obraz 
dotychczasowej reformy opieki 

Raport z wydarzenia dla organizacji europejskich

Przedstawiciele EUCOMS w Krakowie
27-28 maja 2022
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psychiatrycznej w Polsce oraz dr 
Izabela Ciuńczyk, która opowie-
działa o reformie opieki psychia-
trycznej z perspektywy Centrum 
Zdrowia Psychicznego w Kosza-
linie, którego jest dyrektorką. 
Żywą reakcję gości wzbudził list 
profesora Jacka Wciórki, Prze-
wodniczącego Rady Naukowej 
Polskiego Towarzystwa Psychia-
trii Środowiskowej. 

Profesor Załuska podkreśliła, 
że decyzja o powołaniu Towarzy-
stwa deklarującego taki wybór 
wartości, myśli i praktyk zaan-
gażowanych w pomoc osobom 
dotkniętym kryzysem zdrowia 
psychicznego nie pojawiła się 
ani nagle, ani niespodziewanie, 
ale wykrystalizowała się w ciągu 
ostatnich kilkunastu lat nazna-
czonych wysiłkiem reformy zaco-
fanego i niewydolnego polskiego 
systemu psychiatrycznej opieki 
zdrowotnej. Oceniła, że sukces 
pilotażowego projektu konse-
kwentnie wprowadzającego 
centra zdrowia psychicznego do 
krajobrazu polskiego lecznictwa 
psychiatrycznego ujawni i uak-
tywni opór sił przyzwyczajonych 
do jego systemowej niewydolno-
ści wynikającej z niskich priory-
tetów politycznych. Dotychczas 
deficytowe nakłady ograniczały 
dostępność, zły standard opieki 
i organizacji, ignorując potrzeby 
pacjentów i pracowników coraz 
częściej przenoszonych poza za-
sięg niepłatnych gwarancji pu-
blicznych. Wydaje się, że ten mo-

ment oporu realizuje się obecnie 
w postaci próby zakwestionowa-
nia podstaw przewrotnie zapo-
wiadanej reformy pod hasłem 
przyspieszenia jej kontynuacji.

Wrażenia z pobytu przedstawi-
li w swoich wystąpienia profesor 
Niels Mulder i  Przewodniczący dr 
René Keet. 

Profesor Muldner powiedział:
„Jestem psychiatrą, profeso-

rem psychiatrii na Uniwersytecie 
Erazma w Rotterdamie w Ho-
landii, a także przewodniczącym 
Holenderskiej Fundacji Psychia-
trycznej oraz EAOF (European 
Assertive Outreach Foundation). 
Mieliśmy spotkanie EUCOMS na 
temat sposobu organizacji euro-
pejskich służb zdrowia psychicz-
nego. Pierwszego dnia Forum 
odbyliśmy spotkania z naszymi 
krakowskimi kolegami, którzy 
opowiedzieli nam o organizacji w 
Krakowie i o tym, jak w ciągu 50 
lat udało im się zbudować bar-
dzo zintegrowany system ochro-
ny zdrowia psychicznego, w któ-
rym zarówno służby medyczne, 
jak i społeczne współpracują ze 
sobą, począwszy od opieki śro-
dowiskowej, poprzez opiekę kli-
niczną, mieszkania chronione, 
pracę chronioną. I jak udało im 
się współpracować, aby zapewnić 
pacjentom tę opiekę w zintegro-
wany sposób. Byłem bardzo za-
skoczony, że udało im się to osią-
gnąć. Trwało to od 50 lat.” 

Zamykając te dwa bardzo owoc-
ne dni dr René Keet powiedział:

„Byłem przez dwa dni w Kra-
kowie wraz z delegacją EUCOMS. 
Uczestniczyliśmy w Forum Psy-
chiatrii Środowiskowej organi-
zowanym przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i 
Opieki Środowiskowej. Nie ukry-
wam, iż jestem pod wrażeniem 
standardu opieki psychiatrii 
środowiskowej w Polsce. Wiele 
rzeczy, które opisujemy w wizji 
EUCOMS, widzieliśmy tutaj, za-
równo w rzeczywistości, jak i w 
codziennej praktyce. 

Świadomość, jak ważna jest 
rola opieki środowiskowej w psy-
chiatrii wzrasta cały czas. Zwiera-
my siły w celu stworzenia zwar-
tego, decyzyjnego nurtu na rzecz 
poprawy usług zdrowia psychicz-
nego. Widzieliśmy podejście do 
zdrowia publicznego, w którym 
cały region pracuje razem. Spo-
tkałem podczas Forum wielu 
asystentów zdrowienia. Widzieli-
śmy także podejście zorientowa-
ne na powrót do zdrowia i dobrą 
współpracę. Jest to przykład dla 
innych krajów, tak samo jak dla 
nas. Możemy się od nich wiele 
nauczyć. Wróciliśmy do domu 
w bardzo pozytywnym nastroju, 
ale także z pewnymi obawami, 
ponieważ nic nie jest oczywiste. I 
również rozwój środowiskowego 
zdrowia psychicznego w Polsce 
nie jest czymś oczywistym. Dla-
tego tak ważne jest, aby ten sil-
ny rozwój dobrych praktyk trwał 
nadal, bo zdrowie psychiczne 
jest ważne i ma przed sobą przy-
szłość”.

Profesor Andrzej Cechnicki za-
mykając Forum przyjął propozy-
cję ze strony gości z organizacji 
europejskich, aby w roku 2025 
zorganizować w Krakowie Euro-
pejską Konferencję Psychiatrii 
Środowiskowej.

Kamila Łabędzka-Słowik
Stowarzyszenie na Rzecz

Rozwoju Psychiatrii
i Opieki Środowiskowej

Kraków
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W dniach 27 – 28 maja odbyło się 
w Krakowie Forum Psychiatrii Śro-
dowiskowej, którego to wydarze-
nia miałem zaszczyt być aktywnym 
uczestnikiem. W trakcie Forum 
odebrałem Certyfikat Eksperta Co-
gito, z czego czuję się bardzo dum-
ny. 

Na końcu sesji o roli ekspertów 
przez doświadczenie w reformie 
psychiatrii miał miejsce panel dys-
kusyjny, podczas którego wspo-
mniani wcześniej eksperci rozma-
wiali o nowej roli pacjenta, o tym, 
jakie zadanie podejmuje po ustą-
pieniu objawów kryzysu psychicz-
nego. 

Sposobem na odnalezienie się 
na nowo w życiu społecznym jest 
właśnie podjęcie pracy w zawo-
dzie asystenta zdrowienia, który 
stanowi swoisty pomost między 
personelem medycznym a pa-
cjentami; pacjenci na ogół bardziej 
mu ufają i częściej przed nim się 
otwierają, jako że asystent zdro-
wienia sam kiedyś doświadczył 
kryzysu psychicznego. Rozmowa 
dotyczyła zarówno korzyści pły-
nących z podejmowania tej nowej 
roli, jak i ewentualnych trudności 
z nią związanych. Asystent zdro-
wienia, jako chorujący, też może 
przecież doświadczać rozmaitych 
wahań, spadków czy nawet kryzy-
sów w trakcie trwania swojej pracy 
– a przecież dla pacjenta ma być 
przede wszystkim podporą oraz 
oparciem w trudnych chwilach. 
Dlatego tak ważna okazuje się swo-
ista selekcja wśród kandydatów na 
asystentów zdrowienia, którzy w 
trakcie trwania terapii indywidual-
nej powinni przepracować swoje 
konflikty oraz zranienia, aby być 
prawdziwą pomocą dla innych pa-
cjentów. Asystent zdrowienia po-
winien też być w pewnym sensie 
mocny oraz odporny psychicznie, 
gdyż to praca generująca niekiedy 
duży stres – z różnymi przypadka-
mi można mieć bowiem do czynie-
nia, a tego rodzaju zajęcie to też 
duże obciążenie psychiczne, pro-
wadzące niekiedy do bardzo duże-

go zmęczenia czy nawet wyczerpa-
nia albo zawodowego wypalenia. 

Dyskusja przebiegała w miłej i 
przyjaznej atmosferze i ważne były 
przede wszystkim argumenty me-
rytoryczne. Wśród różnych wahań, 
pytań oraz wątpliwości dominował 
przede wszystkim aspekt nadziei 
związany z nowym zawodem asy-
stenta zdrowienia oraz podejmo-
waniem na nowo ról społecznych 
przez osoby, które doświadczyły 
kryzysu psychicznego. 

Dla mnie ten panel był swoistą 
przygodą oraz przeżyciem. Bardzo 
ważne jest, żeby robić coś wspól-
nie, razem, we wspólnocie, która 
wzajemnie się rozumie i szanuje, 
dlatego Forum Psychiatrii Środowi-
skowej było tak ważne i stanowiło 
zarówno fascynującą przygodę, jak 
i było równocześnie zajęciem waż-
nego stanowiska w toczącej się od 
lat społecznej debacie o tym, kim 
jest człowiek i dokąd zmierza w 
swej wędrówce przez życie.

Michał Piętniewicz –
Ekspert Cogito

Panel ten zdominowany był 
przez temat sylwetki i pracy asy-
stenta zdrowienia. Moderują-
ca dyskusję pani doktor Joanna 
Krzyżanowska-Zbucka rozpoczęła 
pytaniem i stwierdzeniem raczej 
smutnym, że wielu specjalistów i 
wiele ośrodków nie chce nas – asy-
stentów zdrowienia. Wielu jest nie-
chętnych przyjmowaniu ich do ze-
społów terapeutycznych. Wszyscy 
paneliści – eksperci przez doświad-

Eksperci przez doświadczenie na Forum
czenie lub już zatrudnieni asystenci 
zdrowienia – mieli ogromnie dużo 
do przekazania. Dla mnie temat 
był bardzo ważny, bo jestem w ze-
spole trenerów w kursie „Asystent 
Zdrowienia”, który organizowany 
jest już od ponad 2 lat i odbyło się 
dotąd 5 jego edycji, a kilkadziesiąt 
osób po przebytym i przepracowa-
nym kryzysie psychicznym wzięło 
w nim udział; znaczna część z nich 
pracuje już w tej roli. Obecna w tym 
panelu doktor Renata Mirowska
-Masternak – Kierownik Centrum 
Zdrowia Psychicznego w Sando-
mierzu zatrudnia asystentów zdro-
wienia i widzi potrzebę oraz korzy-
ści pracy takiej osoby w zespole 
placówki. Pani doktor Krzyżanow-
ska-Zbucka też chciałaby u siebie w 
placówce asystentów zdrowienia, 
ale na przeszkodzie stoją pewne 
bariery prawno-organizacyjne. 
To świadczy o tym, że mamy też 
specjalistów otwartych na miejsce 
eksperta przez doświadczenie w 
procesie leczenia i terapii osób w 
kryzysach zdrowia psychicznego. I 
oby było ich coraz więcej.

Monika Syc –
Ekspertka Cogito

27 maja br. miałam przyjemność 
brać udział w panelu dyskusyjnym 
na Forum Psychiatrii Środowisko-
wej w Krakowie. Panel dyskusyjny 
wiązał się z tematyką asystenta 
zdrowienia, zalet zatrudniania w 
tym zawodzie. W swojej wypowie-
dzi w panelu dyskusyjnym chcia-
łam rozwiać obawy specjalistów, 

Ka
m

ila
 Ł

ab
ęd

zk
a-

Sł
ow

ik



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 
 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 – redaktor 
  
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
dotyczące pracy z asystentami 
zdrowienia. Chciałam podkreślić, 
że asystenci zdrowienia powinni 
być traktowani jak pozostali człon-
kowie zespołów terapeutycznych, 
bez obaw, że mogą mieć nawrót 
choroby lub będą przeciążeni psy-
chicznie swoją pracą. W mojej wy-
powiedzi zaznaczyłam, że asystenci 
zdrowienia przechodzą półroczny 
kurs, który przygotowuje ich do 
pracy z pacjentami psychiatryczny-
mi. Podkreśliłam także, że zatrud-
nienie asystenta zdrowienia może 
nadać nowy wymiar pracy specjali-
stów z pacjentami, którzy  widząc, 
że członkiem zespołu terapeutycz-
nego jest osoba z doświadczeniem 
kryzysu psychicznego, mogą obda-
rzać taki zespół większym zaufa-
niem i chęcią współpracy, co skut-
kuje zmniejszeniem się dystansu i 
napięcia w relacji pacjent – zespół 
terapeutyczny. Asystent zdrowie-
nia może wspierać także specjali-
stów w lepszym zrozumieniu pa-
cjentów w kryzysach psychicznych. 
Życzyłabym sobie, aby w przyszło-
ści było więcej przestrzeni do tego 
typu dyskusji, co mogłoby zachęcić 
specjalistów do współpracy z asy-
stentami zdrowienia.

Agnieszka Gazda-Grzeskak –
asystentka zdrowienia

Pragnę bardzo serdecznie po-
dziękować za zaproszenie mnie do 

dyskusji nt. roli asystenta zdrowie-
nia w reformie psychiatrii. Panel 
ten odbył się podczas XVII Forum 
Psychiatrii Środowiskowej Benefi-
cjentów, Rodzin i Profesjonalistów 
w Krakowie. Cieszę się, że tematy-
ka asystenta zdrowienia wciąż bu-
dzi zainteresowanie i ciekawość. 
Jednak zauważyłem, iż jeszcze jest 
dużo do zrobienia w tej kwestii. W 
naszym społeczeństwie pokutuje 
stygmatyzacja, etykietyzacja, dys-
kryminacja etc. Przez to większość 
pacjentów boi się zostać asysten-
tami zdrowienia i pomagać innym. 
Ponadto niektórzy ludzie dopiero 
teraz odkryli, że istnieje taki zawód. 
Inni nie są przekonani i nie widzą 
w zespole terapeutycznym miejsca 
dla asystenta zdrowienia. A jeśli 
już, to ich sytuacja pracownicza jest 
w Polsce zróżnicowana – brak jest 
konkretnych, jednolitych standar-
dów pracy asystentów zdrowienia. 
Co ciekawe, w terapii uzależnień, 
np. w grupach AA, AN itp., czyli w 
innej gałęzi psychiatrycznej pomo-
cy ludziom, zajęcia prowadzą oso-
by z danym doświadczeniem życio-
wym i nikogo to nie dziwi, nie razi. 
A w psychiatrii nadal jest to kontro-
wersyjne zagadnienie.

Jakub Wacławek –
asystent zdrowienia

Asystent zdrowienia jako czło-
wiek, który wie, czym kryzys jest, 

stanowi dla innych pacjentów 
znak, że choroba nie musi domi-
nować i że można ją pokonać, a 
co więcej wyciągnąć z tego trud-
nego czasu wnioski na przyszłość. 
Dlatego kontakt asystenta zdro-
wienia z osobą, która przez ten 
kryzys przechodzi, daje nadzieję 
na jego własne wyzdrowienie i 
optymalne funkcjonowanie. Misją 
asystenta zdrowienia staje się jego 
świadectwo: trud wejścia na dro-
gę zdrowienia jest motywującym 
czynnikiem dla pacjenta. Relacja 
asystenta z pacjentem jest podsta-
wową drogą do jego zdrowienia. 
Obecność asystenta zdrowienia 
sprawia, że nastawienie pacjentów 
do siebie i do innych podlega dale-
ko idącej transformacji, polegającej 
przede wszystkim na pozytywnym 
nastawieniu wobec teraźniejszości, 
dzięki której lepsza przyszłość jest 
możliwa i staje się faktem. Szuka-
nie i odnajdywanie siebie w proce-
sie zdrowienia jest podstawowym 
krokiem, który stawia pacjent i 
dzięki temu otwiera się przed nim 
szansa na lepsze samopoczucie i 
dostrzeżenie, że w niczym nie ustę-
puje innym ludziom. Jest częścią 
nie tylko relacji terapeutycznej, ale 
i środowiska, w którym żyje!

Luiza Kula –
asystentka zdrowienia
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