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W tym roku mija czterdzieści lat od śmierci profesora 
Antoniego Kępińskiego. Włączamy się w obchodzenie 

tej rocznicy, poświęcając nasz numer realizowaniu 
jego idei, widzianej z różnych perspektyw – pacjentów 
i profesjonalistów. 

Tak się złożyło, że nawet wypowiedzi na temat dziesięciu 
tez o schizofrenii dotyczą tezy, która brzmi: „Chorujący 

na schizofrenię nie przestaje być człowiekiem, osobą, 
obywatelem – jak każdy z nas”. Nie ma przypadków – to 
nie jest fatalistyczne stwierdzenie, nie tylko w psychozie 
wszystko wiąże się w całość... Właśnie dla profesora 
Kępińskiego najważniejszy był człowiek, jego godność 
i dobro. Sformułowanie wspomnianej tezy poraża swoją 
oczywistością, budzi protest – jak można w ogóle w to wątpić, 
że chorujący jest człowiekiem?!? Jacek Nowak podkreśla tę 
oczywistość,  przekonując pacjentów, że nie powinni w to 
wątpić, borykając się często z niskim poczuciem wartości. 
A psychiatra Piotr Błądziński stworzył wręcz zgrabne 
opowiadanie pokazujące, że jednak taka oczywistość nie dla 
wszystkich może być oczywista... Potraktował tę tezę z lekką, 
sympatyczną ironią. Może więc powinna ona brzmieć inaczej? 
Na przykład: „Chorujący na schizofrenię ma takie same prawa 
jak każdy człowiek („obywatel” nadal kojarzy się z okresem 
komuny...)”. Można jeszcze dodać, że jako człowiek powinien 
być traktowany z szacunkiem, a jego godność nie może być 
naruszana. Ale to też przecież jest oczywiste!

Dlaczego więc mamy takie wątpliwości? Wiele osób 
spotkało się z poniżającym traktowaniem chorujących 

psychicznie. Słowo „wariat” zostało  przyjęte jako obraźliwe 
określenie oznaczające człowieka niepoczytalnego, chociaż 
pochodzi od łacińskiego „varius”, czyli „inny”, „różny” – 
a przecież świat opiera się na różnicach, swoją innością 
możemy budować i wzbogacać się wzajemnie. A jednak... to 
poniżające traktowanie wynika z braku wiedzy o chorobach 
psychicznych. Wspomina o tym profesor Krzysztof Gierowski 
w wywiadzie udzielonym Joannie Kocik i Annie Baka. Mówi 
on także o różnych kontekstach istniejących we współczesnej 
psychiatrii, która, aby pomóc chorującemu próbuje 
odbudować jego funkcjonowanie w społeczeństwie, tworząc 
np. firmy społeczne, zatrudniające osoby po kryzysach. Został 
wybrany na kierownika Katedry Collegium Medicum UJ jako 
psycholog i prawnik, wspominając, że „chodziło o to, by 
pogodzić różne spojrzenia na psychiatrię, różne konteksty, 
w których dziś funkcjonujemy”. 

A jednak... zdarza się nam doświadczyć upokorzeń podczas 
leczenia szczególnie na oddziałach zamkniętych. 

I pojawia się różnica między Kliniką Psychiatrii CMUJ a dużymi 
szpitalami psychiatrycznymi. To zauważa Barbara w artykule 
„Trialog w psychiatrii – mój terapeuta”, wspominając swój 
pierwszy pobyt w szpitalu, gdzie nie praktykowało się częstych 
rozmów z lekarzem. A w klinice – pół dnia zorganizowanego 
przez różne formy terapii, muzykoterapię, psychorysunek, 
zebranie społeczności, wyjścia na wystawy, wycieczki. Może 
dzisiaj te różnice są coraz mniejsze, ale też pamiętam czasy, 
kiedy było trudno dostać się do Kliniki z powodu małej ilości 
miejsc i trafiało się na oddziały, gdzie podlegało się humorom 
niektórych osób z personelu i było się skazanym na otępiającą 
bezczynność.

Trzeba zmierzyć się więc z ryzykiem oskarżeń. Doktor 
Andrzej Cechnicki, pisząc o „Nowej roli osób chorujących 

psychicznie w psychiatrii”, dostrzega wartość współpracy 

pacjentów i terapeutów, opierającej się na porozumieniu, 
a nie wrogości. Poczucie krzywdy utrudnia życie, trzeba się 
z nim skonfrontować. Przyznać, że zaistniało i zastanawiać 
się, co można zrobić, żeby do tego nie doprowadzić.

Aw Klinice pracował kiedyś profesor Kępiński i wielu 
innych terapeutów, którzy byli otwarci na człowieka i nie 

obawiali się poznawania duszy chorujących. „Czy ducha 
można zabić?” – zastanawia się Aleksandra Kożuszek. Duch 
profesora, duch miejsca może zostać naruszony przez lekarza 
traktującego pacjenta przedmiotowo, może zmęczonego 
rutyną... Ale są też terapeuci, dzięki którym przyjazny duch 
żyje i na szczęście takich jest więcej. 

I dlatego na nasze strony znów powraca Jasia Zającowa, 
serdeczna pielęgniarka. Pisze o niej wdzięczny pacjent 

Edward Trybulski, szczerze i bez patosu, tak po ludzku.

Trzy teksty o Centrum Seniora pokazują, jak ważne jest 
wsparcie, poczucie bezpieczeństwa i przyjazna atmosfera 

dla ludzi, którzy, jak zauważa Marek Zmarz, są „poza 
ankietą”. Nawet jeżeli tak są postrzegani przez opiniotwórcze 
media, to zachowują swoją godność i potrzebę tworzenia 
rzeczywistości.

O dobrodziejstwach czasowego mieszkania w hostelu pisze 
z perspektywy lat Anna Baka.

Profesor Kępiński widział potrzebę takich działań. Swoje 
mieszkanie przeznaczył na hostel, zapisując je psychiatrii. 

Hostel ten, jeden z pierwszych w Polsce, działał przez lata, 
dopóki dawny właściciel tej kamienicy nie upomniał się 
o swoją własność. 

O podejściu do pacjenta poprzez pryzmat spuścizny 
profesora Kępińskiego piszą reprezentanci dwóch 

pokoleń psychiatrów. Profesor Jacek Bomba podkreśla, 
że nie sposób zaszufladkować Kępińskiego, umieszczając 
go w jednej ze szkół psychoterapii, ponieważ do każdego 
człowieka podchodził indywidualnie, zakładając, że niewiele 
o nim wie. „Zaciekawienie” człowiekiem to nie to samo, co 
zainteresowanie „przypadkiem” chorobowym. Otwarty 
terapeuta jest świadomy, że jego wiedza nie może przysłonić 
pacjenta, który ma jedyną i niepowtarzalną historię życia 
i takąż osobowość. 

Młody psychiatra Piotr Błądziński podobnie widzi 
pracę terapeuty. Dostrzega też niebezpieczeństwa 

współczesności. Praca terapeuty dzisiaj jest ściśle związana 
z ograniczonymi finansami, a jej organizacja nie sprzyja 
dobrym kontaktom z pacjentem. Rozwój nauk ścisłych, 
wpływając na określenie przyczyn biologicznych chorób, nie 
bierze pod uwagę ciepła w relacji terapeuty z pacjentem.

Doktor Łukasz Cichocki radzi nam, jak dbać o siebie. 
Podkreśla wagę koncepcji „metabolizmu informacyjnego” 

profesora Kępińskiego. 

I tak widzimy człowieka-chorującego i człowieka-terapeutę. 
Próbujemy ze sobą rozmawiać słowami artykułów w tym 

numerze. Antoni Kępiński wyłania się fragmentarycznie, ale 
mocno. Jest też Kępiński widziany oczyma artystki – Anny 
Baki. To jeszcze jedna próba zobaczenia go jako człowieka 
o ciekawej, trudnej do portretowania twarzy.

A jakim naprawdę był człowiekiem? Na pewno ciekawym 
ludzi i otwartym na inność. Dobrze, że nie daje się 

zaszufladkować, pokazując bogactwo ludzkiej natury 
i niemożność jej ograniczenia przez „mistrza szkiełko i oko”...

Dorota Dużyk-Wypich

Słowem wstępu
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Profesor Antoni Kępiński 
(1918–1972) – charyzmatyczny pol-

ski psychiatra, który dokonał rewolucji 
w psychiatrii, najpierw krakowskiej, a po-
tem polskiej i ogólnoświatowej. Profesor 
Kępiński urodził się na kresach, w stani-
sławowskiem, w Beskidach wschodnich. 
Dzieciństwo i lata szkolne spędził w No-
wym Sączu, gdzie jego ojciec Tadeusz 
był starostą. Ukończył najstarsze pol-
skie Gimnazjum im. B. Nowodworskiego 
w Krakowie. W 1936 roku zdał maturę 
klasyczną z wyróżnieniem i rozpoczął 
studia medyczne w Collegium Medicum 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wy-
buch wojny przerwał studia. Ochotniczo 
wstąpił do Wojska Polskiego, ale nie-
bawem trafił do niewoli i obozu interno-
wanych na Węgrzech, skąd przedostał 
się do Francji, a po jej upadku próbował 
przez Hiszpanię przedrzeć się do Wiel-
kiej Brytanii. W frankistowskiej Hiszpanii 
został uwięziony w obozie koncentracyj-
nym w Miranda de Ebro. Doświadczenie 
na własnej skórze dwu i pół letniego 
pasma udręk, szykan, represji, poniża-
nia, a nade wszystko cierpienie głodu fi-
zycznego i głodu wolności zaowocowało 
zainteresowaniem przyszłego Profesora 
patologią wojny i obozów koncentracyj-
nych. Gdy znalazł się w końcu w Anglii 
marzył o karierze w polskich formacjach 
Royal Air Force, tymczasem uznano go 
za nieprzydatnego w lotnictwie. Osta-
tecznie w latach 1944–45 skończył stu-
dia medyczne w Edynburgu i uzyskał 
dyplom w 1946 roku. Po powrocie do 
Krakowa zamierzał zostać chirurgiem, 
ale (na szczęście dla nas) nie było dla 
niego miejsca do specjalizacji w tej dzie-
dzinie i został psychiatrą. Jego stosunek 
do chorego psychicznie wypływał z głę-
boko pojętych zasad humanistycznych 
i aksjologicznych.

Rewolucyjne podejście profesora Kę-
pińskiego do osoby chorego psy-

chicznie polegało na traktowaniu go 
z szacunkiem, empatią, poszanowa-
niem jego prawa do wolności, wspiera-
niu słabych, dodawaniu odwagi w walce 
z chorobą, nie waham się tutaj użyć tego 
określenia – miłości do człowieka cier-
piącego psychicznie i oddaniu mu się 
na służbę jako miłosierny Samarytanin. 
Jest twórcą polskiej szkoły psychote-
rapii i koncepcji „metabolizmu energo- 
informacyjnego”. Uczniowie i pacjenci 
pamiętają jego heroiczne oddanie dla 
chorych i słabych. Wszystkich pacjen-
tów traktował tak samo, bez wyróżniania 
z powodu pozycji społecznej. Swoim 
uczniom przekazywał, że wartości mo-
ralne są absolutne i ponadczasowe.

Pod koniec życia mimo choroby nerek 
i straszliwego bólu zachował spokój 

i optymizm.

Do końca życia był najlepszym przyja-
cielem i psychoterapeutą odwiedza-

jących go.

Podczas strasznych bólów pisał „Schi-
zofrenię”. Napisał ponad 140 książek 

i publikacji naukowych. Najbardziej zna-
ne to (oprócz „Schizofrenii”): „Lęk”, „Me-
lancholia”, „Poznanie chorego”, „Psy-
chopatie”, „Psychopatologia nerwic”, 
„Refleksje oświęcimskie”, „Rytm życia”, 
„Z psychopatologii życia seksualnego”. 
Na krótko przed śmiercią został miano-
wany profesorem katedry psychiatrii kra-
kowskiej.  Został pochowany na Cmen-
tarzu Salwatorskim w Krakowie. Żegnały 
go tłumy, a Mszy św. przewodniczył wiel-
ki Przyjaciel Profesora,  obecny błogo-
sławiony Jan Paweł II Wielki. Profesor 
Antoni Kępiński wyprzedził swoją epokę 
umiejętnością pogodzenia dwóch prze-
ciwstawnych postaw, o których mówił 
w psychiatrycznej prognozie: postawy 
artysty i kosmonauty. Był niedoścignio-
nym artystą w poznawaniu i malowaniu 
ludzkiej psychiki, a jednocześnie kosmo-
nautą w tajemniczych podróżach w du-
szę drugiego człowieka.

(opracowanie na podstawie tekstu pro-
fesora Zdzisława Jana Ryna)

Jolanta Janik
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

Kraków

na zdjęciu prof. Antoni Kępiński
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Projekt współfinansowany ze Środków Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)
tytuł projektu: Wzmacniane aktywnoŚci obywatelskiej

i ŚwiadomoŚci w obszarze psychiatrii (FIO)
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Przekaż swój 1% podatku dla 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

KRS 0000 146448

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

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

Fundusze zbieramy na 
Centrum Środowiskowe 

im. Antoniego Kępińskiego

Zacznę opis tej tezy od opowieści, mianowicie: Stary Mę-
drzec został zaproszony na ucztę, na dwór cesarza. Oczy-

wiście przybył o określonej porze, lecz przyszedł w łachmanach 
i w związku z tym nie został wpuszczony do pałacu, no bo jak to... 
Stary Mędrzec został zaproszony powtórnie, lecz tym razem przy-
wdział szaty świąteczne i oczywiście przy wejściu został uroczy-
ście powitany. Stary Mędrzec zrzucił szaty i powiedział: „Widzę, że 
zaproszone zostały moje szaty, nie ja, gdyż byłem tu poprzednim 
razem i mnie nie wpuszczono”. Co wynika z tej opowieści? Stary 
Mędrzec wiedział, że nawet w łachmanach jest sobą, człowiekiem  
i obywatelem. Na rzecz osób chorujących psychicznie chcę pod-
kreślić, że są jak Stary Mędrzec. Tylko na Boga, nie czyńcie sami 
sobie piętna lub naznaczenia, że jesteście jacyś inni, bo choru-
jący. Chory na grypę też jest jakiś inny i w dodatku zaraża, a nie 
przestaje być człowiekiem, który potrzebuje pomocy i ta pomoc 
należy mu się nie z jakiejś łaski, bo nadal jest osobą i obywatelem 
konstytucyjnie chronionym w zaistniałej sytuacji jako słabszy.

Moi drodzy Czytelnicy, pamiętajcie o tym, że jesteście osobą, 
czyli bytem jedynym, innym, niepowtarzalnym; pierwszym 

i ostatnim; nikogo drugiego takiego nie było i nie będzie. Jednak 
w byciu osobą jest pewna pułapka, paradoks, mianowicie: nie 
można być osobą jako indywiduum, które wbrew naturze prze-
kracza naturę i sztukę w ramach podkreślenia swego ego, swe-
go bycia sobą, osobą, tej jedynej niepowtarzalności. Mój lekarz 
prowadzący powiedział: „Nie dziwacz, panie Jacek”; czyli bycie 
osobą ma swoje granice. Gdybym za wszelką cenę chciał pod-
kreślić swoją osobę, indywidualność, niepowtarzalność, prze-
kroczyłbym granicę natury i „dobrego smaku”, chybabym stracił 
przyjaciół, szacunek u innych, szansę na pracę, bycie w rodzinie. 
Tak więc powtarzam: nie dziwacz człowiecze, czyli między innymi 
– nie szkodź innym i sobie. Bez uciekania się w skrajności, czyli 
ani łachmany, ani najlepsze ubranie nie czyni natury człowieka, to 
serce ośmiela lub trwoży.

W tym miejscu warto by się zastanowić, dlaczego pytamy, czy 
chorujący psychicznie jest obywatelem – przecież  nigdy nie 

przestał nim być. Ma prawo do wszystkich swobód obywatelskich, 
jakie przystają każdemu obywatelowi, czy zdrowemu czy choru-
jącemu, a więc co jest nie tak, że chcemy, my chorujący, być oby-
watelami. Opowiem Państwu pewną historyjkę. Był czas wyborów 
prezydenckich, więc chciałem zagłosować na swojego kandyda-
ta. Po oddaniu głosu do urny usłyszałem słowa, coś specjalnie dla 
mnie, po prostu jakiś głos (halucynacja?) –  „Dziękuję, obywatelu”. 
Nie przekroczyłem żadnego prawa głosując, ponieważ  to była 
postawa obywatelska. To chyba jest piętno, że nie chce się komuś 
angażować w sprawy polityczne, społeczne, ekonomiczne. Ak-
tywność obywatelska, pomoc, samopomoc, konstytucja – to moje 

prawo i obowiązek. Grosika wrzucę w czasie Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Pomagam, bo sam pomocy doświadczy-
łem, jak obywatel obywatelowi, jak człowiek człowiekowi. Trud-
no to być może przyjąć, jeżeli ma się tę maskę „schizofrenik”. Ja 
sam często się zastanawiałem, jak to będzie, gdy ktoś z osiedla 
powie: „Wiesz, to jest schizofrenik”. Tak, jestem schizofrenikiem, 
ale to nie ja sobie wybrałem chorobę, wiem, że maska, piętno nie 
istnieje, nie ma, nul, ponieważ się leczę i mam kontrolę nad sobą. 
Niech się wstydzi ten, co sądzi po pozorach, chodzi oczywiście 
o obraz z telewizji: filmy, reportaże. Jest schizofrenia – nie ma 
schizofreników; są, ale nie leczeni, dlatego te sensacje. Kto mi 
odpowie, dlaczego inwalida somatyczny ma większą tolerancję 
w społeczeństwie niż inwalida psychiczny, gdyż takim jestem. 
Dlaczego są nierówne szanse na pracę, założenie rodziny? Po-
wiem tak – to jest piętno od społeczeństwa, gdyż ja sam się piętna 
pozbyłem. Nie czuję się gorszym człowiekiem, obywatelem, bo 
co...? Gdyby ktoś z zewnątrz, spoza psychiatrii zechciał poczytać, 
zobaczyć system leczenia od wewnątrz, to by się przysłużył po-
stawą obywatelską i powiedział: Tacy jak my, tylko więcej czują, 
widzą, słyszą, by w końcu powiedzieć cierpią, jak ten co stracił 
rękę lub nogę. Teza: A=B. Antyteza: A≠B., wtedy to A<B<A lub 
B<A<B. 

Osoba, obywatel, człowiek. Kto się do tego nie poczuwa, 
krzywdzi samego siebie. To jest jak przyzwolenie na gwałt, 

okrucieństwo, nierówne traktowanie, niedbałość o dobre imię. 
Przy tego typu chorobach jak psychiczne nie można opuścić gar-
dy i dać się obić i określić; bez dziwaczenia i z dbałością o siebie 
i samokontrolą można przezwyciężyć trudne chwile, zachowując 
twarz bez piętna, stygmy, naznaczenia. Te ostatnie spędzają nam 
sen z powiek. Zacznijmy od siebie i kreujmy światopogląd według 
prawdy o schorzeniach psychicznych. Ja jestem wolny od pięt-
na – masz to samo prawo, a nawet obowiązek, ponieważ osoba, 
człowiek, obywatel, które są w Tobie do tego wzywają. Niech to 
prawo i obowiązek nie opuszczają cię w trudnych chwilach.
 

Jacek Nowak
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

Kraków

Teza 7. Chorujący na schizofrenię nie przestaje być człowiekiem, 
osobą, obywatelem - jak każdy z nas. Perspektywa beneficjenta



5

Teza 7. Chorujący na schizofrenię nie przestaje być człowiekiem, 
osobą, obywatelem - jak każdy z nas. Perspektywa profesjonalisty

Przygotowując się skrupulatnie do przelania na papier moich 
przemyśleń na temat Tezy Siódmej, surfowałem po wielkich 

teleinformatycznych przestrzeniach Bibliotek w poszukiwaniu 
piśmiennictwa, żeby możliwie szeroko omówić problem praw 
osób chorujących psychicznie. Trwało to długo. Przekonany, że 
nic odpowiedniego już nie znajdę, to jest – żadnej inspiracji, zre-
zygnowany i po ludzku smutny... nagle trafiłem w dziesiątkę! Za 
siódmym  kodem dostępu do  Sieci Wielkiej Biblioteki znalazłem 
tekst, co prawda pożółkły z racji swej sędziwości, ale jakby stwo-
rzony na tę okazję, na okoliczność przedstawienia  wykładni Tezy 
Siódmej.

Na Wielkim Kongresie Matematyków wybuchła niespotykana 
cisza, a potem kłótnia. (Kłótnie matematyków odbijają się 

szerokim echem w świecie.) Wszystko za sprawą pewnego lo-
gicznego równania, które można by przedstawić, na przykład jako 
„a równa się a”. Ale także w inny sposób. Matematycy, logicy, fi-
zycy i astrofizycy wyli z oburzenia, tupali, rozdzierali szaty – „nie 
można stawiać znaku równości  pomiędzy dwiema takimi samymi, 
tymi samymi, identycznymi zmiennymi!” - krzyczeli. „Nie można!”  
Nie dlatego, żeby to nie była prawda. A jużci. I owszem –   święta 
prawda (sformułowanie daleko wykraczające poza słownik ma-
tematyczny, ale emocje, emocje, ach emocje... były olbrzymie). 
Skoro to prawda, że „a równa się a”, to skąd ten rwetes?  

Oto wstąpił na mównicę przewodniczący i powiedział jasno: 
„nie przystoi, powtarzam nie przystoi w takim miejscu, w tym 

miejscu, w naszym miejscu...” – tu podniósł głos (jak gdyby był na 
kongresie sopranistów) i wyśpiewał: „... przedstawiać takiej oczy-
wistości! Nie na Wielkim Kongresie Matematyków! Nie można 
w czasach, gdy obliczamy trajektorię załogowych lotów kosmicz-
nych do systemu  Alfa Centauri i z powrotem, mówić rzeczy banal-
nych. Musimy wobec oczywistości przejść obojętnie! Obojętnie!”. 
Cała sala matematyków zawtórowała krzykiem, tupaniem, brawa-
mi: „Obojętnie!”, a także, co było logicznie nieuchronne, skreśle-
niem obu stron równania („w końcu obie strony dzielą się przez 
to samo”).

Burzliwy, aczkolwiek jednoczący spokój matematyków zmącił 
zabłąkany filozof, który krótkim pytaniem wprawił zbiorowość 

w milczenie: „Tutaj to oczywiste, ale wyjdziecie za drzwi Kongre-
su, choćby na kawę, i co, i tam też a równa się a?” Przepędzo-
no filozofa na cztery wiatry. Kij w mrowisko jednak został wbity, 
a mrówki się rozpełzły.

Powołano zatem Specjalny Zespół, by usunąć w zapomnienie 
niesławne równanie. Postać „a równa się a” była już jednak 

nad wyraz skompromitowana. Postanowiono zastąpić ją tezą 
zapożyczoną, jak się wydaje, z dziedziny odległej matematyce, 
z psychiatrii. Zapożyczeniem takim postanowiono udowodnić, że 
„a równa się a” w każdym kontekście i w każdych okolicznościach 
jest oczywistością, i „o Niebiosa!, nie zajmujmy się już tymi oczy-
wistościami więcej, dłużej!” Teza brzmiała: „Chorujący na schizo-
frenię nie przestaje być człowiekiem, osobą, obywatelem – jak 
każdy z nas”. Matematyk z prowincji stwierdził natychmiast rado-
śnie: „Toż to to samo!”

Część matematyków przyjęła jednak taką postać równania 
sceptycznie. Mówili: „Zaraz znajdą się jakieś grupy nacisku, 

jakiś lobbing, lub w najlepszym wypadku inne podmioty ubiegają-
ce się o globalną tolerancję – po co nam to? Lepiej zapożyczmy 
tezę z Baśni Tysiąca  i Jednej Nocy.” albo „Wątpliwe, by wszy-
scy chorujący na schizofrenię taką nazwę w ogóle akceptowali.” 
albo  „Dla niektórych konstrukcja zdania może być prowokująca: 
wyrażenie <<każdy z nas>> zostało postawione jakby w opozycji 
do wyrażenia <<chorujący na schizofrenię>>, po drugiej stronie 
myślnika – a być może wcale ono nie jest konieczne w tej tezie?”,  
i jeszcze kilka innych zdań. Jednak demokratyczna większość 
Kongresu zapożyczenie przegłosowała i przystąpiono do działa-
nia. 

Specjalny Zespół wyliczył, że w zbiorze zmiennych „każdy 
z nas”, mieści się cały zbiór zmiennych „chorujący na schi-

zofrenię” – dalsze rachunki były tylko kwestią czasu: podzielono 
obie strony równania przez to samo i dowiedziono, że “a równa 
się a”. I spokój. Spokój w duszy, w sumieniu zbiorowym Wielkiego 
Kongresu Matematyków. Jaka jest cena spokoju? (Na marginesie 
dopisano, że w tym akapicie kryje się błąd logiczny.)

Do sprawozdania z burzliwego posiedzenia nie weszły dosłow-
nie ułamki. Oto kilka z nich. 

Konstatacja pewnego zabłąkanego psychiatry, który stwierdził, 
że schizofrenia to w zasadzie zjawisko zbyt słabo zbadane 

i bardzo subiektywne, by móc je tak jednoznacznie określić i skró-
cić jak stronę  równania algebraicznego. 

Cichy głos matki młodego matematyka, który po raz pierwszy 
nie zjawił się na Kongresie, bo rozchorował się poważnie, 

stracił pracę, zerwał znajomości. 

Uwaga pewnego historyka, że czasy to nieodległe, gdy uzasad-
niając rachunkami właśnie, ekonomią i innymi pochodnymi 

matki wszystkich nauk, odmawiano chorującym na schizofrenię 
człowieczeństwa i praw.

W sprawozdaniu końcowym z Wielkiego Kongresu Matema-
tyków ostało  się równanie wydrukowane małymi literkami 

na stronie, którą trudno odnaleźć i można by je przedstawić, na 
przykład jako  „A równa się a”. 

Jest to  klarowny dowód na nieoczywistość Tezy Siódmej.

Matematyko giń!

Tekst  nie pozwala zapomnieć profesjonaliście, że chorujący 
na schizofrenię człowiek ma prawo do  metafory, abstrakcji, 

niedopowiedzenia – jak każdy.

lek. psychiatra Piotr Błądziński
Pracownia Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii CMUJ
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1 października 2011 Pan Profesor ofi-
cjalnie objął Katedrę Psychiatrii przy 

Collegium Medicum Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, tej samej, której szefem 
został na krótko przed śmiercią prof. 
Antonii Kępiński. W ten sposób stanął 
Pan w szeregu następców wielkiego 
Profesora. Jak to się stało, że nie lekarz 
– bo przecież jest Pan prawnikiem i psy-
chologiem – stanął na czele gremium 
kształcącego właśnie lekarzy?

Dla mnie samego było to również nie-
małym zaskoczeniem. Dziekan naj-

widoczniej uznał, że jestem człowiekiem, 
którego zdolności koncyliacyjne, umiejęt-
ność dogadywania się z różnymi osobami 
przyczynią się do tego, by nasza katedra 
mogła się dalej rozwijać. Chodziło o to, by 
pogodzić różne spojrzenia na psychiatrię, 
różne konteksty, w których dziś funkcjonu-
jemy.

Czy to, że jest Pan właśnie psycho-
logiem, a nie lekarzem miało jakieś 

znaczenie?

Było i jest oczywistą sprawą, że jako 
psycholog na pewno nie będę kimś – 

i tu zamierzam być konsekwentny – kto bę-
dzie ograniczał dzisiejszą psychiatrię głów-
nie do jej biologicznych uwarunkowań.

Ale Pana zainteresowania to przede 
wszystkim psychiatria sądowa?

Właściwie całe życie spędziłem na 
współpracy z profesorem Szymusi-

kiem, przez którego zostałem ściągnięty 
do Kliniki. Profesor był wybitnym człowie-

Przyszłość wsparta tradycją
Wywiad z prof. dr hab. Józefem K. Gierowskim, nowym szefem Katedry Psychiatrii CMUJ w Krakowie

kiem, a w moim przekonaniu jeszcze wy-
bitniejszym psychiatrą sądowym. Przez 
wiele lat więc współpracowałem z nim 
w obszarze psychiatrii sądowej, która roz-
wijając się w ostatnich dekadach, wyszła 
poza swoje najprostsze formy związane 
z opiniowaniem. Zaczęto brać w niej co-
raz bardziej pod uwagę kwestię udzielania 
pomocy medycznej, a nawet terapeutycz-
nej osobom, które ujawniają zaburzenia 
i naruszyły prawo. Zaczęto dostrzegać, 
że ci chorzy wymagają leczenia i mają do 
niego prawo, tak jak każdy inny człowiek. 
I tak naprawdę, nawet jeżeli się to odby-
wa w warunkach szczególnego zabezpie-
czenia, to właśnie terapeutyczne względy 
powinny decydować o tym, co się z nimi 
dzieje. Polski model opieki nad tymi ludź-
mi to temat na osobne spotkanie. Sprawa 
jest o tyle ciekawa, że w przypadku tych 
osób mamy do czynienia z jakby podwójną 
stygmatyzacją: nie dość, że chory, to jesz-
cze przestępca.

Nie jest więc Pan lekarzem, ale w pań-
skie bogate doświadczenie zawodo-

we wyraźnie wpisuje się bezpośredni 
kontakt z pacjentem...

Tak się to poukładało, że na oddziale 
pracowałem tylko 20 lat, ale muszę 

powiedzieć, że lubiłem pacjentów, lubiłem 
kontakt z nimi. Właściwie mogłem z nimi 
godzinami rozmawiać... To było coś, co 
mi dawało wiele satysfakcji i dość szybko 
zorientowałem się, że między ludźmi, któ-
rzy się znaleźli w psychotycznym kryzy-
sie, a tymi, którzy go nie doświadczyli, tak 
naprawdę wielkiej różnicy nie ma. Należy 
więc zrobić wszystko, żeby ci chorujący 
mogli powrócić do społeczeństwa. Nie za-
wsze to jest możliwe. Tak naprawdę bywa-
ją takie postacie schizofrenii, które to unie-
możliwiają. Ale to w żadnym wypadku nie 
oznacza, że nie należy podejmować tego 
typu działań! 

Mówi się, że ilu jest ludzi chorują-
cych, tyle postaci schizofrenii. Czy 

nie zniechęca to tych, którzy leczą? 

Jest rzeczywiście dużo odmian psycho-
zy. Została zrobiona cała masa badań 

i mimo to nie ma jednoznacznej odpowie-
dzi na to, czym jest schizofrenia. Mimo że 
z tych badań – biologicznych zwłaszcza 
– wynika, że jest coś takiego jak pewna 
predyspozycja do tego, żeby zachoro-
wać (chodzi tu zwłaszcza o badania nad 
rodzinami), to wiadomo też z pewnością, 
że musi być także pewien zewnętrzny, 
wyzwalający psychozę bodziec, mający 
charakter stresu. Tego, co niesie psycho-
za, nie da się wyłącznie sprowadzić do bio-
logii, która by narzucała jedynie pożądany 

sposób niesienia pomocy – w tym przy-
padku wyłącznie farmakologicznej. Dziś 
także już nikt poważny nie będzie twierdził, 
że choroba psychiczna to w rzeczywistości 
jedynie stygmatyzacja. Psychoza istnieje. 
Ale w związku z jej złożonym charakterem 
chcąc leczyć, trzeba działać systemowo 
i w różnych  kierunkach. Tylko takie zróż-
nicowane oddziaływanie ma sens. Musi 
istnieć spójny model działania i to realizo-
wany przez ludzi, którzy wiedzą, jaki cel 
realizują. Ma w nim być obecne i oddzia-
ływanie biologiczne, i system wsparcia, 
i psychoterapia, i uczenie tych ludzi, jak 
mają żyć dalej. 

Mówimy o systemie. Co Pan Profesor 
dokładniej ma na myśli?

To wszystko, co się nazywa dziś śro-
dowiskową psychiatrią – integrującą 

różnego rodzaju oddziaływania terapeu-
tyczne, gdzie jest, jak powiedziałem, i miej-
sce na leczenie farmakologiczne, ale jest 
i jeszcze więcej miejsca na te formy opieki, 
których nie wyczerpuje zinstytucjonalizo-
wana pomoc w oddziale szpitala. Jest to 
już powszechna myśl w świecie: pobyt na 
oddziale powinien być pewną ostateczno-
ścią. Szpital to miejsce, w którym chory 
powinien przebywać możliwie krótko, póki 
jest to uzasadnione tym, że daje mu to np. 
możliwość intensywnej farmakoterapii. Jak 
tylko pacjent poczuje się lepiej, powinien 
mieć do dyspozycji całą gamę różnego 
rodzaju instytucji: czy to dzienne oddzia-
ły, oddziały rehabilitacyjne, hospitalizację 
domową... Wszystko to, co dzisiaj jest już 
pewnym kanonem w środowiskowym od-
działywaniu.

Są takie kraje, gdzie taki model znaj-
duje się w powszechnym użyciu, np. 

w Niemczech, w Szwajcarii. Jak wyglą-
da to w Polsce? 

Istnieje w Polsce Narodowy Program 
Ochrony Zdrowia Psychicznego, niestety 

na razie tylko na papierze, który tak na-
prawdę jest bardzo nowoczesnym i sze-
rokim spojrzeniem na to, jak realizować 
zdrowotne zadania wobec ludzi, którzy 
przeżyli różnego rodzaju kryzysy i wyma-
gają specjalistycznej pomocy i wsparcia. 
W moim przekonaniu musi istnieć odpo-
wiednia proporcja w strukturach takiej 
opieki, musi to być zatem złożony system 
oddziaływania, którego elementy będą się 
wzajemnie wspierać. Nie ma takiej możli-
wości, żeby to oddziaływanie ograniczyć 
np. tylko do oddziału czy opieki ambulato-
ryjnej, a tak gdzieniegdzie bywa. Program, 
o którym mówimy, przewiduje zakładanie 
tzw. Centrów Zdrowia Psychicznego, przez 

na zdjęciu prof. dr hab. Józef K. Gierowski
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co wydaje się  szczególnie trafiony. On jest 
nowoczesnym rozwiązaniem. Próbuje za-
bezpieczyć tę wartość społeczną, którą 
jest zdrowie psychiczne obywateli! Wy-
obraźmy sobie, że w naszym kraju przez 
wiele dekad w ogóle nie było żadnego aktu 
prawnego regulującego status osoby cho-
rującej. Prawa obywatelskie tych ludzi były 
po prostu naruszane.

Jak to? Osoba chorująca psychicznie 
była kimś innym w świetle prawa niż 

zdrowy, albo chorujący somatycznie 
obywatel?

Niestety. W okresie transformacji pró-
bowaliśmy zbadać, czy w poprzednim 

systemie dochodziło, a jeśli tak, to w jakich 
okolicznościach, do nadużywania psychia-
trii w celach politycznych. Nie ma żadnych 
wątpliwości, że w tym fatalnym systemie, 
zwłaszcza w Związku Radzieckim, w spo-
sób systemowy wykorzystywano psychia-
trię do politycznych celów. Wystarczyło, 
że ktoś wypowiadał się przeciw systemo-
wi, żeby rozpoznano mu np. bezobjawo-
wą schizofrenię. To groziło tym, że taki 
człowiek lądowała na kilka lat w jednym 
z dosyć licznych szpitali, gdzie nie tylko 
był przetrzymywany, ale i leczony! U nas 
psychiatria nigdy aż tak służebnej roli 
w stosunku do państwa nie pełniła, a do 
nadużyć w psychiatrii dochodziło incyden-
talnie, nie systemowo. Farmakologiczne 
leczenie zdrowych ludzi jest straszne, 
dlatego regulacje prawne osadzone w no-
wym, całościowym widzeniu chorego są 
tak ważne.

Czyli np. idea otwartych drzwi w szpi-
talach?

Dla mnie zupełnie oczywista.

Mamy doświadczenie złego syste-
mu i złego podejścia do problemu 

zdrowia psychicznego. Co z nowym 
systemem, o którym Pan Profesor 
wspomniał?

Czekamy w gruncie rzeczy na to, żeby 
Narodowy Program Zdrowia przeło-

żyć na język praktyki. Ten program chce, 
żeby opieka zdrowotna była systemowa 
w jak najszerszym rozumieniu tego słowa. 
Im więcej instytucji da się wkomponować 
w ten system, tym lepiej. W takim syste-
mie rzeczywiście powinno być miejsce 
na uwzględnienie indywidualnych potrzeb 
osób chorujących. Ważne jest, żeby było 
jak najwięcej instytucji zajmujących się re-
habilitacją.

Jak wygląda to w Krakowie z perspek-
tywy Kliniki?

Jeśli chodzi o Kraków, mamy dwie: dzieci 
i młodzieży oraz dorosłych. Klinika dzie-

ci i młodzieży jest jedyną taką w okolicy; 
ma rozbudowany program: domową ho-
spitalizację, oddział dzienny, jest i szkoła... 

Tak naprawdę jest wszystko, co w takim 
systemie, który jest niezbędny do tego, by 
ludzie ci zdrowieli, powinno być. Tak roz-
budowana klinika może się z dnia na dzień 
zamienić w planowane centrum. Z dorosły-
mi jest gorzej – są oddziały, ale w dużej 
mierze brakuje bliższej współpracy z insty-
tucjami środowiskowymi. 

Co jest tego przyczyną?

Mam wrażenie, że problem polega na 
tym, żeśmy nieco zaniedbali w ostat-

nim czasie psychiatrię dorosłych, rozwija-
jąc jej różne formy opieki stacjonarnej. Nie 
to, żeby nie było tu ambulatorium czy opie-
ki, ale nie ma np. domowej hospitalizacji, 
czyli tej formy, kiedy lekarz, psycholog czy 
pielęgniarka zajrzy do chorego do domu, 
zwłaszcza jeśli w tym domu są ludzie, któ-
rzy z kryzysem psychotycznym swojego 
bliskiego sobie nie radzą. Ta forma jest 
skuteczniejsza dla niektórych pacjentów 
niż hospitalizacja. Nie mówię, żeby zlikwi-
dować oddziały. Ale wyznaję zasadę, że im 
krócej pacjent przebywa na oddziale, tym 
lepiej. 

W takim razie liczne inicjatywy opieki 
środowiskowej, którymi możemy 

cieszyć się w Krakowie, żeby wymienić 
tylko niektóre: centrum seniora przy 
Czarnowiejskiej, galeria malarska przy  
Miodowej, teatr „Psyche”, mieszkania 
chronione, firma społeczna „Cogito”, 
to skarb iście królewski jak na królew-
ski Kraków przystało. Czyli Kraków ma 
wizję!

To jest wizja, którą, w moim przeko-
naniu, z nas wszystkich ostatecznie 

w największym stopniu wyklarowaną ma 
dr Andrzej Cechnicki. On najlepiej tę wizję 
przekłada na pewien system. Całe życie 
tak naprawdę nad tym pracował: tworzył 
hostele, oddziały dzienne, miejsca pracy 
chronionej, rehabilitacji...  A „Zielony Dół” 
to co to jest? To jego ostatni wynalazek. 
Nie było by tego w moim przekonaniu, 
gdyby nie dr Cechnicki i jego umiejętności, 
a zwłaszcza jego silna motywacja. Dziś nie 
sposób patrzeć na psychiatrię jednostron-
nie, uwzględniając tylko jeden jej wymiar. 
Mnie jest bliska wizja, którą ma Andrzej. 
Bardzo lubię posyłać pacjentów do tych 
miejsc... 

Dr Cechnicki podkreśla, że zadanie 
tworzenia z pacjentami „wspólnego 

życia „także poza szpitalem to testa-
ment zostawiony lekarzom przez prof. 
Kępińskiego – niezapomnianego Do-
centa, którego 40 lat temu żegnały setki 
ludzi podniesionych z beznadziei cho-
roby. Czy identyfikuje się Pan również 
z tą postacią?

Oczywiście. Kępiński jest czymś naj-
cenniejszym, co mamy. 

Znał Pan prof. Kępińskiego?

Osobiście go nie znałem, ale kilku z mo-
ich kolegów go znało, a nawet pra-

cowało z nim i bardzo często o tym opo-
wiadali. Ja spotkałem go tylko raz. Nawet 
dobrze pamiętam, kiedy to było: Wielki 
Tydzień 1970 roku. Moja znajoma zapro-
ponowała mi, żebym z nią pojechał do 
kliniki, bo miała tam kogoś, komu chciała 
złożyć życzenia świąteczne – kogoś, z kim 
była zaprzyjaźniona. Pojechaliśmy właśnie 
do Profesora. Ja już oczywiście o nim sły-
szałem wcześniej. To była bardzo prosta 
i wcale nie taka rzadka historia. Moja ciot-
ka miała głęboką nerwicę, mieliśmy z nią 
wielki problem, bo była w poważnym kryzy-
sie. Była pacjentką Kępińskiego. W  naszej 
rodzinie Kępiński uchodził za cudotwórcę! 
Moją ciotkę Marysię w szybkim tempie wy-
prowadził z kryzysu... Ileż ja wtedy miałem, 
kilkanaście lat? – a dobrze pamiętam. Dla 
niej był on kimś wyjątkowym. Zmarła też 
na raka, krótko przed Kępińskim w 1972 
roku. 

Ta historia nie była odosobniona?

Kępiński miał w sobie coś wyjątkowego, 
jeśli chodzi o kontakt z pacjentami... 

Miał charyzmę, spojrzenie, które nazwał-
bym spojrzeniem humanistycznym. 

Tischner określał to „myśleniem he-
roicznym”. Co to takiego właściwie?

Myślę, że to podejście do ludzi, do-
strzeganie w pacjencie trochę więcej 

niż kogoś, kto doświadcza czegoś niezro-
zumiałego, a nawet ciekawego, bo wie-
lu psychiatrów przeżywa nadzwyczajne 
fascynacje stanem psychotycznym. Nie! 
Jemu zawsze chodziło o człowieka, któ-
ry konfrontowany jest z różnymi trudnymi 
przeżyciami. A w gruncie rzeczy o czło-
wieka, którego charakteryzuje ponadprze-
ciętna wrażliwość. Dedykacja w „Schizo-
frenii” stoi niejako w opozycji wobec wielu 
współczesnych poglądów lekarzy, którzy 
twierdzą, że schizofrenia to upośledze-
nie możności odczuwania i przeżywania. 
Przeciwnie! Rozmawiałem z dziesiątkami, 
jeśli nie z setkami ludzi, którzy mieli tego 
typu doświadczenia. Zawsze byli dla mnie 
szczególnie delikatnej konstrukcji, którą ła-
two naruszyć. 

A więc Kępiński miał szczególny dar 
rozumienia...

Tak jest! Dar rozumienia człowieka w ca-
łym jego szerokim kontekście. Pewno 

sięgałyście panie do książek Kępińskiego. 
Największa wartość tych książek, moim 
zdaniem, to nie metabolizm informacyjny, 
ale to, w jaki sposób opisywał Kępiński to, 
czego doświadczają chorzy... To jest po-
nadczasowe!

Odsyła Pan studentów do tych ksią-
żek?
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Mam dużo zajęć z psychologami i mo-
ich studentów bardzo zachęcam do tej 

lektury. Bardzo się cieszę, gdy sięgają po 
te książki. One uczą jak rozumieć pacjen-
ta. „Lęk”, „Poznanie chorego” to niektóre 
z nich. 

Ale to nie są książki naukowe! 

Właściwie wymykają się naukowym 
ocenom. Nie można jednak powie-

dzieć, że nie są naukowe... Bogu dzięki, że 
są takie, jakie są.

A więc studenci nie unikają kontaktu 
z dobrą, krakowską tradycją?

Ze studentami to jest jeszcze inna spra-
wa. Student – powiem tak – jak sobie 

pójdzie do „Pana Cogito” i zobaczy, jak 
to funkcjonuje, posłucha Andrzeja Cech-
nickiego, to wraca inny. Andrzej jest czło-
wiekiem szalenie twórczym i skutecznym 
i studenci wracają pod wrażeniem tego 
wszystkiego. Zaczynają rozumieć, że to 
wcale nie jest takie proste i jednoznaczne, 
że jak ktoś ma urojenia, to jest wariat! 

Zaczynają myśleć?

Problem polega na tym, że całe nasze 
społeczeństwo ma mizerną wiedzę na 

ten temat. Kieruje się w związku z tym róż-
nymi stereotypami, które zawsze gdzieś 
były niezgodne z rzeczywistością, a dzisiaj 
może szczególnie od niej odbiegają.

Dla wielu chory to człowiek niepoczy-
talny. 

Przeciętnie myśli się o takich ludziach 
rzeczywiście jako o problemie, który 

należy możliwie szybko rozwiązać. Wiele 
osób nie wie, że istnieją inne wizerunki 
choroby psychicznej. Że możliwe jest zdro-
wienie i normalne, poprawne społecznie 
funkcjonowanie. Ci ludzie mogą dalej żyć 
i mieć z tego satysfakcję. 

Nie wiedzą tego nawet rodziny cho-
rych?

Tu sytuacja jest szczególnie trudna. 
Zdarza się, że bliscy starają się otoczyć 

członków rodzin, z którymi coś się dzieje, 
tego typu opieką, która jest dla nich nieko-
rzystna. Czymś naturalnym jest w rodzinie, 
a zwłaszcza w relacjach matka – dziecko, 
że jeśli matka widzi, że z dzieckiem dzie-
je się coś dziwnego, to próbuje je chronić. 
Ale może to robić w sposób szkodliwy dla 
dziecka. Stąd także terapia rodzin jest bar-
dzo potrzebna. 

I psychoedukacja....

Naturalnie, bo przecież tak naprawdę 
wiedza ludzi o tym, o czym w tej chwili 

mówimy, jest mizerna – żeby nie powie-
dzieć prawie żadna. Rodziny też niewiele 

wiedzą na temat tego, w czym uczestni-
czą. Często jest tak, że dopiero wtedy, gdy 
któreś z dzieci jest konfrontowane z choro-
bą, to rodzice zaczynają szukać informacji, 
uczyć się, czytać, ale punkt wyjścia jest 
zaskakująco mizerny. 

Dla członków Stowarzyszenia 
„Otwórzcie Drzwi” edukacja społe-

czeństwa na temat choroby psychicz-
nej to jeden z głównych celów. Ale czy 
to dobry pomysł, żeby chorzy zabierali 
głos publicznie?

Tak naprawdę nikt lepiej nie wie, o co 
chodzi, niż ktoś, kto tego doświadczył. 

Przecież wśród lekarzy czy psychologów 
też się zdarzają ludzie, którzy mają różne-
go rodzaju kryzysy, i da się to potraktować 
jako wartościowe doświadczenie w nie-
sieniu pomocy innym.  Dzisiaj wiadomo, 
że ważne jest, by terapię realizować we 
współpracy z różnymi ludźmi, z rodzinami, 
ale też przede wszystkim z tymi, których ta 
sprawa dotyczy. Gdy mówi chory, jest to 
bardzo przekonujące. Tego typu podejście 
prezentuje Wasze czasopismo, zaglądam 
do niego nie od dziś.

Jak się Panu Profesorowi podoba?

Dobre. Jest obecne w naszej Klinice i na 
uczelni.

Wracając do uczelni. Czy jest coś, 
co spędza Panu sen z powiek poza 

tym, o czym rozmawialiśmy do tej pory?

Idźcie do lekarza, to zobaczycie, z czym 
ci lekarze mają dziś wielki problem – 

z czymś takim, jak prosta rozmowa z cho-
rym człowiekiem, który do nich przychodzi. 
A nie daj Boże, jeśli pacjent jest  ciekawski 
– chciałby wiedzieć coś więcej na temat 
swojego zdrowia! Myślę tu o nieumiejęt-
ności zrozumienia pacjenta w kontekście, 
który jest tłem jego dolegliwości: jego sytu-
acji rodzinnej, zawodowej, życiowej. Trze-
ba dowartościowania normalnej rozmowy. 
Pewno, że lepiej być na samej górze: 
rzuca się diagnozę, receptę, jest się tym 
lekarzem-panembogiem... Tak naprawdę 
umiejętność kontaktowania się z drugim 
człowiekiem to ważne instrumentarium 
każdego lekarza, szczególnie jednak psy-
chiatry. Wielu nawet wybitnych profesorów 
medycyny ma problemy z tym, o czym mó-
wię.

Jakieś inne wyzwania?

Zawsze są ludzie, którzy swój zawód 
traktują jako możliwość urządzenia się. 

Tak patrzę na tych młodych kandydatów 
na lekarzy. Oni uczą się też przez  to, że 
widzą swoich starszych kolegów! 

Są też inne rzeczy, które mnie bardzo iry-
tują we współczesnej psychiatrii. Firmy 

farmaceutyczne. Mają olbrzymie pienią-
dze. Kim się interesują? Oczywiście leka-
rzem, który będzie lub nie będzie przepisy-

wał ich nadzwyczajnych środków. I mimo, 
że wciąż próbuje się kontrolować to, co 
dzieje się na styku lekarz – producent, ten 
nacisk jest bardzo duży. Kiedy słyszę te 
opowieści  o nowych, cudownych genera-
cjach leków na schizofrenię, to podchodzę 
do tego z dużą ostrożnością.  Rozmawiam 
z ludźmi, którzy są leczeni współczesny-
mi i coraz to nowszymi lekami. Jedyną 
różnicą, jaką ja stwierdzam, jest mniejsza 
toksyczność tych leków – zauważam po 
prostu ich słabsze działania uboczne. Ale 
o jakiejś wielkiej, nowej skuteczności nie 
ma mowy. W ich reklamowaną cudowność 
wierzę umiarkowanie. To jest biznes i jego 
prawa tu rządzą. I w tego rodzaju biznes 
lekarz nie powinien się pchać. 

Najlepszym lekarstwem dla chorego 
jest sam lekarz?

Lekarz, albo ściślej rzecz biorąc, każda 
osoba dostatecznie bliska, zaangażo-

wana w proces zdrowienia i wsparcia. 

Czy możemy zatem podsumować tę 
rozmowę stwierdzeniem, że Kate-

dra i Klinika w Krakowie, które miały tak 
wielkiego charyzmatycznego kierowni-
ka, są dziś miejscami, gdzie są realizo-
wane jego idee?

Trudno o takie jednoznaczne stwierdze-
nie, bo i my mamy swoją historię wzlo-

tów i upadków. Mamy, owszem, wyjątkowe 
szczęście, że mieliśmy w klinice profesora 
Kępińskiego. To nas jakoś zobowiązuje! 
Nie przypadkiem było tak, że pierwszy 
hostel, który żeśmy stworzyli, był imienia 
Kępińskiego.

Podobno Klinika ma nosić jego imię?

Tak. Jakąś naturalną sprawą jest dla 
mnie, że taki pomysł się zrodził. Pa-

miętam, jak Andrzej mi mówił, że chce, 
żeby tak było. Ja mówiłem mu, że i ja o tym 
myślę, wszyscy o tym myślimy. Mam po-
czucie tego, że na katedrze w Krakowie 
wisi zobowiązanie. Czterdzieści lat, które 
mijają od śmierci Kępińskiego, to w końcu 
realizowanie pewnej wizji, która jemu była 
bliska. Nie znaczy to jednak, że wszyscy tę 
myśl podzielają, czy też, że wizja psychia-
trii Kępińskiego zrealizowana została w stu 
procentach.

A więc pozostaje coś jeszcze do zro-
bienia...

Tak, mam sporo do zrobienia i mam na-
dzieję, że będę miał czas to zrobić. 

Czego serdecznie Panu Profesorowi 
życzymy i dziękujemy za rozmowę.

Joanna Kocik
Anna Baka
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Swojego czasu żona, jak jeszcze ją miałem, namawiała mnie, 
żebym napisał coś o kobietach, moich relacjach, związkach. 

Uważała, że będzie to ciekawe. Takie moje widzenie. Teraz pewnie 
częściowo spełnię jej sugestie. Postaram się napisać o jednej z ko-
biet, której wiele zawdzięczam. Nie będzie to relacja damsko-mę-
ska, ale stosunek pacjent i terapeuta. 

Chcę przypomnieć jednym, a innym przedstawić, postać pie-
lęgniarki Pani Janiny Zającowej. Poznałem ją w latach 80. 

w ośrodku Akademii Medycznej przy ul.Zwierzynieckiej w Krako-
wie. Miałem wtedy trzydzieści cztery lata. Uważam, że to osoba za-
sługująca na pamięć. Muszę przyznać, że nie od razu ją polubiłem, 
mało tego, jak się poznaliśmy, to byłem daleki od tego. 

A wyglądało to tak: po leczeniu psychiatrycznym zostałem skiero-
wany na psychoterapię. Przydzielono mi jako „opiekuna” zwykłą 

pielęgniarkę. To „zwykła” było dla mnie w tym momencie straszne. 
Potem dopiero okazało się, jak niezwykłą osobą była pani Jasia. 

Ale wracajmy do początku. Przyszedłem do Ośrodka ze Skar-
bowej, gdzie na naradzie czy spotkaniu naukowym zadziwiłem 

wszystkich recytując wyraźnie, co mi zabrało leczenie i czego ocze-
kuję od psychoterapii. Podobno pacjenci jąkali się w takiej chwili 
i niewiele mieli do powiedzenia. Ja byłem pacjentem szpitala im. 
Babińskiego. Uważałem, że na Akademii powinienem mieć opie-
kuna psychoterapeutę – przynajmniej magistra, a tu zwykła pielę-
gniarka. To nie był policzek, to nokaut. Byłem rozczarowany, zdru-
zgotany. Inni mieli opiekunów czy prowadzących psychologów albo 
lekarzy, a ja dostałem pielęgniarkę. 

Jak niezwykły to był dar i jak doskonały, najlepszy z możliwych 
dowiedziałem się dość szybko.  Ale na początku przeżyłem roz-

czarowanie. Byłem zawiedziony. Czułem się strasznie. Starałem 
się tego nie okazać i szczęście, że nie protestowałem, może wtedy 
byłbym z kimś o wyższym stopniu naukowym, ale, jak się później 
okazało, straciłbym na tym, a nie zyskał. 

Pokora opłaciła się. Pani Jasia, jak się później dowiedziałem, była 
przez wszystkich doceniana, nawet wcześniej przez prof. Anto-

niego Kępińskiego. Nie byłem jedynym jej fanem. Miała wyjątkową 
wrażliwość i celność wniosków. Razem szybko zrealizowaliśmy 
cele, które założyłem. Wprawdzie później czekała mnie tytaniczna 
praca nad sobą samym, ale już byłem wsadzony we właściwe tory. 
W pełni nie zdawałem sobie sprawy, ile Pani Jasi zawdzięczam, 
dopóki nie odeszła na emeryturę i nie zostałem bez tarczy z psy-
chiatrami, z którymi nie bardzo mogłem się dogadać. 

Z Panią Zającową mieliśmy wspaniały kontakt, rozumieliśmy się. 
Wiedziała, na ile można komu pozwolić i kiedy zaufać całkowi-

cie. Potrafiła o swojego podopiecznego walczyć. Może inni psycho-
terapeuci byli dla kogoś lepsi niż Pani Jasia mogłaby być, ale dla 
mnie była najlepsza. Szybko zauważyła, że wiem lepiej od lekarza, 
jakie powinienem mieć dawki leków i które leki są dla mnie dobre. 
Jak z jednym z lekarzy nie mogłem się dogadać i tak się uparł, że 
i ona sama nic nie załatwiła, zaproponowała mi, żebym się przepi-
sał do innego, któremu zresztą wróżyła profesorską przyszłość i nie 
pomyliła się. 

Wtedy wszyscy na Akademii Medycznej byli na ty. Taka moda, 
która minęła. 

Jak odeszła na emeryturę, powiedziałem Jasi, że nie tylko pro-
fesor Kępiński miał asystentkę, ale ja też i jak jej zabrakło, mu-

siałem przestudiować psychiatrię, żeby „dogadywać się”. Mówimy 
tym samym językiem, ale pacjentowi trudno jest być zrozumianym. 
Pani Zającowa byłaby świetnym lekarzem psychiatrą, bo rozumia-
ła, z nią był łatwy kontakt. Niestety, niedawno odeszła z tego świata. 
Bardzo wiele zostawiła po sobie dobrego, wielu ludzi zawdzięcza 
jej dużo, a w pewnych okresach życia wszystko. 

Denerwowało mnie tylko to, że jak byłem u niej w domu, pra-
wie zawsze pokazywała mi pamiątki po Profesorze A. Kępiń-

skim. Była tam między innymi zielona paczka mentolowych Zefirów 
z kilkoma lub kilkunastoma papierosami wewnątrz. Nieraz byłem 
w czasie kryzysu i to jeszcze bez papierosów, strasznie chciało mi 

Asystentka nie tylko Kępińskiego
się palić. Nigdy nie poczęstowała mnie papierosem z paczki. Ja nie 
prosiłem, tak że nie wiem czy to zrobiłaby. W każdym razie, oglą-
danie tej paczki było torturą w momencie, kiedy czekałem na to, by 
móc zdobyć i zapalić papierosa. 

Już nie palę. I był to jedyny dyskomfort w naszych stosunkach. 
Nie miałem innych powodów do rozczarowań.

Mogłem poprosić ją, żeby mi w kryzysie nie pokazywała papie-
rosów, gdy ich nie mam. Doskonale zdawałem sobie sprawę, 

ile dla mnie zrobiła dobrego, ile mi pomogła, nakierowała, dała do 
zrozumienia. 

M

ieszkaliśmy niedaleko siebie, ale nie wiedziałem o tym, że odeszła, 
na Święta Wielkanocne, poza życzeniami wrzuciłem jej do skrzyn-
ki na listy zdjęcie Profesora Kępińskiego z sentencją: „Tym, którzy 
więcej czują, inaczej rozumieją i dlatego bardziej cierpią…”

Myślałem, że się ucieszy. Nie wiedziałem, że ponad pół roku 
wcześniej umarła. Odszedł jeszcze jeden człowiek, któremu 

coś zawdzięczałem i którego nie zapomnę. Zawsze skromna, goto-
wa nieść pomoc. Taką ją zapamiętałem. 

Osoba filigranowa, wielka duchem dla mnie i pewnie nie tylko dla 
mnie. Pamiętam, jak kiedyś powiedziała mi, że musiałem mieć 

niesamowitą inteligencję, skoro tyle jej zostało jeszcze po leczeniu, 
że mam szczęście w nieszczęściu, że choroba zaczęła się u mnie 
późno i że ona wolałaby, mając wybór, moją chorobę niż cukrzycę. 

Najbardziej wdzięczny jestem jej za to, że włożyła trud w wy-
chowanie mnie czy ułożenie po leczeniu oraz zmobilizowanie 

i nadanie kierunku. Spotkaliśmy się w czasie, kiedy bardzo potrze-
bowałem pomocy, pokierowania i uwagi. Znalazłem o wiele więcej, 
właściwy człowiek na właściwym miejscu. 

Pani Jasia zaprogramowała mnie tak, że z poziomu zwykłego 
zwierzątka, na jakim byłem po leczeniu, doszedłem do poziomu 

wyższego w psychiatrii niż student medycyny. Dostałem od niej nie-
złego kopa. Piszę zwykłego zwierzątka, bo różniłem się po leczeniu 
od zwierzątka tylko tym, że zdawałem sobie z tego sprawę, byłem 
zwierzątkiem świadomym swoich ograniczeń. Pani Zającowa wy-
brała zawód, w którym się sprawdziła. 

Pani Janina Zającowa nie dość, że mnie ukierunkowała, to jesz-
cze wybrała mi lekarza, mojego rówieśnika pana profesora de 

Barbaro, który mnie prowadzi od lat osiemdziesiątych. Wierzyła, że 
zostanie profesorem, nawet wróżyła mu, że zostanie dyrektorem 
psychiatrii na Akademii Medycznej. 
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W czterdzieści lat mijających właśnie 
od śmierci Profesora pamięć o Nim 

i o Jego dziele jest żywa i ważna dla sporej 
grupy ludzi zajmujących się osobami cier-
piącymi psychicznie.  

Droga życiowa Profesora nie wymaga 
chyba przypominania. Ci, którzy do-

łączyli do środowiska psychoterapeutów 
w ostatnich latach znajdą opracowanie 
Jego sylwetki w Złotej Księdze Wydziału 
Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego 
[1]. Żył krótko i intensywnie, doświadczył 
wiele, wiele odczuł i przemyślał. Wiele też 
uczynił dla sposobu i ludzkich form opie-
ki nad cierpiącymi, dla ich zrozumienia 
i współodczuwania z nimi. Nade wszystko 
dla  umożliwiania im powrotu do wspólne-
go świata.

Mimo upływu czasu, chociaż tuż po 
Jego odejściu powstało obszerne 

i analityczne opracowanie dzieła Kępiń-
skiego [2], nie jest łatwo o rzetelną kry-
tyczną ocenę znaczenia wpływu Antonie-
go Kępińskiego na kształt i rozwój myśli 
psychiatrycznej. A można stwierdzić, że 
jest to wpływ znaczący i rozległy. Jednym 
z powodów trudności jest właśnie roz-
miar zainteresowań oraz różnorodność 
środków, jakimi Kępiński posługiwał się 
w przekazywaniu swoich przemyśleń i po-
staw. Prócz wielu opublikowanych drukiem 
artykułów i referatów zjazdowych, prócz 
wydanych (niemal wszystkich pośmiertnie) 
książek prowadził wykłady akademickie 
dla studentów medycyny i dla studentów 
psychologii UJ. Codzienne spotkania pra-
cowników Kliniki, dyskusje zamykające 
wizyty poranne dawały członkom zespo-
łu możliwość żywego obcowania z Jego 
sposobem pracy z pacjentami. Ta część – 
przekaz bezpośredni – jest najtrudniejsza 
do ujęcia. Jest tak najprawdopodobniej 
z każdą myślą przekazywaną w bezpo-
średnim kontakcie i każdym działaniem 
obserwowanym, nawet z pozycji obserwa-
tora uczestniczącego. To jest zresztą także 
fragmentem myśli Kępińskiego o naturze 
dialogu – także dialogu między pacjentem 
i terapeutą –w którym strony uczestniczą-
ce poznają się wzajemnie. Subiektywne 
zniekształcenie jest nieuchronną konse-
kwencją czynnego udziału w spotkaniu. 

Student czy specjalizujący się lekarz 
powinien otrzymać podstawowe in-

formacje o najważniejszych problemach 
nauczanego przedmiotu. Przedmiot psy-
chiatrii, człowiek, jego życie psychiczne 
i zaburzenia psychiczne mają jednak cha-
rakter złożony na tyle, że przekaz wymaga 
fragmentacji. Student powinien być przy 
tym poinformowany o tym, że zdobywa 
wiedzę w kawałkach, oraz uwrażliwiony na 
to, że z otrzymanych części musi sam, na 

powrót złożyć całość. Ponieważ tylko ca-
łość przybliża nas do poznania drugiego. 

Ta myśl nie pozwala na opisanie Anto-
niego Kępińskiego i jego dzieła. Każe 

zdawać sobie  sprawę z tego, że można 
tylko do tego nieustannie dążyć. Tak jak 
nie można w pełni poznać drugiego czło-
wieka, i trzeba pamiętać, że jest się ciągle 
w drodze do poznania.

Poznający podmiot (a odnosi się to nie 
tylko do próby pojęcia Nauczyciela, 

ale przede wszystkim do poznania chore-
go) znajduje się w trudnej pozycji napięcia 
między tym, co już wie i co pozwala na jaką 
taką operacjonalizację i podjęcie działań, 
a tym, czego jeszcze nie wie, albo bliżej 
– czego być może nie można objąć poję-
ciami. 

Co więcej, w działaniu terapeuty nie ist-
nieje rozdział między poznawaniem 

a oddziaływaniem. Warunkiem poznania 
i nośnikiem oddziaływania jest „podejście 
do chorego”, postawa wobec drugiego 
człowieka. Najlepiej znany z tekstów Kę-
pińskiego jest etyczny wymiar stosunku 
lekarza (terapeuty) do pacjenta. W dro-
dze do poznania Kępińskiego, poza opi-
sem metody pracy, zwróciłem uwagę na 
uczuciowy wymiar tej relacji. Otwartość 
i gotowość ofiarowania bliskości, zainte-
resowania i umożliwienia poczucia bez-
pieczeństwa. Otwartość i zainteresowanie 
wymagają przecież szacunku i ciekawości. 
Lecz nie można na tym poprzestać. Trzeba 
wrócić do tego, co pisał o eksperymental-
nych badaniach nad zaciekawieniem. Za-
ciekawienie możliwe jest tylko wówczas, 
gdy znajdujemy się w dysonansie poznaw-
czym. Kiedy to, co wiemy, nie wyjaśnia 
tego, z czym się spotykamy. Zadanie sta-
wiane przed terapeutą to pogodzenie się 
ze świadomością, że wszystko, co wie nie 
jest wystarczające, aby pojąć człowieka, 
z którym spotyka się właśnie teraz. Może 
starczyć na fascynację spotkaniem rzad-
kiego objawu czy  zespołu, albo czegoś, 
o czym czytało się w podręczniku, na-
wet czegoś, z czym borykamy się sami. 
Wszystko to jednak jest zwróceniem się ku 
sobie samemu i nie jest poznawaniem dru-
giego. Jest przykładem na wycofanie goto-
wości do bliskości. Zachwycając się sobą, 
przestajemy zauważać drugiego.

Własny model życia psychiczne-
go opracował Kępiński tak, aby 

uwzględniał podmiotowość człowieka. Mo-
del metabolizmu informacyjnego na ogół 
traktuje się jako inspirowany cybernetyką 
i informatyką. Nie bezzasadnie, ponieważ 
Kępiński czerpał także z osiągnięć i tych 
rozwijających się wówczas gwałtownie 
nauk. Aktywne przetwarzanie, metabolizm 
jako istota psychiki, w opozycji do zapro-

gramowanego korzystania z informacji 
w modelach cybernetycznych, to jest to, 
co stanowi o osobowym wymiarze modelu 
Kępińskiego.

W powojennym rozwoju polskiej psy-
chiatrii Antoni Kępiński zapisał się, 

między innymi,  jako jeden z pierwszych, 
którzy stosowali psychoterapię jako meto-
dę leczenia i donosili o tym w prasie facho-
wej [3]. Jego wkład w rozwój psychotera-
pii jest niekwestionowany. Piszący o nim 
napotykają jednak na ogromne trudności, 
kiedy usiłują ulokować myśli i metody pra-
cy psychoterapeutycznej w systematyce 
podejść w psychoterapii [2, 4]. Tym samym 
nie można wpisać Kępińskiego do którejś 
ze znanych szkół psychoterapii. Równo-
cześnie czytając Jego teksty, badacze 
nie znajdują niczego, co wskazywałoby 
na usiłowania zmierzające do stworzenia 
własnej szkoły psychoterapii. Rozwiązania 
być może szukać trzeba w jego przekona-
niu o  podstawowym dla psychoterapii zna-
czeniu tych jej składowych, które nazywa 
się obecnie nieswoistymi.

Tak sformułowane przypuszczenie zda-
je się także potwierdzać i to, że nie 

sposób ze spuścizny Kępińskiego wypre-
parować schematu myśli, który można by 
uznać za najważniejszy i bronić go jako or-
todoksji. To niezwykła i cenna cecha tego 
dzieła i spójna z rozwiązaniami metodolo-
gicznymi Autora. 

Im dłużej obcuję z tym, co pozostawił An-
toni Kępiński, coraz bardziej inspirujący-

mi znajduję jego myśli, chociaż wiem, że 
wiem mniej. 

Piśmiennictwo:
1. Szymusik A..(2000): Antoni Kępiński. W: 
J. Grochowski (red.): Uniwersytet Jagiel-
loński  Złota Księga Wydziału Lekarskiego, 
Księgarnia Akademicka Wydawnictwo Na-
ukowe, Kraków, 639-648. 
2. Jakubik A., Masłowski J. (1981): Antoni 
Kępiński – Człowiek i dzieło. PZWL, War-
szawa. 
3. Kępiński A., Winid B., Mitarski J. (1959): 
Ogólne uwagi o psychoterapii grupowej. 
Neurol. Neuroch. Psychiat. Pol., 9, 6, 847-
857.
4. Kokoszka A. (1996): Rozumieć aby le-
czyć i „podnosić na duchu”. Psychoterapia 
według Antoniego Kępińskiego. Collegium 
Medicum UJ, Kraków.

prof. dr hab. Jacek Bomba

Obecność Profesora
Antoniego Kępińskiego
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Kiedy lekarz z pogotowia dał moim rodzicom skierowanie do 
szpitala psychiatrycznego w Toszku, postanowili mnie zawieźć 

do kliniki w Krakowie. Był rok 1978, pażdziernik. Pod wpływem 
artykułów w „Tygodniku Powszechnym” o prof. Kępińskim  chcieli 
zapewnić mi dobre warunki leczenia. Profesor już wówczas nie 
żył, ale przekonałam się, że jego duch był tam obecny.  Chociaż 
przeżywałam koszmarne urojenia, byłam w głębokiej psycho-
zie, zapamiętałam pierwsze spotkanie z siostrą Aliną.  Ciepła, 
z uśmiechem informowała mnie, że kiedykolwiek będę potrzebo-
wała pomocy mogę się zwrócić do niej. Karmiła mnie,  zawsze 
cierpliwa i otwarta na kontakt.

Żyłam przez 2 miesiące w oderwaniu od rzeczywistości. Kie-
dy zaczęłam powracać do życia. psycholog Krysia Zawadzka 

rzuciła mi się na szyję i powiedziała: „Oleńko, jak Twój lekarz się 
ucieszy, że się dobrze czujesz, bo nie wiedział już jakie leki ci 
dawać”.

Z wszystkich stron otaczała mnie życzliwość. Na klinice praco-
wali studenci i współpracownicy prof. Kępińskiego. Moim leka-

rzem był prof. Bogdan de Barbaro, ordynatorem  dr Jerzy Zadęcki, 
pracował tam też dr Andrzej Cechnicki. Jasia Zając – pielęgniar-
ka, o której z uznaniem wspomina prof. Kępiński w swoich książ-
kach – matkowała nam – pacjentom. Nikt z personelu nie nosił 
kitla, nie szczękał kluczami, bo to mogło źle się kojarzyć chorym. 
Cały  zespół terapeutów i salowych, wszyscy tworzyli atmosferę, 
w której chciało się zdrowieć.

Ktoś powiedział, że tam się czuło, że najważniejszą osobą jest 
pacjent. Wszyscy pochylali się z troską nad najbardziej po-

trzebującymi, cieszyli się  nawet małymi postępami w  zdrowieniu.

Jak bardzo czuło się bliskość naszych opiekunów może zilustro-
wać zabawna historia, którą chcę opowiedzieć. 

Czy Ducha można zabić?
Przyszła kiedyś moja ciocia i chciała mnie zabrać na spacer. 

Podszedł do niej dr Barbaro i mówi: „Przepraszam, jestem 
lekarzem pani Oli”. Na to ona: „Dobrze, dobrze. Ola, idziemy!”  
Pomyślała sobie: jeden tu jest Napoleonem, drugi może być leka-
rzem. Doktor ponowił próbę, z tym samym skutkiem, niestety. Do-
piero kiedy pojawiła się pielęgniarka i przedstawiła dr de Barbaro, 
ciocia zrozumiała i okropnie się kajała za tę pomyłkę.

Wielu pacjentów nie spotkało się nigdy z taką  życzliwością 
i akceptacją w swoim środowisku jak na klinice i wcale nie 

chciało im się wracać do normalnego życia.

Podczas moich pobytów na klinice zżyłam się z terapeutami 
i całym personelem, więzi te pogłębiały wspólne wyjazdy na 

obozy letnie i pobyty w hostelach.Toteż kiedy po raz trzeci miałam 
nawrót choroby i tato wiózł mnie do kliniki wręcz cieszyłam się,  
jakbym wracała do domu.

Tym razem nie zastałam nikogo ze znajomych pracowników.  
Przyjmował nas nieznany mi lekarz. Byłam przerażona. Pod-

czas wywiadu pomijał mnie, jakbym była powietrzem. Zwracał 
się tylko do taty.  Zaczęłam się obawiać, że zaraz wsadzi mnie 
w kaftan i skieruje na oddział „wykańczalnię” (miałam taki obraz 
zapamiętany z filmu). Zlecił pielęgniarce wykonanie zastrzyku 
z lekiem uspokajającym, po którym dobrze spałam. Na drugi dzień 
pojawili się moi kochani terapeuci i z radością powierzyłam się ich 
opiece. 

Postawa wspomnianego lekarza skłoniła mnie do postawienia 
pytania, które jest tytułem tego artykułu.

Ola Kożuszek
Wrocław

Katedra Psychiatrii UJ CM, Katedra Psychoterapii UJ CM
oraz Fundacja Krakowskiej Katedry Psychiatrii im. J. J. Haubenstocków

mają zaszczyt zaprosić Państwa na jubileuszową konferencję
w 40-lecie śmierci

Antoniego Kępińskiego

pt. „Myśląc: Kępiński”

W programie przewidziane są 3 sesje plenarne:
I. Pacjent jako osoba

II. Antoni Kępiński. To, co istotne
III. Antoni Kępiński — inspiracje

Konferencja odbędzie się w sobotę, 2 czerwca 2012 w Auli Collegium Medicum UJ przy ulicy św. Anny 12. 
Planowane rozpoczęcie Konferencji o godzinie 9.00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji, czekamy na Państwa.
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Szukamy poezji jak szukamy ciszy
Zanurzona w potoku górskim
jak w rzece Heraklita
dosłownie znalazłam się
w nurcie przemijania
Fala która się rodzi
już staje się przeszłością
A ryby płyną w potoku
jak srebrne wrzeciona czasu

Mira Skopowska

O chorobie

Wchodzisz w mój świat
nie pytając się o zgodę
Wchodzisz i nie pytasz się o nic
tak, jakby wszystko było Twoje
Wchodzisz i pognębiasz mnie
w stanach depresyjnych, kryzysowych
Zapamiętaj jednak, że sytuacja 
może się odwrócić
I co wtedy?

Agata Mieczkowska

wiedział pan 
że wyrzekając się mnie
otrzyma tysiąc dziewczyn
setki żon i braci
liczne stada , hektary
nieruchomości

w podobny sposób
i ja dostałam
coś nieruchomego
pamięć sekretną
a w niej zamkniętą
duszę kobiety

nikt nie może powiedzieć
że to niemożliwe

tak było pisane
nie inaczej

Małgorzta Misiewicz

Poezja

Jego myśli o mnie

1
Zależy mi na Niej,
choć to tajemnica
 - Ona jest „raz anioł
a raz diablica”.

2
Diablica, zołza
o głębokim sercu,
co uczuciami mnie obdarza
- Ona jedyna 
za nic się na mnie nie obraża.

3.
W niej mam przyjaciela.
Ona jest niezwykła, wyjątkowa,
Ona panienka moja zimowa,
Ona wie o tym, iż mi się podoba.

4.
W Jej niezwykłości
czysta jest osoba
 - osoba, której powierzam swoje tajemnice,
lubię w Niej dzikości, piękności kocicę.

5.
 Kobieta o mnie rymowanki pisze, 
jestem szczęśliwy, kiedy głos Jej słyszę,
Jej delikatność, która mi smakuje
- ja Ją uwielbiam i Ona to czuje.

6.
Kiedy do serca swojego Ją tulę,
Ona odwzajemnia mi się
tak samo czule.
Dla Niej kimś ważnym powoli się staję,
Ona mnie wielbi, niczego nie udaje.
Kiedy się długo do mnie nie odzywa,
mam wrażenie, że przed czymś się ukrywa

Małgorzta Dobrowolska

Życie

Życie jest piękne
Życie jest darem
Mimo cierpienia
Trzeba żyć wiarą
Nic tak nie leczy 
Jak optymizm,
Który bardzo pomaga,
Jest jak deszcz, 
Który z nieba spada.
Zycie jakież cenne,
Też dla ludzi starych,
Którzy chcą żyć
Wbrew tym, 
Którzy je niszczą
I to wszelką miarą.
Ja chcę pomagać 
I dużo dawać,
Bo to odwaga.
By żyć, by trwać
By kochać.
By żyć, tak 
Jak On, 
Mój Pan.     

Dominika Skrzypak.
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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

Nasze życie zamknięte
w trzech wymiarach
mitów, legend i nadziei
jak drogocenna perła w złotym kruszcu
a czwarty wymiar
to tęsknota za prawdziwym człowiekiem

Mira Skopowska

Co zrobić gdy łzy spadły
Co zrobić gdy wierzby oszalały
Co zrobić gdy wiary brak
Czy to myśli czy prawda
Nie wiem, bo ja jestem jak wierzba płacząca

Paweł Kocon

Nie wszystko złoto co się świeci
Choć promienie słońca padają
Choć zimą kwiaty więdną
To wiosną rozwijają pąki
Choć czasem szare dni
Następny jest lepszy
Trzeba mieć nadzieję w sercu

Paweł Kocon

Czyli
Ofiarowanie  Zielonej

Chryzantemy
tobie dar

motto „trzeba nic nie mieć 
żeby wrócić” (ksiądz Jan Twardowski)
1.
każdego dnia życia
{ zdaje mi się 
mojej własności }
byłam gotowa na szaleństwo 
nie pytało 
przyszło samo
przestąpiło mi drogę
chce
żebym mu się zdziwiła 
do stopnia  zdumienia
ani myślę
2.
schowałeś się przede mną
aby spreparować liść figowy i nadejść
w przywdzianym    
dlaczego?
nie trzeba
jesteś przecież w innym raju
w nim nie przewiniłeś
tymczasem ja
w moim ogrodzie
pracując przy zielonej
chryzantemie
opłakuję
połowę zakazanej pomarańczy
kęs spotkania
utraconego?   
może tylko do śmierci

Małgorzata Misiewicz

Poezja
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Niniejszy artykuł jest kontynuacją rozwa-
żań zawartych w artykule pt. „Zdrowie 

psychiczne a umiejętność komunikowania 
się”. 

Po opisanej tam  umiejętności komuni-
kowania się, jako warunku zachowa-

nia zdrowia psychicznego, chcę zająć się 
dwoma kolejnymi umiejętnościami, które 
pozwoliłem sobie określić zbiorczą nazwą 
„dbanie o siebie”.  

Pierwszą z nich jest troska o coś, co 
można nazwać bilansem energii psy-

chicznej. Każdy z nas w swoim codzien-
nym życiu jest narażony na pewne „wydat-
ki energetyczne” – trudna rozmowa z kimś, 
jakaś porażka, spotkanie się z krytyką, nie-
zrozumieniem, egzamin. Nikt z nas nie jest 
psychicznym „perpetuum mobile” – jeśli 
wydajemy energię, musimy mieć też jakieś 
jej źródło, w przeciwnym razie narażamy 
się na wyczerpanie naszych sił i stan zwa-
ny niekiedy „zespołem wypalenia”. Skąd 
i jak tę energię psychiczną czerpać – na 
to pytanie egzystencjalne każdy musi od-
powiedzieć sobie samodzielnie. Dla uzmy-
słowienia sobie wagi tego procesu można 
przyrównać to do fizycznego zjawiska po-
bierania pokarmu – bez jedzenia, i to naj-
lepiej zdrowego, człowiek szybko umrze. 
Konsekwencje przewlekle ujemnego bi-
lansu energii psychicznej mogą być równie 
poważne.   Jak należy dbać o „bilans ener-
getyczny”? Nie wydawać więcej niż się 
ma, starać się utrzymywać dodatni bilans, 
umieć odpoczywać w taki sposób, aby „do-
ładowywać  akumulatory”. W czasie wojny 
o dobrych, doświadczonych żołnierzach 
frontowych mówiło się, że jak tylko mogą, 
to odpoczywają, bo nigdy nie wiadomo, co 
za chwilę się wydarzy i gdzie, z kim, będą 
musieli walczyć. W jakimś sensie wszyscy 
jesteśmy żołnierzami i z czymś, o coś wal-
czymy. Warto, abyśmy mieli odwagę wyko-
rzystywać nadarzające się momenty odpo-
czynku, aby nam starczyło sił do naszych 
walk. Piszę „mieli odwagę” dlatego, że wie-
le osób boi się odpoczywać. Uważają oni, 
że odpoczynek to jest coś nie w porządku, 
coś złego, coś, co im się nie należy. Czę-
sto boją się zatrzymać i odpocząć, bo boją 
się spotkania z sobą, ze swoim wnętrzem.  
Stąd ich nieustanny bieg, aż do zupełnego 
wyczerpania, które często prowadzi ich do 
psychiatry. 

Kolejnym ważnym aspektem dbania 
o zdrowie psychiczne jest kwestia gra-

nic. Człowiek jest trochę jak komórka od-
dzielona od otoczenia błoną komórkową. 
Ta błona, zwana w cytologii błoną półprze-
puszczalną ma pewne charakterystyczne 
właściwości. Otóż jednocześnie łączy ko-

mórkę z otoczeniem i rozdziela ja od tego 
otoczenia. Pewnych substancji, ciał nie 
przepuszcza, część przechodzi przez nią 
przy pomocy tzw. aktywnego transportu 
błonowego, część swobodnie dyfunduje. 
Podobnie człowiek, aby zachować zdro-
wie psychiczne pewnych rzeczy nie po-
winien wpuszczać do swojego wnętrza, 
część wpuszczać w sposób kontrolowany, 
a wpuszczenie innych jest z kolei warun-
kiem przeżycia. Istnieje więc pewne opti-
mum wymiany – zarówno brak, jak i zbyt 
duża wymiana między komórką/człowie-
kiem a otoczeniem stanowi zagrożenie dla 
jej/jego integralności. W swojej pracy spo-
tykam często ludzi, którzy dali się niezwy-
kle poranić komunikatami, emocjami, prze-
kazami, którym bezrefleksyjnie pozwalali 
wnikać w głąb siebie i które stały się ich 
częścią, które przyjmują za swoje. Myślą 
o sobie: jestem śmieciem, jestem nikim, 
jestem beznadziejny, nic mi nie wychodzi. 
Nie pamiętają już nieraz skąd taki sposób 
myślenia się w nich pojawił, nie wiedzą, 
że mogą to zmienić, postawić granice tym 
treściom, komunikatom. Spotykam też ta-
kich ludzi, u których ta błona/granica jest 
niezwykle sztywna, mało przepuszczal-
na. Kontakty z otoczeniem ograniczone 
do minimum, traktowane jak przykra ko-
nieczność, obawy przed innymi, poczucie 
zagrożenia pojawiające się w relacjach 
międzyludzkich – to wszystko składa się 
na obraz człowieka zamkniętego, odizolo-
wanego, czującego się obco. Ten dylemat 

co wpuszczać, co nie, towarzyszy tak na-
prawdę każdemu człowiekowi. 

Jedni lepiej radzą sobie z tym zadaniem, 
inni gorzej – ważne jest, żeby człowiek 

miał z jednej strony poczucie bezpieczeń-
stwa – poczucie, że w razie  przekrocze-
nia granic jestem w stanie zareagować, 
z drugiej strony „wystarczającego kontak-
tu” z otoczeniem – tak działają zdrowe gra-
nice. Ważne jest też, że umiejętność bu-
dowania i uelastyczniania granic możemy 
rozwijać w ciągu naszego życia. 

Dla znających dorobek myśli profeso-
ra Kępińskiego moje rozważania nie 

będą szczególnie odkrywcze, gdyż w du-
żej mierze odnoszą się do sformułowanej 
przez niego koncepcji „metabolizmu infor-
macyjnego”. Tę ideę uważam za szcze-
gólnie użyteczną w podejściu do kwestii 
zdrowia psychicznego. Zarzuca ona bo-
wiem kartezjański dualizm psyche/soma 
i pozwala łączyć te dwa obszary. Związek 
psychiki z ciałem staje się w miarę upływu 
lat i rozwoju badań coraz bardziej oczy-
wisty. Z jednej strony „w zdrowym ciele 
zdrowy duch”, z drugiej wiemy, że zdrowa 
psychika zmniejsza ryzyko zachorowania 
na wiele, jeśli nie wszystkie, choroby so-
matyczne. Wydaje się, że dalsza refleksja 
nad tymi związkami może być potencjalnie 
bardzo owocna dla nas wszystkich.

dr n. med. Łukasz Cichocki 
Pracownia Psychiatrii Środowskowej

Katedry Psychiatrii CMUJ

Zdrowie psychiczne
a umiejętność dbania o siebie

zdjęcie Czarnowiejska Grupa Fotograficzna
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Dialog – słowo powszechnie używane i wszystkim znane, ozna-
cza rozmowę, komunikację między dwoma osobami, podmio-

tami, np. organizacjami, instytucjami, posługującymi się wspól-
nym kodem, językiem znanym obu stronom.

Trialog występuje wtedy, gdy są trzy podmioty, które starają się 
o wzajemne zrozumienie i w tym celu podejmują pewne dzia-

łania, rozmowy, spotkania, wspólne inicjatywy.

W psychiatrii  trialog to konstrukcja złożona z profesjonalistów, 
pacjentów i ich rodzin. Celem tej struktury jest odnalezie-

nie optymalnego rozwiązania dla jej funkcjonowania.  Istnieje ona 
w dużej strukturze społecznej, a pacjent i rodzina są z powodu 
choroby psychicznej w pewnym sensie niewydolne, potrzebują 
wsparcia. I tym właśnie zajmuje się profesjonalista – terapeuta lub 
grupa profesjonalistów. Najłatwiej pracuje się i osiąga cele, gdy są 
one wspólne dla wszystkich podmiotów, są zaakceptowane i uwe-
wnętrznione, zinterioryzowane. Aby tak było, albo aby zbliżyć się 
tylko do takiego modelu, potrzeba wiele pracy, wspólnego wysiłku 
i wytrwałości, by nie ustać w pół drogi.

Trialog zaczyna mieć rację bytu z chwilą pojawienia się w rodzi-
nie kryzysu psychicznego u któregoś z jej członków. Choroba 

dotyka nie tylko tego, kto jej doświadcza, oddziałuje z mniejszym 
lub większym wpływem na resztę rodziny. To jest nieuniknione.

Rodziny się nie wybiera, rodzinę się ma. To banał, ale istotność 
tego stwierdzenia oddaje „skazanie” w pewnym sensie na 

rzeczywistość, której nie chcielibyśmy, ale która, możemy powie-
dzieć, „dopada nas’’, jeżeli chodzi o chorobę psychiczną. 

Inaczej jest w przypadku terapeuty. Przy pierwszym epizodzie 
najczęściej lekarz, który ma pomóc nam w przejściu przez choro-

bę i w zdrowieniu, może być „z przypadku’’. Z upływem czasu, gdy 
nabieramy doświadczenia w chorowaniu, możemy mieć wpływ na 
wybór człowieka, który będzie w sposób mniej lub bardziej zamie-
rzony kształtował nasze postrzeganie świata, przyczyniał się do 
naszych takich, a nie innych wyborów i w pewnym sensie decydo-
wał o naszym życiu (hospitalizacja, rodzaj terapii, wniosek o rentę 
itp.) Terapeuta w chorobie psychicznej to ktoś bardzo ważny, to 
czasem więcej niż rodzina. Trzeba jednak uważać, by nie zajął 
miejsca Pana Boga, by jego działania, a nasze oczekiwania wo-
bec niego nie ustawiały go w pozycji omnipotentnej (on wszystkie-
mu zaradzi). W kryzysach psychicznych, gdy rozmywają się gra-
nice, kruszą się więzi, świat dotychczas racjonalny i zrozumiały 
okazuje się zaskakująco inny, czasem zagrażający i wrogi, bardzo 
łatwo o stworzenie nieprawidłowej relacji w stosunku do terapeuty. 

W moim doświadczeniu choroby psychicznej mam szczę-
ście, że od trzydziestu lat towarzyszy mi w zmaganiu się 

z nią oraz w zdrowieniu wspaniały terapeuta, nieprzeciętny lekarz 
i fascynujący człowiek. Mogę o tym zaświadczyć z perspektywy 
przeżytych lat, oceniając przebytą wspólnie drogę, gdy lekarz był 
towarzyszem nie tylko od „dobrej chemii’’, czyli trafnie dobranych 
leków, ale był partnerem w mojej ludzkiej egzystencji, w byciu 
„homo viator”. Poznałam go przy moim drugim epizodzie choro-
bowym.

Pierwszy, związany z urodzeniem dziecka, zetknął mnie 
z koszmarną stroną psychiatrii, a trauma pobytu na oddzia-

le zamkniętym w wielkim szpitalu – molochu odbiła swoje pięt-
no w umyśle, psychice i uczuciach. Przewieziona bezpośrednio 
z oddziału położniczego na „szałówkę’’ – tak w slangu pacjentów 
psychiatrycznych nazywano salę obserwacyjną – doświadczyłam 
odarcia z godności, intymności oraz terroru sprawowanego przez 
wszechwładne salowe i zaburzone w swoich zachowaniach pie-
lęgniarki (nie wszystkie oczywiście). Była wśród nich rozwrzesz-

Trialog w psychiatrii
- mój terapeuta

czana „siostra miłosierdzia’’, kojarząca mi się nieustannie z „kapo 
oświęcimską’’, a która nawet przez swoje koleżanki z medyczne-
go personelu średniego nazywana była „diablicą’’. O kontaktach 
z psychologiem, lekarzem w tamtych warunkach nawet nie można 
było pomarzyć. Pamiętam, że gdy po pewnym czasie udało mi 
się wydostać za te osławione drzwi bez klamki, usiłowałam do-
trzeć do dyżurki lekarskiej, by porozmawiać o tym, co się dzieje 
na „szałówce’’. Bezskutecznie, drzwi były szczelnie zamknięte, 
a pokój lekarski był fortecą nie do zdobycia. Ściana oddzielają-
ca pacjenta od terapeuty istniała realnie w wymiarze fizycznym, 
więc automatycznie eliminowała stworzenie jakiejkolwiek więzi, 
i nie pozostawiała złudzeń, że pacjent jest w tym układzie kimś 
znaczącym, kimś godnym uwagi czy jakiegokolwiek zaintereso-
wania. Taki stan rzeczy można tylko częściowo usprawiedliwiać 
dużą liczbą chorych.

Na szczęście, obok tego świata z gatunku horroru istniał rów-
noległy świat psychiatrii z ludzką twarzą, z którym spotkałam 

się podczas kolejnej hospitalizacji. To była Klinika Krakowska, 
gdzie pracował zespół ludzi kierowanych ideą  profesora Anto-
niego Kępińskiego, który w swoich działaniach nakierowany był 
na pacjenta-osobę, w całej jego złożoności w przeżywaniu choro-
by psychicznej. Młodzi lekarze i ich nieco starsi koledzy, otwarci 
na świat i człowieka nie obawiali się wprowadzać innowacyjnych 
form funkcjonowania oddziału zamkniętego.

Psychiatra, który został moim lekarzem prowadzącym, był 
niespełna trzydziestoletnim mężczyzną z bujną czupryną, 

falującą lekko poniżej uszu. Pamiętam ten moment do dzisiaj, 
jakby utrwalony na kliszy fotograficznej, gdy zobaczyłam go po 
raz pierwszy. Siedział, pisząc  przy biurku, w półmroku gabinetu 
rozświetlonym lampką nocną. Ta jego czupryna w tej pierwszej 
chwili (lubiłam długie włosy) i wełniany, popielaty sweter z angory 
i ten półmrok, a potem ujmujący głos o ciepłej, niskiej barwie – 
byłam pod wrażeniem. Te pozytywne odczucia, z upływem cza-
su  przerodziły się w swoistą fascynację osobowością terapeuty. 
Miał w sobie pokłady  empatii, która emanowała na otoczenie. 
Gdy wchodził na oddział,  zawsze uśmiechał się i ta jego radość 
udzielała się w pewien sposób nam, ludziom po kryzysach psy-
chicznych. Na społeczności starałam się siedzieć blisko mojego 
doktora, bo dawało mi to namiastkę poczucia bezpieczeństwa 
w sytuacji, gdy nasilone emocje były tuż pod wierzchem. Na bazie 
tego wszystkiego budowało się zaufanie i pozytywna relacja pa-
cjent – terapeuta. Znał moje losy, był świadkiem zachowań nieraz 
kontrowersyjnych, może nawet szokujących w świecie zewnętrz-
nym, pomimo to nie dał mi odczuć, że jestem kimś gorszym, kimś 
z gruntu złym.

Na oddziale i personel, i pacjenci mówili sobie po imieniu. To 
„tykanie’’ nie prowadziło jednak do przekraczania pewnych 

granic, były one wyraźne pomimo dużej bliskości. Myślę, że to 
pewnego rodzaju sztuka,  takie  poruszanie się po obszarze, 
gdzie można w łatwy sposób rozmyć to, co jednak powinno być 
barierą i nie doprowadzać do sytuacji trudnych przez swoją nie-
jednoznaczność. Na oddziale „C’’ Kliniki każdy miał swoje imię 
i znaliśmy te imiona, my pacjenci i nie napiszę „oni” – profesjona-
liści, bo to „oni” sugerowałoby jakąś obcość, jakąś zewnętrzność, 
lecz powiem „niosący pomoc’’. Tak, myślę, że to jest adekwat-
ne określenie. Więc ci, którzy potrzebowali pomocy i ci, którzy ją 
nieśli nie byli anonimowi. Tworzyła się swego rodzaju wspólnota, 
gdzie relacje oparte na pozytywnym przekazie owocowały wza-
jemnym obdarzaniem się. Bo jak pisał profesor Kępiński: „Prze-
bywanie z chorymi psychiatrycznymi uczy człowieka głębszego 
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spojrzenia na życie i na ludzką naturę; poznając ich lepiej poznaje 
się siebie, przeżycia chorych bowiem, choćby najbardziej zaska-
kujące, w rzeczywistości są tylko wyolbrzymionymi przeżyciami 
każdego człowieka” (A. Kępiński, Rytm życia, W-wa 1992 s.227).

Nowe formy terapii, z którymi teraz zetknęłam się: społeczność, 
muzykoterapia, terapia zajęciowa, wyjścia i wyjazdy w inte-

resujące kulturowo i estetycznie miejsca, wspólne pichcenie ja-
kiegoś „małego co nieco’’, wieczorki taneczne – sprzyjały aktywi-
zacji i byciu razem, zapobiegały izolowaniu się. To wszystko było 
atrakcyjne nie tylko terapeutycznie, ale ciekawe ze względu na 
poznawanie ludzi i świata, niosło ze sobą rozwój. Można  było tu 
zaczerpnąć tyle, by wystarczyło na długi czas, na ten czas, gdy 
przychodziła stagnacja. Wtedy wspominane przeżycia z oddziału 
niosły nadzieję, nie pozwalały poddawać się desperacji, zwątpie-
niu, powstrzymywały przed ucieczką w nicość.

Zachował się w mej pamięci taki epizod, gdy byłam pacjent-
ką na „C’’. Ponieważ męczyły mnie chorobowe, destrukcyjne 

ciągoty poprosiłam pielęgniarkę, by zawiązała mnie w kaftan, bo 
tak będę się czuła bezpieczniej. Spełniono moją prośbę i pamię-
tam, że wybrano mi taki zielono-khaki kolor, żeby było twarzowo. 
W tym pikowanym kaftanie pobiegłam za innymi młodymi ludźmi 
z oddziału i studentami wolontariuszami, którzy szli na dyskotekę. 
Udało mi się przejść z nimi przez te „zamknięte drzwi’’ i tańczyć 
w  kaftanie w rytm lirycznej i dynamicznej muzyki. Gdy zobaczyła 
mnie terapeutka, która zorganizowała tańce, nie odesłała mnie za 
„zamknięte drzwi’’, pozwoliła mi bawić się i stwierdziła, że w tym 
twarzowym kaftaniku nawet nikt się nie zorientuje, że to osławiony 
złą sławą kaftan bezpieczeństwa. Była sprzymierzeńcem radości, 
bo wbrew obiegowej opinii, na oddziale zamkniętym nie wszyst-
kim i nie zawsze jest rozpaczliwie smutno, choroba ma różne obli-
cza. Tak mogło być chyba tylko na oddziale, gdzie nie było sztyw-
nych schematów, gdzie personel nakierowany był na pacjentów, 
a ci, jak zaobserwował Kępiński, „podobnie jak dzieci, są bardzo 
wrażliwi na prawdziwe nastawienie uczuciowe do nich. Z miejsca 
wyczuwają fałsz i maskę… Maskowanie się i fałsz są przez cho-
rych zwłaszcza psychotycznych, od razu wykrywane i powodują, 
że chorzy zamykają się w sobie i tracą zaufanie do lekarza czy 
pielęgniarki’’.

Przed moim doktorem nie zakładałam maski, na pewnym etapie 
wcale nie potrafiłabym jej utrzymać, gdyż całe moje jestestwo 

było obnażone, niechronione żadnymi mechanizmami świadomie 
i z premedytacją stosowanymi. On też był naturalny i autentyczny, 
w swoje wypowiedzi wprowadzał elementy z  prywatnego życia, 
co sprawiało, że kontakt nie był czysto formalny lekarz – pacjent, 
stawał się relacją człowieka z drugim człowiekiem. Nie przecho-
dził obojętnie obok cierpienia. Pamiętam, że pewnego dnia, gdy 
przytłoczyła mnie ciężka sytuacja i cicho szlochałam w kącie kory-
tarza, lekarz dostrzegł mnie po wyjściu z dyżurki, podszedł zaraz  

z pytaniem co się dzieje. Jeszcze dziś czuję to brzemię samotno-
ści w cierpieniu, które on zniwelował swoją współczującą obecno-
ścią. Chociaż nie zmienił obiektywnie mojego położenia, to przez 
swój gest sprawił, że ciężar miał już inny wymiar, nie byłam sama 
w jego dźwiganiu.

Wiem, i po latach utwierdzam się w tym przekonaniu, że mój 
doktor ma specyficzny dar obcowania z ludźmi po kryzy-

sach. On widzi człowieka, zawsze na pierwszym planie osoba, 
potem kontekst życia i choroba.

Moja egzystencja naznaczona była doświadczeniem choroby 
psychicznej, ale nie zdeterminowana do końca tym, co ona 

ze sobą niesie, nie naznaczona piętnem i alienacją. To nie był 
fatalizm, to było zmaganie się z losem, ale i afirmacja, podejmo-
wanie różnych ról, które na scenie życia były rozpisane dla mnie. 
Realizowałam się więc w rodzinie jako żona i matka czwórki dzie-
ci, pracowałam  w szkole, a przede wszystkim byłam człowiekiem 
wiary, pogłębiałam ją, poszukując sensu życia w zbliżaniu się do 
Boga i wypełnianiu Jego woli. Mój lekarz towarzyszył mi i starał 
się, by leki, które musiałam zażywać nie obezwładniały mnie ska-
zując na bierność i apatię, dobierał je, konsultując ze mną daw-
kowanie. W okresach remisji, gdy funkcjonowałam dobrze przez 
dłuższy czas, zachęcał mnie do uwalniania się od farmakoterapii, 
żebym żyła wolna od leków i prowadziła aktywne życie w swoim 
środowisku. Dodawał mi skrzydeł, wierzył we mnie, w to, że sobie 
poradzę, chociaż ja sama sobie nie ufałam, bałam się. On wyzwa-
lał mnie z lęków. Miałam zaufanie do tego, co mówił i co robił. Ta 
relacja zaufania budowana była również na tym, że na wizytach 
kontrolnych właściwie nie mówiliśmy wiele o chorobie, nie opo-
wiadałam szczegółowo o swoich lękach, niepokojach. Mówiliśmy 
głównie o życiu, o tym, co się dzieje u mnie, ale również on, lekarz, 
terapeuta dzielił się swoimi problemami, rozmawialiśmy o sytuacji 
społeczno-politycznej w kraju, o wydarzeniach kulturalnych. 

Obecnie często konfrontuję swoje poglądy,  podejście do życia 
i choroby, z opinią mojego lekarza, czasem na szerszym fo-

rum. Bywa, że różnimy się, mamy inne zdanie, ale zawsze ta róż-
nica nie prowadzi do ograniczenia, ale do poszerzenia spojrzenia 
na rzeczywistość, do dostrzeżenia jeszcze innych aspektów tego, 
co wydawało się już dobrze rozpoznane i określone, to wzboga-
canie osobowości.

Życzyłabym, aby wszyscy pacjenci mogli doświadczyć tego, że 
w trialogu terapeuta, pacjent, rodzina – osoba dotknięta kryzy-

sem psychicznym jest traktowana z szacunkiem dla jej godności 
i podmiotowości, a terapeutom, by tak jak profesor Kępiński nie 
obawiali się wybrać ze swoimi pacjentami w podróż życia, bo tak 
jak pisał „…jest to pasjonująca podróż w najbardziej tajemniczy 
kraj: w duszę człowieka – i to jest prawdziwa psychoterapia’’.   

BARBARA

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
mzcechni@cyf-kr.edu.pl

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

Galeria Miodowa
www.galeriamiodowa.strefa.pl

Teatr Psyche
www.terapia-schizofrenii.krakow.pl/Teatr Psyche/pl.html
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Temat - obszerny. Tekst jedynie sygna-
lizuje, że myśl Profesora Kepińskiego 

jest żywa w moim pokoleniu i opierając się 
na niej można rozumieć sprawy (celowo 
używam słowa nieprecyzyjnego) współ-
czesne. Jedno  nurtujące pytanie. Na ile 
Kępiński, o którym piszę głównie jego mo-
nografii, jest Kępińskim, a na ile moim wy-
obrażeniem o nim? Niewątpliwie Kępiński 
jest wyobrażeniem.

Poniższy tekst nie jest obiektywny – 
z powodu kontekstu. Duch miejsca:  

Klinika Psychiatrii, Kraków. Odnosi on się 
do mojego krótkiego doświadczenia zawo-
dowego, czyli  kilku ostatnich lat. 

Garść faktów dotyczących kontekstu. 
Kształcę się, pracuję w ośrodku, w któ-

rym pracował Profesor  Antoni Kępiński. 
Moimi nauczycielami zawodu są osoby, 
które w swej młodości   uczyły się od Pro-
fesora. W Klinice spogląda Profesor z wielu 
zdjęć na postępujące szybciej lub wolniej 
zmiany, na twarze doświadczone i zagu-
bione, na mody stare i nowe. Na jednym 
z oddziałów Kliniki Psychiatrii przed roz-
poczęciem stażu specjalizacyjnego każdy 
młody adept otrzymuje polecenie przeczy-
tania trzech książek, z czego dwa tytuły są 
autorstwa Profesora. 

Dla porządku  wprowadzam dwa wymiary 
spotkań z Kępińskim: wymiar bardziej 

osobisty i wymiar, który mógłbym nazwać 
społeczno-ekonomiczno-klinicznym. 

Taki podział przychodzi naturalnie, bo 
poznanie idei, postawy Kępińskiego 

było na początku mojej zawodowej drogi 
doświadczeniem przede wszystkim in-
tymnym, sporadycznie ocierającym się 
o olśnienie, zauroczenie (słowa, słowa 
górnolotne?) i niewiele miało wspólnego 
ze studiowaniem naukowych podręczni-
ków.  Przeżycia własne przedstawię jed-
nak zwięźle. 

W czasie studiów medycznych uczęsz-
czałem na spotkania  psychiatrycz-

nego koła naukowego – do Kliniki, by roz-
mawiać z pacjentami. Nie doświadczałem 
schizofrenii, ale doświadczałem chorują-
cych na schizofrenię –  bez znajomości 
swoich własnych emocji. Jedyna droga 
wiodąca do „poznania chorego”, czyli spo-
tkanie z chorym (albo jakbyśmy współcze-
śnie powiedzieli – chorującym) jest drogą, 
w niektórych aspektach niebezpieczną. 
Wymaga od  lekarza, terapeuty  odpowie-
dzialności nie tylko za pacjenta, ale i za 
siebie samego. Przekonałem się, że książ-
ki Profesora niejednokrotnie były ratun-
kiem dla „nowicjusza”. Celowo używam tu 
języka jaskrawego, być może teatralnego.

Idee odnoszące się do terapii i relacji le-
karz – pacjent jasno wyłożył Profesor 

w „Schizofrenii”. Mówił o  ważnej roli asy-
stentów społecznych, podnosił  znaczenie 
wzmacniania wiary chorego we własne 

Kępiński 2012... czyli Idee Profesora Antoniego
Kępińskiego dzisiaj - okiem (sercem) psychiatry

możliwości twórcze.  Płaszczyznę psycho-
logiczną kontaktu rozumiał jako  sprowa-
dzenie chorego z powrotem do „wspólnego 
świata”, atmosferę ciepła, „macierzyńskość 
środowiska”, szacunek i wolność.  Kępiński  
w swej monografii, w rozdziale o leczeniu 
opisuje kontakt lekarz – pacjent takimi sło-
wami: „(pacjent)...początkowo może przy-
chodzić wyłącznie dla pobrania recept, 
później jednak przychodzenie staje się jego 
wewnetrzną potrzebą. Niejednokrotnie od-
wiedza lekarza w domu, zaczepia go na 
ulicy, sam chce z nim porozmawiać. Chory 
musi czuć, że w każdej chwili znajdzie do-
stęp do swego psychiatry, że nie powie mu 
on: <<dziś nie mam czasu, porozmawiajmy 
jutro>>”. W domu? Na ulicy?! - zapyta nie-
jeden współczesny psychiatra. Można pro-
wokacyjnie powiedzieć, że 40 lat po śmierci 
Kępińskiego żyjemy w kulturze, w której nie 
ma czasu, a odległość do domu psychiatry 
nie jest odliczana metrem, ale odsetkiem 
osób w tramwaju zamykających się na in-
nych przy pomocy słuchawek podłączonych 
do mp3, mp4 itd.  Wydaje się, że obecna 
kultura może, a nawet musi zachęcać  do 
prób nowego zrozumienia idei Kępińskiego. 

Aktualnie funkcjonujący psychoterapeu-
tycznie zorientowany model psychia-

trycznej opieki środowiskowej jest inspi-
rowany pracami Profesora. Jeżeli mówić 
o tym, gdzie teraz  można idee Kępińskiego 
odnaleźć, to należy wspomnieć Pracownię 
Psychiatrii Środowiskowej, Hotel  „U Pana 
Cogito”, Oddziały Dzienne przy Placu Si-
korskiego i przy ulicy Miodowej w Krakowie. 
Pacjent jest człowiekiem funkcjonującym 
lepiej lub gorzej, ale nie tylko w obszarze 
choroby, także w wielu innych kontekstach. 
Bycie otwartym na te konteksty jest obo-
wiązkiem terapeuty, lekarza.

Z oryginalnych myśli mieszczących się 
w pracach naukowych Kępińskiego 

przywołam teorię metabolizmu informacyj-
nego i  metafizykę schizofrenii z nurtami: 
ontologicznym, eschatologicznym i cha-
ryzmatycznym. Obecnie nie  znajdują się 
one w centrum dyskusji, sporów albo 
spotkań psychiatrów. Czy zapomniano 
zatem o nich? Mają znaczenie dla posze-
rzenia wiedzy o pacjencie, zrozumienia go 
w innym, szerszym świetle. Znalazły swoje 
miejsce w trzytomowym podręczniku „Psy-
chiatria”.  Wydaje się jednak, że naukowy 
dorobek Profesora jest najmniej spopulary-
zowaną częścią jego przekazu. 

Idee Profesora wobec poglądów dzisiaj 
obowiązujących. 

Budżet i organizacja pracy. Obecnie 
w lecznictwie psychiatrycznym jednym 

z dominujących  podejść do pacjenta jest 
to, oparte na wytycznych Narodowego Fun-
duszu Zdrowia kontrolujące relację lekarz 
– pacjent poprzez  finanse. W wymiarze 
systemowym ograniczana jest możliwość 

realizacji świadczeń. Można zaryzykować 
twierdzenie, że o ile w myśleniu o zakła-
dach opieki zdrowotnej trudno odejść od li-
czenia pieniędzy, to relacja lekarz – pacjent, 
doświadczenie spotkania człowieka z czło-
wiekiem skuteczniej broni się przed takim 
wpływem. Przekonanie idealistyczne? 

Psychiatria podlega także obowiązujące-
mu nurtowi w innych gałęziach medy-

cyny i nauki: działać szybko i skutecznie. 
Pozwolę sobie w tym miejscu na wolne 
skojarzenie: odlegle koresponduje takie 
nastawienie społeczne z jedną z teorii 
rozwoju schizofrenii, a mianowicie teorią 
neurogenetyczno-lingwistyczną Crowa wg 
której schizofrenia miałaby być „ceną” jaką 
człowiek płaci za znaczne przyspiesze-
nie ewolucyjnego rozwoju. Skracając: od 
psychiatry wymaga się, by miał czas dla 
pacjenta w okolicznościach, gdy ma coraz 
więcej innych zadań. 

Pacjent ma prawo do swobodnego do-
stępu do lekarza. Znane są jednak 

sytuacje, gdy kodeks pracy wymusza nie-
korzystny harmonogram pracy lekarza – 
i ograniczenie godzin pracy. W niektórych 
przypadkach  wypacza to  podstawowe 
zasady kontaktu terapeutycznego (przy 
nieskazitelnym porządku prawno-admini-
stracyjnym i finansowym).

Neuroscience. Dla Kępińskiego czło-
wiek istniał  nie tylko w ujęciu klinicz-

nym. Pacjent nie różnił się od zdrowego 
jakościowo. Profesor pokazuje  zaburze-
nie psychiczne  jako punkt na continuum, 
czyli zmianę ilościową. Neuroscience 
w obszarze psychiatrii dąży do poznania 
podłoża biologicznego, genetycznego za-
burzeń i chorób. Można postawić pytanie, 
przed którym stawał i Kępiński, o zdolność 
psychiatry do połączenia podejścia biolo-
gicznego i terapeutycznego w myśleniu 
o pacjencie. „Część biologiczna“ psychia-
trii jest bliższa obowiązującej współcze-
snej ideologii medycznej, czyli Evidence 
Based Medicine - „medycynie opartej na 
faktach”. Psychiatria jako jedna z gałę-
zi medycyny stosuje te same narzędzia 
i wyznacza sobie te same cele co pozo-
stałe specjalności. Kiedy wychodzi poza 
swoją „biologiczność” trafia jednak na trud-
ność bo „przedmiot” (właść. podmiot) za-
interesowania jest mniej jasny i nazywany 
ogólnie „człowiekiem”. Przebywanie psy-
chiatrii pośród innych dziedzin medycyny 
wiąże się  z koniecznością algorytmizacji 
zalecanych postępowań terapeutycznych. 
Łatwiej ustrukturyzować, odwołując się 
do medycyny opartej na faktach, lecze-
nie biologiczne niż psychoterapeutyczne. 
Z podejść psychoterapeutycznych udaje 
się, jak na razie, najskuteczniej włączać 
w schematy leczenia zaburzeń terapię 
poznawczo-behawioralną. Nie jest ona 
jednak tym podejściem, które gwarantuje 
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relację terapeutyczną w rozumieniu Kępiń-
skiego. Jak dokonać algorytmizacji atmos-
fery „macierzyńskiego ciepła”, nawet w jej 
współczesnym rozumieniu? 

Pytanie o aktualność idei Kępińskiego 
40 lat po jego śmierci jest pytaniem, 

czy są one  rozpoznawalne pośród wielu 
innych.  Fenomenologia, opisy chorób po-
dane przez Profesora sprawiają, że  jest 
on obecny. Dostępność myśli  Kępińskiego 
jest wyraźna w wymiarze indywidualnym – 
tak dla pacjenta, jak i lekarza.  Idee psy-
chiatrii otwartej Profesora odnajdują swoje 
miejsce także w wymiarze systemowym, 

nie tylko w Krakowie.  Narodowy Program 
Ochrony Zdrowia Psychicznego jako prio-
rytetową określa opiekę środowiskową 
nad pacjentem.

Podsumowanie:

Jest i takie wspomnienie. W czasie 
jednego z ważniejszych zawodo-

wych egzaminów przytoczyłem dość wier-
nie słowa Kępińskiego, którymi chciałem 
„uzasadnić” własne przekonanie o powoła-
niu do zawodu i nawiązać do krakowskich 
tradycji, stojąc przed krakowską Komisją. 
Usłyszałem pytanie: „A czyta Pan też bar-
dziej współczesnych autorów?” Kiedy tylko 

napisałem ten akapit – od razu go wyma-
załem. Nie wypada tak pisać. 

Jednak... Czy mógłbym siebie nazywać 
uczniem Profesora gdybym tego kon-

tekstu „naszej” znajomości nie umieścił 
w tej pobieżnej papierowej ewidencji?

lek. Piotr Błądziński
psychiatra

Pracownia Psychiatrii Środowiskowej
Katedry Psychiatrii CMUJ

Czynnikiem przekształcającym współczesny obraz psychia-
trii w wielu krajach jest narastająca świadomość znaczenia 

(samo)pomocy świadczonej sobie wzajemnie przez pacjentów 
chorujących psychicznie. W obliczu ciągle jeszcze obserwowa-
nego lęku przed osobami chorującymi psychicznie, zagrożenia 
wykluczeniem w życiu społecznym, izolacji i samotności pomoc 
od rówieśników (peers), uzyskiwana najczęściej poza systemem 
opieki psychiatrycznej organizowanej przez profesjonalistów,  sta-
je się źródłem oparcia i nadziei w najtrudniejszych chwilach cho-
rowania. Osoby chorujące znajdują we własnym gronie poczucie 
zrozumienia, akceptacji i tolerancji. Nie muszą nosić maski pozor-
nego przystosowania i ukrywać  swoich psychotycznych przeżyć 
oraz często trudnych doświadczeń z leczeniem. I właśnie to do-
świadczenie pozwala im często rozwinąć takie formy wsparcia, 
na które nie mogą zdobyć się profesjonaliści. Działanie na rzecz 

innych kolegów/koleżanek przynosi korzyść w postaci poczucia 
większej aktywności, samodzielności, umacnia (ang. empower-
ment) i przywraca poczucie wpływu na los własny i drugiego. 
W ostatnich dwudziestu latach nowa rola pacjentów w humanizo-
waniu procesu leczenia w psychiatrii najpełniej wyraziła się przez 
tworzenie niezależnych organizacji pozarządowych. Organizacje 
te jako główne cele przyjęły działania samopomocowe, udział 
w (samo)edukacji, w procesie terapii, a ostatnio również w bada-
niach naukowych

Początek tworzenia się niezależnych stowarzyszeń pacjentów 
należy wiązać z powstaniem ruchu anonimowych alkoholików 

(AA) w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Osoby chorujące 
psychicznie zaczęły jednoczyć  się dużo później i szybki rozwój 
ruchu samopomocowego obserwujemy dopiero w latach osiem-
dziesiątych. Członkowie tych ugrupowań w krajach anglosaskich 
określają się jako „użytkownicy”, „ocaleni” lub  „doświadczeni 
przez  psychiatrię”.  Za tym ostatnim określeniem tkwi przesła-

Nowa rola osób chorujących 
psychicznie w psychiatrii

nie: mam szczególne doświadczenia z samym sobą, z moim 
otoczeniem, z psychiatrią, ale nie jestem wiecznym „pacjentem”. 
To, co przeżyłem „doświadczając spotkania z psychiatrią” lub 
„doświadczając psychozy” niewystarczająco mieści się w pojęciu 
„pacjent”, a przypuszczalnie dla wielu zupełnie się nie mieści. To 
nie choroba, ale doświadczenie jest w centrum zainteresowania, 
a tym samym podkreślona zostaje inna niż medyczna rzeczywi-
stość. Przez pojęcie „doświadczyć spotkania z psychiatrią” lub 
„doświadczyć psychozy” staje się bardziej możliwe zrozumienie 
przeżyć osób chorujących psychicznie jako przynależnych do 
ludzkich doświadczeń. Nie można jednak nie zauważyć, że kie-
dy określają się jako „usługobiorcy”, „konsumenci”, „klienci” usług 
psychiatrycznych mogą zostać potraktowani przedmiotowo jako 
uczestnicy regulowanej przez zysk gospodarki rynkowej. 

Stowarzyszenia Pacjentów z poszczególnych krajów w Euro-
pie  utworzyły European Network of (ex)Users and Survivors 

of Psychiatry, która przekształciła się w stowarzyszenie świato-
we. W Europie przedstawiciele krajowych stowarzyszeń mają już 
trwałe miejsce w planowaniu, organizacji i ewaluacji opieki psy-
chiatrycznej krajów związkowych, a przedstawiciele  europejskie-
go stowarzyszenia są zapraszani przez Komisję Europejską jako 
konsultanci od spraw zdrowia psychicznego i uczestniczą w for-
mułowaniu zaleceń dla krajów członkowskich oraz biorą udział 
we wszystkich istotnych europejskich debatach oraz sympozjach 
poświęconych problematyce zdrowia psychicznego. W ostatnim 
dziesięcioleciu udział ich przedstawicieli w projektach badaw-
czych i w ewaluacji programów terapeutycznych stał się obowią-
zującą zasadą.  

W Niemczech pierwszą inicjatywą było powstanie w 1982 gru-
py roboczej środowisk samopomocowych, przekształconej 

potem (1992) w towarzystwo osób doświadczonych przez psy-
chiatrię. Powstały też regionalne stowarzyszenia oraz programy 
wskazujące na rodzaj (samo)pomocy organizowanej przez pa-
cjentów (np. stowarzyszenie osób słyszących głosy). Początkowo 
organizacje te utworzyły forum inicjatyw antypsychiatrycznych, 
które ewoluowało  w kierunku współdziałania z profesjonalistami 
i rodzinami. Szczególnym wyrazem na drodze do współpracy jest 
wykorzystanie uzupełniających się kompetencji pacjentów i pro-
fesjonalistów we wspólnie prowadzonych seminariach edukacyj-
nych o psychozie. Seminaria te prowadzone poza przestrzenią  
instytucji psychiatrycznych mają formułę ustrukturowanej, otwar-
tej debaty, dostarczają „wiedzę z pierwszej ręki” o doświadcze-
niach choroby, oczekiwanej pomocy i procesie zdrowienia. Roz-
wój następuje więc od określania siebie jako „doświadczonych 
przez psychiatrię” do „ekspertów” w zakresie tego doświadczenia, 
od „klientów” instytucji psychiatrycznych do „trenerów” w zakresie 

Najważniejszym wyzwaniem dla
psychiatrów jest gotowość usłyszenia 
głosu pacjentów formułujących coraz 
mocniej swoje oczekiwania i potrzeby, 
aby w kontakcie z pacjentem zobaczyć
przede wszystkim człowieka, nie zespół 

objawów, jednostkę diagnostyczną,
ale człowieka
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zdrowia psychicznego biorących czynny udział w terapii własnych 
rówieśników, od „badanych” i poddawanych ocenie po „badają-
cych” zagadnienia istotne dla oceny instytucji i programów tera-
peutycznych oraz interwencji umacniających i wspierających pro-
ces zdrowienia.

W Polsce niezależny ruch pacjentów powstawał od 2003 roku, 
początkowo w ramach Stowarzyszenia Pacjentów „Otwórz-

cie Drzwi” w Krakowie. Jego członkowie mówią o sobie „pacjen-
ci” lub „beneficjenci”, unikając takich przyjętych powszechnie w 
Europie i świecie określeń jak: klienci, konsumenci, użytkownicy, 
ocaleni, doświadczeni przez psychiatrię, doświadczeni przez psy-
chozę.  Ponieważ postawa środowiska psychiatrycznego w spo-
sób istotny kształtuje rozwój relacji pomiędzy środowiskami pro-
fesjonalistów i pacjentów, trzeba było na nowo zdefiniować rolę 
osób chorujących psychicznie w procesie leczenia i rehabilitacji. 
W ramach programu przeciwdziałania stygmatyzacji („Schizo-
frenia – Otwórzcie Drzwi”) podjęto starania, aby rozwój relacji 
pomiędzy pacjentami i profesjonalistami od początku bliższy był 
idei współpracy i współdziałania, by uniknąć wyczerpujących kon-
frontacji, oskarżeń i wrogości do psychiatrii z częstym odrzuce-
niem pomocy i leczenia. Porozumienie budowano poprzez próby 
uzgadniania wspólnego języka i jednoznaczne opowiedzenie się 
profesjonali-stów jako sojuszników pacjentów w ich zmaganiach 
z chorobą. Najważniejszym wyzwaniem dla psychiatrów jest go-
towość usłyszenia głosu pacjentów formułujących coraz mocniej 
swoje oczekiwania i potrzeby, aby w kontakcie z pacjentem zoba-
czyć przede wszystkim człowieka, nie zespół objawów, jednostkę 
diagnostyczną, ale człowieka.  

W Polsce nie powstało dotąd ogólnopolskie porozumienie sto-
warzyszeń, doświadczenia w ruchu pacjentów mają charak-

ter regionalny. Warte upowszechnienia są doświadczenia krakow-
skie. Historia Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” sięga roku 2000 
i przeświadczenia grupy osób po przeżytych kryzysach psychicz-
nych oraz po wielu latach leczenia, psychoterapii i rehabilitacji, 
że nadziei zdrowienia i oparcia doświadczali nie tylko ze strony 
terapeutów, ale też  wzajemnie od siebie. 

Przez ostatnie dziesięć lat profesjonaliści i pacjenci podejmo-
wali w Krakowie działania popularyzujące i upowszechniające  

doświadczenie chorowania i zdrowienia wśród szerszych kręgów 
opinii publicznej. udzielali wspólnie wielu wywiadów medialnych, 
nakręcili też liczne telewizyjne filmy edukacyjne. Poruszano 
w nich tematy nawiązujące do losów członków Stowarzyszenia, 
doświadczeń zdrowienia po psychozie, roli rodziny, wiary, pracy,  
wspólnoty, przyjaznego środowiska. Coroczne Forum Psychiatrii 
Środowiskowej współorganizowane w Krakowie przez profesjo-
nalistów, pacjentów i rodziny stało się regularnym miejscem trialo-
gu na temat psychozy i jej przezwyciężania. W tym roku w dniach 
24-25 maja odbywa się kolejne pt. „Trialog w codzienności”

Członkowie Stowarzyszenia spostrzegli brak  przełożenia pod-
pisanych przez Polskę dokumentów Unii Europejskiej oraz 

zapisów Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
na doświadczaną przez siebie rzeczywistość. Za konieczność 
uznali zasadniczą zmianę podejścia do medycznych, społecz-
nych i ekonomicznych  problemów związanych ze zdrowiem 
psychicznym, ponieważ  ignorowanie ich prowadzi do niepełno-
sprawności, niesamodzielności, braku zatrudnienia, dysfunkcji 
rodzinnych, napiętnowania, wykluczenia społecznego i uzależnie-
nia od instytucji. Z powodzeniem uczestniczyli w dwóch kampa-
niach społecznych: na rzecz uchwalenia Narodowego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz w obecnej na rzecz Wdroże-
nia Reformy Opieki Psychiatrycznej i równego traktowania osób 
chorujących psychicznie i somatycznie. Walczą o przyznanie 5% 
w budżecie służby zdrowia na psychiatrię. 

Kolejny krok powinni zrobić psychiatrzy. Nadszedł czas refor-
my. Nadszedł czas na sformułowanie wieloletniego progra-

mu nastawionego na promowanie działań wspierających proces 
umacniania i zdrowienia w instytucjach psychiatrycznych w Pol-
sce i uznania partnerskiej roli pacjentów  w jego współtworzeniu.

dr n. med. Andrzej Cechnicki
Pracownia Psychiatrii Środowiskowej

Katedry Psychiatrii CMUJ

Myśląc: Kępiński
Antoni Kępiński kochał swoich pacjentów, czy to aż tak dużo? (Barbara)

Panie Profesorze,... badź dalej z nami i kieruj PSYCHIATRIĄ! (Anna)

Niezwykły Profesor, we wszystkim i dla wszystkich. (Dominika)

Gdy stanąć tyłem do rzeczywistości i zacząć się cofać w sobie, czy można dotrzymać
kroku mitycznemu postępowi? - refleksja po spotkaniu z profesorem Kępińskim. (Marek)

Kępiński, jak każdy artysta życia, uświadomił mi, że życie jest tragedią i komedią zarazem.
(Jolanta)

Kępiński - ciepły człowiek, którego obecność towarzyszy mi w mojej pracy. (Łukasz)

Myśląc:Kępiński - staram się bardziej. (Katarzyna)

Człowiek, który nie lęka się inności i cierpienia - towarzysz w samotnej drodze w głąb
siebie, aby wyjść do ludzi. (Dorota)

Dziękuję za podręcznik „Schizofrenia”, chciałem podziękować zniczem, niestety
nie znalazłem grobu. (Jacek)

Kępiński to człowiek, który odkrył starą jak ludzkość prawdę: miłość ma moc uzdrawiającą!
A potem żył zgodnie z tą prawdą. (Joanna)
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Każdy w życiu potrzebuje przytulenia 
i ciepła domowego.

Wychodząc z kliniki, jesteśmy zagubie-
ni i bezradni wobec wymagań ota-

czającego nas świata.

Aby wzmocnić moją „siłę” po pierwszym 
moim pobycie w szpitalu, zapropono-

wano mi zamieszkanie w hostelu. Pobyt 
miał trwać 3 miesiące.

Początki były trudne, a nawet bardzo 
trudne. Nie mogłam się przyzwyczaić 

do nowej sytuacji bycia samodzielną oso-
bą, żyjącą z dala od mamy i całej rodziny. 
Nowe otoczenie, obcy ludzie… Wszystko 
to wydawało mi się nie do przebrnięcia…

Powoli jednak emocje opadały i zaczę-
łam akceptować moją „samotność 

wśród tłumu”.

Zawsze, jak pamiętam, czułam się fatal-
nie w grupie w przedszkolu, w szkole, 

na koloniach, na studiach… – taka chyba 

moja uroda…

Hostel nasz był pierwszą tego rodzaju 
placówką. Był koniec lat siedemdzie-

siątych XX wieku. Na szczęście mieszkało 
tam kilka osób, a i całe pomieszczenie było 
niewielkie (dwa pokoje i mała kuchenka). 
Klimat z początku obcy, powoli nabierał 
atmosfery akceptacji i poszanowania. Raz 
na tydzień odwiedzali nas lekarze, co było 
dla mnie największym „ratunkiem”, a na-
wet atrakcją, w ponurej rzeczywistości.

Zaczęłam uciekać w zabawę. Założyłam 
„kronikę”, by opisywać bardziej śmiesz-

ne wydarzenia z naszego wspólnego życia 
i rysować karykatury ilustrujące codzienne 
nasze zmagania. Po trzech miesiącach 
pobytu nie miałam już ochoty uciekać. Pa-
radoksalnie nie chciałam opuszczać Ho-
stelu. Czułam się w nim dobrze. Może była 
to tylko kwestia przyzwyczajenia? A może 
poczucie, że jestem akceptowana?

Nauka „dorosłości” nie poszła jednak na 
marne. Życie w Hostelu uświadomiło 

mi nie tylko fakt, że mogę radzić sobie bez 
opieki rodziny, ale też, że każdy etap w ży-
ciu człowieka jest pewnym rodzajem nauki, 
który trzeba przyjąć, pokonując te najwięk-
sze, początkowe trudności i spróbować 
być odważnym i cierpliwym.

Takie były warunki dalszej naszej tera-
pii. Teraz cieszę się, że miałam szansę 

pokonania kolejnego „stopnia” w kierunku 
zdrowia i że z niej skorzystałam.

22. II. 2012
Anna Baka

Hostel

Poniżej prezentujemy Czytelnikom trzy teksty, które łączy 
wspólna myśl, wspólna idea, wypracowana przez profesora 

Antoniego Kępińskiego i kontynuowana przez jego uczniów aż 
po dziś dzień. Profesor mając wizję psychiatrii środowiskowej, 
która ma przywracać osoby chore zdrowiu i społeczeństwu, ro-
zumiał potrzebę istnienia w środku miasta placówek psychotera-
peutycznych, niewyróżniających się od otoczenia, wtopionych w 
nie. Profesor wierzył w swoich pacjentów, że przy odpowiedniej 
rehabilitacji i własnej motywacji wrócą do swego środowiska jako 
osoby odpowiedzialne i mające satysfakcję ze swojego życia. Za-
inicjował więc organizowanie miejsc, gdzie osoby chorujące psy-
chicznie „trenują prawdziwe życie”, np. w hostelu. 

Pierwszy krakowski hotel powstał w dawnym mieszkaniu profe-
sora przy ul. Warszawskiej pod koniec lat 70. ubiegłego wieku. 

Jak pisze Anna Baka w artykule „Hostel”, nauczyła się tam „doro-
słości”, odpowiedzialności za swoje życie. W atmosferze akcepta-
cji, ale i wymagania od mieszkańców zwyczajnej domowej pracy, 
z której się rozliczają we własnym gronie; uczyli się tam nawiązy-
wać relacje z innymi ludźmi, zaprzyjaźniali się, uczyli dystansu do 
swoich problemów poprzez humor, zabawę, rozmowę z terapeutą 
również tam mieszkającym.

Z podobną przyjazną atmosferą możemy się spotkać w Centrum 
Seniora mieszczącym się przy ul. Czarnowiejskiej 13/3. Jest 

to jak na razie jedyne Centrum Seniora o profilu psychiatrycznym 
w Małopolsce, a jak bardzo są takie miejsca potrzebne wiedzą 
najlepiej uczestnicy i ich rodziny.  Rodziny mogą pozostawić swo-
ich Seniorów pod troskliwą opieką terapeutyczną i spokojnie zająć 
się w tym czasie innymi sprawami, natomiast uczestnicy zaprzy-

jaźnili się nawzajem i pokochali to miejsce tak pełne ciepła i ser-
deczności, gdzie są „u siebie”. 

Pędzą tam zresztą pracowite życie: przygotowują posiłki, trosz-
czą się o czystość i ładny wystrój wnętrza, wyrabiają ozdoby, 

uczą się obsługi komputera, trenują cechy manualne i pamięć. 
Kto powiedział, że po 50-ce nie można się nauczyć angielskiego 
od podstaw? Można, jak się ma motywację i ciekawe zajęcia. 

Można w ramach wygranego grantu zorganizować zwiedzanie 
wszystkich kopców Krakowa i zrealizować fotograficzną wy-

stawę poplenerową. Seniorzy również zorganizowali wernisaż pt. 
„Plony”. Oprócz cudownych obrazów, wernisaż pozostanie nam 
w pamięci jako ten, na którym cała grupa przedstawiła dowcipnie 
strawestowaną „Lokomotywę” Juliana Tuwima – radości, śmiechu 
i oklasków było co niemiara. Były też kiełbaski z grilla i słodkości. 
Czuło się w powietrzu świąteczną atmosferę. 

Wydarzenia te miały miejsce w zeszłym roku, a w tym pla-
ny są jeszcze bardziej ambitne – dowodów na to dostarcza 

dwudniowy wypad siedmioosobowej grupy seniorów pod opieką 
terapeutki  do Limanowej w dniach 14 i 15 kwietnia 2012 r. 

Pragniemy w tym miejscu podziękować wszystkim wolontariu-
szom i terapeutom, a imiennie Pani Edycie Kilian-Grudnik, któ-

ra, jak napisali Państwo Grażyna Bożek i Marek Zmarz w swym 
tekście, swoją fachową i czułą opieką sprawia, że około piętna-
stoosobowa społeczność podejmuje tyle aktywności chroniących 
przed nawrotem choroby i dających zwyczajnie poczucie sensu, 
radości i satysfakcji z życia.

Czyż nie są to wspaniałe owoce myśli i dzieła profesora Anto-
niego Kępińskiego?

Jolanta Janik
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

Kraków

Owoce

Jest to jak na razie jedyne Centrum 
Seniora o profilu psychiatrycznym 

w Małopolsce, a jak bardzo są takie 
miejsca potrzebne wiedzą najlepiej 

uczestnicy i ich rodziny
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Telefon. Głos: Przeprowadza ankietę. 
Czy zechciałby Pan podać, czy i gdzie 

jest Pan zatrudniony?

Odpowiadam: jestem rencistą po kry-
zysie psychicznym. Głos przerywa: 

Przepraszam, jest Pan poza ankietą, dzię-
kuję. Cisza w słuchawce.

A jednak:

• Poranna kawa lub herbata (w za-
leżności od aury) w sielskiej atmos-

ferze i wspólne ustalenie planu dnia, jak 
również jadłospisu. Po pewnym czasie 
już jesteśmy wszyscy pod czujnym okiem 
naszej troskliwej kierowniczki, terapeutów 
i wolontariuszy.

• Palacze zajmują miejsce 
w ogródku w palarni. Uprzednio zanie-

dbany ogródek dzięki naszym zabiegom 
ma już rabatki, klomby i inne urocze zakąt-
ki w samym sercu miasta, co nas wyróżnia 
od sąsiadujących posesji.

• Zadbany ogródek jest również 
sceną naszych występów artystycznych 

pod kierunkiem terapeutki – wolontariuszki 
teatrologa. Obecnie wystawiamy pełną dy-
namizmu inscenizację opartą na znanym 
wierszu J. Tuwima „Lokomotywa”. Zawiera 
szlagworty oparte też na naszych powta-
rzających się powiedzeniach, które cieszą 
się największym aplauzem widowni.

Sceny spoza ankiety
• W pracowni technicznej, by doro-

bić do naszego utrzymania wykonujemy 
gustowne ozdoby, jak np. kwiatki, kora-
le, naszyjniki, karnety ozdobne na różne 
okazje. Praca ta pozwala nam się skupić 
i odprężyć, co daje nam poczucie sensu. 
Wyzwala też nasze uzdolnienia estetyczno
-artystyczne.

• W czasie gdy grupa jest zajęta 
wytwarzaniem ozdób, wachta kuchenna 

przygotowuje coś z niczego, tzn. składa 
się niewielkie wspólne pieniądze od osoby, 
robi listę zakupów pod kątem przepisu i re-
alnych możliwości finansowych, chętni idą 
na zakupy i wszystkie gospodynie domowe 
dosłownie dwoją się i troją, by przyrządzić 
coś absolutnie rewelacyjnego z tych ogra-
niczonych środków finansowych, uwzględ-
niając przy okazji tzw. chęć czy ochotę na 
dane danie i to jeszcze biorąc pod uwagę 
indywidualne gusty.

• W ramach grantu wypracowa-
nego przez jedną z terapeutek-wolon-

tariuszek, zwiedzaliśmy wszystkie kopce 
Krakowa oraz teren zalewu na Zakrzówku. 
Dopisała pogoda i miłe towarzystwo. Nie-
stety, wielu z nas, mimo że są mieszkań-
cami tego miasta, nigdy nie widziało tych 
miejsc, więc było to dla nas prawdziwe od-
krycie.

• Co pewien czas celebrujemy za-
równo imieniny, jak i urodziny wszystkich 

naszych uczestników, włącznie z perso-
nelem. Po serdecznych życzeniach urzą-
dzamy słodkie przyjęcie z małym co nieco. 
Te imprezy poprawiają nasz nastrój i tym 
samym pozwalają bardziej się zżyć naszej 
niewielkiej grupie. Skromny prezent naj-
częściej wytworzony przez nas, jest przy-
pieczętowaniem tych skromnych uroczy-
stości.

• Gdy przy grillu gościmy zaprzy-
jaźnione osoby, uroczystości są bardziej 

huczne. Prezentujemy nasze przedstawie-
nie, przygotowujemy własne wyroby kuli-
narne i dzielimy się gościńcem z naszymi 
przyjaciółmi z zaprzyjaźnionych instytucji 
przy ul. Czarnowiejskiej 13. Spotkania 
takie wywołują wielki aplauz i pozwalają 
cieszyć się wspólną rozmową, śpiewem 
i tańcem.

Jeśli tak dobrze czujemy się we własnym 
towarzystwie, to nic dziwnego, że po-

dejmujemy tyle działań naprawdę chro-
niących nas przed nawrotem choroby, pod 
fachowym i czułym okiem naszej terapeut-
ki. Pani Edyta Kilian-Grudnik pozwala za-
pomnieć, że być może dla kogoś jesteśmy 
poza ankietą.

Grażyna Bożek
Marek Zmarz

Centrum Seniora w Krakowie

Kochana Redakcjo!

Byłam na wernisażu pt. „Plony”.

Zaskoczyła mnie miła atmosfera i radosny nastrój. Przy-
znaję, niechętnie wybierałam się na tę imprezę. A prze-

cież poczułam się uwolniona od ciężaru trosk, z jakimi przyszłam. 
Najbardziej podobała mi się inscenizacja wiersza Juliana Tuwima 
p.t. „Lokomotywa”. Aktorzy recytowali z przejęciem swoje kwestie, 
a ponieważ znamy ich na co dzień, tym bardziej budzili ogólną 
wesołość i czułam się, jakbym sama też brała udział w spektaklu. 
Dodatkowo po poszczególnych kwestiach wtrącane były krótkie 
scenki z życia byłego pacjenta – coś pięknego. Na koniec wszy-
scy wzięli się za ręce i odtańczyli szalony „Taniec Lokomotywy”.

Przy kiełbaskach z grilla i różnych sałatkach, słodkościach, roz-
mawialiśmy między sobą na różne tematy, zwiedzając wysta-

wę zdjęć, które zrobione były na plenerze pt. „Kopce Krakowa”.

Wszystko odbywało się na wolnym powietrzu w ogrodzie. Po-
goda dopisała. Było super! Poznałam też kilka nowych osób, 

które pomogły mi rozwiązać moje własne dylematy. Mimo że roz-
mawialiśmy niezbyt długo, wystarczyła mi radość przebywania 
z życzliwymi mi ludźmi.

„Plony” – symbol słowa wieloznaczny… Koniec lata, owoce 
pracy wielu ludzi o różnych specjalnościach i zdolnościach. 

To także dzielenie się chlebem, kwiatami i radością, kolorami Mi-
łości. A także przejście od choroby do zdrowia.

Snopek przed wejściem i mała dziewczynka w krakowskim 
stroju, częstująca wszystkich cukierkami. Aż marzy mi się, by 

zaprosić pana Wyspiańskiego na tak udane popołudnie… Na po-
czątku, po uroczystym otwarciu i powitaniu dziękowaliśmy sobie 
wszyscy nawzajem, a ja szczególnie chciałabym podziękować, 
że przy Czarnowiejskiej w Centrum Seniora odnalazłam trochę 
Domu i trochę Nieba.

Z poważaniem
Ania

Plony

za zdjęciu Goście wernisażu „Plony” w Centrum Seniora
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Poczta Ojca Niebieskiego

Ojcze najdroższy, znany lecz nie poznany!

No bo któż może Ciebie poznać do końca tu na ziemi...

A kiedy wydaje się nam, że mówisz do nas, wtedy podobno 
oznacza to, że zwariowaliśmy – tak ktoś powiedział, może 

jeden z psychiatrów, albo filozofów, albo... nie wiem doprawdy.

Ten ktoś nie wziął jednak pod uwagę rozmowy bez słów. Prze-
cież mówisz zachodem słońca, śniegiem lśniącym w świetle 

latarni, zielenią liści, tak całkiem prywatnie przejeżdżającą do-
rożką i wieloma innymi znakami. Przemawiasz też przez spoty-
kanych ludzi. Rzadko używasz głośno brzmiących słów, jedynie 
szczególnie wytrzymałe jednostki ( były takie wśród świętych 
) mogły usłyszeć ich brzmienie. Resztę z nas oszczędzasz, bo 
umarlibyśmy chyba ze strachu na dźwięk Twego głosu.

Drogi filozofie, co powiesz więc o mowie bez słów? Czy według 
ciebie to też oznaka szaleństwa? Przyznaję, w psychozie po-

jawia się mowa symboli, wszystko mówi do zagubionego człowie-
ka. Ale kiedy psychoza mija, a po niej przemija i depresja, bez-
słowna mowa świata działa na zmysły, budzi uczucia, zachwyt, 
zadumę, zdziwienie. Przyroda szepcze najmniejszym źdźbłem 
czy ziarenkiem. 

Przecież to Ty, Ojcze, ją stworzyłeś i nie wypierasz się tego. 
Człowieka też, a więc... ojej, DZIĘKUJĘ Ci za to! 

Ojejku jejku, przeszło mi to wreszcie przez gardło, NAPRAW-
DĘ DZIĘKUJĘ!!!!!!!!!!!!!!!

Zdaje się, że zdrowieję, bo wreszcie zaczynam akceptować 
siebie i uczę się kochać siebie – etap wstępny do miłości bliź-

niego. Całkiem nieźle mnie stworzyłeś, razem ze wszystkimi nie-
doskonałościami, kompleksami, skłonnością do tycia i depresyjno 
– kompensacyjnym łakomstwem.... Za to ciekawie farbujesz mi 
włosy siwymi pasemkami, tak że nie muszę chodzić do fryzjera, 
przestałam je sama farbować przyjmując rzeczywistość taką, jaką 
jest. Co nie oznacza, że nie podobają mi się ufarbowane kobiety, 
bo kolory dodają siły wyrazu.

A miałam nie pisać o Tobie, bo jednak obawiam się nieco kryty-
ki, że może jestem nadmiernie religijna.... Cóż, tak niektórzy 

mogą myśleć i nic na to nie poradzę, niech myślą. Ha, to też jest 
objaw zdrowienia – przyjmowanie krytyki i godzenie się z tym, 
że nie wszyscy muszą mnie lubić, a ja nie muszę się tym przej-
mować.  Uff, co za ulga. Kolejny objaw to pozbycie się wstydu 
przed wypowiadaniem swojego zdania i światopoglądu. Dzięki za 
pomoc!

Nareszcie życie stało się całkiem znośne, już nie chcę go sobie 
sama skracać, jak to czyniłam nieraz. Wtedy nie miałam za 

co dziękować, tak mi się wydawało. W depresji to jest niemożliwe.

Dzięki Ci też za ludzi! Właśnie dostałam uroczy liścik od przyja-
ciółki – „Bajkę o nieświadomym Osiołku”. Oto ona:

„Był sobie osiołek i pasł się na łące. Cały czas był smutny 
i miał spuszczone uszy. Nagle zobaczył, że coś znajduje się 

w trawie. Nie wiedział, co to jest, ale bardzo był podekscytowany 
i ze zdziwienia uszy mu się wyprostowały, a wtedy odczuł poryw 
wiatru i wzniósł się w górę – pofrunął. Dodatkowo uświadomił so-
bie, że ogonem może sterować kierunek lotu.

Morał:

Słuchał tej bajki drugi osioł (ze spuszczonymi uszami) i po-
myślał: „Tak, to piękne, ale tego, co było w trawie, Osio-

łek-romantyk już nie zobaczył...”

Często więc tak się dzieje, że początkowy zamiar kieruje nas 
zupełnie gdzie indziej i pierwotnego celu nie osiągamy.

Jesteśmy wolni, bo umiemy tworzyć, a latanie jest najwyższą 
formą wolności.”

Bajkę stworzyła Joanna Kocik, morał dopisała Anna Baka.

A trzeci osiołek, przypatrujący się temu, westchnął: „Wybieram 
wszystko!” (jak święta Teresa od Dzieciątka Jezus). ...I pofru-

nął, upajając się szumem swoich uchoskrzydeł, sterując ogonem 
i zaśmiewając się, kiedy sterowanie nie za bardzo mu wychodziło, 
bo zniosło go prosto w gęstą chmurę. Chmura, jak to chmura, była 
miękka i bezcielesna, więc nic mu się nie stało. A wcześniej zdążył 
jeszcze lotem koszącym porwać z trawy to „coś”. Było lekkie, mie-
niło się też zaskakującymi kolorami. Nagle... z chmury posypały 
się tęczowe okruchy. Spadły na pozostałe osiołki, trwale je ubar-
wiając. Z chmury wynurzył się trzeci osiołek z otwartym pyskiem 
i niezbyt mądrą miną. Też był cały w kolorach tęczy...

Całuję mocno i ściskam, ucałowania szczególnie czułe dla 
świętej Tereski i mojego braciszka Pawcia... 

Tęczowa Dorotka

P.S. Pozdrów też Szanownego profesora Antoniego Kępiń-
skiego, któremu zawdzięczamy ludzkie oblicze psychiatrii. 

Powiedz mu, że chętnie z nim pogadam w tej tajemniczej wiecz-
ności, a może razem zapalimy Zefirka? I... w psychozie myślałam, 
że z nim rozmawiam duchowo, szczególnie poprzez basetlę, którą 
podobno podarował Klubowi Pacjenta „Za Bramą” w Kobierzynie. 
Zakochałam się w nim wtedy platonicznie.....Buźka! 

Osiołki rysowała Anna Baka
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Koalicja na Rzecz Wdrażania
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

„Samorząd Partnerem w Ochronie Zdrowia Psychicznego”

PETYCJA
w sprawie równego traktowania osób chorujących 

psychicznie i somatycznie 
Do
Bronisława Komorowskiego – Prezydenta RP
Donalda Tuska – Premiera RP
Bartosza Arłukowicza – Ministra Zdrowia

W imieniu osób cierpiących z powodu zaburzeń zdrowia psychicznego – olbrzymiej grupy naszych bliskich – a także 
środowisk zajmujących się zdrowiem psychicznym i jego zaburzeniami apelujemy o poparcie dla idei równego 
traktowania osób chorujących somatycznie i psychicznie przy podziale środków finansowych przeznaczonych na opiekę 
zdrowotną w Polsce jako podstawy dla skutecznego wdrożenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 
Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2010 r. w sprawie NPOZP (Dz. U. z 3 lutego 2011 nr 24, poz. 
128) obowiązek realizacji poszczególnych zadań NPOZP spoczywa na samorządach.
Realizację powierzonych samorządom zadań utrudnia, a niekiedy uniemożliwia rażąco nierówny podział środków 
finansowych przeznaczonych na opiekę nad zdrowiem Polaków chorujących somatycznie i psychicznie. Obecnie na 
opiekę psychiatryczną przeznaczane jest nieco ponad 3% środków, tymczasem, aby NPOZP mógł być wdrażany 
zgodnie z rozporządzeniem opieka psychiatryczna musi dysponować minimum 5% środków przyznanych na 
ochronę zdrowia. 
W sytuacji narastającego w naszym kraju problemu zaburzeń psychicznych, opieka psychiatryczna nie może być 
traktowana marginalnie i interwencyjnie. Z choroby psychicznej można wyzdrowieć lub mieć wieloletnią remisję, 
jednak jest to możliwe tylko dzięki dostępowi do nowoczesnej, odpowiednio zorganizowanej i finansowanej opieki 
psychiatrycznej. Domagamy się równego traktowania osób chorujących somatycznie i psychicznie przy podziale 
środków finansowych przeznaczonych na opiekę zdrowotną w Polsce. Tylko w ten sposób pomożemy wdrożyć 
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w naszym kraju.                
                        

dr Andrzej Cechnicki
Koordynator Krajowy 

Koalicji na Rzecz Wdrażania NPOZP

Petycję można podpisać klikając w poniższy link:

 http://www.petycje.pl/petycja/7558/rowne_traktowanie_osob_chorujacych_somatycznie_i_psychicznie_.html  

lub wchodząc na stronę WWW.petycje.pl  (w pole „szukaj” wpisz numer petycji: 7558)
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„Trialog w codzienności”

Kraków, 24-25 maja 2012
Sala Teatralna Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Babińskiego

24 maja (czwartek)
9.30 – 10.00  Rejestracja uczestników
10.00 – 10.15 Otwarcie Forum – Andrzej Cechnicki, Marzena Grochowska, Piotr Cebula
10.15 – 12.00  SESJA PIERWSZA „Samorząd partnerem w reformie psychiatrii”  Moderacja: Andrzej Cechnicki
 Wykłady wprowadzające:
 Friedrich Leidinger (Vierssen – Niemcy) -  „Szpital moich marzeń”
Jacek Wciórka (Warszawa) – „Centrum Zdrowia Psychicznego – ale jakie?”
PANEL DYSKUSYJNY: „Centrum Zdrowia Psychicznego - ile szpitala, ile środowiska” Marzena Grochowska 
(SSJB), Anita Orzeł-Nowak (UMWM), Friedrich Leidinger (), Maciej Pilecki (SU), Jacek Wciórka (IPIN),
Marcin Jabłoński (SSLR), Jerzy Kubiak (M)
Komentarz: Dr Niels Poerksen (Bielefeld – Niemcy)
12.00 – 12.30 Przerwa Kawowa
12.30 – 14.30 SESJA DRUGA  „Trialog w codzienności”  Moderacja: Anna Bielańska
Wykłady wprowadzające:
Dorota Dużyk-Wypich (SOD) –  „Czego oczekujemy od rodzin – perspektywa pacjentów” 
Jolanta Gierduszewska (FSGJ) – „Czego oczekujemy od terapeutów – perspektywa rodzin”
PANEL: „Trialog w codzienności” Aneta Kalisz, Marta Cichońska, Jolanta Gierduszewska,
Dorota Dużyk-Wypich, Józef Bogacz, Małgorzata Kowalewska
Barbara Oleksińska – Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Osób Chorujących Psychicznie „Rodziny” 
– cele i plany
Komentarz: Zbigniew Ćwikliński (Kraków)
14.30 – 15.30 Lunch
15.30 – 17.00  SESJA TRZECIA  „Czy spółdzielnie socjalne służą osobom chorującym psychicznie?” Moderator: 
Agnieszka Lewonowska-Banach
Wykłady wprowadzające:
Anna Bulka  „Spółdzielnie socjalne – szanse i zagrożenia” 
Tomasz Musielski  (Łódź) Spółdzielnia prowadzona przez osoby chorujące psychicznie – mocne i słabe strony 
PANEL: „Czy spółdzielnie socjalne służą osobom chorującym psychicznie?”  Anna Bulka (ZLSP),
Tomasz Musielski, Anna Bulka, Marta Lulewicz- Bohdziewicz (ROPS), Marzena Bednarkiewicz (Łódź),
Artur Kochański (Lublin) 
Komentarz do sesji: Rafał Barański 
17.00 Prowadzenie: Katarzyna Prot-Klinger – Otwarte zebranie Zarządu Sekcji Psychiatrii Środowiskowej 
i wszystkich Filii Sekcji

25 maja (piątek)
9.30 – 10.00 Katarzyna Prot-Klinger – „Mieszkanie w środowisku”
10.00 – 12.00 SESJA CZWARTA   „Orzecznictwo osób chorujących psychicznie – czy można je ulepszyć?”
Moderacja: Marta Cichońska
Wykłady wprowadzające: Pavel Ptyushkin (Nottwil, Szwajcaria) „Próba zastosowania ICF do pomiaru 
niepełnosprawności osób chorujących psychicznie”
Hubert Kaszyński  „ICF wobec polskiego orzecznictwa dotyczącego osób chorujących psychicznie”
Anna Martynowska – Referat
PANEL: „Orzecznictwo osób chorujących psychicznie – czy można je ulepszyć?”
Anna Martynowska, Anna Bujak, Konrad Adamski, Tomasz Zyss, Janusz Pawłowicz (Cogito),  Andrzej Lipiarz, 
Teresa Misina
Komentarz: Maria Załuska (Warszawa)
12.00 – 13.00 Lunch 
13.00 – 15.00  SESJA PIĄTA „Jak zbudować opiekę psychiatryczną i system wsparcia przyjazny seniorom 
chorującym psychicznie?”
Moderacja: Łukasz Cichocki 
Wykłady wprowadzające:
Alicja Klich-Rączka „Problemy starego człowieka”
Wojciech Rachel „Moja wizja gerontopsychiatrycznego CZP w Krakowie”
PANEL: „Jak zbudować opiekę psychiatryczną i system wsparcia przyjazny seniorom chorującym psychicznie?”
Krystyna Broda, Katarzyna Łudzik, Wojtek Rachel, Elżbieta Krawiec, Alicja Klich-Rączka, Zofia Puchelak, Dyr. 
Jolanta Chrzanowska, Edyta Kilian-Grudnik
15.00 Podsumowanie obrad: Jacek Wciórka, Andrzej Cechnicki, Barbara Banaś


