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Akademia Medyczna w Gdańsku (GUM-ed). 
Tu przed 50 laty „urodził się” Telefon Zaufania — Anonimowy Przyjaciel
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Do dyżurnych gdańskiego Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”

Do członków Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej

Do niezrzeszonych dyżurnych polskich Telefonów Zaufania

Do naszych Przyjaciół

Drodzy Przyjaciele!

Świętujemy złoty jubileusz naszej działalności. Po 50 latach od powstania w Gdańsku pierw-

szego Telefonu Zaufania, opartego na  zasadach Międzynarodowej Federacji Pomocy Telefonicznej 

i brytyjskich „Samarytan” oraz na wolontariacie ludzi dobrej woli, placówki Telefonów Zaufania 

pokrywają cały nasz kraj. Czuwa przy nich ponad 500 dyżurnych — członków Polskiego Towarzy-

stwa Pomocy Telefonicznej oraz znacząca liczba osób niezrzeszonych.

Za nami 50 lat służby społeczeństwu polskiemu. W ciągu tych lat niepoliczalna liczba osób 

szukała pomocy w Telefonach Zaufania. Powierzali nam swoje troski, trudne problemy, najintym-

niejsze sprawy. Pytali nas o sens istnienia, zwracali się do nas, gdy zawodziła rodzina, przyjaciele. 

Odwoływali się do nas, niemal jak do ostatniej instancji.

Dla wielu staliśmy się jakby „konfesjonałem ustawionym pośrodku miasta” ukazującym, ale nie 

narzucającym, lepsze rozwiązania i postawy moralne. Budziliśmy nadzieję i wiarę w tych, którzy 

stali na krawędzi życia. Staraliśmy się ująć ciężaru samotności, zwłaszcza ludziom starszym. Słu-

chaliśmy cierpliwie, z empatią, ofiarując im naszą przyjaźń.

Jesteśmy stale potrzebni ludziom zagubionym w życiu. Mówią nam o tym nasi rozmówcy. Ta 

służba kształtuje duchowo też nas samych. Nie zapominajmy słów wdzięczności i uznania dla 

naszej pracy, wypowiadanych wielokrotnie przez śp. abp Tadeusza Gocłowskiego. Z radością przyj-

mijmy błogosławieństwo Ojca Świętego Franciszka na dalsze lata pracy. Trwajmy w naszej służbie!

prof. dr hab. Grażyna Świątecka

Prezes Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej
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Gdański Telefon Zaufania  
„Anonimowy Przyjaciel” 

„urodził się”  
w Akademii Medycznej  

w Gdańsku przed 50 laty
Grażyna Świątecka

Gdański Telefon Zaufania i tym samym ruch pomocy telefonicznej osobom będącym w kryzy-
sie psychicznym w Polsce obchodzi w bieżącym roku pięćdziesięciolecie swojej działalności. Przed  
50 laty, 1 października 1967 roku, w siedzibie Wojewódzkiego Zarządu PCK przy ul. Piwnej 36  
w Gdańsku, w godzinach wieczornych, zadzwonił telefon. Osoba oczekująca na ten sygnał przed-
stawiła się: „Telefon Zaufania – słucham”. Tak rozpoczął społeczną służbę Gdański Telefon Zaufania 
– Anonimowy Przyjaciel, pierwsza tego typu społeczna placówka w Polsce. 

Jak do tego doszło?

Wiosną 1966 roku w „Dzienniku Bałtyckim” 
ukazał się artykuł prof. Tadeusza Kielanowskiego 
z Akademii Medycznej w Gdańsku. Profesor pisał 
o działających w Anglii placówkach telefonicznych, 
niosących pomoc ludziom zagubionym w życiu, po-
tencjalnym samobójcom. Pomysłodawcą tego spo-
sobu pomocy był anglikański pastor Chad Varah  
z Londynu. Wolontariuszy pełniących tę służbę na-
zwano „Samarytanami”. Naczelną zasadą „Samary-
tan” jest cierpliwe, empatyczne słuchanie i zaprzy-
jaźnienie się z rozmówcą (befriending). W Londynie 
profesor Kielanowski zapoznał się z działalnością 
„Samarytan” i zaprzyjaźnił z Chadem Varahem. 

Przeczytałam ten artykuł z dużym zaintereso-
waniem. Wkrótce poszłam do Profesora już z go-
tową propozycją zorganizowania Telefonu Zaufania, 
z zapleczem wolontariuszy w liczbie około 30 osób. 
Prawie wszyscy oni pochodzili z Duszpasterstwa 
dla Inteligencji w Gdańsku, które prowadził ks. Jan 
Pałyga, pallotyn. Odegrał on bardzo ważną rolę  
w rekrutacji wolontariuszy oraz ich przygotowaniu 
do tej pracy. 

Prof. Tadeusz Kielanowski tak opisał nasze spo-
tkanie w książce pt. Prawie cały wiek dwudziesty, 
wydanej w 1987 roku.

„Przyszła do mnie młoda internistka, Grażyna Świą-
tecka, z propozycją, by podobną akcję zorganizować  

w Gdańsku. Wątpiłem, aby było to możliwe, ale dałem 
się przekonać i odtąd spotykaliśmy się z kilkoma oso-
bami prawie co tygodnia, szukając możliwości realizacji 
tego zamierzenia.”

Kolejnym etapem powstawania Telefonu Zaufa-
nia było spotkanie osób chętnych do podjęcia dyżu-
rów, które odbyło się 5 stycznia 1967 roku w Domu 
Prasy. Pomoc w zorganizowaniu tego spotkania oka-
zała redaktor Aleksandra Górna z Głosu Wybrzeża. 
W ten sposób wyszliśmy z „podziemia” i rozpoczę-
liśmy starania o pozwolenie na oficjalną działalność. 
Od tego czasu spotykaliśmy się co miesiąc na zebra-
niach szkoleniowych razem z prof. Kielanowskim, 
najczęściej w prywatnym mieszkaniu lek. stom. Ha-
liny Skowron we Wrzeszczu. Wykłady psychologów, 
lekarzy psychiatrów, socjologów, pomagały nam  
w przygotowaniu się do przyszłych dyżurów w Te-
lefonie Zaufania. Obok tego, już na terenie Duszpa-
sterstwa, trwały nieustannie prace nad przygotowa-
niem kandydatów do dyżurów. 

Uzyskanie zgody na taką działalność nie było 
łatwe. Trzeba było przekonać wielu ludzi na 
wszystkich szczeblach administracji, począwszy 
od Ministerstwa Zdrowia, aż do władz lokalnych,  
o słuszności tej idei i możliwości jej realizacji. Opór 
ze strony władz administracyjnych był duży. Mówio-
no, że „Kielanowski sobie myśli, że jak ktoś będzie 
chciał popełnić samobójstwo, to będzie się go pytał 
o pozwolenie”. A w ogóle to w Polsce Ludowej jest 
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tak dobrze, że Polacy nie mają powodów do odbiera-
nia sobie życia. Prof. Kielanowski, znany naukowiec, 
publicysta, w latach powojennych rektor Uniwer-
sytetu im. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, później 
w Białymstoku, a w tym czasie kierownik Kliniki  
i Katedry Ftyzjatrii AMG, cieszył się bardzo dużym 
autorytetem. Właśnie ta wysoka naukowa i społecz-
na pozycja Profesora pozwoliła mu na przekonanie 
opornych i wiosną 1967 roku, po prawie roku ko-
łatania do urzędów, Profesor uzyskał pozwolenie 
na rozpoczęcie dyżurów. Sprawie sprzyjał minister 
zdrowia i opieki społecznej, dr Jerzy Sztachelski. Do 
zaistnienia Telefonu Zaufania w Gdańsku przyczyni-
ła się także Zofia Bełdowicz, podówczas sekretarz 
Gdańskiego Oddziału PCK, która udostępniła nam 
pomieszczenie na dyżury w lokalu tegoż Oddziału. 
Dyżurni Telefonu Zaufania utworzyli sekcję PCK, 
by uprawomocnić swoją działalność. W tym czasie 
odwiedził nas w Gdańsku Chad Varah. Wygłosił wy-
kład w Akademii Medycznej na temat działalności 
„Samarytan” na rzecz zapobiegania samobójstwom  
w Anglii. Odbiło się to szerokim echem w miejsco-
wej prasie i z pewnością przyczyniło do wzmocnie-
nia racji bytu Gdańskiego TZ. 

Tak powstał Gdański Telefon Zaufania, który 
na propozycję prof. Kielanowskiego przyjął nazwę 
„Anonimowy Przyjaciel”. Nazwa ta nawiązuje do 
angielskich „Samarytan”, którzy działają na zasa-
dzie zaprzyjaźniania się z rozmówcą, empatycznego 
słuchania i anonimowej, bezinteresownej pomocy.  
W gdańskiej placówce podjęli dyżury ludzie z róż-
nych środowisk. Byli wśród nich lekarze, psycho-
lodzy, nauczyciele, prawnicy, inżynierowie różnych 
specjalności, pracownicy naukowi wyższych uczelni 
Trójmiasta (w tym jeden z rektorów), aktorzy, pla-
stycy, urzędnicy, gospodynie domowe. Przez ponad 
rok koordynatorem pracy w Telefonie Zaufania był 
inż. Marian Skowroński. W 1969 roku, wobec stale 
rosnących obowiązków w Telefonie Zaufania, zwią-
zanych zwłaszcza z rosnącą liczbą chętnych do dy-
żurowania (było ich ponad sto), udało się uzyskać 
etat z Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Gdańska 
dla osoby koordynującej pracę wolontariuszy, a Gra-
żynę Świątecką zobowiązano do nadzoru meryto-
rycznego nad tą placówką. Owym życzliwym dla nas 
kierownikiem Wydziału Zdrowia była podówczas 
dr Teresa Gwoździewicz, mocno zaangażowana  
w rzeczywistość PRL. Nie bała się podjęcia takiej de-
cyzji, tym bardziej, że za sprawą stał prof. Kielanow-
ski, jej kierownik specjalizacji z dziedziny ftyzjatrii. 
Pierwszym pracownikiem etatowym została Zofia 
Śpiewak, młoda osoba z charyzmatem zaangażo-
wania. Pracowała w latach 1969–74, z wyjątkowym 
zapałem i ofiarnością. Po pięciu latach takiej służby 
rozpoczęła studia psychologiczne. Po niej koordyna-
torem TZ została lekarka, Teresa Budzyń. W 1979 
roku etat ten objęła Janina Reniecka (technik z pra-
cowni EKG III Kliniki Chorób Wewnętrznych AMG), 

bez reszty oddana pracy w TZ. Jej ponad 20-letnia 
praca (do 2002 roku) zaowocowała wieloma inicja-
tywami, jeszcze większą integracją wspólnoty wo-
lontariuszy dyżurujących w Anonimowym Przyja-
cielu. Również dzięki jej staraniom Gdański Telefon 
Zaufania został odznaczony medalem św. Wojciecha 
oraz czterokrotnie nagrodą Wojewody Gdańskiego 
„Bursztynowy Mieczyk”. Kolejnym koordynatorem 
pracy w Gdańskim TZ, od 2003 roku, była Aniela 
Białowolska-Tejchman, pracownik administracyjny 
Politechniki Gdańskiej, a obecnie jest nim Remigiusz 
Kwieciński, przedsiębiorca. 

W minionym 50-leciu Gdański TZ czterokrotnie 
zmieniał siedzibę. 

Po około roku naszej działalności dowiedzieliśmy 
się, że w tym samym roku prof. Adam Bukowczyk, 
psychiatra, założył Telefon Zaufania we Wrocławiu, 
który rozpoczął działalność 14 czerwca 1967 roku. 
Była to pierwsza placówka o profilu zawodowym. 
Dyżury pełnili w niej lekarze etatowi Kliniki Psy-
chiatrycznej kierowanej przez prof. Bukowczyka. 
Wrocław wyprzedził nas organizacyjnie o około trzy 
miesiące zapewne dlatego, że Telefon Zaufania został 
powołany w ramach obowiązujących struktur Służby 
Zdrowia.

Tak więc w roku 1967 w POLSCE — w Gdań-
sku i we Wrocławiu — powstały niezależnie od sie-
bie dwie placówki pomocy telefonicznej o nazwie 
„Telefon Zaufania”. Gdański TZ miał charakter spo-
łeczny, wrocławski — zawodowy. Te dwa kierunki: 
społeczny i zawodowy, wskazywały drogę do naro-
dzin kolejnym placówkom, które przyjęły zapropo-
nowaną przez twórców tego ruchu w Polsce, nazwę 
„Telefon Zaufania”, dodając często określenie „Ano-
nimowy Przyjaciel”, dla podkreślenia społecznego 
charakteru swej działalności. 

Powstanie „Telefonu Zaufania” było wydarze-
niem o wielkim znaczeniu społecznym, wskazało 
na nową metodę zapobiegania patologii społecz-
nej, wyznaczyło nieznany do tej pory w Polsce kie-
runek działania. W ten sposób Polska włączyła się  
w międzynarodowy ruch pomocy telefonicznej i sta-
ła się członkiem międzynarodowej federacji Inter-
national Federation of Telephonic Emergency Services 
(IFOTES). Ruch ten od 1953 roku, tj. od powsta-
nia pierwszej placówki „Samarytan” w Anglii, objął 
swym zasięgiem nie tylko Europę, ale rozprzestrze-
nił się na wszystkie kontynenty, podobnie, jak kiedyś 
idea Czerwonego Krzyża.

Ważną rolę w rozprzestrzenianiu idei pomocy 
telefonicznej w Polsce odegrały publikacje związane 
z tym zagadnieniem, zarówno w prasie codziennej, 
jak i w czasopismach lekarskich. Duże zasługi ma  
w tym prof. Kielanowski, a także prof. A. Bukow-
czyk. W latach 70. ukazały się także artykuły o te-
matyce dotyczącej telefonu zaufania autorstwa Gra-
żyny Świąteckiej. Jedna z prac została opublikowana 
w Psychiatrii Polskiej. Prof. Tadeusz Bilikiewicz uznał 
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działalność Telefonu Zaufania za tak ważną, że za-
proponował jej autorce (G.Ś) pracę habilitacyjną na 
materiale Gdańskiego Telefonu Zaufania. Pisałam 
wówczas: „Wzrastającemu zapotrzebowaniu na zwy-
czajną, ludzką życzliwość, której szukają ludzie zagu-
bieni w życiu i osamotnieniu, nie podołają psycholodzy  
i lekarze. Psychoterapię szeroko pojętą należy powie-
rzyć społeczeństwu. Warto więc podjąć trud i ryzyko 
organizacyjne ze względu na korzyści płynące z faktu 
zaangażowania i wykorzystania dużych rezerw ludzi 
dobrej woli”. Niemałą rolę w propagowaniu idei TZ 
odegrali również absolwenci wyższych uczelni, któ-
rzy pisali prace (magisterskie i doktorskie) w oparciu 
o materiały i działalność „Anonimowego Przyjacie-
la”. Spośród osób wspierających pracę Gdańskiego 
Telefonu Zaufania od początku jego działalności, 
jako konsultant i wykładowca szkolący dyżurnych, 
jest dr n. med. Barbara Sęp-Kowalikowa, wieloletni 
ordynator Oddziału Dziennego Nerwic Kliniki Cho-
rób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku. 

Następne lata przyniosły rozwój placówek te-
lefonicznych w Polsce. Powstały one w Bydgoszczy 
(1968), Toruniu (1968), Warszawie (1969), Lubli-
nie (1969), Krakowie (1970), Katowicach (1972), 
Kaliszu (1974), Olsztynie (1974), Poznaniu (1974),  
w Warszawie, Częstochowie, Pile (1983) i Piotrko-
wie Trybunalskim (1984). W kolejnych latach utwo-
rzono dalsze Telefony Zaufania, pokrywając dość 
gęsto mapę Polski. Spośród powstałych w latach 
90. na szczególną uwagę zasłużyły placówki działa-
jące dynamicznie: TZ „Arka” w Tarnowie, założo-
ny przez ks. dra Władysława Szewczyka z licznymi 
filiami w mniejszych miastach Małopolski, oraz TZ  
w Radomiu, powołany do życia przez bpa Jana 
Chrapka w 2000 roku. Szczególną rolę w kraju speł-
nia Jasnogórski Telefon Zaufania (działający od roku 
1994, powstały z inicjatywy Stanisławy Nowickiej), 
promujący wartości ewangeliczne. Te ostatnie pla-
cówki działają w ramach strukturalnych swoich die-
cezji. W miejsce szczecińskiego Telefonu Zaufania, 
działającego w latach 1997–2017, został powołany 
do życia w 2010 roku Katolicki TZ.

Wiele z tych placówek powstało, korzysta-
jąc z modelu gdańskiego, społecznego, utrzymując  
z „Anonimowym Przyjacielem” stałą łączność.

Gdański Telefon Zaufania odegrał też ważną rolę 
w integracji ruchu pomocy telefonicznej w Polsce. 
Jego przedstawiciele od początku brali czynny udział 
w ogólnopolskich konferencjach TZ, międzynaro-
dowych kongresach organizowanych przez IFOTES 
oraz pracowali w Zarządzie Rady Koordynacyjnej. 
W kwietniu 1987 roku siedzibę tej Rady, odtąd prze-
mianowanej na Komitet Koordynacyjny, przeniesio-
no z Krakowa do Gdańska (ściślej do Sopotu). Jego 
przewodniczącą, po mgr Alinie Skotnickiej, została 
Grażyna Świątecka, a kolejnymi sekretarzami byli 
gdańszczanie: Stanisław Ludwig, Janina Reniecka, 
Krystyna Górska i Maria Pelczar. 

Od początku lat 80. Gdański TZ organizował 
prawie co rok ogólnopolskie konferencje szkolenio-
we. Większość z nich odbywała się w Sopocie. Kon-
ferencja jubileuszowa z okazji 20-lecia „Anonimo-
wego Przyjaciela”, z udziałem gości zagranicznych, 
odbyła się Gdańsku w 1987 roku. Rok później, także 
w Gdańsku, zorganizowano Międzynarodowe Semi-
narium IFOTES. Wzięli w nim udział m.in. przewod-
niczący tej organizacji Peter Stern, członek zarządu 
IFOTES Hannu Sori, przedstawiciele placówek po-
mocy telefonicznej z Belgii, Czechosłowacji, Francji, 
Izraela, Niemiec, Węgier i Polski. Z tej okazji prof. 
Mieczysław Gamski, który przewodniczył jednej  
z sesji, napisał dwa wiersze dedykowane wolonta-
riuszom Telefonu Zaufania. 

Dużym wydarzeniem w życiu Gdańskiego Tele-
fonu Zaufania były obchody jego 25-lecia w Sopocie  
i Gdyni w maju 1992 roku. Uroczystość tę zaszczycili 
ks. abp dr Tadeusz Gocłowski, prezydent miasta So-
potu — Jan Kozłowski, przewodniczący Rady Miasta 
Sopotu — Jerzy Grzywacz i Rady Miasta Gdańska 
— Andrzej Januszajtis oraz twórca Wrocławskie-
go Telefonu Zaufania — prof. Adam Bukowczyk, 
a także goście zagraniczni. W 1993 roku Gdański 
„Anonimowy Przyjaciel” był również organizatorem 
ogólnopolskiej konferencji, w której licznie uczestni-
czyli pracownicy Telefonu Zaufania z byłego Związ-
ku Radzieckiego. Również obchody 40-lecia działal-
ności Gdańskiego Telefonu Zaufania w 2002 roku 
miały uroczysty charakter. Patronat nad nimi objął 
prezydent RP — Lech Kaczyński, a w skład komite-
tu honorowego weszli rektor Akademii Medycznej  
w Gdańsku prof. Roman Kaliszan, metropolita Gdań-
ski ks. abp Tadeusz Gocłowski oraz wysocy urzędni-
cy państwowi i samorządowi, a uroczystość uświet-
nił chór Akademii Medycznej pod batutą Jerzego 
Szarafińskiego. Z tej okazji wielu wolontariuszom 
Telefonu Zaufania z całej Polski zostały wręczone 
odznaczenia państwowe, a gdańszczanom ponadto 
medale Wojewody Pomorskiego i Prezydenta Mia-
sta Gdańska.

Ważnym wydarzeniem w gdańskim i polskim 
ruchu pomocy telefonicznej było powołanie i zare-
jestrowanie w roku 1990 Polskiego Towarzystwa 
Pomocy Telefonicznej (PTPT) w Gdańsku z siedzibą  
w Sopocie. Jego prezesem została Grażyna Świątec-
ka i jest nim nadal. Przez ponad 20 lat sekretarzem 
PTPT była Teresa Michalak (z domu Januszajtis), peł-
niąc tę funkcję z twórczym zaangażowaniem. Roz-
staliśmy się z nią w styczniu 2014, kiedy to wyrwała 
ją z życia nieubłagana choroba. Od czasu powstania 
PTPT Zarząd Główny wraz z Gdańskim Telefonem 
Zaufania organizują doroczne ogólnopolskie konfe-
rencje szkoleniowo-integracyjne dla dyżurnych tele-
fonów zaufania z całej Polski. Również w Gdańsku 
(Sopocie) od roku 1991 jest redagowana i wydawana 
Nasza Gazeta Telefon Zaufania, czasopismo o zasię-
gu ogólnopolskim, którego redaktorem naczelnym 
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jest Grażyna Świątecka. Pierwsze numery tej Gazety 
przygotowywał do druku dr Stanisław Bogdanowicz, 
adiunkt Zakładu Fizjologii AMG. Od 20 lat zastępcą 
redaktora naczelnego jest Barbara Skurzyńska ze 
Szczecińskiego Telefonu Zaufania, nieoceniona po-
pularyzatorka idei pomocy telefonicznej.

Te dwa wydarzenia miały bardzo duży wpływ na 
dalszy rozwój placówek telefonów zaufania w Pol-
sce. Pozwoliły też integrować ruch pomocy telefo-
nicznej w kraju. 

Gdański Telefon Zaufania to przede wszystkim 
dyżurni, którzy ofiarnie i nieprzerwanie przez 50 lat, 
pełnili służbę każdego dnia i każdej nocy. Było ich 
wielu, setki. Są tacy, którzy wraz z „Anonimowym 
Przyjacielem” obchodzą 50-lecie tej służby. Gdański 
TZ był także szkołą pracy społecznej. W Telefonie 
Zaufania dyżurni nie tylko służą własnym doświad-
czeniem i sercem człowiekowi zagubionemu, ale 
także uczą się i poznają życie w różnych jego przeja-
wach. Poznają ludzkie biedy i smutki. 

Obok głównego nurtu włączonego w międzyna-
rodowy ruch IFOTES działają w kraju, poza Polskim 
Towarzystwem Pomocy Telefonicznej, podobne  
z nazwy różne instytucje. Określenie „Telefon Za-
ufania” ma dziś szerokie znaczenie. Pod tym hasłem 
są prowadzone bardzo różnorodne formy pomocy, 
najczęściej ograniczone do ściśle sprecyzowanych 
zadań, niekiedy tylko informacyjnych, jak na przy-
kład Telefon Zaufania Policyjny. Można sądzić, że  
w jakimś stopniu instytucje te określające się rów-
nież jako Telefon Zaufania, przyjęły przynajmniej 
naczelną zasadę pomocy telefonicznej — życzliwość  
w stosunku do osoby szukającej pomocy. 

Stosunkowo niedawno powstałe w dużych mia-
stach Polski ośrodki interwencji kryzysowej współ-
brzmią z Telefonami Zaufania, uzupełniają ich specy-
ficzną działalność, ale ich nie zastępują. 

Dziś, w dobie szybkiego postępu techniki, elek-
troniki ułatwiającej komunikację międzyludzką, wie-
lu ludzi, zwłaszcza młodych, sięga nie po słuchawkę 
telefoniczną, ale do Internetu. Internetowy „Telefon 
Zaufania” założony w 1999 roku przez Teresę Mi-
chalak, w ramach Polskiego Towarzystwa Pomocy 
Telefonicznej, cieszy się dużym powodzeniem wła-
śnie wśród młodzieży.

Warto jeszcze dodać, że w ostatnich latach ubie-
głego wieku w piśmiennictwie medycznym ukazały 
się publikacje, w których niezbicie wykazano znacze-

nie tak zwanego wsparcia społecznego, nie tylko dla 
zdrowia psychicznego, ale także dla somatycznego, 
na przykład w chorobach serca wsparcie uczuciowe 
ze strony rodziny i przyjaciół wywiera dobroczyn-
ny wpływ na jakość życia oraz zdrowie człowieka 
(Mansch K. 1993, Eacker E.D. 1992, Orth-Gomer 
K. 2005). Lekarzom znane jest zjawisko cięższego 
przebiegu choroby somatycznej u pacjentów z nikłą 
motywacją do życia. Kardiolodzy na przykład zaob-
serwowali, że przewlekłe obciążenie psychiczne  
i przewlekły stres przyspieszają rozwój miażdżycy 
tętnic wieńcowych z następstwem zawału serca oraz 
znamiennie zwiększają liczbę nagłych zgonów serco-
wych, zwłaszcza wśród starszych, samotnych kobiet, 
pozbawionych bliskiej rodziny i przyjaciół (Mansch K. 
1993, Eacker E.D. 1992, Orth-Gomer K. 2005).

Tak więc wsparcie, jakiego udzielają dyżurni 
Telefonów Zaufania osobom przeżywającym zała-
manie psychiczne, osamotnionym i nie umiejącym 
udźwignąć własnych problemów, urasta do rangi 
swoistego rodzaju terapii czy profilaktyki zwalcza-
jącej czynniki ryzyka zagrażające zdrowiu, a nawet 
życiu człowieka. Jest to zatem także przyczynek do 
poprawy zdrowia społeczeństwa polskiego. Koszty 
związane z takim sposobem wspierania zasadniczej 
terapii są minimalne. Warto też dodać, że w bada-
niach przeprowadzonych na jednym z uniwersyte-
tów w Kanadzie wykazano, że rozmowa z wolonta-
riuszem ma nie mniejszy kojący wpływ na rozmówcę 
w kryzysie psychicznym niż z profesjonalistą.

W ciągu 50 lat działalności telefonów zaufania 
niezliczona liczba ludzi szukała pomocy w placów-
kach ruchu pomocy telefonicznej w całej Polsce. 
Powierzali nam swoje egzystencjalne i duchowe 
problemy i bóle. Pytali nas o sens istnienia, zwracali 
się do nas, gdy zawodzili najbliżsi. Ludzie starsi, osa-
motnieni, napełnieni lękiem, pragnęli usłyszeć głos 
drugiego człowieka w późnych godzinach wieczor-
nych, a nawet nocnych. Słuchaliśmy ich cierpliwie,  
z uwagą, z przyjazną życzliwością. Dyżurni telefo-
nów zaufania słyszeli też słowa podziękowania od 
rozmówców: „uratowaliście mnie od czegoś strasz-
nego… wyprostowaliście mi życie… mogłem się do 
was wykrzyczeć… jak dobrze, że jesteście…”

Jesteśmy nadal potrzebni polskiemu społeczeń-
stwu.

Piśmiennictwo dostępne w Redakcji Naszej Gazety.

„Za wszystko płaci się pieniędzmi. Za miłość — tylko miłością”
przysłowie hiszpańskie
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Nasze Korzenie — Chad Varah  
i zasady Samarytan  

— pierwowzór Telefonu Zaufania
Andrzej Dramiński

Olsztyński Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”

Pierwszy dyżurny The 
Samaritans — organiza-
cji pomocy telefonicznej, 
odebrał telefon od oso-
by będącej w stresie dnia 
2 listopada 1953 roku  
w Londynie. Był nim 
Chad Varah — anglikań-
ski pastor. Chciał pomóc 
samotnym i zagubionym, 
którzy w chwili kryzysu 
nie mieli „pod ręką” ni-
kogo, komu zwyczajnie 

mogliby przekazać swoje troski i kto by im towarzy-
szył w najtrudniejszych chwilach, chociażby poprzez 
słuchawkę telefoniczną. Impulsem była informacja, 
iż każdego dnia w Londynie trzy osoby popełniają 
samobójstwo. Chciał im pomóc, ale jak? Ogłosił, że 
chce pomagać zrozpaczonym osobom i podał nu-
mer, jaki należy wykręcić. Jak wielkie było to spo-
łeczne oczekiwanie potwierdził fakt, że bardzo wie-
lu od razu zaczęło dzwonić.

Przykładem konieczności takiej pomocy była 
14-letnia dziewczynka, która popełniła samobój-
stwo. Podczas pierwszej menstruacji przeraziła 
się, że jest tak ciężko chora, iż jej dalsze życie 
nie ma sensu. Niestety nie było obok niej nikogo 
życzliwego, kto mógłby jej wytłumaczyć, że jest 
to zjawisko naturalne, nie stanowiące żadnego za-
grożenia.

Pastor Varah był przekonany, że wielu zdespe-
rowanych i zdecydowanych na ostateczny krok, nie 
odbierze sobie życia, jeżeli będzie ktoś, kto poprzez 
wysłuchanie i oferowanie psychicznego ciepła, wes-
prze ich w momencie największego kryzysu. 

Po rozmowie telefonicznej, osoba nie mogąca 
poradzić sobie ze swoimi problemami, może po-
czuć się tak zrównoważona, że pozytywnie pokie-
ruje swoimi krokami, odzyskując siłę wewnętrzną. 

Chad Varah zrozumiał, że do pracy w organiza-
cji pomocy telefonicznej niekoniecznie potrzebni są 
fachowcy, osoby wyspecjalizowane w profesjonal-

nym udzielaniu tego rodzaju pomocy. Oczywiście, 
oni także są niezbędni, ale przede wszystkim chodzi  
o tych, którzy są ludźmi „dobrego serca”, którzy po-
trafią rozładować pierwsze napięcie u dzwoniącego 
i — co ważniejsze — potrafią słuchać innych i za-
przyjaźniać się z nimi. 

Słuchający nie rozwiązuje problemów dzwo-
niącemu i niczego nie załatwia. Nie podpowia-
da, co i jak należy czynić. To wszystko należy do 
dzwoniącego. 

Wysłuchanie go i zaprzyjaźnienie się z nim może 
spowodować zmniejszenie skutków stresu. Dla-
tego Chad Varah szukał ludzi obdarzonych przede 
wszystkim takimi przymiotami. Mieli oni być na dy-
żurze dzień i noc tak, by każdy, w chwili najwięk-
szego kryzysu, mógł na nich liczyć. Stąd olbrzymie 
znaczenie odpowiedniej reklamy telefonu zaufania  
i pełnej informacji o zasadach jego pracy. Ważne jest, 
żeby każdy potrzebujący miał ten numer zakodowa-
ny w pamięci, by nie musiał go szukać w momencie 
kryzysu, gdyż mogłoby być już za późno. 

Bardzo istotne jest również, by ci, którzy słucha-
ją, byli poddawani ciągłym szkoleniom, by wiedzieli 
coraz więcej, by potrafili dawać sobie radę sami ze 
sobą, gdyż niejedna rozmowa jest także silnym stre-
sem dla słuchającego. 

Dyżurujący przy telefonie muszą być świadomi, 
że nie każda rozmowa musi oznaczać pełne wysłu-
chanie, że dzwoniący może w każdej chwili rzucić 
słuchawką, a wtedy oni sami odczują dyskomfort 
psychiczny. 

Słuchający muszą także pamiętać, że są dla in-
nych, że nie wolno im przywiązywać dzwoniącego 
do siebie, do swojego głosu, do swojej osobowości. 
Dzwoniący nie może skupiać się na możliwości za-
dzwonienia do tej samej osoby, gdyż mogłoby to mu 
przeszkadzać w rozwiązywaniu problemów. 

Samarytanie — pierwowzór telefonów zaufania 
na całym świecie, w oparciu o swoje przeszło 60-let-
nie doświadczenie, sformułowali siedem zasad i sie-
dem reguł postępowania, które stanowią do dzisiaj 
podstawy pomocy telefonicznej.
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Siedem zasad Samarytan
Podstawowym celem działania ośrodków po-

mocy telefonicznej jest udzielanie pomocy psycho-
logicznej o każdej porze dnia i nocy, osobom będą-
cym w stanie kryzysu psychicznego i znajdującym się  
u progu samobójstwa.

Dyżurni pracujący w ośrodkach pomocy tele-
fonicznej pragną ulżyć człowiekowi w cierpieniu, 
samotności, rozpaczy i załamaniu, wysłuchując  
i wspierając po przyjacielsku tych, którzy czują, że nie 
mają nikogo, kto by ich zrozumiał i zaakceptował. 

Rozmówca nie traci swobody podejmowania 
decyzji, w tym decyzji o samobójstwie, i w każdej 
chwili może kontakt zerwać. 

Wszystko to, co zostało przez osobę zwracającą 
się o pomoc powiedziane, jest w ramach organizacji 
pomocy telefonicznej poufne, chyba że rozmówca 
dobrowolnie wyraził zgodę na przekazanie części 
lub całości informacji komuś spoza ośrodka.

Dyżurni służący rozmówcom mogą być kiero-
wani i aktywnie wspierani przez innych dyżurnych, 
którzy, o ile to będzie możliwe, będą korzystać ze 
wsparcia zawodowych konsultantów.

W pewnych wypadkach można zaproponować 
rozmówcy zwrócenie się do instytucji profesjonal-
nie zajmujących się udzielaniem pomocy medycznej, 
społecznej lub materialnej.

Dyżurnym nie wolno narzucać rozmówcy wła-
snych przekonań politycznych, religijnych czy filozo-
ficznych.

Siedem reguł postępowania  
Samarytan

Dyżurni powinni być starannie wyselekcjono-
wani i przygotowani przez ośrodki, w których mają 
podjąć pracę.

Dyżury powinny być pełnione przez 24 godziny 
(w dzień i w nocy), aby było można kontaktować 
się telefonicznie lub osobiście z osobami dyżurnymi.

Kiedy rozmówca gotów jest popełnić samobój-
stwo, dyżurny powinien poprosić go o pozwolenie 
na utrzymywanie kontaktu przez cały okres kryzysu.

Przyjacielska opieka ośrodka nad daną osobą 
może trwać długi okres, przy zastrzeżeniu, że kie-
rujący ośrodkiem może w niektórych wypadkach 
określić maksymalny czas jej trwania.

Dyżurni wysłuchują obaw osób zaniepokojo-
nych stanem innych i jeśli uznają, że osoba, o której 
mowa, jest przygnębiona lub ma zamiary samobój-
cze, mogą dyskretnie oferować jej pomoc. 

Rozmówcy mogą znać tylko imię lub numer dy-
żurnego i mogą utrzymywać z nim kontakt tylko za 
pośrednictwem ośrodka.

Ośrodki mogą należeć do krajowych lub mię-
dzynarodowych organizacji.

Dane statystyczne  
dotyczące Samarytan  

w Wielkiej Brytanii
W Wielkiej Brytanii istnieje 190 placówek telefo-

nicznych, w których w ciągu roku przeprowadza się 
ponad 2,5 mln rozmów. Permanentnemu szkoleniu 
podlega 22 600 dyżurnych. Istnieje jeden i ten sam 
numer telefonu: 116 123 do wszystkich placówek, 
wprowadzono go w 2015 r. Oznacza to, że osoba  
z Londynu może rozmawiać z dyżurnym na przykład 
w Edynburgu, który w danym momencie nie jest 
zajęty rozmową. I co najważniejsze, jest to numer 
całkowicie bezpłatny. IFOTES — Międzynarodowa 
Federacja Pomocy Telefonicznej — pracuje obecnie 
nad tym, by ten sam numer 116 123 obowiązywał  
w całej Europie i był darmowy. Czyli Polskę też 
czeka rewolucja. W Wielkiej Brytanii w 2015 roku 
samobójstwo popełniło 6639 osób (4997 mężczyzn 
i 1642 kobiet). Najwyższe zagrożenie istnieje dla 
mężczyzn w wieku 40–44 lata.

 Dane statystyczne w Wielkiej Brytanii potwier-
dzają, że liczba samobójstw utrzymuje się na tym 
samym poziomie od wielu lat lub bardzo nieznacz-
nie rośnie. Ostatnio tylko o trzy procent. W okresie 
minionych 60 lat na wyspach powstało wiele organi-
zacji oferujących pomoc ludziom w potrzebie, także 
emocjonalnym, także w kryzysie. Ale tylko Sama-
rytanie ogłaszają, iż ich misją, a zarazem wizją, jest 
to, by mniej osób umierało z powodu samobójstwa.  
A od innych organizacji odróżnia ich to, iż tylko oni 
oficjalnie oświadczają, że służą pomocą potencjalnym 
samobójcom i tylko oni pracują 24 godziny na dobę.

Nie można tego zbadać wymiernie, ale sądzi 
się, że ustabilizowana liczba samobójstw jest zasługą 
także całodobowych dyżurów i niesamowitemu po-
święceniu Samarytan.

„O wartości życia rozstrzygają nie czyny, choćby wielkie,  
ale miłość, choćby mała”

Karol Stefan Wyszyński
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Profesor Tadeusz Kielanowski  
jako lekarz, humanista  

i społecznik
Grażyna Świątecka

Profesorowi Tadeuszowi Kielanowskiemu zawdzięczamy istnienie telefonów zaufania w Polsce, 
nie tylko w Gdańsku. To on miał odwagę przewieźć przez tzw. żelazną kurtynę drogocenny „towar” 
— ideę pomocy ludziom będącym w kryzysie psychicznym przez telefon. To jeden z wielu przejawów 
wrażliwości jego serca na ludzkie potrzeby i cierpienie. 

Profesor Tadeusz Kiela-
nowski jest jednym z naj-
wybitniejszych polskich 
lekarzy ubiegłego stulecia. 
Przeżył „prawie cały wiek 
XX”. Wszechstronnie, nie-
jako ponad miarę utalento-
wany, mógł wybrać każdy 
zawód, np. poświęcić się 
muzyce. Od wczesnego 
dzieciństwa uczył się bo-

wiem gry na skrzypcach, kochał muzykę i poświęcał jej 
wiele czasu. Rodzina skłaniała go do pójścia tą drogą. 
Profesor po latach wyznał, że „sama muzyka nie po-
trafi wypełnić mi życia”. Rozpoczął studia prawnicze 
w Paryżu, ale ostatecznie, wróciwszy do rodzinnego 
miasta Lwowa, wybrał medycynę, aby być bliżej ludzi 
cierpiących, żeby im pomagać. 

W czasie studiów medycznych Tadeusz Kiela-
nowski zetknął się z problemem gruźlicy płuc. Ofia-
rą tej nieuleczalnej wówczas choroby padali głównie 
ludzie młodzi. Szerzyła się także wśród studentów, 
przerywając im naukę, wyrywając z życia. Profe-
sor, już jako student, zaangażował się w działalność 
„Uniwersyteckiej Wzajemnej Pomocy Medyków”, 
znanej też pod nazwą „Bratniaka”. Jako jej prze-
wodniczący włączył się aktywnie w pomoc chorym 
studentom. 

Po uzyskaniu dyplomu doktora „wszechnauk le-
karskich”, Tadeusz Kielanowski, jako młody lekarz, 
pragnął poświęcić się leczeniu chorych na gruźlicę, 
ale droga do tego była długa. Dopiero po 1937 r., 
na bezpłatnej asystenturze w Klinice Chorób We-
wnętrznych, na oddziale gruźlicy płuc, rozpoczął 
specjalizację z ftyzjatrii. Jednocześnie podjął pracę 
lekarza w Domu Akademickim dla Studentów Cho-
rych na Gruźlicę Płuc. Dla tego Domu o charakte-
rze półsanatorium, ułożył specjalny regulamin, który 

wkrótce jako wzorcowy został przyjęty także w in-
nych krajach Europy. 

Po latach II wojny światowej, którą całą prze-
trwał we Lwowie, zlecono mu organizację nowych 
uczelni medycznych. To, jak postrzegano działal-
ność T. Kielanowskiego dobrze wyraził dr hab. Jan 
Pietruski z Akademii Medycznej w Białymstoku: 
„Kielanowski szedł jak burza. Pokonywał w biegu 
trudności nie do pokonania, zwątpienia sceptyków, 
tworząc wokół siebie aurę optymizmu”. Jego ma-
rzenia o pracy w szpitalu dla chorych na gruźlicę 
spełniły się dopiero w Gdańsku, kiedy objął kierow-
nictwo Katedry i Kliniki Gruźlicy Płuc. Za jego życia 
spełniło się także jego młodzieńcze pragnienie, aby 
gruźlica płuc stała się chorobą uleczalną. Dla Profe-
sora leczenie chorych było nadrzędnym celem, na 
drugim miejscu stawiał kształcenie studentów, a na 
trzecim pracę badawczą. Obok ftyzjatrii prof. Kie-
lanowski zajmował się także zagadnieniami etyki. 
Jego wkład w tę dziedzinę — wyrażoną publikacjami  
— jest znaczący. W Akademii Medycznej w Gdańsku 
zorganizował wykłady z etyki lekarskiej i ułożył pro-
gram nauczania. Przekazywał studentom nie tylko 
wiedzę medyczną, ale także uczył, jak być lekarzem, 
jak rozmawiać z chorymi. Dzielił się swoimi przemy-
śleniami o przemijaniu, którym potem nadał kształt 
książki ”Rozmyślania o przemijaniu”.

W 1965 roku prof. Kielanowski odwiedził Lon-
dyn. Idąc z synem Maciejem Frognal Lane w londyń-
skiej dzielnicy Hampstead, gdzie mieszkali niedaleko 
kościoła, zauważył wiszący na murze plakat: wielka 
otwarta dłoń z leżącą na niej pigułką i napis u dołu 
„zanim połkniesz — zadzwoń”. W ten sposób Pro-
fesor dotarł do Chad Varaha, a scenę zanotował  
w pamięci Maciej Kielanowski. 

Profesor Kielanowski, po zapoznaniu się z ideą 
pomocy telefonicznej udzielanej potencjalnym sa-
mobójcom, stał się gorącym zwolennikiem i propa-
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gatorem tej idei w Polsce. I w tym właśnie miejscu 
spotkaliśmy się z Profesorem, tego samego pragnęli-
śmy. Spotkania z Profesorem były nie tylko twórcze, 
ale — nie waham się powiedzieć — urokliwe. Pro-
fesor zawsze miał coś interesującego do opowiedze-
nia, puentował błyskotliwym dowcipem wiele trud-
nych, czy nie dość przyjemnych sytuacji. Do dziś jak 
legenda krąży w Gdańskiej Akademii Medycznej jego 
powiedzenie do asystentów „starzeję się, głupieję, 
ale nie martwcie się, mam z czego głupieć”. Była 
też niestety przestrzeń poglądów Profesora, której  
z nim nie podzielałam. To nie przeszkadzało jednak, 
aby darzył mnie życzliwą sympatią i niemal ojcow-
skimi uczuciami (był stricte w wieku mojego ojca). 
W dedykacji książki jego autorstwa podarowanej mi 

Nota biograficzna

Profesor Michał Kielanowski urodził się 12 września 1905 roku we Lwowie w rodzinie o tradycjach lekar-
skich. Miał możliwość kształcenia się w szkołach Zachodniej Europy, w gimnazjum w austriackim Grazu, 
a następnie w Nancy, we Francji, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości w 1923 roku. Studia medyczne 
ukończył na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, uzyskując dyplom lekarza w 
1929 roku. W 1937 roku rozpoczął pracę w Klinice Chorób Wewnętrznych kierowanej przez prof. Romana 
Renckiego i uzyskał specjalizację z ftyzjatrii. Tytuł profesora zwyczajnego przyznano mu w 1957 roku. W 
czasie okupacji był członkiem Armii Krajowej. Po wojnie zlecono mu organizację Wydziału Lekarskiego 
nowotworzonego Uniwersytetu imienia Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pełnił tam funkcję dziekana 
Wydziału Lekarskiego i rektora tegoż Uniwersytetu. W 1950 roku zaczął organizować od podstaw Akade-
mię Medyczną w Białymstoku i również został jej rektorem. W 1956 roku objął Katedrę i Klinikę Ftyzjatrii 
Akademii Medycznej w Gdańsku, którą kierował przez ponad 20 lat, do czasu przejścia na emeryturę. 
Ożenił się z Zofią Zielińską i miał z nią jedynego syna Macieja, mieszkającego obecnie w Anglii. Profesor 
Kielanowski za zasługi dla polskiej medycyny został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski oraz Krzyżem Komandorskim. Zmarł 6 maja 1992 roku w Gdyni. Wtedy to Gdański Telefon Zaufa-
nia „Anonimowy Przyjaciel” obchodził 25 lecie istnienia. Został pochowany na cmentarzu „Srebrzysko”  
w Gdańsku Wrzeszczu.

„Prawie cały wiek dwudziesty” napisał: „Kochanej 
Koleżance Grażynie Świąteckiej, twórczyni telefonu 
zaufania”. Profesor z uporem walczył z władzami 
o pozwolenie na działalność telefonu zaufania, po-
konywał liczne bariery administracyjne, kołatał do 
drzwi urzędów i serc urzędników. W tamtych cza-
sach bowiem określano samobójstwo jako „owoc 
kapitalizmu”, a człowieka z myślami samobójczymi 
jako wyrzutka społeczeństwa. Profesor walczył z tą 
antyhumanistyczną tezą na łamach prasy, próbował 
zmienić ówczesny sposób patrzenia na samobójców. 
Uwieńczeniem tej walki było powstanie Telefonu 
Zaufania w Gdańsku w 1967 roku. 

Piśmiennictwo dostępne w Redakcji Naszej Gazety.

Słowo Ks. Abpa Tadeusza Gocłowskiego
do dyżurnych telefonów zaufania w Polsce
(fragmenty homilii z 2003 i 2007 r.)

„Jesteście świadkami i światłami nadziei… symbolem wrażliwości na ludzkie potrzeby i rów-
nocześnie odpowiedzialności”.

„Ta wasza telefoniczna służba to istota chrześcijaństwa. To wielka praca samarytańska. Jest 
ona niewyobrażalnie wielka. «Po tym was poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli miłość będzie-
cie mieć jedni ku drugim». Jest to niezwykły apostolat…, bo służba drugiemu człowiekowi to naj-
lepsza forma chrześcijaństwa i najskuteczniejsza metoda ewangelizacji, bo przez miłość. Wyrażam 
wam słowa szacunku i wdzięczności. Telefon Zaufania — to dar Ducha Świętego”.
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Polskie Towarzystwo  
Pomocy Telefonicznej. 

Jego korzenie i rola w Polsce

Grażyna Świątecka

Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej PTPT, zrzeszające wolontariuszy i pracowników eta-
towych Telefonów Zaufania w Polsce, sięga swoimi korzeniami początku lat 70. XX wieku. 

Po pięciu latach od powstania pierwszych Telefo-
nów Zaufania w Polsce, gdańskiego — opartego na 
wolontariacie, i wrocławskiego — profesjonalnego, 
działającego w ramach Kliniki Chorób Psychicznych 
Akademii Medycznej, oraz utworzeniu Krakowskie-
go TZ w 1970 roku, powołano Radę Koordynacyjną 
Polskich Telefonów Zaufania. Był to rok 1972. Ko-
ordynatorem tej Rady została mgr Alina Skotnicka, 
psycholog z wykształcenia. Pracę sekretariatu tej 
Rady powierzono Gdańskiemu Telefonowi Zaufa-
nia. Wynikało to z faktu, że „Anonimowy Przyjaciel”  
w tym czasie dysponował ponad 70-osobową gru-
pą wolontariuszy, podczas gdy w Krakowie nie było 
takiego zaplecza. To Alina Skotnicka, zafascynowa-
na ideą pomocy przez telefon ludziom zagubionym  
w życiu, zorganizowała w Krakowie Telefon Zaufa-
nia przy wsparciu prof. Juliana Aleksandrowicza oraz 
prof. Antoniego Kępińskiego. Korzystała także z do-
świadczeń Gdańskiego „Anonimowego Przyjaciela”, 
przysłuchując się rozmowom prowadzonym przez 
jego „nieprofesjonalnych” dyżurnych. W rezultacie 
Krakowski Telefon zaczął działać w oparciu o psy-
chologa na etacie i kilku wolontariuszy.

W listopadzie 1973 roku Alina Skotnicka zorga-
nizowała pierwszą krajową konferencję pracowni-
ków Telefonów Zaufania. Było ich wówczas zaled-
wie kilka: w Gdańsku (1967), we Wrocławiu (1967),  
w Warszawie (1968), w Bydgoszczy (1968), w Toru-
niu (1968), Lublinie (1968), w Krakowie (1970) oraz 
w Katowicach (1972). Pierwszy Telefon Zaufania ukie-
runkowany na problemy młodzieży został powołany 
do życia w 1973 roku w Warszawie. Pomysłodawcą 
była Jadwiga Załęcka, psycholog i pierwszy kierownik 
tej placówki. Kolejnymi prowadzącymi tę placówkę 
były Krystyna Ender i Ewa Klause-Jaworska. 

W maju 1973 roku z inicjatywy prof. Adama Bu-
kowczyka z Wrocławia oraz przy wsparciu Chada 
Varaha, twórcy Samarytan, przedstawiciele polskich 

Telefonów Zaufania (Adam Bukowczyk, Alina Skot-
nicka, Grażyna Świątecka) wzięli udział w Kongre-
sie IFOTES — Międzynarodowej Federacji Pomocy 
Telefonicznej z siedzibą w Genewie. Tam też od-
bywał się Kongres. Od tego czasu za sprawą Aliny 
Skotnickiej rozpoczęto systematyczną współpracę 
Rady Koordynacyjnej z Federacją. Polska delegacja 
brała udział w kolejnych kongresach IFOTES (m.in. 
w Reims, w Berlinie), a przedstawiciele tej instytucji 
odwiedzali Polskę. Tymczasem w kraju rodziły się 
nowe placówki. Tylko w 1974 roku powstało aż pięć 
nowych Telefonów Zaufania: w Olsztynie, Kaliszu, 
Poznaniu i Katowicach oraz Katolicki TZ również  
w Poznaniu. W 1979 roku odbyła się II Ogólno-
polska Konferencja Telefonów Zaufania, również  
w Krakowie. Wzięła w niej udział ówczesna prze-
wodnicząca IFOTES — Ellen Balaszeskul. W 1985 
roku w Krakowie odbyła się jeszcze jedna konferen-
cja, pomimo że od kwietnia 1982 roku siedzibę Rady 
Koordynacyjnej przeniesiono do Gdańska (Sopotu) 
z powodu przejścia Aliny Skotnickiej na emeryturę. 
Nową przewodniczącą Rady została Grażyna Świą-
tecka, a kolejnymi jej sekretarzami byli gdańszczanie: 
Stanisław Ludwig, Janina Reniecka, Krystyna Górska  
i Maria Pelczar. Od 1983 roku Rada Koordynacyjna 
wraz z wolontariuszami Gdańskiego Telefonu Zaufa-
nia organizowała co roku ogólnopolskie konferencje 
szkoleniowe w Sopocie. 

Lata 80. XX wieku przyniosły dalszy rozwój 
placówek telefonicznych w Polsce. Do rozprze-
strzenienia się idei pomocy telefonicznej przyczy-
niły się publikacje dotyczące tematyki Telefonu Za-
ufania zarówno w czasopismach lekarskich, jak i w 
prasie codziennej (T. Kielanowski, A. Bukowczyk, 
G. Świątecka). Telefony Zaufania powstawały w 
różnych miastach: w Częstochowie (1983), w Pile 
(1983), w Piotrkowie Trybunalskim (1984). Wiele z 
tych placówek korzystało ze społecznego modelu 
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Gdańskiego Telefonu Zaufania. W rozwijającym się 
ruchu pomocy telefonicznej szczególnie doniosłą 
rolę odegrał Olsztyński Telefon Zaufania. Inicjatorką 
zorganizowania tego Telefonu Zaufania była absol-
wentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej  
w Gdańsku Jolanta Uścinowicz, która uczestniczyła 
w spotkaniach dyżurnych Gdańskiego „Anonimo-
wego Przyjaciela”. Tę samą nazwę przyjęła powstała  
w 1974 roku placówka olsztyńska, do dziś jedna  
z największych liczebnie. To właśnie olsztyńscy dyżur-
ni utrzymywali ścisłe kontakty z angielskimi „Samary-
tanami” i ich założycielem, Chadem Varahem. Dotarli 
nawet do królowej Elżbiety II. Zostali też włączeni 
do międzynarodowej organizacji „Befrienders Inter-
national”. W tym miejscu rzetelność historyczna wy-
maga pewnego wyjaśnienia, w myśl starożytnej sen-
tencji Arystotelesa amicus Plato, amicus Sokrates sed 
magis amica veritas (drogi mi Platon, drogi Sokrates, 
ale jeszcze droższa prawda). A prawda wygląda tak: 
po jednej z wizyt Chada Varaha w Polsce, w Olsz-
tynie i Piotrkowie, gdzie osobiście nie byłam, otrzy-
małam od niego — skierowany do mnie imiennie list  
— o treści wręcz złorzeczącej. Dotyczył on stanowiska 
papieża Jana Pawła II w sprawie aborcji oraz opcji kato-
lickiej, którą kierował się Gdański Telefon Zaufania. Ten 
przykry incydent na stałe zerwał nasze kontakty. 

Niektóre z powstających w kraju Telefonów Za-
ufania wiązały się ze służbą zdrowia, inne z oświatą 
lub z instytucjami kościelnymi, dodając do swojej 
nazwy „katolicki”, jak Telefony Zaufania w Poznaniu  
i Wrocławiu. Lata 90. XX wieku przyniosły „wysyp” 
telefonów zaufania związanych z instytucją Kościoła 
Katolickiego, podczas gdy inne placówki chyliły się 
ku upadkowi lub znikały. W Tarnowie został powo-
łany do życia Telefon Zaufania „Arka” przez ks. dra 
Władysława Szewczyka, z filiami w mniejszych mia-
stach Małopolski (Bochnia, Dębica, Mielec, Nowy 
Sącz). Katolickie placówki TZ powstały we Wło-
cławku, Białymstoku, Siedlcach, Sosnowcu, Szczeci-
nie i kilku małych miastach diecezji tarnowskiej. Od 
1990 roku działa Duszpasterski Telefon Zaufania,  
a od 1997 roku Katolicki TZ w Katowicach, którego 
inicjatorką była Maria Bula. Telefon Zaufania „Linia 
Braterskich Serc” został utworzony w 2000 roku w 
Radomiu przez bpa Jana Chrapka. W Częstochowie 
zaczął działać Jasnogórski Telefon Zaufania, obok ist-
niejącego już od 1983 roku, zorganizowanego na ba-
zie Poradni Psychologicznej przez dra Ireneusza Ka-
flika, psychologa. W 2016 roku Szczeciński Telefon 
Zaufania zawiesił działalność, a jego zadania prze-
jął Katolicki TZ działający od 2010 roku. Niektóre 
placówki pomocy telefonicznej wyznaczały sobie 
szczegółowe, ważne społecznie zadania. Powstały 
Telefony Zaufania dla Młodzieży. W Łodzi od 1997 
roku działa Młodzieżowy Telefon Zaufania „Zakręt”. 
Szukają tu pomocy także dzieci, ale również i osoby 
dorosłe, a dyżurują wykwalifikowani wychowawcy 
z długoletnią praktyką w szkolnictwie. TZ „Zakręt” 

powstał na bazie Pracowni Alternatywnego Wycho-
wania (PAW). Warto odnotować, że dyżur pełnią tu 
równocześnie dwie osoby: odbierająca telefon i dru-
ga, wspierająca ją.

W oparciu o doświadczenia i model TZ „Za-
kręt” zorganizowano Młodzieżowy Telefon Zaufania 
„Konflikt” we Wrocławiu. Tu także pełnią dyżury 
osoby z wykształceniem i doświadczeniem peda-
gogicznym, szkolone przez psychologów Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego. Znajdują tu pomoc 
osoby w nagłych, kryzysowych sytuacjach oraz mło-
dzież, dla której bezpośrednie spotkanie stanowi 
trudność nie do pokonania. 

W 1983 roku zorganizowano pierwszy Tele-
fon Zaufania dla Osób z Problemem Alkoholowym  
w Warszawie. Jego twórcą był psycholog z Instytutu 
Neurologii, dr Adam Kłodecki. Pracownicy Telefo-
nów Zaufania dla osób z chorobą alkoholową próbują 
zmienić negatywny stereotyp patrzenia na człowie-
ka uzależnionego od alkoholu, jaki upowszechnił się 
w naszym społeczeństwie. Widzą oni w alkoholiku 
przede wszystkim człowieka osamotnionego o neu-
rotycznej osobowości, uwikłanego w złożone sytu-
acje życiowe. Nawiązują z nim kontakt i zachęcają 
do leczenia oraz rehabilitacji w Klubie Abstynenta. 
Poprzez akceptację alkoholika jako człowieka chore-
go, solidaryzują się z nim w tym nieszczęściu. Mają 
w tej działalności duże osiągnięcia. Tego typu tele-
fony powstały w całym kraju, zakładane także przez 
„trzeźwiejących alkoholików”, jak na przykład ten  
w Siedlcach, o nazwie „Styl Życia”, kierowany przez 
Jarosława Wolańskiego. Jest on jednocześnie punk-
tem konsultacyjnym, z działającymi grupami Anoni-
mowych Alkoholików (AA) oraz Dorosłych Dzieci 
Alkoholików (DDA). Dalej placówka w Mysłowicach, 
którą prowadzi Jerzy Rutkowski, oraz kilka innych.

Z nowo powstałych w latach 90. ub. wieku TZ 
należy wymienić placówkę w Szczecinie, z jej wielo-
letnią koordynatorką, Barbarą Skurzyńską.

Cenną inicjatywą było powołanie do życia inter-
netowego „Telefonu Zaufania” w roku 1999.

Pomysłodawcą i początkowo jedynym realizato-
rem tego zadania była Teresa Michalak — sekretarz 
Zarządu Głównego PTPT. Duże zapotrzebowanie 
na tego typu pomoc sprawiło, że trzeba było po-
większyć skład osobowy tej internetowej filii TZ. 

Ważnym wydarzeniem w polskim ruchu pomo-
cy telefonicznej było zorganizowanie w Gdańsku 
Międzynarodowego Seminarium IFOTES w paź-
dzierniku 1988 roku. Wzięli w nim udział między 
innymi ówczesny przewodniczący tej organizacji 
Peter Stern, członek Zarządu — Hannu Sori, przed-
stawiciele placówek pomocy telefonicznej z Belgii, 
Czechosłowacji, Finlandii, Francji, Izraela, Niemiec, 
Węgier i również z Polski. 

W 1986 roku delegacja polska (G. Świątecka, 
I. Kaflik) miała okazję zapoznać się z organizacją  
i zadaniami fińskiego ruchu pomocy telefonicznej, 
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goszcząc tam na zaproszenie Finów z Palvelupuhe-
lin. Współpraca z Finami, głównie poprzez Często-
chowski Telefon Zaufania, trwa do dzisiaj. 

Nawiązano, a w latach 90. XX wieku pogłębio-
no, współpracę i kontakty z organizacjami pomocy 
telefonicznej w Europie, między innymi z węgierską, 
ukraińską, rosyjską, litewską, angielską i niemiecką. 

Przełomowym wydarzeniem w polskim ruchu 
pomocy telefonicznej było powołanie i zarejestro-
wanie w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku 9 listo-
pada 1990 roku Polskiego Towarzystwa Pomocy 
Telefonicznej (PTPT). Na siedzibę Zarządu Głów-
nego Towarzystwa wybrano Sopot. W skład Komi-
tetu Założycielskiego weszli: Grażyna Świątecka, 
Adam Kłodecki, Maria Pelczar. Działalność komitetu 
wspierali Stanisław Mielczarski, Maria Bula i Jadwi-
ga Jaworska. Członkami założycielami były osoby  
z Rady Koordynacyjnej oraz wolontariusze Tele-
fonów Zaufania z całej Polski: Grażyna Świątecka 
(Gdańsk), Adam Kłodecki (Warszawa), Marek Igna-
czak (Warszawa), Maria Bula (Katowice), Ireneusz 
Kaflik (Częstochowa), Janina Szulczyńska (Olsztyn), 
Maria Pelczar (Gdańsk), Urszula Janik (Kraków), 
Biruta Tomaszewska (Wrocław), Danuta Pędzińska 
(Poznań), Waldemar Kwiatkowski (Toruń), Emilia 
Dobrzańska (Bielsko-Biała), Maria Chańko (Łódź), 
Alicja Jaśkiewicz (Łódź), Ewa Klause-Jaworska (War-
szawa), Maria Chmielewska (Warszawa), Martyna 
Bejgrowicz-Kicińska, Krystyna Kalinowska-Ender, 
Beata Markowska (Warszawa), Stanisław Siwek (Lu-
blin), Jadwiga Jaworska (Częstochowa). 

Z chwilą zarejestrowania i zatwierdzenia sta-
tutu Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej 
nasz ruch uzyskał osobowość prawną. Stało się to 
możliwe dopiero w wolnej Polsce. Paragraf 3. Sta-
tutu stwierdza, że „terenem działalności Towarzy-
stwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą 
władz naczelnych jest Gdańsk”. 

Paragraf 5. mówi o celu Towarzystwa; warto 
przytoczyć jego zasadnicze założenia: „Celem To-
warzystwa jest podnoszenie skuteczności i poziomu 
pomocy przez osoby działające w telefonach zaufa-
nia (…), inicjowanie, zakładanie i prowadzenie te-
lefonów zaufania (…), pomocy osobom w kryzysie 
psychicznym, samotnym, uzależnionym (…) oraz 
promowanie i organizacja wolontariatu”. 

Pierwszy Zarząd Główny Towarzystwa ukon-
stytuował się dnia 24 listopada 1990 roku następu-
jąco: prezes — Grażyna Świątecka (Gdańsk), wice-
prezes — Ireneusz Kaflik (Częstochowa), sekretarz 
— Adam Kłodecki (Warszawa), skarbnik — Zofia 
Litwinowicz (Gdańsk), członkowie zarządu: Krysty-
na Ender (Warszawa), Jolanta Uścinowicz (Olsztyn).  
W kolejnych kadencjach zarządu pracowali: Marek 
Ignaczak (Warszawa), Teresa Michalak (Gdańsk), 
Barbara Balińska (Gdańsk), Andrzej Dramiński (Olsz-
tyn), Ryszard Jabłoński (Olsztyn), Barbara Skurzyńska 
(Szczecin) i Małgorzata Prusak (Starogard Gdański). 

Jednym z ważniejszych zadań Zarządu Głów-
nego było wydawanie własnej gazety. Udało się to 
dość szybko zrealizować. Od 1991 roku ukazuje 
się czasopismo o zasięgu ogólnopolskim: Nasza Ga-
zeta Telefon Zaufania (półrocznik) pod redakcją G. 
Świąteckiej. Rozprowadzamy je nieodpłatnie wśród 
członków Towarzystwa oraz instytucji (w tym do 
bibliotek uniwersyteckich) i osób niezrzeszonych  
w PTPT, a zainteresowanych tematyką pomocy 
przez telefon. Czasopismo to zawiera artykuły szko-
leniowe, materiały z konferencji PTPT oraz informa-
cje z życia Telefonów Zaufania w Polsce i za granicą. 
Pierwszym niestrudzonym współredaktorem tego 
czasopisma był dr n. med. Stanisław Bogdanowicz 
z Akademii Medycznej w Gdańsku. Nieoceniony 
wkład wniosła Barbara Skurzyńska z Telefonu Zaufa-
nia, redagując od 1996 roku stałe rubryki, m.in. Śla-
dy po rozmowach, Zatrzymaj się na chwilę, i pisząc 
wiersze specjalnie dla czytelników Naszej Gazety. 

W ostatnich latach współpracują z nami wyso-
ce merytoryczni autorzy. Są wśród nich pracownicy 
Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego i innych wyższych uczelni.

Każdego roku Zarząd Główny organizuje  
w Gdańsku lub Sopocie doroczne, ogólnopolskie 
konferencje szkoleniowe o tematyce związanej  
z problemami poruszanymi przez rozmówców Tele-
fonów Zaufania. Dotyczą one uzależnień, zwłaszcza 
w chorobie alkoholowej, narkomanii, samobójstwa, 
samotności, rodziny dysfunkcyjnej, toksycznych re-
lacji międzyosobowych oraz innych zagadnień pa-
tologii społecznej. Prowadzono także szkolenia, za-
równo w formie wykładów, jak i tzw. warsztatów, 
na temat sztuki słuchania, zaprzyjaźniania się, umie-
jętności prowadzenia rozmowy oraz zapobiegania 
wypaleniu się w pracy w Telefonie Zaufania. 

Wspólnie z Gdańskim „Anonimowym Przyjacie-
lem” w 1992 roku zorganizowano Konferencję Jubile-
uszową 25-lecia, a w 2007 roku 40-lecia Gdańskiego 
Telefonu Zaufania. Obok tych konferencji z ramienia 
Zarządu odbywały się sympozja i konferencje, naj-
częściej wiosenne, w Warszawie, w Częstochowie, 
a także w innych miastach, w których działają Tele-
fony Zaufania związane z PTPT. Głównymi organi-
zatorami tych spotkań byli Adam Kłodecki, Marek 
Ignaczak i Ireneusz Kaflik. Jedną z nich, w 2000 roku, 
zorganizowano dla przedstawicieli Telefonów Zaufa-
nia z krajów Europy Wschodniej. Wydano z tej okazji 
specjalny numer gazety Telefon Zaufania w języku ro-
syjskim. Ponadto niemal co roku w różnych miastach 
Polski odbywały się lokalne konferencje szkoleniowe. 
Łącznie od 1990 roku zorganizowano ich 44, w więk-
szości przy współpracy z różnymi organizacjami, jak 
AED DEM-NET, PHARE — Dialog Społeczny, Funda-
cja Batorego, ETOH oraz z lokalnymi samorządami. 

Dwa wydarzenia — powstanie i działalność Towa-
rzystwa oraz wydawanie własnego czasopisma — miały 
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bardzo duży wpływ na kolejny etap rozwoju Polskiego 
Ruchu Pomocy Telefonicznej i przyczyniły się do jeszcze 
większej integracji wolontariuszy Telefonów Zaufania. 

W latach 80. i 90. XX wieku powstawały nowe 
placówki pomocy telefonicznej, chociaż wiele  
z dawniej powstałych nie mogło się uporać z trudno-
ściami finansowymi i zawieszało swoją działalność. 
Aż dziewięć spośród nowo powstałych to Telefony 
dla osób z problemem alkoholowym. Na uwagę za-
sługuje fakt, że różnego rodzaju poradnie powstają-
ce w wielu, także małych, miastach Polski, przejęły 
zasady pomocy ludziom potrzebującym, oparte na 
wypracowanych przez PTPT zasadach. Przy two-
rzeniu placówek Telefonów Zaufania czy poradni  
o charakterze ośrodków pomocy telefonicznej kon-
taktowano się z Zarządem Głównym: korzystano  
z naszych rad i materiałów szkoleniowych publikowa-
nych w czasopiśmie Nasza Gazeta Telefon Zaufania. 

Pracownicy tych ośrodków uczestniczyli w kon-
ferencjach organizowanych przez Towarzystwo, 
a nasi wykładowcy prowadzali szkolenia w nowo 
powstających placówkach. Członków Towarzystwa 
zapraszano także do wygłoszenia prelekcji w szko-
łach i na uczelniach. Wśród osób prowadzących 
szkolenia w szczególny sposób wyróżnili się: Adam 
Kłodecki, Marek Ignaczak, Teresa Michalak, Ryszard 
Jabłoński, Ireneusz Kaflik, Barbara Skurzyńska, Janina 
Reniecka. Z Polskim Towarzystwem Pomocy Tele-
fonicznej kontaktują się także ośrodki akademickie. 
Nasze materiały i doświadczenia były wykorzysty-

wane przez studentów i pracowników naukowych 
do prac magisterskich oraz doktorskich. 

W 2017 roku Polskie Towarzystwo Pomocy Te-
lefonicznej liczy 502 członków, którzy pełnią dyżury 
w 42 Telefonach Zaufania działających zgodnie z za-
sadami IFOTES. 

Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej po-
siada pięć oddziałów terenowych: w Warszawie, 
Krakowie, Zakopanem, Tarnowie i Gdańsku. Po-
zostałe Telefony Zaufania są odrębnymi stowarzy-
szeniami bądź placówkami włączonymi w organa 
samorządowe, bądź struktury kościelne w wypadku 
placówek TZ z określeniem „katolicki” w nazwie. 
Wielu z dyżurnych tych placówek należy do PTPT. 

Na początku lat 70. ub. wieku zaznaczony po-
dział na Telefony Zaufania profesjonalne i społeczne 
z czasem się zatarł. Prawie we wszystkich placów-
kach, także w tych, w których pracują koordynato-
rzy etatowi, dyżurują wolontariusze. Należy mieć 
nadzieję, że nadal ich nie zabraknie. Przed Polskim 
Towarzystwem Pomocy Telefonicznej pojawiają się 
nowe zadania, w czasach rosnącej agresji i przemocy, 
bezrobocia oraz nowych sposobów komunikowania 
się między ludźmi, którym trzeba będzie sprostać. 
Szczególnie duże i stale wzrastające jest zapotrze-
bowanie na „dyżurnych” w internetowym telefonie 
zaufania. Pomimo powstawania wielorakich poza-
rządowych instytucji pomocowych, jesteśmy stale 
potrzebni, pełniąc niezastąpioną i szczególnie ważną 
rolę w zapobieganiu patologii społecznej. 

Moja przygoda  
z Gdańskim Telefonem Zaufania

Krystyna Jacobson 

Moja przygoda z Gdańskim Telefonem Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” zaczęła się około 1970 roku. 
Kiedy mi zaproponowano dyżury w TZ, zgodziłam się z pewnym wahaniem, ponieważ nie miałam 
żadnego przygotowania zawodowego w tej dziedzinie. Wiedziałam jednak o sobie, że mam właści-
wości wyzwalania zwierzeń od osób całkiem obcych w różnych nieoczekiwanych sytuacjach i miej-
scach, na przykład w tramwaju, autobusie, pociągu, w poczekalni u lekarza — gdy ktoś mi nagle 
wyznał, że bardzo boi się śmierci — i tym podobnych. Przekonałam się, jak bardzo ludzie potrzebują 
cierpliwego słuchacza i wysłuchiwałam różnych bardzo osobistych zwierzeń, chyba właśnie dlatego 
że byłam osobą obcą, nieznajomą. Łatwiej im było się otworzyć, a potem wysiąść na jakimś przystan-
ku i zapomnieć o chwili własnej słabości. Ludzie wstydzą się własnych zwierzeń. 
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Do Telefonu Zaufania zwerbował mnie Andrzej 
Smulkowski na jakimś spotkaniu grupy nieformalnej, 
gdy gdański „Anonimowy Przyjaciel” miał trzy lata. 
Wzięłam udział w szkoleniu, podczas którego ks. Jan 
Pałyga w znakomity sposób uczulał nas na istotę tego 
rodzaju posługi. Jego wskazówki dotyczyły również 
techniki rozmawiania. „Gdy podnosisz słuchawkę 
— przestrzegał — nie przedstawiaj się znudzonym 
głosem urzędnika, ale też nie… rozkosznym szcze-
biotem pięknej pani!”.

Mój pierwszy dyżur przypadł na porę nocną. Ma-
jąca mi towarzyszyć doświadczona osoba nie stawiła 
się, a telefon zadzwonił, zanim zdążyłam zrejterować. 
Na moje: „Tu »Anonimowy Przyjaciel«”, usłyszałam: 
„Miał być przyjaciel a nie przyjaciółka!”, wypowie-
dziane bardziej niż niechętnym, męskim głosem.

„Niech pan nie odkłada słuchawki!” — zawo-
łałam przerażona. „To jest mój pierwszy nocny dy-
żur. Proszę przynajmniej powiedzieć, dlaczego jest 
pan takim antyfeministą! A może jakaś przyjaciółka 
dała się panu we znaki?” Pierwsza zasada szkolenia 
brzmiała: „Nawiązać rozmowę, nie dopuścić do 
odłożenia słuchawki” — no i ulga — nie odłożył słu-
chawki, kontakt został nawiązany. Rozwinęła się dłu-
ga rozmowa i po półtoragodzinnym dialogu usłysza-
łam podziękowanie ze stwierdzeniem: „I pomyśleć, 
że nie chciałem z panią rozmawiać…”. Jeśli posługa 
Telefonu Zaufania ma za zadanie rozładować stres, 
to w tym wypadku został on rozładowany na obu 
końcach łącza telefonicznego. Były jeszcze inne tele-
fony tej nocy — i też poszły dobrze — więc doszłam 
do wniosku, że mój sposób słuchania sprawdza się 
także tutaj. Pierwszy dyżur zadecydował, że dyżuro-
wałam przez dalszych osiemnaście lat, przekonana o 
rzeczywistej możliwości niesienia bliźnim ulgi przez 
rozmawianie i słuchanie.

Dyżurowałam raz–dwa razy w miesiącu, więc 
nie było to zbyt obciążające. Byłam w tym czasie 
bardzo zajęta, brałam więc dyżury nocne i cieszy-
łam się, że — nie mogąc ludziom pomóc więcej  
— pomagam choć trochę. Zespół dyżurnych liczył, 
o ile pamiętam, 100–120 osób dobrej woli. Mieliśmy 
możliwość zadzwonienia do specjalistów w danej 
dziedzinie — naszych konsultantów — jeśli potrze-
ba było fachowej pomocy. Co miesiąc odbywały się 
spotkania szkoleniowe, które też dawały możliwo-
ści omówienia trudniejszych problemów, z który-
mi spotykaliśmy się na dyżurach. A problemy były 
czasem bardzo skomplikowane. Dzwonili ludzie 
starzy i młodzi, wykształceni i bardzo prości, czę-
sto autentycznie zrozpaczeni, bardzo samotni, zagu-
bieni. Dzwoniły też dzieci („Zbudziłem się i nikogo  
w domu nie ma”), ale i dowcipnisie, czasem agre-
sywni, mający potrzebę komuś naurągać. Czasem 
znudzeni albo po prostu ciekawi, co to za telefon. 
Wielką zaletą TZ jest właśnie anonimowość, umoż-
liwiająca pełną szczerość, niepozostawiająca śladów. 
Są zagmatwane sytuacje, które chce się jakoś upo-

rządkować, nazwać w myśl zasady, że „wypowie-
dziane traci na ważności” — pod warunkiem, że nie 
pozostawia się świadka. Szczególnie w konfliktach 
rodzinnych świadek, nawet najżyczliwszy, bywa ha-
mulcem do pojednania. Ileż małżeństw rozpada się 
przez najlepsze przyjaciółki, które czują się powoła-
ne do pocieszania cudzych mężów! A tu nie wiem, 
kto dzwoni, kto mnie słucha — odkładam słuchaw-
kę i mogę zapomnieć, że dzwoniłam.

Przekonałam się, że czujne słuchanie pomaga 
dzwoniącemu spojrzeć na swoje problemy z innego 
punktu widzenia; można w ten sposób podprowa-
dzić rozemocjonowaną osobę do odkrycia własnego 
błędu i woli naprawienia go. Bywało, że wysłuchaw-
szy potoku oskarżeń, pytałam, jak to się stało, że 
są jeszcze razem, skoro partner jest taki okropny. 
Odpowiedź zazwyczaj brzmiała: „On taki nie był”, 
a więc: „Jaki był, jak się poznaliście? Opowiedz”.  
I tu zaczynała się opowieść o dobrym okresie, opa-
dały emocje. Pytałam, co można jeszcze uratować, 
ale to odkrywa już nie dyżurny Telefonu Zaufania, 
ale dzwoniący. O dobrych owocach takiej rozmowy 
nieraz mogłam się przekonać, gdy dzwoniący pytał  
o termin mojego następnego dyżuru, by móc po-
dzielić się radością czy nadzieją.

Bywały też wygłupy dowcipnisiów i inne nie-
poważne formy telefonów. Jednak zawsze trakto-
wałam je na serio, wychodząc z założenia, że jeśli 
ktoś dzwoni w środku nocy, to potrzebuje pomocy  
i wie, że jest ktoś, kto chce mu pomóc. Nawet kiedy 
byłam przekonana, że to, co słyszę, to błazeństwo, 
to wysłuchiwałam, bo przekonałam się, że często 
poważne rozmowy rozpoczynały się od jakichś bła-
hostek. Niektórzy bardzo obolali boją się odsłonić 
od razu, żeby nie spotkać się z niezrozumieniem czy 
jakąś drwiną. Badają niejako „teren”. I lepiej jest, gdy 
ktoś może się pośmiać z dyżurnego Telefonu  Zaufa-
nia, że dał się nabrać, niż zostawić obolałego czło-
wieka z jego problemem.

Gdzie można naprawić zegarek? 
O trzeciej nad ranem dzwoni kobieta i pyta o ze-

garmistrza. Udzielm informacji, podając dwa adresy. 
Dzwoniąca chce jednak wiedzieć, czy na pewno jest 
to zegarmistrz dobry — czy uczciwy, czy słowny  
— bo jest spoza Trójmiasta. Wyraźnie przeciąga roz-
mowę, wykazuję więc zainteresowanie zegarkiem. 
Pytam też, co mu się stało, czy może spadł na podło-
gę i tym podobne. I wtedy słyszę, że „zawilgocił się” 
— „bo miał go na ręku syn, który się utopił. Tydzień 
go szukali”. A ona ostrzegała go, bo nie umiał pły-
wać, a popłynął łódką — i potem był już tylko płacz. 
Prosiłam, by nie powstrzymywała łez i coś tam jesz-
cze, by czuła, że jestem przy niej. I proszę zauważyć, 
że pytana byłam o dobrego zegarmistrza.

Dając — bierzemy. Ja też wzięłam, i to dużo! 
Na pewno rozszerzyło się moje serce przez wgląd 
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w zawiłe problemy ludzi z wszystkich środowisk. 
Poznałam ludzką bezradność wobec zła, uwikłania 
się w tragedie z własnej słabości bądź zaślepienie; 
lecz także obciążenia cierpieniem niezawinionym.

Nauczyłam się też słuchać nawet tego, czego 
partner z rozmowy nie mówi, bo spycha to w głąb 
podświadomości albo z rozmysłem nie chce na-
zwać, lub z czego nie zdaje sobie sprawy, podczas 
gdy zrozumienie przyczyny konfliktu pomogłoby się 
z nim rozprawić. Telefon Zaufania jest znakomitym 
narzędziem, gdy rozmówca wie, że w każdej chwili 
może odwiesić słuchawkę; rozmawia z własnej nie-
przymuszonej woli wtedy, kiedy czuje tego potrze-
bę; nie wie, kim jest słuchający, przeto jego wygląd, 

wiek, zapatrywania nie powodują  zahamowań ani 
skrępowania, na przykład wstydem.

Dyżury w Telefonie Zaufania, instytucji świeckiej, 
pogłębiły ponadto moje poczucie odpowiedzialności 
za wartości chrześcijańskie. Słuchając moich rozmów-
ców, utwierdzałam się w przekonaniu, że źródłem 
większości ich nieszczęść jest brak wiary w Boga. 
Miałam niejednokrotnie okazję dzielić się z dzwo-
niącymi moim własnym, chrześcijańskim widzeniem 
spraw i rzeczy, spojrzeniem na świat i ludzi, nie dając 
temu oczywiście szyldu katolickiego. Zgodnie bowiem  
z zasadami IFOTES nie wywierałam nigdy na mojego 
rozmówcę żadnej presji religijnej, przedstawiałam mu, 
jedynie jeśli chciał słuchać, mój punkt widzenia. 

Wspomnienie  
z Warszawskiego Telefonu Zaufania

Ilekroć słyszę nazwę Telefon Zaufania, odczu-
wam radość i satysfakcję. Od dawna nie dyżuruję, 
od roku 1999 nie istnieje nasza, warszawska pla-
cówka, jednak mam nadzieję, że garść moich wspo-
mnień z tej zaszczytnej i przyjemnej służby zaintere-
suje młodszych dyżurnych.

W zespole Warszawskiego Telefonu Zaufania, 
w którym trzon stanowiły panie — uczestniczki Po-
wstania Warszawskiego — byłam najmłodsza. Ale 
mój wiek (24 lata) był okolicznością sprzyjającą tej 
zacnej i potrzebnej służbie. Oto, gdy o 4:00 rano 
po raz czterdziesty zadzwonił telefon, ja — robiąc  
w trakcie rozmowy kilka ćwiczeń gimnastycznych 
— potrafiłam nie ziewać. A rozmowy bywały dra-
matyczne i trzeba im było sprostać kondycyjnie!

Moja najtrudniejsza rozmowa to organizowanie 
akcji pomocy osobie we Wrocławiu, która objawi-
ła zamiar samobójczy i najwyraźniej mojej pomocy 
oczekiwała. Po kilku tygodniach wezwano mnie do 
dyrekcji Zespołu Opieki Zdrowotnej, abym wyjaśni-
ła wzrost wydatków placówki na połączenia telefo-
niczne.

Natomiast rozmowa, która najgłębsze pozo-
stawiła u mnie wrażenie, to rozmowa z dziewczy-
ną lat 22, a ja 25, o tym, jak to przeprowadzić, aby 

ona ochroniła życie poczęte w małej miejscowości. 
Stało się, córka ma na moją pamiątkę na imię Anna,  
a sama mama stanęła u mnie w domu przed drzwia-
mi 15 grudnia 1981 roku, aby zapytać czy nic mi się 
nie stało. Do dziś nie wiem, jak ona ustaliła mój ad-
res domowy.

Dziś brakuje mi tego dyżuru. Zamiast telefonu 
zaufania potrzebujący znajdzie nie jedno call center, 
a ja od 17 lat rozpowszechniam ideę takiej pomocy 
za pośrednictwem Programu I Polskiego Radia. Moja 
audycja ma tytuł „Radiowy Telefon Zaufania”. Ale 
wiem, że to jest zaledwie niekompletna kontynuacja 
idei Pastora Chad Varaha.

Ostatnio podczas jubileuszu Programu Drugiego 
Polskiego Radia wypowiadał się znany i odważny pi-
sarz Kazimierz Orłoś. Powiedział, że w latach słusznie 
minionych cenzura nie dopuściła do anteny jego słu-
chowiska zatytułowanego właśnie „Telefon Zaufania”. 
Widać z tego, że nie tylko nam, nie tylko naszym sym-
patykom i rozmówcom, ale i dobremu pisarzowi idea 
wydała się zacna. Za to jej cenzorowi popularyzacja 
tej idei niepotrzebnie wydała się groźna.

Zawsze gotowa
Anna Falkiewicz
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Internetowy Telefon Zaufania  
„Anonimowy Przyjaciel”

Teresa Synowiecka

Czym właściwie jest obecnie Internet? Dzisiaj Internet jest nie tylko wyznacznikiem nowocze-
sności, bez której nie można się obejść. Przede wszystkim Internet jest potężną bazą informacyj-
ną. Stał się nie tylko właściwie już niezbędnym narzędziem pracy, ale większości służy również do 
codziennych kontaktów towarzyskich i do rozrywki. Przeciętny użytkownik Internetu szuka w nim 
informacji z różnych dziedzin wiedzy — wystarczy, że wpisze w przeglądarkę hasło — i znajduje całe 
strony interesujących go odpowiedzi. 

Gdy wpiszą w wyszukiwarkę hasło „Anonimowy 
Przyjaciel”, oprócz wielu innych pokazuje się strona 
„Internetowy Telefon Zaufania Anonimowy Przyjaciel” 
ze zwiastunem: „możliwość anonimowej wymiany my-
śli dla osób szukających pomocy, próbujących pokonać 
własne osamotnienie, uzależnienia, depresje…”.

Strona zachęca nie tylko treścią, ale i wizualnie 
— przez leśny gąszcz przebijają promienie słońca, 
promyki nadziei na lepszy dzień. Zachęca też łatwo-
ścią kontaktu — wystarczy kliknąć w kopertę, podać 
swoje imię czy pseudonim i opisać swój problem.

Zaraz też otrzymują odpowiedź, że ich e-mail 
dotarł i otrzymają odpowiedź w możliwie najkrót-
szym czasie. Piszą o swych problemach nie tylko 
dorośli — bo odkąd Internet został niemal perfek-
cyjnie opanowany przez młodzież i dzieci — dużo 
korespondencji pochodzi właśnie od nich.

Skąd wziął się taki pomysł, aby utworzyć jako 
formę wspomagania ludzi w potrzebie (oprócz te-
lefonicznej pomocy) również przez korespondencję 
internetową? Jak narodziło się to „dziecko” Telefonu 
Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” w Gdańsku?
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Trochę o historii….

Do Polski Internet dotarł dość późno, bo jego 
rozwój zaczął się dopiero od 1990 roku, kiedy to 
przyłączono oficjalnie nasz kraj do węzła Sieci Mię-
dzynarodowej w Kopenhadze, a rok później urucho-
miono pierwsze połączenie internetowe z zagrani-
cą. Internet jako forma przekazu informacji powstał  
w 1969 roku w Stanach Zjednoczonych, początkowo 
służył wyłącznie dla celów militarnych, a w 1984 roku 
dołączono do niego inną sieć, przeznaczoną, dla 
ośrodków naukowych i szkolnictwa wyższego.

Wtedy też zaczęły powstawać dość liczne Tele-
fony Zaufania. Pierwszą działalność tego typu rozpo-
częli w 1994 roku Samarytanie.

W 1997 roku w Lindau odbył się XIV Kongres 
IFOTES-u. Brały w nim czynny udział także przed-
stawicielki naszego Zarządu PTPT — Teresa Mi-
chalak i Maria Wieloch. Prowadziły workshop pt. 
„Przysłowia i zwroty jako pomoc w rozmowach  
w Telefonie Zaufania”.

Właśnie podczas tego Kongresu Wilfried Schöpf 
z Niemiec prowadził warsztat na temat pomocy 
paratelefonicznej w Internecie. Streszczenie tego 
warsztatu zamieszczono w materiałach postkonfe-
rencyjnych. Autor omówił w nim genezę pomocy 
przez Internet, przedstawił niektóre witryny telefo-
nów zaufania różnych krajów oraz propozycje wy-
korzystania Internetu dla potrzeb IFOTES-u. Podał 
także kilka przykładów takich „rozmów” poprzez 
pocztę e-mailową.

Ten sposób pomocy bardzo zaintrygował Teresę 
Michalak. Zawsze była ciekawa wszelkich nowinek 
technicznych, a komputer i Internet jej też nie był 
obcy. Używała go wprawdzie do tej pory raczej do 
wyszukiwania informacji i trochę dla rozrywki, np. 
do gry w szachy. 

Po powrocie z Lindau zaczęła przeglądać te 
strony WWW telefonów zaufania dostępne w róż-
nych językach w sieci. Utwierdzało ją to w przeko-
naniu, iż jest to bardzo przydatna forma wspoma-
gania misji pomocy telefonicznej. Postanowiła, że 
skoro ma czas i chęci oraz pewną wiedzę — założy 
też taką stronę w Internecie. Zdawała sobie sprawę, 
że przed nią daleka droga nie tylko „doszkolenia się” 
informatycznego, ale i sporo formalności. Trwało to 
dość długo, Teresa była jednak bardzo uparta, mimo 
początkowych porażek. Nie przerażało jej nawet to, 
że strona już pięknie „wyrysowana i wisi” w Interne-
cie, to po prostu nie działa, nie ma żadnych e-maili. 
Męczyła znajomych informatyków, poprawiała wi-
zualizację strony, gdy wreszcie dowiedziała się, że 
aby wszystko działało musi zarejestrować stronę  
u któregoś z dostawców przeglądarek, opłacić  
i wykupić abonament. Dopełniła tych formalności  
— i odniosła pełen sukces! Jesienią 1999 roku zaczę-
ły przychodzić pierwsze listy...

Teresa nie zdawała sobie wtedy sprawy, jakiej 
podjęła się służby. Początkowo były to 2–4 listy 
dziennie, ale z czasem jej poczta zaczęła pęcznieć 
lawinowo. 

Na początku odpowiadała średnio na około 
2000 listów rocznie. Z czasem liczba nadchodzą-
cych e-maili stała się ponad dwukrotnie większa. 
Rekordową pocztę odebrała Teresa w 2006 roku, 
gdy odpowiedziała na 5434 listów (średnio 11 li-
stów dziennie). Komputer Teresy był włączony całą 
dobę, a każdy nadchodzący e-mail był sygnalizowany 
głośnym dźwiękiem. Gdy wychodziła z domu, gdy 
jechała gdzieś na konferencję, czy szła na dyżur do 
Gdańskiego Telefonu nie rozstawała się z laptopem. 
Nazywała siebie żartobliwie „Internetową Babcią”. 

Nazywała pieszczotliwie utworzoną przez siebie 
witrynę Internetową „swoim najmłodszym dziec-
kiem” i twierdziła z przekonaniem, że musi o to 
dziecko bardzo dbać. Była też o to swoje „dziecko” 
niemal zazdrosna, sama odpowiadała na problemy 
piszących. Mimo ogromnej wiedzy i doświadczenia, 
bardzo dużo czytała literatury fachowej, świadoma 
tego, że jej odpowiedzi nie mogą być lakoniczne czy 
zdawkowe. Miała stałych respondentów, których 
prowadziła przez lata, była dla nich prawdziwym ano-
nimowym przyjacielem. Czasem tylko, podczas kolej-
nych szkoleń czy konferencji PTPT Teresa dzieliła się 
ze słuchaczami problematyką nadchodzącej poczty. 

Tak było do 2012 roku. Któregoś dnia Teresa 
zwróciła się do mnie z pytaniem, czy nie chciałabym 
odpowiadać na listy od młodzieży, bo przecież jako 
pedagogowi nie są mi obce ich problemy. 

Przez jakieś trzy miesiące przesyłałam swoje od-
powiedzi na jej adres — i dopiero potem po prze-
czytaniu, Teresa odsyłała je piszącym. Udzielała mi 
też uwag i wskazówek dotyczących pewnych sfor-
mułowań oraz zwrotów. Nauczyła mnie, że my nie 
radzimy osobom piszącym, a tylko podpowiadamy 
jak poradzić sobie mogą z danym problemem. Mało 
tego, Teresa uświadomiła mi, jak prawnie odpowie-
dzialną formą są odpowiedzi na te e-maile, bo ich 
ślad zostaje w sieci. To nie to samo, co słowa wy-
powiedziane do słuchawki telefonu, które ulatują w 
eter i nie są rejestrowane. Jednym słowem, Teresa 
mnie „testowała” i jednocześnie szkoliła, jakby coś 
przeczuwając…

Było to gdzieś w połowie października 2013 roku, 
gdy Teresa powiedziała do mnie podczas rozmowy 
telefonicznej: „słuchaj, z całym zaufaniem powie-
rzam ci opiekę nad „moim dzieckiem”, bo podaję ci 
kody do bezpośredniego odbierania całej poczty… 
Ja już, niestety, nie daję rady siedzieć przy kompu-
terze…”.

Potem, w grudniu, jeszcze prosiła szeptem swo-
jego syna Zbyszka, aby zapytał mnie, czy odbieram 
pocztę internetową i czy na nią odpowiadam… 
Sama już nie mogła mówić.
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Terenia odeszła od nas 29 stycznia 
2014 roku…

Zostawiła mi Internetowy Telefon Zaufania  
w spadku.

A listy nadchodziły i nadchodziły... 
Byłam pełna podziwu i wręcz zdumienia jak Te-

resa to wszystko ogarniała bo przecież to był tylko 
mały wycinek z Jej aktywności w Gdańskim Telefo-
nie Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” i w Polskim 
Towarzystwie Pomocy Telefonicznej.

Niestety — mnie los też nie oszczędził poważ-
nych problemów i przyszedł moment, gdy doszłam 
do wniosku, że nie dam rady codziennie odbierać 
pocztę i na nią odpisywać. Nie mogłam jednak nie 
dotrzymać danej obietnicy — i wtedy z pomocą 
przyszła mi Basia Skurzyńska ze Szczecina i Jurek 
Abramowski.

Utworzyliśmy zespół redakcyjny i teraz wspól-
nie kontynuujemy dzieło Tereni Michalak.

Obecnie nadchodzi trochę mniej listów, gdyż 
rozwój informatyki, i szeroki dostęp do Internetu 
stwarza możliwość poszukiwania przeróżnych in-
nych form poradnictwa i pomocy. 

W 2016 roku nasz zespół redakcyjny odpowie-
dział na 2773 listy (czyli średnio od 7 do 8 listów 
dziennie), w tym 388 e-maili było od dzieci i mło-
dzieży w wieku 11–16 lat.

Z podanej liczby 1884 to listy od kobiet i mło-
dych dziewcząt.

O czym piszą? Jakiej pomocy czy podpowiedzi 
oczekują pisząc o swoich problemach?

Problemy z jakimi się borykają są właściwie ta-
kie same jak te, z którymi dzwonią do Telefonu Za-
ufania — czyli osamotnienie, brak akceptacji, niska 
samoocena, przemoc, agresja, zdrady małżeńskie  
i partnerskie, uzależnienia od alkoholu, narkotyków, 
komputera, lobbing, pracoholizm… itd… itp.

Najbardziej jednak niepojącym zjawiskiem ostat-
nio są listy od dzieci i młodzieży. Młodzież uskarża 
się na osamotnienie, na brak kontaktów, rozmów  
z rodzicami, brak zrozumienia wśród szkolnych ró-
wieśników.. 

Z ich e-maili wyraźnie też widać zupełny brak 
uświadomienia seksualnego, brak podstawowej wie-
dzy o anatomii, fizjologii i problemach wieku dojrze-
wania. Piszą o tym, że podejmują współżycie sek-
sualne, ale boją się konsekwencji, niechcianej ciąży. 
Nie radzą sobie z emocjami, stresem, mają próby  
i myśli samobójcze, okaleczają się, robią „sznyty” 
czyli, nacięcia w najrozmaitszych miejscach na ciele, 
bo to (tak tłumaczą) przynosi im ulgę.

Jako przykład podam jeden z takich listów:
„Jestem uczennicą 3 klasy gimnazjum. Pod koniec 

1 klasy miałam problemy psychiczne, wtedy spróbo-
wałam się zabić. Połknęłam ponad 60 tabletek i popi-
łam alkoholem (dla pewności), znalazła mnie siostra, 
byłam senna czy upita, ale pojechaliśmy do szpitala.  
W szpitalu się okazało, że nic mi nie jest. Ta próba samo-
bójcza była spowodowana sytuacją w szkole (problem  
z przyjaciółmi) i w domu (jestem niewidzialna). W cią-
gu 2 lat cięłam się 3-4 razy. Od nowego roku szkolnego 
wydawało mi się, że jest lepiej: poprawiłam się w szkole 
(mam same 4,5 i 6), poprawiłam relacje ze znajomymi, 
a od niektórych się odcięłam, w domu też było lepiej, ale 
przez chwilę. Nie zwraca się na mnie w ogóle uwagi, są-
dziłam, że po ostatnim razie będą mną zainteresowani. 
Nie mam hobby, zainteresowań, prawdziwych przyja-
ciół, rodziny, która mogłaby mnie zauważyć. Przy wy-
borze liceum muszę być pewna kim chcę być w przy-
szłości, ale gdy patrzę w lustro to widzę tylko osobę bez 
marzeń, czy planu na życie. Nie powiem o tym rodzi-
com, już kiedyś próbowałam (w 2 klasie powiedziałam 
mojej mamie, że znowu popadam w coś podobnego do 
depresji i poprosiłam ją aby zapisała mnie do mojego 
psychologa, odpowiadała że się zastanowi, w rzeczywi-
stości nie zrobiła NIC, nawet ze mną o tym nie poroz-
mawiała) Chcę się pociąć, ale na razie nie zabić, chcę 
się skrzywdzić.. może wtedy się obudzę”

Niełatwo odpowiadać na takie listy. Bardzo trudno 
stawiać takie dzieci „do pionu”, Odrabiać „zadanie do-
mowe” za rodziców, pedagogów i za system edukacji.

Internetowy Telefon Zaufania ma jednak tę prze-
wagę nad rozmową telefoniczną, że mamy bardzo 
często odpowiedzi zwrotne. I są to często piękne 
podziękowania.

Nie złamię przecież również zasady anonimo-
wości przytaczając jedną z ostatnich korespondencji 
zwrotnych, którą otrzymała Basia Skurzyńska:

„Bardzo Pani dziękuję za odpowiedź, bardzo poma-
ga mi fakt, że mogę zwrócić się do kogoś doświadczo-
nego i zapytać o poradę. Wspomniała Pani, że może 
potrzebna mi będzie, być może jakaś forma psychote-
rapii. Przeczytałam te wszystkie artykuły, które mi Pani 
poleciła na temat autoagresji, okaleczania. Wiele zro-
zumiałam. Powinno mi się udać, na razie – gdy „mnie 
nosi” – siadam na rower i jadę przed siebie. To mi po-
maga. Problem tylko w tym, że nadal nie mam wsparcia 
w rodzinie. Czy będę mogła znowu do Pani napisać, gdy 
będzie coś „nie tak”? 

Serdecznie pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję!  
— Maja”

Tak więc założycielka Internetowego Telefonu 
Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”, nieodżałowana ś.p. 
Terenia Michalak może być spokojna. Jej „najmłodsze 
dziecko” ma się dobrze. A może to widzi gdzieś „z wy-
soka”, czuwa nad nami i uśmiecha się do nas?
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Wpływ stylów przywiązania  
na rozwój psychospołeczny  

dzieci i młodzieży
ks. dr Grzegorz Kudlak

Wprowadzenie
Zachowanie młodzieży, którego jesteśmy świad-

kami, wynika z różnych czynników, które składają się 
na efekt końcowy. Pożądaną społecznie postawą jest 
harmonijny i zintegrowany rozwój, którego skutkiem 
jest umiejętność podejmowania decyzji, świadomość 
przeżywanych emocji, odpowiedzialność, troska o wła-
sny rozwój. Niepokój budzą zachowania młodych ludzi, 
które nie zmierzają do rozwoju, a czasami prowadzą do 
destrukcji i niszczenia potencjału rozwojowego. Takie 
zachowania klasyfikujemy jako zaburzenia zachowa-
nia, które w Międzynarodowej Statystycznej Klasy-
fikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10, 
International Classification of Diseases and Related 
Health Problems) określane są jako powtarzające się, 
utrwalone reakcje cechujące się dysocjalnością, agre-
sywnością, buntowniczością. Występując w skrajnym 
nasileniu, zaburzenia zachowania mogą ujawniać się 
poważnymi naruszeniami społecznych oczekiwań, 
właściwych z punktu widzenia określonego wieku 
rozwojowego, a zatem są poważniejszym proble-
mem wychowawczym niż zwykłe dziecinne psoty, 
figle lub buntowniczość okresu adolescencji. Zabu-
rzenia zachowania mogą w niektórych przypadkach 
prowadzić do dysocjalnego zaburzenia osobowości  
i są często powiązane ze szkodliwym wpływem śro-
dowiska psychospołecznego, niewłaściwymi relacja-
mi rodzinnymi oraz niepowodzeniami szkolnymi.

Badacze zastanawiają się, jakie są przyczyny za-
burzeń zachowania, niedostosowania społecznego, 
izolacji emocjonalnej, sięgania po substancje psycho-
aktywne, agresji i samoagresji u młodzieży. Opisane 
zachowania są widocznym skutkiem określonych 
procesów psychicznych, związanych niepokojem, 
lękiem, frustracją czy też cierpieniem lub złym sa-
mopoczuciem, zewnętrznie traktowane są zaś jako 
poważne zaburzenie wobec wymagań społecznych, 
wyrażające się w naruszeniu podstawowych norm 
społecznych i w niezrealizowaniu zadań społecznych. 

Jednym z ważnych czynników powodujących 
takie zaburzenia są intrapsychiczne mechanizmy, 
uwarunkowane w okresie wczesnego dzieciństwa, 
które wraz z rodzinno-środowiskowymi czynnikami 

mogą determinować bądź też wyzwalać zaburzenia. 
Szczególnym okresem jest czas niemowlęcy, kiedy 
to tworzą się podwaliny kształtującej się osobowo-
ści, których źródło ma związek z jakością relacji mię-
dzy dzieckiem a rodzicem. Sposób, w jaki rodzic za-
spokaja podstawowe potrzeby psychiczne dziecka, 
to jest potrzebę bezpieczeństwa, akceptacji, afiliacji 
(przynależności) oraz uwagi i miłości, warunkuje 
rozwój więzi dorosłego z dzieckiem oraz przywią-
zania dziecka do rodzica. Stworzenie więzi jest klu-
czowym aspektem rozwoju, który ma fundamen-
talne znaczenie w dalszym życiu człowieka. Jakość 
wczesnych relacji dziecka z rodzicem i ich wpływ 
na dalsze funkcjonowanie społeczne i emocjonalne 
stanowi istotę rozumienia problemów psychicznych  
u dzieci i młodzieży (Szczepańska, 2016). 

Jednym z kierunków analizy, który wydaje się być 
przydatny przy wyjaśnieniu i zrozumieniu przyczyn 
zaburzeń emocjonalnych, są badania nad wpływem 
relacji z matką na rozwój psychiczny dziecka. Zapo-
czątkowały je obserwacje dzieci odseparowanych od 
opiekunów czy pozbawionych ciągłej, prawidłowej 
opieki ze strony jednej osoby. Badania te pokazały, że 
brak lub zerwanie we wczesnym etapie życia bliskiej 
relacji dziecka z dorosłym powoduje negatywne, czę-
sto nieodwracalne skutki dla rozwoju (22). 

Podobne badania były prowadzone od początku 
XX wieku. René Spitz (23) badał dzieci w domach 
dziecka, wykazując, że rozwój niemowląt, które 
mogły nawiązać kontakt z jedną osobą w zindywi-
dualizowanej relacji, przebiegał znacznie lepiej niż 
dzieci, które były tego kontaktu pozbawione. Anna 
Freud (11) prowadziła obserwacje dzieci ewakuowa-
nych z bombardowanego Londynu i umieszczanych  
w Hampstead War Nurseries, dowodząc, jak ważna 
z perspektywy rozwoju emocjonalnego dziecka jest 
obecność matki. Melanie Klein sformułowała nato-
miast teorię relacji z obiektem, zgodnie z którą za-
sadniczą rolę w rozwoju dziecka przypisano matce, 
jako że relacja z nią we wczesnym dzieciństwie staje 
się zinternalizowana (uwewnętrzniona) i stanowi 
podstawę tworzącej się struktury osobowości (21). 

Odkrycia Anny Freud i teoria Melanie Klein były 
inspiracją do opracowania przez Johna Bowlby’ego 
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teorii przywiązania. Teoria ta stanowi bazę współ-
czesnej wiedzy na temat więzi oraz źródło ważnych 
spostrzeżeń wyjaśniających wiele ludzkich zacho-
wań. Zdaniem Bowlby’ego sposób, w jaki przywią-
zujemy się do naszego pierwszego opiekuna, rzutu-
je na nasze relacje z ludźmi oraz wpływa na opinie  
o nas samych, a także silnie oddziałuje na kondycję 
psychiczną. Jakość kontaktu dziecka z pierwotnym 
opiekunem staje się relacyjną matrycą, która w du-
żej mierze replikuje się w relacjach z innymi (4). 
Najważniejszym aspektem tej teorii jest docenie-
nie zależności i bliskich relacji, pod warunkiem ich 
funkcjonalności w danej fazie rozwojowej i sytuacji 
życiowej. Jak pisze sam autor: „To, co dla wygo-
dy nazywam teorią przywiązania, to sposób ujęcia  
w koncepcję, ludzkiej skłonności do tworzenia sil-
nych afektywnych więzi z ważnymi, bliskimi osoba-
mi oraz sposób wyjaśniania różnych form dystresu 
emocjonalnego i zaburzeń osobowości, włączając tu 
lęk, złość, depresję, emocjonalne odizolowanie, któ-
rych przyczyną jest niechciana separacja bądź utra-
ta” (Bowlby, 1969). Doświadczenie bliskich relacji 
warunkuje nie tylko budowanie nowych relacji, ale 
też, zwłaszcza w przypadku dzieci, harmonijny roz-
wój we wszystkich sferach życia dziecka, młodzieży, 
a potem dorosłego człowieka (13). 

Teoria przywiązania Johna Bowlby’ego 
John Bowlby opisuje system zachowań przywią-

zaniowych (attachment behaviors), dzięki którym 
dziecko nawiązuje i wzmacnia ten specyficzny i in-
tymny związek między nim a środowiskiem, w któ-
rym żyje i od którego jest zależne (B). Definiował on 
przywiązanie jako instynktowną, opartą na mechani-
zmach biologicznych, głęboką więź uczuciową po-
między dzieckiem a opiekunem. Więź ta wykształca 
się w pierwszym roku życia i staje się prekursorem 
późniejszych relacji społecznych jednostki (18). John 
Bowlby podkreślał, że zachowanie przywiązaniowe, 
to znaczy każda forma zachowania, którego celem 
jest osiąganie lub utrzymywanie bliskości z daną oso-
bą, jest zachowaniem instynktownym, wykształco-
nym w toku ewolucji i pełniącym bardzo istotną rolę 
w przetrwaniu gatunku. 

Takie rozumienie relacji potwierdzają różni au-
torzy. Rudoph H. Schaffer (19) mówi o specyficz-
nej, wybiórczej więzi uczuciowej jednego osobnika  
z drugim opartej na dwustronnej aktywności rozu-
mianej jako samoregulujący się układ, posiadający 
własną, specyficzną strukturę neurofizjologiczną. 
René Zazzo (27) mówi o wrodzonej tendencji do 
szukania związku z kimś innym. Mieczysław Plopa 
(16) mówi o systemie zachowań i reakcji mających 
tendencję do utrwalania się, charakteryzujących 
się względną stałością. Magdalena Czub (7) zwraca 
uwagę, że przywiązanie łączy się z systemem reak-
cji, które w sposób pierwotny i autonomiczny za-

pewniają ustalenie więzi, posiadającym szczególną 
organizację przebiegu i dynamiki interakcji. 

John Bowlby opisał zachowanie przywiązaniowe 
jako „każdą formę zachowania, którego efektem jest 
osiąganie lub utrzymywanie przez daną osobę bli-
skości w stosunku do innej, odróżnianej i preferowa-
nej jednostki” (4). Zachowanie to jest aktywowane  
w momencie, gdy jednostka traci poczucie komfortu 
(np. jest głodna, odczuwa niepokój itp.) lub gdy figu-
ra przywiązania (tzn. osoba będąca obiektem więzi 
uczuciowej) przestaje być dostępna (fizycznie lub 
psychicznie). Po urodzeniu dziecko uruchamia tak 
zwany system wyzwalaczy dla opiekuna, poprzez 
które sygnalizuje swoje potrzeby. Mówimy tutaj  
o zachowaniach przywiązujących, mających spełnić 
funkcję ochrony przed niebezpieczeństwem. Mary 
Ainsworth i Martin (1995; za: 17) mówią o behawio-
ralnym systemie przywiązania jako o systemie umoż-
liwiającym uczenie się dziecka zarówno świata, jak  
i zaufania do drugiej osoby. W celu utrzymania kon-
taktu z osobą dorosłą dzieci używają różnych zacho-
wań, takich jak uśmiech, przytulanie, ssanie czy krzyk. 
Poprzez takie zachowania umacniają się więzi pomię-
dzy dzieckiem a osobą sprawującą nad nim opiekę. Te 
zachowania John Bowlby zaliczył do podstawowych 
wzorców przywiązaniach, które służą utrzymaniu 
bliskości z opiekunem. Każde z nich służy określone-
mu celowi: przyciąganiu uwagi rodziców (np. płacz); 
utrzymywaniu tej uwagi (np. uśmiech, wokalizacja); 
uzyskaniu i utrzymaniu bliskości (np. podążanie za 
rodzicem, przytulanie, podążanie wzrokiem). Za-
chowanie przywiązaniowe jest skierowane do jednej 
lub więcej bliskich osób. Tymi osobami są pierwotni 
opiekunowie, czyli osoby pełniące funkcje rodziców 
(zazwyczaj są to biologiczni rodzice bądź opiekuno-
wie). W pewnym sensie każdy uśmiech wymieniony  
z dzieckiem, każda odwzajemniona mina, dotyk 
wpływają więc na rozwój przywiązania. 

Według Johna Bolby’ego przywiązanie kształtuje 
się do trzeciego roku życia na bazie relacji z matką 
(bądź główną osobą sprawującą opiekę nad dziec-
kiem), przechodząc kolejne fazy rozwoju. Pierwsze 
trzy przebiegają w pierwszym roku życia dziecka,  
a ostatnia rozpoczyna się około trzeciego roku życia. 

W fazie pierwszej, zaraz po narodzinach, nie-
mowlę wysyła sygnały w stronę otoczenia, które 
mają zmobilizować otoczenie, by reagowało i za-
opiekowało się nim. Sygnały te nie są skierowane ku 
konkretnej osobie, ale są badania które mówią, że 
dziecko preferują opiekę ze strony drugiego czło-
wieka (Marvin, Britner, 1999). W tej fazie główną 
aktywność przejawia opiekun, zapewniając ochronę 
i zaspokajając potrzeby kontaktu fizycznego i blisko-
ści. Pierwsze tygodnie życia to czas kształtowania 
pierwszych wzorców relacji z opiekunem, które 
decydują o częstotliwości i jakości występowania 
zachowań przywiązaniowych u dziecka i rodzaju 
zachowań opiekuńczych ze strony rodzica. Faza ta,  
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w toku prawidłowego rozwoju, trwa od urodzenia 
do około 8–12 tygodnia życia. 

Faza druga to czas, kiedy następuje stopniowe 
wyodrębnianie jednej lub paru figur przywiązania. 
Dziecko zaczyna przejmować część kontroli nad 
relacją z opiekunem. Powtarzające się interakcje 
między opiekunem a dzieckiem sprawiają, że dziec-
ko zaczyna preferować opiekę od określonej osoby 
i w określony sposób. Dziecko zaczyna różnicować 
„głównego” opiekuna, w jego stronę kieruje zacho-
wania przywiązaniowe i z nim zaczyna inicjować in-
terakcje społeczne i opiekuńcze. Ten okres to czas, 
w którym kształtują się podstawy różnych strategii 
przywiązaniowych (strategii nawiązywania relacji  
z innymi ludźmi), czego konsekwencją jest później-
sze funkcjonowanie społeczne i emocjonalne. Jest to 
jednak okres, w którym dziecko nie postrzega jesz-
cze figury przywiązania jako odrębnej osoby — od-
rębnej od swojego doświadczenia. 

W fazie trzeciej (pomiędzy 6. a 9. miesiącem 
życia) dziecko utrwala przywiązanie do głównej fi-
gury (matki) i aktywnie utrzymuje bliskość z nią za 
pomocą rozwijających się sprawności motorycznych  
i komunikacyjnych. W tym okresie dziecko staje się 
zdolne do kontrolowania i utrzymywania poziomu 
bliskości z matką. Pojawiają się nowe zachowania 
przywiązaniowe: dziecko podąża za figurą przywią-
zania, okazuje wyraźną radość, kiedy ta wraca do 
niego, i traktuje ją jako „bezpieczną bazę” dla eks-
ploracji otoczenia (odchodzi od niej, powraca od 
czasu do czasu, porzuca eksplorację, gdy matka od-
dali się). W sytuacji zagrożenia, niepokoju czy braku 
komfortu dziecko zwraca się do matki i prezentuje 
zachowania przywierające. Jest to okres, w którym 
niemowlę zaczyna wyraźnie różnicować główną fi-
gurę przywiązania i figury zastępcze od osób obcych. 

Nasilenie lęku przed nieznanymi osobami oraz 
lęku związanego z rozstaniem z matką pojawia się 
około 9. miesiąca życia i później ponownie około 
18. i jest to cecha prawidłowego rozwoju, a jej poja-
wienie się ma funkcję zabezpieczającą dziecko przed 
zagrożeniem i utrwala przywiązanie do jednej, bli-
skiej osoby. „Podczas tej fazy […] przyjazne i raczej 
niezróżnicowane reakcje na wszystkich ludzi zani-
kają. Niektóre z otaczających dziecko osób zostają 
wybrane jako zastępcze figury przywiązania, a inne 
nie. Osoby obce traktowane są z dużą ostrożnością 
i prędzej czy później wywołują reakcje wycofania  
i krzyku. [...] Podczas tej fazy niektóre z systemów 
pośredniczących w zachowaniu dziecka wobec mat-
ki zostają zorganizowane na zasadzie ukierunkowa-
nia na cel. I wtedy przywiązanie do matki staje się 
widoczne dla wszystkich” (Bowlby, 1969, s. 267). 

Faza czwarta kształtowania się przywiązania, 
według Bowlby’ego ostatnia, rozpoczyna się około 
połowy trzeciego roku życia i dotyczy kształtowania 
się relacji partnerskiej pomiędzy figurą przywiązania 
a dzieckiem. „Dziecko obserwuje zachowania matki 

i to, co na nie wpływa, i dzięki temu zaczyna powoli 
rozumieć, jakie są jej cele i niektóre z jej planów. Od 
tego momentu obraz świata dziecka staje się znacz-
nie bardziej wyszukany, a jego zachowania stają się 
potencjalnie bardziej plastyczne. Innymi słowy moż-
na powiedzieć, że dziecko zdobywa wgląd w uczucia 
i motywy matki. Jest to podstawa, która umożliwia 
tej parze rozwinięcie znacznie bardziej złożonej re-
lacji — którą nazywamy partnerstwem” (ibidem, 
s. 267). Zdolność do rozróżniania siebie od matki  
i postrzegania jej jako odrębnej osoby, kierującej się 
własnymi celami i coraz bardziej zrozumiałymi dla 
dziecka motywami, jest największym osiągnięciem 
tego okresu rozwoju. Dziecko staje się także zdol-
ne do hamowania swojego zachowania, a dzięki roz-
wojowi mowy możliwe staje się uzgadnianie celów 
pomiędzy figurą przywiązania a dzieckiem. Zarów-
no matka, jak i dziecko mogą wzajemnie zmieniać 
swoje zachowania poprzez uwzględnianie celów  
i planów drugiego. Trzylatek może już powstrzymać 
swoje działanie i włączyć w nie cel wyznaczony przez 
matkę. Zachowania przywiązaniowe podlegają zmia-
nom rozwojowym i dziecko zaczyna być zdolne do 
spójnego funkcjonowania w obecności innych osób. 
W późniejszych okresach życia dziecko funkcjonu-
je coraz bardziej niezależnie od figury przywiązania, 
„korzysta” z bliskości z nią w sytuacjach zagrożenia 
i nadal (choć już w inny sposób) traktuje matkę jako 
„bezpieczną bazę” dla eksploracji. Zaczyna również 
wykorzystywać inne osoby (rówieśników, opieku-
nów, nauczycieli) do tego samego celu. John Bowlby 
widział rolę przywiązania w zwiększaniu bezpieczeń-
stwa i dodawaniu odwagi do niezależności. Odróż-
nił przywiązanie od zależności i twierdził, że rozwój 
przywiązania nie jest tylko niedojrzałą fazą zależności, 
ale raczej cechą, która powinna służyć późniejszej 
dojrzałości w funkcjonowaniu społecznym (18, s. 18). 

Wzorce przywiązania 
Mary Ainsworth (2) na podstawie badań dotyczą-

cych relacji między matką a dzieckiem wyróżniła trzy 
style przywiązania: styl bezpieczny (zaufanie dziecka 
do opiekuna oparte jest na dostępności i wrażliwości; 
w momentach zagrożenia komfortu dziecka zapew-
nione jest bezpieczeństwo przez osobę dorosłą); styl 
lękowo-ambiwalentny (gdy występuje niepewność  
u dziecka, czy opiekun jest dostępny, poczucie bezpie-
czeństwa jest obniżone, pojawia się lęk przed rozłąką, 
a w momencie kontaktu z opiekunem może pojawiać 
się u dziecka ulga lub złość); styl unikający (gdy w sytu-
acjach będących zagrożeniem opiekun jest niedostęp-
ny, unikanie kontaktu może być tego konsekwencją, 
ma to na celu ochronę przed zranieniem, przywiązy-
wanie się do innych staje się obojętne, a rozłąka nie 
musi wiązać się z negatywnymi emocjami). 

Zgodnie z teorią przywiązania doświadcze-
nia relacji we wczesnym okresie dzieciństwa mają 
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wpływ na funkcjonowanie danej osoby w przyszłych 
relacjach interpersonalnych. Znaczenie ma przede 
wszystkim reagowanie dorosłych na emocje dziec-
ka, co wymaga wcześniej odpowiedniego ich odczy-
tania i zinterpretowania. Ma to wpływ na przyszłe 
funkcjonowanie emocjonalne i relacyjne w jego do-
rosłym życiu. Dzieci, które doświadczyły bezpiecz-
nego stylu przywiązania, posiadają zdolność swo-
bodnego ujawniania swoich potrzeb dotyczących 
ochrony i komfortu. Nie potrafią tego dzieci, któ-
rych opiekunowie prezentują wzorce ambiwalentne 
(wyolbrzymione przywiązanie) i unikające (ograni-
czone przywiązanie) (Feldman i wsp., 1999, za: 17). 

We wzorcu bezpiecznym opiekun przejawia wy-
soki poziom wrażliwości. Dostrzega i rozpoznaje oraz 
umie interpretować sygnały i komunikaty niemowlę-
cia oraz adekwatnie reaguje. Wrażliwość przejawia 
się szczególnie w uważnym nakierowaniu uwagi na 
dziecko, odbieraniu czasem bardzo subtelnych sygna-
łów. Dla prawidłowego odczytania sygnałów dziecka 
ważnym wyposażeniem opiekuna jest empatia. 

Przywiązanie bezpieczne jest przekonaniem  
u dziecka o istnieniu stałego, niezagrożonego dostępu 
do osoby, która gwarantuje równowagę emocjonalną 
i poczucie bezpieczeństwa. Uformowanie bezpiecz-
nego przywiązania w niemowlęctwie stanowi istot-
ną podstawę prawidłowego rozwoju psychicznego  
w kolejnych okresach życia. Kształtuje się wówczas, 
gdy dziecko jest pewne, że obiekt przywiązania jest 
łatwo dostępny i wrażliwie reaguje na sygnały płynące 
od niego, pomagając mu w sytuacjach trudnych. Ak-
tywność matki i dziecka uzupełnia się w taki sposób, 
że zachowania matki są adekwatną odpowiedzią na 
potrzeby dziecka, co daje mu możliwość spokojnego 
eksplorowania otoczenia, swobodnego odnoszenia 
się do matki i poszukiwania w jej ramionach ukojenia 
w sytuacji stresu. Dziecko jest zainteresowane kon-
taktem z matką, ale również przyjacielsko odnosi się 
do osób obcych (26). 

Konsekwencją takiego wzorca przywiązania dla 
dalszego rozwoju dziecka jest między innymi (C): 
— przekonanie, że inni ludzie są dostępni i życzliwi; 
— ciekawość oraz zaangażowanie w aktywne  

i spontaniczne kontakty społeczne; 
— zdolność do samodzielnego regulowania swoich 

stanów emocjonalnych oraz łatwość w zwróce-
niu się do innych o pomoc; 

— w sytuacjach trudnych aktywne poszukiwanie 
rozwiązań w oparciu o wyniesioną z pierwszych 
lat życia wiarę w możliwość zmiany na lepsze; 

— przekonanie o własnej wartości oraz życzliwości 
i pozytywnych intencjach innych osób, co po-
zwala na swobodne nawiązywanie i podtrzymy-
wanie przyjaźni i relacji intymnych; 

— spostrzeganie ludzi adekwatne do rzeczywisto-
ści — łatwość w rozróżnianiu i adekwatnym re-
agowaniu na ich stany emocjonalne, adekwatna 
ekspresja własnych emocji i uczuć; 

— umiejętność rozpoznawania swoich potrzeb  
i emocji przy równoczesnym szanowaniu reguł spo-
łecznych i innych ludzi, co umożliwia współpracę  
z innymi i pozostawanie w zgodzie z samym sobą. 
Styl przywiązania ambiwalentny wiążę się z nie-

pewnością i daje dziecku informację, że uwagę opieku-
na można przywołać głównie przy pomocy intensyw-
nych, negatywnych emocji (Moss i in., 1999), stąd styl 
ten wiąże się z podwyższaniem przez dziecko ekspre-
sji emocjonalnej. Taki styl przywiązania powstaje, gdy 
opiekuna cechuje: nieprzewidywalność w sposobie re-
agowania na sygnały, brak konsekwentnej opieki, słabe 
zaangażowanie we wchodzeniu w interakcje z dziec-
kiem, brak umiejętności odczytywania sygnałów dziec-
ka i niereagowanie na nie lub reagowanie w sposób 
niewystarczający, zajmowanie się dzieckiem głównie 
wtedy, gdy sam opiekun ma na to ochotę, a nie kiedy 
dziecko tego potrzebuje, zachowania wobec dziecka 
związane z aktualnym nastrojem i samopoczuciem 
opiekuna, a nie potrzebami dziecka, lęk i trudność  
w uspokojeniu dziecka i zapewnienia mu bezpieczeń-
stwa, bezradność i nieefektywność działań, nieradze-
nie sobie przez opiekuna z własnym napięciem. Taka 
postawa opiekuna ma konkretne konsekwencje w dal-
szym rozwoju dziecka (C): 
— lęk w sytuacjach oddzielenia od opiekuna,  

a w kontakcie z nim — niepewność i zachowania 
ambiwalentne; 

— poszukiwanie własnych sposobów zaspokajania 
potrzeb (ze względu na brak zrozumienia zależno-
ści / brak stałego wzorca w reakcjach opiekuna); 

— reakcje dziecka nieprzewidywalne i nieadekwat-
ne do sytuacji (rozpacz z powodu zniknięcia 
matki, a zaraz potem okazywanie jej złości); 

— zahamowanie w eksploracji otoczenia, a tym sa-
mym brak swobody w realizowaniu zadań roz-
wojowych; 

— zakłócenia w rozwoju emocjonalnym: gryma-
śność, złość, labilność emocjonalna; 

— niepewność co do własnej wartości i źródeł oso-
bistego bezpieczeństwa; 

— ambiwalentny stosunek do siebie i innych; 
— tendencja do manipulowania otoczeniem w celu 

zaspokojenia manifestowanych potrzeb. 
Styl unikający powoduje, że dzieci pozornie nie 

interesują się osobą matki, unikają jej, jednak w sy-
tuacji opuszczenia przez nią odczuwają silny stres. 
Opiekunowie tych dzieci najczęściej są zbyt kontrolu-
jący, odrzucający lub obojętni, a w dziecku wykształca 
się przekonanie, że nie jest godne miłości, inni ludzie 
są niedostępni, a kontakty z nimi powodują niepowo-
dzenie i frustracje. Dzieci przywiązane w stylu uni-
kającym otrzymują informację, że nie dostaną wspar-
cia w momencie ujawniania emocji, zwłaszcza tych 
trudnych. Opiekun w tym wzorze charakteryzuje 
się następującymi zrachowaniami: nierespektowanie 
autonomii dziecka, nadmierna kontrola, pouczanie, 
wyręczanie, trudność w przyjmowaniu perspekty-
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wy dziecka i właściwej interpretacji jego sygnałów, 
zahamowanie ekspresji emocjonalnej (sztywność 
emocjonalna), odrzucanie dziecka — niezdolność do 
nawiązywania kontaktu emocjonalnego z dzieckiem, 
ignorowanie kierowanych w swoją stronę emocji 
dziecka, brak bliskiego kontaktu cielesnego, będące-
go dla opiekuna źródłem dyskomfortu, brak empatii. 
Takie zachowania opiekuna może skutkować nastę-
pującymi konsekwencjami dla rozwoju dziecka (C): 
— brak zaufania dziecka do opiekuna (jako wynik fi-

zycznej i psychicznej niedostępności), przyjazne 
zachowanie wobec obcych osób; 

— unikanie bliskiego kontaktu z matką, zachowania 
obronne (w przewidywaniu zranienia);

— brak reakcji stresu (zaniepokojenia, płaczu) na rozłą-
kę z matką, często obojętność. Brak dążenia do kon-
taktu po jej powrocie, co daje pozorną samowystar-
czalność, zaburzającą jednak rozwój emocjonalny; 

— tendencje do hamowania reakcji emocjonalnych, 
głównie negatywnych (lęku, złości), prezento-
wanie nieprawdziwych emocji (także pozytyw-
nych) w celu zaspokojenia swoich potrzeb; 

— w przyszłości nadmierna kontrola emocjonalna, 
uniemożliwiająca wyrażanie i zaspokajanie rze-
czywistych potrzeb, co prowadzi do frustracji; 

— utrwalenie się przekonania o niskiej wartości 
własnej oraz spostrzeganie innych i świata jako 
negatywnie nastawionych i nieprzyjaznych. 
W późniejszych badaniach (15) opisano dodatko-

wo czwarty wzorzec przywiązania, to jest przywiąza-
nie zdezorganizowane. Dzieci z takim stylem prezen-
tują brak stałego czy spójnego wzorca przywiązania. 
Przejawiają w jednej chwili silne zachowania przy-
wiązaniowe, ale następnie unikają kontaktu, zastygają  
w bezruchu lub wpatrują się w jeden punkt. U dzie-
ci w tym wzorcu zaobserwować można stereotypie 
ruchowe, przyjmowanie dziwnych póz, sztywnienie 
oraz zachowania wskazujące na lęk przed opiekunem. 
Bliski dorosły jest dla tych dzieci źródłem zarówno 
silnego stresu, jak i komfortu. Przyczyn tego typu 
zachowania szuka się najczęściej w traumatycznych 
doświadczeniach dziecka, które mogło być krzyw-
dzone, zaniedbywane lub doświadczało tych przeżyć 
w związku z chorobą psychiczną rodzica (9). Zacho-
wanie opiekuna w tym stylu cechuje się impulsyw-
nością i nieprzewidywalnością. Te zachowania mogą 
mieć związek na przykład z nadużywaniem substancji 
psychoaktywnych, alkoholu, z chorobą psychiczną 
lub przemocą domową — maltretowaniem czy za-
niedbywaniem dziecka. Dziecko w takiej sytuacji wy-
kazuje niewielką zdolność radzenia sobie, w sposób 
nieprzewidywalny stosuje strategie typowe dla grup 
lękowounikającej oraz lękowoambiwalentnej (26). 

Okres adolescencji a zaburzenia więzi 
Międzynarodowe klasyfikacje chorób i zaburzeń 

DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders) i ICD-10 opisują reaktywne zaburzenia 
więzi, które rozpoczynają się już w wieku niemow-
lęcym i wczesnodziecięcym i są związane z ciężką 
formą przywiązania zdezorganizowanego (Taylor, 
2001). Obowiązująca w Polsce klasyfikacja ICD-10 
umieszcza te zaburzenia w grupie: F 90–98 — zabu-
rzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwy-
kle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym. Opisuje 
je podgrupa F 94 Zaburzenia funkcjonowania spo-
łecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie 
lub w wieku młodzieńczym, do której zalicza się:  
F 94.0 Mutyzm wybiórczy, F 94.1 Reaktywne zabu-
rzenia przywiązania w dzieciństwie, F 94.2 Zabu-
rzenia selektywności przywiązania w dzieciństwie,  
F 94.8 Inne dziecięce zaburzenia funkcjonowania 
społecznego i F 94.9 Dziecięce zaburzenia funk-
cjonowania społecznego nieokreślone. Warto pod-
kreślić, że zgodnie z przedstawioną klasyfikacją 
wyróżniono dwa osobne zaburzenia przywiązania 
— reaktywne zaburzenia przywiązania i zaburzenia 
selektywności przywiązania w dzieciństwie (26). 

Dorastanie jest procesem intensywnych prze-
mian rozwojowych człowieka, które zachodzą mię-
dzy 11. a 18. rokiem życia. Jest to czas, w którym do-
konuje się przeobrażenie z dziecka w osobę dorosłą. 
Proces ten jest skomplikowany i obejmuje zmiany  
w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej i ducho-
wej. Maria Żebrowska (28) opisuje wiele zmian za-
chodzących u dorastających, które obejmują: dojrze-
wanie fizjologiczne — jego końcowym efektem jest 
zdolność do posiadania potomstwa; dorastanie spo-
łeczne — polega na kształtowaniu się ocen, przeko-
nań, postaw moralnych i nastawień społecznych oraz 
na przygotowaniu się do pełnienia określonej roli 
społecznej; rozwój umysłowy — przejście z etapu 
myślenia konkretnego na etap myślenia abstrakcyj-
nego, dzięki czemu wzrasta efektywność uczenia się  
i zdolność rozwiązywania problemów teoretycznych 
i praktycznych, a rozumienie związków między zja-
wiskami, praw i uogólnień prowadzi do coraz lepszej 
orientacji w otaczającej rzeczywistości; dojrzewanie 
emocjonalne — jego efektem jest uzyskanie stałości 
i równowagi emocjonalnej w miejsce pobudliwości 
i niestałości. Zwiększa się skala przeżyć emocjonal-
nych, wzbogaca treść uczuć, wzmaga się rozwój tak 
zwanych uczuć wyższych — moralnych, społecznych, 
kulturowych. Jest to także okres sprzyjający ujawnia-
niu się specyficznych zaburzeń zachowania, których 
źródła mogą być wielorakie. 

Badania nad etiologią zaburzeń zachowania 
dzieci i młodzieży wskazują, iż za ich występowanie 
odpowiedzialne są interakcje czynników genetycz-
nych i środowiskowych (3, 5, 8, 9). Wśród czynni-
ków środowiskowych kluczowe jest przywiązanie 
rozumiane jako proces tworzenia się relacji między 
dzieckiem a opiekunem. Różne emocje, które po-
wstają w wyniku utrudnionego lub niemożliwego 
dostępu do rodziców, mogą przestać pełnić swoją 
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funkcję sygnalizacyjną i przybrać formę symptomów, 
świadczących o początkach procesów psychopato-
logicznych. Dzieje się tak, gdy opiekun mylnie od-
czytuje reakcje i potrzeby dziecka. Smutek, rozpacz, 
strach oraz złość i gniew to emocje, które towarzy-
szą deprywacji potrzeb bliskości i dostępu do rodzi-
ców. Mogą one przeradzać się w różne symptomy, 
na przykład depresyjne, lękowe lub dysocjacyjne 
oraz zachowania agresywne czy antyspołeczne (14). 

W toku rozwoju człowieka w okresie dojrze-
wania dodatkowo wzrasta intensywność przeżyć w 
wielu obszarach, ujawniają się także szczególne reak-
cje, związane ze specyficznym wzorcem więzi uczu-
ciowych które powstały we wczesnym dzieciństwie,  
a które są powielane według tego wzorca w ciągu ca-
łego życia (4). Dzieci, które doświadczyły bezpiecz-
nego stylu przywiązania, a zatem których potrzeby  
w zakresie bliskości i dostępności opiekuna były zaspo-
kajane w optymalnym stopniu, przejawiają zdolność 
swobodnego ujawniania swoich potrzeb dotyczących 
ochrony i komfortu. Nie potrafią tego dzieci, których 
opiekunowie prezentowali wzorce ambiwalentne 
(wyolbrzymione przywiązanie) czy unikające (ograni-
czone przywiązanie) (Feldman i in., 1999, za: 17). 

Wiele badań pokazuje, że zachowania agresyw-
ne są częstą reakcją na brak poczucia bezpieczeń-
stwa (12). Dzieci z lękowym przywiązaniem w sytu-
acjach szkolnych wycofują się z relacji rówieśniczych,  
a w kontakcie z agresorem przyjmują rolę ofiary. 
Dzieci z unikającym stylem przywiązania mają trud-
ności w znoszeniu frustracji, co może warunkować 
zachowania agresywne. Patricia Crittenden (6), ana-
lizowała rozwój poszczególnych wzorców przywią-
zania, szukając wyjaśnień możliwości powstawania 
ścieżek psychopatologii. Autorka zauważyła, że dzieci 
z ambiwalentnym wzorcem przywiązania przejawiają 
różne zaburzenia zachowania, takie jak agresja czy za-
chowania prowokacyjne, by zwrócić na siebie uwagę. 

Magdalena Adamczyk (1) przeprowadziła bada-
nia jakościowe, w których poszukiwała związku sty-
lu przywiązania prezentowanego przez nastolatków 
z występującymi u nich dysfunkcjami zachowania, 
wskazując na znaczące różnice w obrazie funkcjo-
nowania psychospołecznego grup wyodrębnionych 
na tej podstawie. U nastolatków ze stylem lękowo-
ambiwalentnym, a także z lękowym biegunem stylu 
lękowounikającego, zdiagnozowano między innymi: 
zaburzenia lękowo-depresyjne, somatyzacje i nad-

używanie nikotyny, zaburzenia stresu pourazowego, 
rzadziej zaburzenia opozycyjno-buntownicze i agre-
sję, charakterystyczne dla wzorca odrzucająco-unika-
jącego. Według Adamczyk największe natężenie pro-
blemów psychicznych występowało u nastolatków 
prezentujących zdezorganizowany wzorzec przywią-
zania. Były to zaburzenia opozycyjno-buntownicze 
i zaburzenia zachowania, zespół nadpobudliwości 
z deficytem uwagi, nadużywanie substancji psycho-
aktywnych, agresja werbalna i fizyczna, autoagresja 
bezpośrednia i pośrednia, nieadekwatne do wieku 
zainteresowanie sferą seksualną, zachowania typu ac-
ting-out i dysfunkcje w sferze emocjonalnej (1). 

Podsumowanie 
Przytoczone badania i wnioski ich wskazują, iż 

wzór przywiązania istotnie jest elementem o zna-
czącym wpływie na rozwój dzieci i młodzieży. Po-
zabezpieczne style przywiązania jako względnie 
utrwalone sposoby funkcjonowania mające swoje 
źródło we wczesnym dzieciństwie stają się tym sa-
mym ważnym czynnikiem, przekładającym się na 
ryzyko zaburzeń zachowania w tej grupie. Wydaje 
się, że ma to związek przede wszystkim z rolą, jaką 
przywiązanie odgrywa w procesach regulacji emocji 
czy też w procesach mentalizacyjnych (8, 24). 

Wymaga podkreślenia, że o ile model przywiąza-
nia wyniesiony z dzieciństwa wpływa na późniejszy 
rozwój człowieka, to jednak nie jest to wpływ stały 
i nieodwracalny. Podstawowym narzędziem zmiany 
w tym zakresie jest psychoterapia, jednak wskazuje 
się, że pozytywne doświadczenia nabywane w toku 
rozwoju również mają szansę wpływać na modyfika-
cję pierwotnych wzorców funkcjonowania. Istotną 
rolę w tym obszarze odgrywać mogą także osoby,  
z którymi młody człowiek o innym niż bezpieczny sty-
lu przywiązania wyniesionym z dzieciństwa ma szan-
sę nawiązać silną, opartą na zaufaniu relację, w której 
poczuje się bezpiecznie (1, 20). Tym samym warto 
wskazać na kluczowe znaczenie osób bliskich, opie-
kunów, wychowawców, pedagogów i psychologów 
szkolnych, którzy mają szansę dostrzec przytoczone 
w niniejszej pracy specyficzne postawy, tendencje  
i zachowania charakterystyczne dla pozabezpiecz-
nych stylów przywiązania i zaoferować wsparcie czy 
wskazać opiekunom adekwatne ścieżki pomocy.

Piśmiennictwo dostępne w Redakcji Naszej Gazety.

„Dla ludzi naprawdę wielkich nie ma większej radości od tej, 
gdy drugim mogą sprawić radość”

bp Wilhelm Keppler
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Słyszeć między słowami.  
Słuchanie w Telefonie Zaufania  

jako osobna umiejętność  
psychologiczna

dr Beata Kostrubiec-Wojtachnio

Słuchanie jako fenomen ludzki
Kto mówi, sieje, kto słucha, zbiera. 

Pitagoras

Słuchanie jako aktywność psychologiczna nie jest 
procesem łatwym. Wymaga skupienia i doświadcze-
nia. Słuchanie w telefonie zaufania jest tą specyficzną 
aktywnością, gdy jest nam dany tylko dźwięk, aby 
„zobaczyć osobę i jej problem”. 

Jest bardzo dobrze udokumentowane, że słysze-
nia dźwięków, w tym mowy ludzkiej, uczymy się już 
od najmłodszych lat. Jeszcze w okresie życia prena-
talnego kodujemy dźwięki mowy ojczystej, muzykę, 
dźwięki otoczenia (Kornas-Biela 1993). Zakres słyszal-
ności ucha ludzkiego to zakres od 16 do 20 000 Hz, 
zaś największa czułość naszego organu słyszenia to 
od 1000 do 3000 Hz. Ciekawy jest fakt, że zakres 
mowy ludzkiej to 500 do 3000 Hz (Mizierski W. 
2004). Zatem ucho ludzkie jest wspaniale przysto-
sowane do słyszenia mowy ludzkiej. Nie słyszymy 
wszystkiego, ale dokonujemy nieświadomej selekcji 
bodźców, które uważamy za ważne, i tych, które 
są tylko tłem. Najbardziej oczywistymi dźwiękami, 
jakie słyszy ucho ludzkie, jest muzyka sfer. Planety 
krążące wokół słońca wraz z ziemią i jej atmosferą 
dają wspólny szum, którego jednak nasz umysł nie 
rejestruje jako dźwięk, ponieważ stale go słyszymy. 
Uważamy go za tło. Podobnie mają się rzeczy z szu-
mem miejskim, czy śpiewem ptaków w parku. Wy-
czerpujące doświadczenie polega na tym, aby usły-
szeć, co jest teraz tłem... 

Kolejnym mechanizmem słyszenia jest fluktu-
acja uwagi. Jest to mechanizm przesiewowy słucha-
nia. Nie słyszymy, co jakiś czas, jakby się wyłączamy, 
zwykle jesteśmy zaprzątnięci inną myślą. Każdy czło-
wiek ma naturalną skłonność do oceny w myślach 
tego, co słyszy od swojego rozmówcy. Bieżące ko-
mentowanie i wartościowanie jest czynnością, która 
absorbuje uwagę i zabiera nam ważną energię, która 
jest potrzebna do uważnego słuchania. Przesiewanie 
wiadomości służy ponadto selekcjonowaniu najważ-

niejszych wiadomości. Ze wszystkiego, co słyszymy, 
wybieramy treści najważniejsze i najistotniejsze dla 
sprawy. W detalicznym słuchaniu pomagają nam takie 
cechy, jak uważność i ciekawość, jednocześnie wy-
ciszając własny, subiektywny monolog wewnętrzny, 
w którym początkujący dyżurny może się pogubić, 
dając „posłuch” wewnętrznym monologom, gubiąc 
przy okazji narrację dzwoniącego. Wprawa w telefo-
nie zaufania polega na jakby jednoczesnym śledzeniu 
obu toków myślenia. Chodzi o to, aby śledzić roz-
mowę z dzwoniącym, ale także zdawać sobie sprawę 
z toczącego się w nas samych monologu. A czasem 
chodzi wręcz o „zatrzymanie pewnych procesów 
poznawczych, takich jak interpretowanie, ocenianie, 
porównywanie czy też analizowanie doświadczeń” 
(Jankowski T. 2006).

Słyszeć między słowami
Słuchanie jest sztuką 

Seneka

Istnieje w psychologii teoria percepcji Gestalt. 
Mówi ona, że nasz umysł jest skłonny wyróżniać we 
wszystkim, co spostrzega figurę główną, a resztę 
spostrzega jako tło. Reguła ta dotyczy także spo-
strzegania dźwięków. Słuchający wyróżnia dźwięk 
mowy ludzkiej jako główny bodziec, a resztę trak-
tuje jako swoiste tło. Słyszeć między słowami to 
zwrócić swoją uwagę szczególnie na dźwięki, które 
pojawiają się w tle. Trzeba je niejako wyróżnić z tła  
i wyprowadzić do swojego stanu świadomości. 
Może to być skrzypnięcie drzwi (rozmówca mó-
wił, że jest sam, teraz już wiemy, że nie jest), płacz 
dziecka (matka mówiła, że dziecko śpi, wiemy, że 
już nie), muzyka, warkot silnika, szum ubrania. Nie 
zawsze potrafimy nazwać znaczenie tych dodatko-
wych dźwięków dobiegających z tła głównej rozmo-
wy. W dobrej, uważnie słuchanej rozmowie dyżurny 
TZ potrafi „widzieć”, „czuć” przez słyszenie. Zmia-
na barwy głosu, ściszenie głosu, zmiana tonacji, tem-
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pa mówienie są ważną informacją, że coś istotnego 
dzieje się z rozmówcą, świadczy to o jego przeży-
ciach, stanach wewnętrznych. W języku chińskim 
słowo „słuchanie” zawiera piktogramy kilku ter-
minów: słuch, oczy, pełnia uwagi, serce. Słuchamy 
całym sobą, doświadczeniem, zawodem, osobowo-
ścią, historią całego swojego życia. 

Portret psychologiczny dzwoniącego
Ludzie nie lu bią słuchać o czyichś prob le mach.  

Ale po lubią Ciebie, jeśli wysłuchasz ich problemów.
(aforyzm)

Warto zadać sobie trud i co jakiś czas we własnym 
umyśle wizualizować, naszkicować portret osoby 
dzwoniącej. Tak jak powstający portret rysunko-
wy, nasz portret osoby dzwoniącej także nie będzie 
kompletny od początku. Będzie się pojawiał i uzu-
pełniał po każdym ważnym zdaniu. Będzie stawał się 
trójwymiarowy, im dłużej będziemy rozmawiać, im 
bardziej będziemy się wsłuchiwać w słowa, które do-
trą do naszego ucha i umysłu przez głos w słuchawce. 
Co pomaga nam naszkicować dobry, pełny, adekwatny 
portret? Wspomniana wcześniej uważność definiowa-
na jako pewien specyficzny stan umysłu i cecha osobo-
wości. Sama uważność jest od niedawna przedmiotem 
badań w psychologii osobowości. Jest jakby niedawno 
odkrytym aspektem i cechą osobowości. 

W języku angielskim są dwa znaczenia słowa 
mindfulness. Jedno tłumaczy się w niedoskonały 
sposób jako uważność (bycie tu i teraz) i drugi jako 
refleksyjność. Dla dobrego słuchania w telefonie 
zaufania oba te aspekty są istotnie, trudno nawet 
powiedzieć, który bardziej. Warto mieć pewną 
trudną umiejętność śledzenia trzech aspektów 
rozmowy: uczuć, stanów emocjonalnych i reakcji 
u dzwoniącego, stanu rozmowy (szybka, wartka, 
czy ospała, tocząca się z trudem), na koniec warto 
zauważyć, co dzieje się w nas samych. 

„Oko uważności” 
1) Oko uważności skierowane na dzwonią-

cego — to zebranie i stałe, konsekwentne dołącza-

nie nowych wiadomości o osobie dzwoniącej, o jej 
właściwościach, potrzebach, sposobach reagowania,  
o jej definicji swojego problemu, o jej myślach, dotych-
czasowych sposobach radzenia sobie z problemami. 
Portret psychologiczny dzwoniącego dobrze jest uzu-
pełnić szczegółami jak rodzina, praca (zawód, brak 
pracy), znajomi, przyjaciele (lub ich brak), zaintereso-
wania, sposób życia, religijność. Warto go wzbogacić 
o tło — zadajmy sobie pytanie, czy dzwoniący miesz-
ka w dużym, czy małym mieście, jest osobą otoczo-
ną ludźmi, czy typem samotnika, jakie są jego główne 
aktywności? Przyjrzyjmy się detaliczności informacji  
w poszczególnych aspektach. Czy nasze wiadomości  
o dzwoniącym są kompletne, czy wybiórcze. 

2) Oko uważności skierowane na rozmowę. 
Rozmowa, która toczy się dzięki łączom telefonicz-
nym będzie miała swoją fluktuację głębokości. 
Czasem osoba dzwoniąca rozpoczyna rozmowę od 
wymiany jakby miałkich poglądów, od neutralnych 
stwierdzeń, potem wchodzi jakby głębiej. Może po-
jawić się przysłowiowa rozmowa o pogodzie lub inny 
temat zastępczy. Zwiastuje to fakt, że osoba dzwo-
niąca jeszcze nie weszła na temat właściwy i jeszcze 
jest nieoswojona z takim sposobem komunikowania 
się, jakim jest telefon zaufania. Taka powierzchow-
na rozmowa także pełni swoją rolę, pomaga osobie 
dzwoniącej zaadoptować się do rozmowy, w której 
przez słuchawkę zechce powierzyć ważne swoje 
sprawy, a często i dylematy. Nie można oczekiwać, 
że rozmowa będzie cały czas na tym samym głębo-
kim poziomie porozumienia. Naturalną czynnością 
ze strony osoby dzwoniącej jest „wynurzanie się”, 
zmniejszanie głębokości porozumienia. Naturalna 
rozmowa przypomina raczej sinusoidę, niż stale po-
głębiający się poziom. Warto co jakiś czas zadać sobie 
pytanie — jak głęboka jest rozmowa na tym etapie. 

Czasem dyżurny doświadcza oporu ze strony 
dzwoniącego. Opór jest ciekawym zjawiskiem. Z jed-
nej strony dzwoniący ma swój cel, chce sobie pomóc 
(bardziej lub mniej świadomie), a z drugiej strony 
odkrywa w sobie naturalną przeszkodę, przed wy-
jawieniem tych spraw. Opór ma swoje znaczenie  
w rozmowie. Jest jakby sygnałem, że dotykamy cze-
goś bardzo trudnego, że dzwoniący konfrontuje się  
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z wypowiedzeniem trudnych informacji, że nasze py-
tanie dotknęło czegoś bolesnego w odczuciu dzwo-
niącego. Milczenie, cisza w słuchawce, zająknięcie 
się, trudność z udzieleniem odpowiedzi będą świa-
dectwem oporu. Nie jest on zawsze poświadczeniem 
braku umiejętności ze strony dyżurnego, ale raczej 
poświadczeniem trudności na jaką napotyka u siebie 
sam dzwoniący. Istnieją metody pokonywania oporu. 
Jedną z nich jest po prostu nazwanie trudności jaką 
spostrzegamy. Właściwą techniką jest tu odzwiercie-
dlenie uczuć, np. to musi być dla Pana trudne pytanie, 
bo zamilkł Pan na chwilę. Czy tak?; Widzę, że ta sprawa 
jest dla Pani tak bolesna, że trudno Pani o niej mówić. 

3) Oko uważności skierowane na dyżurne-
go. Ciekawe i istotne jest także spostrzeganie swoich 
emocji i reakcji podczas aktywności słuchania kon-
kretnego dzwoniącego. Rejestrowanie stanu naszego 
umysłu i emocji, jak na przykład zdziwienia, oburze-
nia, smutku, zmęczenia rozmową lub przebiegiem 

dnia itp. jest potrzebne, aby dobrze pomagać. Sama 
uważność, śledzenia swoich myśli i emocji, nie musi 
oznaczać ingerencji w rozmowę, ale stan świadomo-
ści, gdzie jesteśmy (w jakim punkcie), jak dzwoniący 
na nas oddziałuje. Dzięki niej możemy lepiej, bardziej 
adekwatnie, efektywniej naszkicować portret osoby 
dzwoniącej. Naszym uważnym słuchaniem potrafimy 
pomóc bardziej, niż gdybyśmy wysunęli wiele porad. 

Podsumowując słuchanie jest sztuką. Nie jest 
to sprawność łatwa, ale warto się jej uczyć, ponieważ 
gwarantuje nam satysfakcjonujące wypełnienie zada-
nia dyżurnego. Uczymy się jej w praktyce słuchania. 
Wraz z liczbą odebranych telefonów upewniamy się, 
że potrafimy słuchać, że dzwoniący tego potrzebują. 
Na koniec aforyzm „Kto nie umie słuchać, ten nie 
umie kochać” (Piotr Szreniawski), dlatego uczmy się 
kochać, słuchając... 

Piśmiennictwo dostępne w Redakcji Naszej Gazety.

Zaprzyjaźnianie się  
w Telefonie Zaufania

Barbara Skurzyńska

Zaprzyjaźnienie się osoby udzielającej pomocy  
i wsparcia z osobą tej pomocy i wsparcia potrzebu-
jącą jest warunkiem skuteczności działania Telefonu 
Zaufania. Bez tej swoistej przyjaźni „nadawanie i od-
biór” będą się mijać.

Przyjazne nastawienie do osoby szukającej w Te-
lefonie Zaufania jakiejś formy pomocy oznacza goto-
wość do jej udzielenia, do włożenia dużego wysiłku  
w zrozumienie przedstawianych problemów i do rezy-
gnacji z wszelkiego oceniania — to zrobienie dla osoby 
potrzebującej jakiejś pomocy miejsca w sobie. 

Okazywanie tej przyjaźni bardzo różnie wygląda 
w „mówionym” Telefonie Zaufania i w Interneto-
wym Telefonie Zaufania.

W obu tych formach stosowana jest zasa-
da anonimowości i całkowitej dyskrecji. Ta anoni-
mowość daje dzwoniącemu czy piszącemu odwagę, 
ułatwia otworzenie swojego wnętrza (czasami aż do 
bólu), pozwala na wypowiadanie czy wypisywanie 
tych treści, których by nie potrafił wypowiedzieć  
w kontakcie „twarzą w twarz”, co daje większą szan-
sę obu stronom i ułatwia szybsze zawieranie przyjaźni 
— takiej przyjaźni bez warunków wstępnych.

Jednak jest i ta druga strona, która tę szansę 
ogranicza. Wyłącznie werbalny lub pisemny kon-
takt stron oznacza, że giną te treści, które można 
wypowiedzieć wyrazem twarzy, gestem czy kontak-
tem oczu, a które niejednokrotnie tak wiele znaczą.

W rozmowie telefonicznej mamy do czynienia  
z jednym tylko źródłem informacji — z głosem;  
i dlatego trzeba włożyć wiele wysiłku, by ta ko-
munikacja głosowa była możliwie bogata. Wymaga 
to od słuchającego wykorzystywania odpowied-
niej modulacji głosu, stosowania zmiennego tempa 
mówienia, wypowiadania pewnych treści głośno,  
a innych ciszej, a nawet stosowania krótkich przerw 
świadczących o naszej zadumie. Jedni te umiejętności 
mówienia, nie tylko słowami, ale i sposobem ich wy-
powiadania, mają wrodzone, inni muszą się ich uczyć  
— jest to na pewno jedna z cech indywidualnych czło-
wieka, ale jednocześnie cecha możliwa do wykształcenia.

Brak kontaktu wzrokowego z rozmówcą, nie-
możność dotknięcia jego ręki, niedostrzeganie reak-
cji na jego twarzy w odpowiedzi na to, co do niego 
mówimy — to nie tylko ograniczenie obustronne-
go kontaktu, to także dość duża przeszkoda w za-
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przyjaźnianiu się; to opóźnianie i utrudnianie tego 
zaprzyjaźniania się. Nie wystarczy uprzejmość, nie 
wystarczy dzielenie się naszą wiedzą czy doświad-
czeniem, trzeba jeszcze być przy rozmówcy blisko, 
otworzyć się na jego problemy, zrobić dla niego  
w sobie miejsce, nawiązać z nim przyjacielski kontakt.

Trzy lata służby w Internetowym Telefonie Zaufa-
nia (ITZ) pozwalają mi sądzić, że zaprzyjaźnianie się  
z osobami piszącymi jest dużo łatwiejsze, głębsze  
i trwalsze niż z rozmówcami dzwoniącymi do dyżurnych.

Wynika to z wielu różnic między tymi dwoma 
formami pomocy ludziom zagubionym, tracącym 
poczucie sensu i celu życia, niezdolnym do pokony-
wania przeszkód, zakompleksionym, uzależnionym 
czy nawet zaburzonym psychicznie.

W ITZ obie strony mają czas na przemyślenie 
zarówno treści otrzymywanych, jak i swoich odpo-
wiedzi. Najczęściej kontakty są znacznie bardziej 
długotrwałe i przez cały czas ich trwania można 
wracać i nawiązywać do tego, co już było. 

Dostępność nas — czyli osób służących w ITZ 
— jest wielogodzinna, a nasza szybkość reagowania 
na otrzymywane maile ma dla piszących je ogromne 
znaczenie, bo przekonuje, że osoba pisząca jest dla 
nas ważna. W miarę trwania korespondencji między 
tymi samymi dwoma osobami stopień wzajemnego 
poznawania się bardzo szybko wzrasta i nawiązuje 
się więź, którą można nawet czasami porównywać 
do rodzinnej.

Zjawisko takie zdarza się również w typowym 
telefonie zaufania, ale wymaga to dużych starań tra-
fienia na dyżur kogoś, z kim już się rozmawiało, a ten 
dyżur rzadko wypada wtedy, gdy rozmowa dzwonią-
cemu jest bardzo potrzebna, bo już…, bo teraz…!

W obu formach pomagania służba w TZ wyma-
ga przede wszystkim empatii. Empatii nie można 
rozumieć jako przeżywania takich samych stanów 
emocjonalnych, jakie przeżywa drugi człowiek. Jest 
to i niemożliwe, i niepotrzebne. Natomiast potrzeb-
nym jest wytworzenie trafnych wyobrażeń na temat 
tego, co się dzieje we wnętrzu drugiego człowieka. 
Wymaga to zarówno zrozumienia stanu emocjonal-
nego drugiej osoby (element poznawczy), jak i wraż-
liwości na uczucia innych oraz zdolności uczestni-
czenia w cudzych emocjach (element emocjonalny). 

Zgodnie z opinią większości psychologów 
empatię można rozwijać, można ją udoskonalać  
i pogłębiać, czemu niewątpliwie sprzyja zarówno te-
lefoniczne doświadczenie, jak i emocjonalne zaanga-
żowanie się w ten rodzaj pomocy ludziom.

W przypadku kontaktu mailowego wzbudzenie 
w sobie empatii jest dużo łatwiejsze, bo wszystko, 
co ją może zdeformować, można wyjaśnić stawiany-
mi pytaniami czy uwagami.

Łatwiej jest też okazywać piszącemu sympatię  
i zatroskanie wypisywanymi problemami, łatwiej za-
akceptować inność osoby piszącej, jej wady i zalety, 
tym bardziej, że występujące na początku kontak-

tu różnice w myśleniu i hierarchiach wartości oraz 
ważności często w trakcie korespondowania ze 
sobą znacznie się zmniejszają. Zaprzyjaźnianie się 
obu stron dokonuje się podczas całego kontaktu, 
który w przypadku ITZ może trwać bardzo długo  
i coraz bardziej zbliżać do siebie. To zbliżanie się do 
siebie pomagającego i potrzebującego pomocy i wy-
maga przestrzegania kilku podstawowych zasad. 

Najważniejsze z nich to:
— już na samym początku powinniśmy rozmówcę 

czy piszącego obdarować swoim czasem, dać 
mu świadomość, że nie stawiamy mu żadnych li-
mitów i ograniczeń, że on ma prawo decydować 
o tym, jak długo będzie trwać nasza rozmowa 
czy korespondencja;

— musimy przez cały czas trwania kontaktu oka-
zywać swoją uwagę rozumianą jako naszą dys-
pozycyjność i otwartość na przedstawiane pro-
blemy. Oczekujący od nas pomocy powinien być 
przekonany, że jego problemy są dla nas ważne  
i że naprawdę chcemy pomóc w ich rozwiązaniu;

— rozmówcy i piszącemu należy się nasz szacunek 
oraz prawo do zachowania własnej tożsamości 
oraz niezależności. Szacunek oznacza, że nie 
lekceważymy żadnego przedstawionego proble-
mu i nie uzurpujemy sobie autorstwa rozwiąza-
nia tego problemu;

— rozmówców i autorów maili należy zaakceptować 
takimi, jakimi są, bez oceniania i bez krytykowa-
nia. Nie oznacza to zgadzania się z przestawiany-
mi przez nich poglądami czy hierarchią wartości, 
szczególnie gdy stoją one w sprzeczności z ogólnie 
przyjętymi normami moralnymi. Należy wyrazić 
swoje odmienne zdanie, pozostawiając jednak roz-
mówcy takie samo prawo do wygłaszania swojego;

— w oczekującym naszego wsparcia cały czas mu-
simy widzieć człowieka, a więc istotę, która 
przeżywa sukcesy i porażki, szuka i błądzi, ma 
rozterki i wątpliwości. Nie powinniśmy okazy-
wać swojego zdziwienia, gdy uważamy, iż mając 
bardzo wiele — jeszcze narzeka i nie chce wy-
konać nawet minimalnego wysiłku w kierunku 
pożądanej zmiany, a przedstawiane problemy 
mogą się nam wydawać bardzo proste;

— zarówno podczas całej rozmowy, jak i całego 
mailowania powinny z nas emanować ciepło, 
życzliwość, spokój i opanowanie świadczące 
nie tylko o naszej sympatii, ale i zaangażowaniu  
w rozwiązywanie przedstawianych problemów, 
co też jest łatwiejsze do okazywania w ITZ;

— nie powinniśmy szafować wyrażeniem „rozumiem 
cię”, bo to bardzo rzadko jest prawdą. Zastępuj-
my je zapewnieniem, że będziemy się starać zro-
zumieć zarówno przedstawiane w rozmowie czy 
mailu problemy, jak i emocje im towarzyszące.
Pełniąc telefoniczne dyżury czy odpisując na otrzy-

mywane maile, powinniśmy mieć świadomość, że mo-
żemy się zetknąć z wszystkim, co ludzkie, od prozy 
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życia codziennego po trudne i wielkie problemy egzy-
stencjalne. Możemy stanąć przed koniecznością zmie-
rzenia się z dużym ludzkim nieszczęściem, ale również 
możemy w słuchawce usłyszeć bunt przeciw otacza-
jącemu światu. W Telefonie Zaufania mogą szukać 
wsparcia zarówno pogrążeni w rozpaczy z powodu 
straty kogoś bliskiego, jak i ubolewający nad panoszącą 
się wokół niesprawiedliwością, przemocą, nieuczci-
wością, korupcją czy utratą autorytetów. Wszystkich 
musimy obdarzać naszą przyjaźnią i empatią, pamięta-
jąc, że nie do nas należy ocenianie ważności problemu, 
gdyż nie dysponujemy żadną obiektywną skalą w tym 
zakresie, bo ważne jest tylko subiektywne odczucie 
dzwoniącego czy piszącego i jego nadzieja, że właśnie 
my możemy mu pomóc udźwignąć coś, co dla niego 
samego stało się zbyt ciężkie.

Obdarzając potrzebujących naszą przyjaźnią 
musimy pamiętać, że:
1.  Nie musimy i nie powinniśmy za nikogo rozwią-

zywać jego problemu, nawet wtedy gdy wydaje 
się on czarno-biały, a sposób rozwiązania prosty.

2. Nie mamy podstaw (a nawet prawa) sądzić, że 
od naszej rozmowy może zależeć los dzwonią-

cego, dlatego nie powinniśmy obciążać się odpo-
wiedzialnością za poruszane problemy.

3. Nie możemy wątpić w sens naszej służby gdy:
— zamiast wołania o pomoc usłyszymy czy 

przeczytamy głupie żarty czy obraźliwe sło-
wa (bardzo rzadkie w ITZ);

— rozmowa lub otrzymany mail będą długie, 
nudne i pozornie bez sensu;

— problem dzwoniącego czy piszącego będzie 
nas przerastał;

— zabraknie nam wiedzy, której oczekuje pi-
szący czy rozmówca.

Ten ostatni problem w znacznie mniejszym stop-
niu występuje w ITZ, bo najczęściej możemy przed 
odpowiedzią potrzebną wiedzę zdobyć i poprzeć ją 
odpowiednio opracowanymi załącznikami, mający-
mi bardzo dużą wartość.

Na zakończenie tych rozważań muszę się po-
dzielić swoim mocnym przekonaniem, że w czasach 
bardzo wyraźnego deficytu prawdziwej przyjaźni w 
realnych stosunkach międzyludzkich — ta, z którą 
mamy do czynienia w telefonicznej pomocy, jest 
(czy chociaż bywa) Przyjaźnią przez duże P.

Wypalenie zawodowe  
— osobowościowe uwarunkowania

dr Wiesława Okła

Dlaczego niektórzy nigdy nie wypalają się w 
swojej pracy?

Wypalenie zawodowe dotyka najczęściej osób 
pracujących w zawodach społecznych, pracujących 
z ludźmi i dla ludzi. Przedstawicieli takich zawodów, 
jak nauczyciele, pracownicy służby zdrowia, psycho-
logowie, pedagodzy, doradcy, pracownicy socjal-
ni. Są to zawody, w których ważną rolę odgrywają 
umiejętności i postawy prospołeczne oraz odpo-
wiednie cechy osobowości pracowników. 

Wypalenie sił zawodowych opisywane jest jako 
ujawniający się, powoli lub nagle, stan wyczerpania 
fizycznego, uczuciowego, duchowego w toku wy-
konywanej pracy. Zazwyczaj rozpoczyna się poczu-
ciem rozczarowania i utraty żywionych oczekiwań 
związanych z pracą i ma bezpośredni związek z po-
dejmowaniem nieskutecznych prób radzenia sobie 
ze stresem zawodowym. Jest przejawem napięcia 
wywołanego rozbieżnościami między oczekiwa-

niami jednostki co do możliwości realizacji planów 
i zamierzeń zawodowych a trudnymi warunkami 
pracy. To proces przechodzenia od zaangażowania 
do wyczerpania. Często ujawnia się jako opór przed 
codziennym pójściem do pracy, jako chroniczne 
poczucie zmęczenia, utrata pozytywnych uczuć do 
klientów, a także uczucie niezadowolenia z samego 
siebie, któremu towarzyszy wzrost skarg na złe sa-
mopoczucie fizyczne i psychiczne. Narastanie obja-
wów wypalenia można opisać jako przechodzenie 
od entuzjazmu, przez deficyt zaangażowania, aż do 
kwestionowania sensu i wartości swojej pracy. Jest 
bolesnym uświadomieniem sobie, że wyczerpały się 
już siły, że nie jest się w stanie już więcej pracować  
i pomagać innym.

 Obecnie dość zgodnie przyjmuje się, że wy-
palenie nie jest prostą reakcją na stres związany  
z wykonywaną pracą, ale jest specyficznym rodzajem 
odpowiedzi całego organizmu na działanie stresora, 
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czą zdanie za kogoś, myślą o wielu rzeczach i zada-
niach równocześnie — słowem uważają się za nieza-
stąpionych. Pomimo wielu obowiązków, podejmują 
się następnych zadań w przekonaniu, że nikt inny nie 
zrobi tego lepiej. Obce jest im poczucie zrelaksowa-
nia, żyją w ciągłym napięciu i są pochłonięte stałym 
działaniem, często nie dostrzegają braku rezultatu 
swojej chaotycznej aktywności. Trudno im zaakcep-
tować własne ograniczenia, a każde niepowodzenie 
dotyka je boleśnie. W tej sytuacji wysokie ryzyko 
wypalenia jest prostą konsekwencją sposobu funk-
cjonowania.

 Osoby z wzorcem zachowania B w mniejszym 
stopniu narażone są na pojawienie się objawów 
wypalenia, gdyż ich zachowanie charakteryzuje się 
większą rozwagą, większą refleksyjnością i systema-
tycznością. Mają więcej cierpliwości w oczekiwaniu 
na rezultaty swoich działań. Bardziej też dopuszczają 
możliwość zarówno sukcesu, jak i porażki przy wy-
konywaniu swoich działań.

Zdaniem Pines (1994), bardziej na wypalenie za-
wodowe narażone są osoby, dla których praca jest 
tak dalece ważna, że zupełnie zapominają o innych 
ważnych potrzebach, w tym towarzyskich, przyja-
cielskich, również duchowych i religijnych. 

Teoria poczucia koherencji  
A. Antonowskiego

Amerykański psycholog A. Antonowski w swo-
jej książce Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić 
sobie ze stresem i nie zachorować uzasadnia pogląd, 
że radzenie sobie z trudami życia zależy głównie od 
tego, jak człowiek odbiera i interpretuje zdarzenia 
otaczającego świata. Czy odbiera je jako zrozumiałe, 
sterowalne i sensowne. Te ogólne zasoby odporno-
ściowe jednostki nazwał poczuciem koherencji. Po-
czucie zrozumiałości sprawia, że osoba ma dużą go-
towość poznawczą do porządkowania i wyjaśniania 
napływających informacji (ze świata zewnętrznego 
i wewnętrznego) niezależnie od stopnia ich złożo-
ności i nieprzewidywalności. Poczucie zaradności 
pozwala osobie spostrzegać dostępne jej zasoby 
własne lub znajdujące się w otoczeniu, w ludziach, 
religii, kulturze jako wystarczające, by sprostać sytu-
acji, w jakiej się znalazła, a w przypadku porażki po-
trafi działać w sposób zorganizowany bez popadania 
w panikę i rozpacz. Poczucie sensowności wyraża 
zaś stopień, w jakim człowiek czuje, że życie ma 
sens, pojawiające się problemy potrafi spostrzegać 
jako warte wysiłku, a w przypadku niepowodze-
nia zobaczyć w nich nowe szanse i sens, nadać im 
znaczenie i wytrwale zmierzać do ich rozwiązania 
Poczucie sensu życia jest siłą motywującą i odzwier-
ciedlającą poziom podmiotowego zaangażowania  
w realizację podejmowanych działań.

Taki sposób spostrzegania świata ma dla każdej 
osoby charakter względnie trwały i kształtuje się  

ujawniającej się w wielu obszarach jej funkcjonowa-
nia (Sęk H. 1994, Heszen-Niejodek I. 1991). Waż-
ne dwa słowa definicji to, że jest to reakcja całego 
organizmu na poziomie biologicznym, psychicznym 
i duchowym oraz że skutki wypalenia sił ujawniają 
się w wielu obszarach funkcjonowania danej osoby. 
Najczęściej wyróżnia się takie elementy struktural-
ne wypalenia sił, jak obniżenie zdolności kontroli 
emocjonalnej, utrata podmiotowego zaangażowania  
w wykonywaną pracę, poczucie obniżonej efektyw-
ności podejmowanych działań, zawężenie kontaktów 
z innymi ludźmi oraz poczucie zmęczenia fizycznego.

Zjawisko wypalenia zawodowego, będąc struk-
turalnie zróżnicowanym, powstaje i rozwija się  
w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych 
związanych z warunkami i wymaganiami pracy oraz 
czynników wewnętrznych uwarunkowanych dyspo-
zycjami osobowościowymi osoby wykonującej czyn-
ności zawodowe (Bańka A. 1992, Sęk H. 1994, Okła 
W., Steuden S. 1998). 

Mówiąc o czynnikach zewnętrznych, związa-
nych z wykonywaną pracą, zazwyczaj zwraca się 
uwagę na warunki i sposób organizacji pracy, zakres 
obowiązków i przywilejów pracownika, poczucie 
wspólnotowości i dostępność koleżeńskiego wspar-
cia. Przyczyn wypalenia zawodowego upatruje się 
w niesprzyjających warunkach pracy i opisuje jako 
proces tracenia ogólnej kondycji psychofizycznej  
w następstwie pracy w warunkach nadmiernego 
przeciążenia. Konsekwencje pracy w takich warun-
kach zazwyczaj ujawniają się w wielu obszarach oso-
bowości pracowników.

Skoro pojawienie się zespołu objawów wypale-
nia sił zawodowych obejmuje wiele obszarów życia 
wewnętrznego pracownika, to zasadnym wydaje 
się pytanie: Dlaczego niektórzy z nich, mimo bardzo 
trudnych warunków pracy, ciągle są zapaleni i nie tracą 
zaangażowania? Inni, pracując w tych samych warun-
kach, czują się wyczerpani i wypaleni.

Z obserwacji zachowania różnych osób pod-
czas wykonywania obowiązków zawodowych wy-
nika, że podejmowana taka sama praca, nawet gdy 
przyświeca jej ten sam cel i motywacja, jest inaczej 
realizowana przez osoby o różnych dyspozycjach 
osobowościowych. Zależności te opisywane i wyja-
śniane są na gruncie niektórych teorii psychologicz-
nych. W myśl tych teorii sukces lub porażka w ogóle,  
a szczególnie w pracy zawodowej, mają istotny zwią-
zek z osobowościowym wyposażeniem pracownika. 
W niniejszym opracowaniu przedstawię kilka takich 
przykładów.

Ciekawej analizy wewnętrznych, osobowościo-
wych źródeł wypalenia dokonał Brocher (1980), 
odwołując się do wzorów zachowania A i B. Osoby  
z wzorcem zachowania A autor uważa za szczególnie 
podatne na wypalenie sił. Odznaczają się nadmierną 
i wymykającą się spod kontroli aktywnością, pracują 
pod ciągłą presja czasu, szybko mówią, jedzą, koń-
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w procesie uczenia i nabywania doświadczeń życio-
wych (Antonovsky A. 1995). Prognozując szanse po-
wodzenia zawodowego w obliczu nowych wyzwań 
należy oczekiwać, że osoby o wysokim poczuciu 
koherencji będą miały więcej szans na optymalne 
poradzenie sobie z czekającymi je trudnościami niż 
te, które dysponują takimi zdolnościami w niewy-
starczającym stopniu. 

 Z przeprowadzonych badań wynika, że osoby 
o wysokim poczuciu koherencji preferują aktywne 
strategie radzenia sobie, nie unikają konfrontacji  
z sytuacją stresową, stres nie dezorganizuje ich dzia-
łania, potrafią kontrolować emocje, postępując roz-
ważnie. Często w zmaganiu ze stresem korzystają 
ze wsparcia pochodzącego z ich systemu wartości. 
Optymistycznie interpretują sytuacje stresowe, 
oczekując pozytywnego ich rozwiązania. Dysponu-
jąc takimi cechami mają dość duże szanse na powo-
dzenie w rozwiązywaniu sytuacji decyzyjnie trud-
nych w miejscu pracy.

 Osoby o niskim poczuciu koherencji przeciw-
nie, stres dezorganizuje ich działanie, mają kłopoty 
z rozważnym postępowaniem, koncentrują się nie 
tyle na rozwiązywaniu trudności, ile na redukowaniu 
napięć emocjonalnych. W obliczu sytuacji trudnych 
często reagują negatywnymi emocjami skierowany-
mi do siebie, obwiniają siebie lub innych, rezygnują 
z wysiłku i często popadają w poczucie bezradności 
i bierności.

Charakterystyczny dla osoby sposób radzenia 
sobie ze stresem jest względnie trwałą dyspozycją 
osobowościową i jest nazywany stylem radzenia 
sobie. Rozpoznając u konkretnej osoby jej sposób 
radzenia sobie ze stresem, można przewidywać jej 
strategie decyzyjne i ich efekty (por. Heszen-Niejo-
dek I. 2000 czy 1991?, Okła W., Steuden S. 1998).

Teoria wielkiej piątki Costy i McCrae
Odwołując się do modelu osobowości Costy  

i McCrae wskazać można na pięć wymiarów osobo-
wości, których obecność i nasilenie w istotny sposób 
modyfikują zachowanie osoby w obliczu trudnych 
sytuacji. Do tych podstawowych wymiarów należą 
takie cechy, jak neurotyczność, ekstrawersja, otwar-
tość, ugodowość, sumienność. 

Z badań wynika, że większe szanse na sukces 
w zmaganiu się ze stresem zawodowym mają oso-
by o niskim poziomie neurotyzmu, ekstrawertywne 
(aktywne, towarzyskie, ze zdolnością do cieszenia 
się życiem), otwarte na doświadczenia (twórcze, 
o szerokich horyzontach, skłonne do poświęcania 
się, z dobrą tolerancją na stres, sumienne, zorgani-
zowane, obowiązkowe, odpowiedzialne, wytrwałe, 
ambitne, ugodowe, chętne do współpracy, gotowe 
do wybaczania, pogodnie usposobione (por. Oleś P. 
2003). Osoby wyposażone w takie cechy aktywnie 
dostosowują się do nowych, zmieniających się wa-

runków. To, co ich przybliża do sukcesu, to pozy-
tywne nastawienie do życia, które pozwala im inter-
pretować niepowodzenia jako coś, z czym można 
sobie poradzić, co jest przejściowe i odnosi się tylko 
do tej konkretnej sprawy.

Teoria wrodzonej (i wyuczonej)  
postawy optymizm-pesymizm  

według M. Seligmana 
Osoby, które mają mnóstwo energii pozytyw-

nej, która towarzyszy im względnie stale przez całe 
życie, nazywamy optymistami. Optymiści częściej 
uważają, że bardziej prawdopodobne są pozytyw-
ne konsekwencje ich działań i przewidują mniejsze 
prawdopodobieństwo straty. Mają dobrą samooce-
nę, poczucie własnej wartości, spostrzegają siebie  
i otoczenie w pozytywny sposób, dobrze funkcjonu-
ją społecznie. Porażka nie dezorganizuje ich myśle-
nia, stanu emocji i działania. Często znajdują pozy-
tywne rozwiązania dla pojawiających się trudności. 

Pesymiści zaś mają zgubny sposób tłumaczenia 
sobie i swoich niepowodzeń jako katastrofy, trud-
ności spostrzegają jako stałe i przekraczające ich 
możliwości poradzenia sobie. Ośmiokrotnie częściej 
niż optymiści zapadają na depresję i inne zaburzenia 
emocjonalne. Ich poziom wykonywania zadań w sy-
tuacji stresu jest dużo gorszy niż wynikałoby to z ich 
uzdolnień (Seligman M. 1996).

Optymista potrafi nawet z porażki wypro-
wadzić pozytywne wnioski, akceptując zarówno 
najlepszy, jak i najgorszy wynik swojego działa-
nia. Pozytywne myślenie uruchamia mechanizm 
samospełniającej się przepowiedni, polegający na 
tym, że wierząc w to, iż coś się stanie, zwiększamy 
szansę zaistnienia takiej sytuacji. Do takich osób na-
leżał zapewne Thomas Edison, który zanim wyna-
lazł żarówkę, podjął dwa tysiące nieudanych prób, 
a po dokonaniu odkrycia powiedział, że tamte dwa 
tysiące prób to nie były porażki, po prostu znalazł 
dwa tysiące sposobów, jak nie wynaleźć żarówki. 
Porażki mają bowiem i taką rolę, że przybliżają 
nas do osiągnięcia sukcesu, pokazując, że sposób,  
w jaki chcieliśmy osiągnąć cel, był nie do końca wła-
ściwy i trzeba podjąć nowe próby. 

Poczucie umiejscowienia kontroli  
(wewnątrz- i zewnątrzsterowność)  

według J. Rottera
Według Rottera każda osoba tworzy w toku ży-

cia własny zespół przekonań dotyczący możliwości 
sprawowania kontroli poznawczej i behawioralnej 
nad zdarzeniami, który określany jest jako poczucie 
kontroli, jako głębokie przeświadczenie, że ma się 
wpływ na to, co przydarza się w życiu. 

Poczucie umiejscowienia kontroli jest indywi-
dualną właściwością jednostki, nabytą w rezultacie 
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duchowa nieustannie w swoich decyzjach odwołuje 
się do świata uznawanych wartości i w oparciu o nie 
ustala sens swojego życia w ogóle oraz szczegółowe 
obszary aktywności zawodowej.

Refleksja nad znaczeniem i wartością podejmo-
wanych zobowiązań zawodowych jest równocze-
śnie poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie o sens  
i wartość własnego życia. Jest to pytanie kluczowe dla 
egzystencji człowieka. Ważne jest, w czym upatruje 
sens własnego życia, jaką ma hierarchię uznawanych 
wartości, co daje siłę i motywację do działania. Od 
udzielonej odpowiedzi zależy poziom zaangażowania 
i satysfakcja z realizowanych zadań. Na tej podstawie 
można zrozumieć: skąd matka bierze siły, by opie-
kować się dzieckiem, mimo nieprzespanych nocy; 
dlaczego lekarz odpowiedzialny za zdrowie chorego 
nie ustaje w poszukiwaniu najlepszej dla niego terapii; 
dlaczego osoba wrażliwa na niedolę bliźniego poświę-
ca swój wolny czas na pracę w stowarzyszeniach, in-
stytucjach pomocowych. To właśnie przekonanie, że 
służenie drugiemu człowiekowi jest wysoko cenioną 
wartością, stanowi siłę motywującą do działania, nie-
zależnie od stopnia trudności realizowanego zadania. 

 Ryzyko wypalenia sił staje się coraz mniejsze, 
gdy odnosimy motywy swojego działania nie tylko 
do tego, co pożytecznego chcę zrobić, ale i w imię cze-
go to czynię?

 To właśnie odnoszenie sensu własnego życia do 
sfery duchowej pozwala odpowiedzieć na pytanie  
w imię czego znoszę trudy życia? Tak można zrozu-
mieć aktywną i ofiarną postawę Matki Teresy z Kal-
kuty czy heroizm postawy Jana Pawła II w poświę-
caniu swojego życia na służbę człowiekowi. Heroizm 
tej służebnej postawy bierze się z ewangelicznego 
rozumienia miłości bliźniego, która każe zapomnieć  
o sobie, a skupić się na potrzebach drugiego człowie-
ka. A wszystko w imię tej Miłości, która nadaje sens, 
daje siły i pozwala trwać na raz wybranej drodze. 

 I na koniec, pisząc te słowa przy okazji jubile-
uszu 50 lat działalności Gdańskiego Telefonu Zaufa-
nia, chcę wyrazić mój szacunek i uznanie dla Pani 
Profesor Grażyny Świąteckiej i wszystkich pracow-
ników zaangażowanych w niesienie pomocy oso-
bom potrzebującym. Pół wieku temu Pani Profesor 
podjęła się tej nowej, trudnej i niepewnej pracy,  
i nie ustaje w swej samarytańskiej posłudze do dziś. 
Dlaczego się nie wypaliła, a ciągle jeszcze zapala in-
nych do pomagania? Jej zaangażowanie nie słabnie, 
mimo działania czasu biologicznego, zajęć zawodo-
wych i osobistych. Jestem przekonana, że dla Pani 
Profesor służba człowiekowi jest wartością najwyżej 
umieszczoną w hierarchii potrzeb i ona najskutecz-
niej zabezpiecza przed wypaleniem. Ludzie zapaleni 
do pracy, w której widzą wartość „po co” i „w imię 
czego” nigdy się nie wypalają, mimo przeciwności 
losu i niesprzyjających okoliczności.

Piśmiennictwo dostępne w Redakcji Naszej Gazety.

doświadczeń życiowych, i ma charakter subiektyw-
ny. W procesie uczenia się osoba zyskuje wiedzę  
o negatywnych i pozytywnych efektach swoje-
go działania. Wskutek kolejnych działań wytwarza 
trwałe, zgeneralizowane oczekiwanie dotyczące lo-
kalizacji kontroli wzmocnień. Gdy rezultaty działania 
spostrzegane są przez osobę jako wynik jej umiejęt-
ności i stałych dyspozycji osobowościowych, mówi-
my o wewnętrznym poczuciu kontroli. Gdy zaś wy-
niki działania spostrzegane są jako sterowane przez 
czynniki zewnętrzne, np.  inne osoby, przypadek czy 
los, mówimy o zewnętrznym poczuciu kontroli. 

Osoby o wewnętrznym poczuciu kontroli mają 
przekonanie o możliwości kontrolowania własne-
go zachowania oraz wydarzeń dziejących się wokół 
nich. Dzięki wierze w swoje zdolności wpływania na 
bieg wydarzeń mają wysoki poziom aspiracji i ocze-
kiwania na sukces. Akceptują wyższy poziom ryzy-
ka. Mają kontrolę nad swoim życiem emocjonalnym 
oraz postępowaniem. Opisywani są jako ambitni, 
niezależni, pomysłowi, skuteczni.

Zewnętrzne umiejscowienie kontroli dotyczy 
osób, które odpowiedzialność za rezultaty wła-
snych działań przypisują w dużej mierze czynnikom 
zewnętrznym. Nie dostrzegają dostatecznej moż-
liwości wpływania na rzeczywistość i w rezulta-
cie podporządkowują się otoczeniu. Mają kłopoty  
z braniem odpowiedzialności za swoje postępowa-
nie. Mogą działać sprawnie, korzystając z wytycz-
nych ustalonych przez inne osoby i będąc zarządza-
nymi przez innych. W sytuacjach trudnych często 
stosują zachowania obronne o charakterze unikania 
i zaprzeczania (Maciuszek J. 2002).

Poczucie umiejscowienia kontroli, będąc względ-
nie stałą cechą osobowości, może być traktowane 
jako kolejny prognostyk radzenia sobie z trudno-
ściami w sytuacjach decyzyjnych. Przewaga jednej  
z tych dwóch tendencji decydować będzie o tym, czy 
osoba będzie wierzyła w siebie i swoje możliwości 
poradzenia sobie, czy też będzie raczej oczekiwała 
na pomoc i wsparcie innych osób lub okoliczności. 

*
Nie zawsze złe warunki pracy i nadmierna liczba 

obowiązków muszą skutkować utratą zaangażowa-
nia. Przy podejmowaniu decyzji zawodowych istot-
ne znaczenie ma rodzaj i intensywność potrzeb oraz 
poczucie wartości celu, który chce się osiągnąć. To, 
czy pojawią się pojedyncze symptomy, czy pełno-
objawowy zespół wypalenia zawodowego, zależy  
w dużym stopniu od tego, jakimi cechami osobowo-
ści dysponuje pracownik. Cechy osobowości mogą 
pełnić funkcję czynnika ochraniającego osobę przed 
doświadczaniem deficytu czy braku sensu podejmo-
wanych działań, a tym samym zabezpieczać przed 
ujawnianiem się różnych objawów nieprzystosowa-
nia zawodowego. Człowiek jako istota biopsycho-
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Dlaczego Telefon Zaufania  
zamiast wizyty u psychiatry?

dr n. med. Barbara Sęp-Kowalikowa

Wprowadzenie
Cierpienie psychiczne należy do najdotkliwszych 

przeżyć ludzkich, ale bardzo często nie jest postrze-
gane jako choroba, a człowiek jest przecież jedno-
ścią psychofizyczną. 

Powiedzenie tego, co się czuje, jest ogromną po-
trzebą. Telefon zaufania przez fakt, że mówi się do 
osoby anonimowej, jest dla dzwoniącego kontaktem 
bezpiecznym. Nikt nie spisuje danych osobowych, 
adresu, peselu itp. Jest pewność, że nie użyje się 
tych danych. Życzliwy głos, pytający, w czym może 
pomóc i to właśnie w momencie, kiedy osoba dzwo-
niąca chce się z kimś skomunikować bez czekania 
tygodniami w kolejce. Pojawia się chęć, by zwie-
rzyć się z tego, co niepokoi, gnębi i wręcz utrudnia 
normalne funkcjonowanie. Niejednokrotnie własne 
myśli przerażają samego dzwoniącego. Boi się o tym 
mówić. Próby mówienia otoczeniu spotykają się  
z niezrozumieniem i krytycznymi uwagami typu „nie 
opowiadaj głupstw”, „zajmij się czymś sensownym”. 
Uwagi typu, aby udał się do psychiatry są odrzuca-
ne z powodu sposobu przekazania takiej propozycji, 
braku zaufania i lęku przed chorobami psychicznymi. 

Przeżycia chorego cechuje niezrozumienie oto-
czenia. Przyznanie się do chodzenia do psychiatry 
wyzwala obawy przed napiętnowaniem, nierównym 
traktowaniem i wykluczeniem. Negatywne uprze-
dzenia i stereotypy nie pozwalają na otwarcie się. 
Fakt podjęcia leczenia negatywnie naznacza osobę, 
naraża na społeczny ostracyzm i praktycznie elimi-
nuje z rynku pracy i zawodowej kariery. Spotkałam 
się wielokrotnie z faktem, że wydanie zwolnienia le-
karskiego z poradni zdrowia psychicznego, z moją 
pieczątką jako psychiatry, było powodem zwolnienia 
z pracy. 

W społeczeństwie tkwi negatywny wizerunek 
psychiatrii i psychiatrów. Obserwuje się epatowa-
nie terminami psychiatrycznymi jako inwektywami  
w mediach i wśród elit politycznych. 

Uważa się, że choroby psychiczne są nieuleczal-
ne, a szpital psychiatryczny jest zamykaniem chorych 
w azylach bez klamek. Chorzy psychicznie są nie-
zrozumiani i wręcz napiętnowani (varius — wariat). 
Według stereotypu chorego osoby chore psychicz-
nie postrzega się jako osoby zagrażające otoczeniu  

i nie nadające się do życia w społeczeństwie. Nie ma 
wiedzy o zmianach w postępowaniu z chorym psy-
chicznie i leczeniu psychiatrycznym. 

Funkcje psychiczne człowieka stanowią po-
most pomiędzy podejściem ściśle biologicznym, jak  
w medycynie, a psychologicznym i socjologicznym. 
Poznanie funkcji mózgu odbywa się dzięki nowym 
metodom badawczym, m.in. poprzez metody neu-
robiologiczne. Są nowe metody terapeutyczne  
— psychofarmakologiczne i psychoterapeutyczne. 

Najczęstsze problemy psychopatologiczne 
osób zgłaszających się  
do telefonu zaufania

Na pierwszym miejscu trzeba wymienić zabu-
rzenia depresyjne — znane od czasów jak istnieje 
myśl ludzka — a obecnie jeden z głównych proble-
mów medycznych, które dotyczą zresztą wszystkich 
chorych psychicznie. Na kolejnym miejscu wymienić 
trzeba spokrewnione z depresją zaburzenia lękowe. 
Wybitny polski psychiatra Antoni Kępiński uważał, 
że najważniejszym celem psychiatry jest wyciszyć 
lęk pacjenta, a najważniejszym lekiem jest słowo 
psychiatry. 

Wzrost zachorowań na zaburzenia depresyjne  
i lękowe wiąże się z wydłużeniem średniego okresu 
życia, nawet o 30 lat. W Polsce ocenia się, że ludzie 
powyżej 65. roku życia stanowią 15% populacji. 
Poza tym w ostatnich latach obserwuje się częstsze 
występowanie depresji i zaburzeń lękowych u ludzi 
młodych, na co składają się środowiskowe czynni-
ki patogenne, takie jak osamotnienie, izolacja, brak 
poczucia bezpieczeństwa, trudności ekonomiczne, 
brak nadziei na stabilną pracę, narastające przeko-
nanie, że jednostka nie ma wpływu na zmiany. Brak 
perspektywicznego poczucia ekonomicznego jest 
ważnym czynnikiem patogennym. Znaczenie ma 
również zażywanie leków depresjogennych (m.in. 
leki hipotensyjne, antywirusowe, hormony i wiele 
innych). 

Poza zaburzeniami lękowymi depresji często to-
warzyszy nadużywanie alkoholu, traktowane zresz-
tą przez pacjentów jako możliwość wyciszenia do-
legliwości. Poza tym zaburzenia depresyjno-lękowe 
współwystępują z chorobami somatycznymi, takimi 
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jak choroby układu krążenia, układu nerwowego, 
zaburzenia endokrynne i cukrzyca. 

Zaburzenia depresyjne stanowią problem me-
dyczny o charakterze cywilizacyjnym i globalnym. 
W Polsce problem ten dotyczy kilkuset tysięcy osób 
rocznie. Co piąty człowiek bywa w ciągu życia do-
tknięty depresją, która stanowi czwartą pozycję 
wśród chorób będących zagrożeniem cywilizacyj-
nym. Prognozy zdrowotne przewidują, że w naj-
bliższych latach będzie to druga przyczyna niepełno-
sprawności (po zaburzeniach krążenia) na świecie. 
Przewlekły i nawracający przebieg choroby wpływa 
negatywnie na funkcjonowanie zawodowe, stanowi 
trwałe ryzyko niezdolności do pracy i przedwcze-
snej umieralności z powodu samobójstw.

Ponad 50% depresji pozostaje niezauważonych. 
Powodem jest tendencja do doświadczania i komu-
nikowania złego samopoczucia psychicznego po-
przez objawy somatyczne i przez szukanie pomocy 
i leczenie tych objawów. Somatyzacja czyni z zabu-
rzeń depresyjnych problem nie tylko psychiatryczny, 
ale ogólnolekarski. Uważa się, że 20–30% chorych 
depresyjnych leczy się u lekarzy ogólnych, a tylko 
8–12% u psychiatrów. 

Depresja jest chorobą całego ustroju. Przeżycia 
psychologiczne, traumatyczne, a więc stres, wywo-
łują odpowiedź psychosomatyczną osi stresowej. 
Dochodzi do wzrostu poziomu hormonów streso-
wych — kortykoliberyny, ACTH, kortyzolu. Nad-
czynność współczulno-adrenergiczna stanowi czyn-
nik ryzyka chorób serca i innych.

Współistniejące z depresją zaburzenia lękowe 
stanowią reakcje adaptacyjne. Lęk może być czyn-
nikiem mobilizującym albo destrukcyjnym. W zabu-
rzeniach depresyjno-lękowych zamiast normalnej 
reakcji dostosowującej dochodzi do utraty kontroli 
nad reakcją adaptacyjną i powstaje lęk patologiczny. 
Zaburzenia lękowe dotyczą również zaburzeń psy-
chotycznych typu schizofrenia. Lęk jest najczęstszą 
przyczyną szukania pomocy.

Przyczyny niskiej rozpoznawalności zaburzeń 
depresyjnych i lękowych to niemożność dostrzeże-
nia ich u siebie i sygnalizowania objawów depresji, 
odnoszenie dolegliwości do zaburzeń somatycz-

nych. Negatywne uprzedzenia i stereotypy doty-
czące chorób psychicznych i stygmatyzacja, związa-
na z zaburzeniami psychicznymi, a więc lęk przed 
etykietką chorego psychicznie, to ważne przyczyny 
obaw, by nie być włączonym do osób chorych psy-
chicznie. 

W społeczeństwie jest mała wiedza, że dolegli-
wości psychiczne są chorobą. 

Rola telefonu zaufania
Rola telefonu zaufania (TZ) polega na wzmoc-

nieniu poczucia bezpieczeństwa przez cierpliwe wy-
słuchanie dzwoniącego i okazanie zrozumienia, poza 
tym ułatwienie odreagowania przykrych emocji 
przez „wygadanie i wypłakanie”. Dalej wyjaśnienie 
przez dyżurującego chorobowej natury objawów  
i udzielenie informacji, gdzie można się zgłosić po 
pomoc — po wyrażeniu przez chorego zgody. 

Trzeba pamiętać, że rozmowa z dzwoniącym 
jest telefoniczną psychoterapią. Życzliwość brzmią-
ca w głosie i zrozumienie problemów dzwoniącego 
są czynnikami leczącymi. 

Terapia psychiatryczna uległa w ostatnich dzie-
sięcioleciach ogromnej zmianie. Są nowe leki antyp-
sychotyczne i antydepresyjne, i możliwości lecze-
nia psychofarmakologicznego stale się poszerzają. 
Zmiany dotyczą również postępowania psychote-
rapeutycznego. Tworzone w oddziałach szpitalnych 
społeczności terapeutyczne stwarzają możliwości 
dalszych kontaktów między pacjentami po opusz-
czeniu szpitala. 

Uchwalony w 2008 roku przez Sejm RP Naro-
dowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego do 
dzisiejszego dnia nie doczekał się niestety wdrożenia. 
Pogłębia się zapaść możliwości udzielania pomocy 
psychologiczno-psychiatrycznej, podczas gdy coraz 
więcej ludzi jej potrzebuje i szuka wsparcia. Zwięk-
sza się też udział młodzieży szukającej pomocy, która 
ma kłopoty i zaburzenia związane z agresywnym za-
chowaniem, odżywianiem i tłumieniem negatywnych 
emocji. Coraz większe są zaburzenia więzi społecz-
nych, obojętność i brak wsparcia ze strony społe-
czeństwa. System opieki nie odpowiada potrzebom.

„Miłość strachu nie zna i jest śmiała”
Cyprian Kamil Norwid

„Nie ma takiej sytauacji, w której by jeszcze 
miłość nie miała czegoś do powiedzenia”

Karol Stefan Wyszyński
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Byłam anorektyczką
Zwierzenia Magdy po wyzdrowieniu z anoreksji  

nawiązujące do drukowanej w numerach 49 i 50 „Naszej Gazety”  
jej korespondencji jako anorektyczki  

z Anonimową Przyjaciółką Internetowego Telefonu Zaufania

Odkąd zachorowałam na anoreksję, postrzega-
łam świat zupełnie inaczej. Dziwne, jak mało o nim 
wiedziałam. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, 
że życie jest tak naprawdę tylko jedno i gdyby się 
nad tym zastanowić, to wcale nie jest takie długie…  
W tamtym okresie nie byłam sobą. Sterowała mną 
niewidzialna siła, którą sama stworzyłam i której po-
zwoliłam zapanować nad swoim ciałem. Pamiętam, 
jak wielką uwagę zwracałam na ilość spożywanych 
kalorii. Tabele kaloryczne miałam wykute niemalże 
na pamięć, podobnie listę produktów, które mogę 
lub których nie mogę jeść. Granica codziennego 
spożycia kalorii stawała się coraz to mniejsza, a ja 
wraz z tym spadkiem czułam się gorzej i gorzej… 
Nie było poranka bez zawrotów głowy; nie było 
dnia, żeby nie piekły mnie mięśnie z powodu braku 
wartości odżywczych; nie było nocy, żebym nie śniła 
o tym, że jem coś „zakazanego” — czego następ-
stwem były wyrzuty sumienia następnego dnia. Czu-
łam, jak moje serce słabnie, jak wolno bije… Wtedy 
nie zdawałam sobie sprawy, że w każdej chwili może 
stanąć. Czułam silną potrzebę robienia sobie setek 
zdjęć w tej najlepszej, a zarazem nigdy niewystar-
czająco dobrej perspektywie, następnie usuwania 
ich i robienie kolejnej sesji… Z czasem poranki, za-
miast rozpoczynać od zjedzenia czegoś pożywnego, 
zaczynałam od robienia sobie kilkunastu zdjęć. Wolę 
nie kalkulować, jak dużo czasu na to poświęciłam.

Siedemdziesiąt pięć lat — tyle żyje przeciętny 
Polak. Czyli około 27 000 dni, prawie 4 000 tygodni, 
900 miesięcy… Czy w takiej odsłonie życie nie wy-
daje się o wiele bardziej cenne? Kiedyś nie potrafi-
łam tego docenić, balansując na granicy życia i śmier-
ci. Pewnego dnia postanowiłam poszukać pomocy. 
Chociaż użycie tego słowa jest jednak niewłaściwe, 
gdyż najzwyczajniej pomocy wtedy nie chciałam. 
Bardziej była to chęć zwrócenia na siebie uwagi czy 
potrzeba rozmowy. W Internecie znalazłam e-ma-
il do „Anonimowego Przyjaciela”. Nie pokładając 
dużych nadziei w tym, że w ogóle odpisze, wysła-
łam e-maila, w którym wyrzuciłam z siebie prawie 
wszystko, co czułam wobec świata. A co wtedy czu-
łam? Nie czułam się winna za krzywdę, jaką sobie 
wyrządziłam, ale czułam, że nienawidzę wszystkie-
go dookoła, tylko nie wiedziałam dlaczego. 

Anonimowa Przyjaciółka odpisała, co bardzo 
mnie ucieszyło. Od tamtego czasu wymieniałyśmy 
ze sobą bardzo dużo e-maili. Początkowo byłam 
nastawiona negatywnie co do pomocy, jaką chciała 
mi udzielić, ale stopniowo zaczęłam zmieniać nasta-
wienie do różnych problemów. Stałam się bardziej 
obiektywna, odeszłam od prymitywnych poglądów 
na temat ludzi i świata. Przestałam sądzić, że naj-
ważniejszy jest wygląd zewnętrzny i wierzyć, że cały 
świat tak uważa. Zaczęłam zauważać coraz więcej 
innych wartości. Poczułam, że muszę pielęgnować 
to, w czym jestem naprawdę dobra, a nie starać się 
podporządkowywać opiniom innych. Stopniowo 
wracałam do wszystkich moich zainteresowań, bo 
to one dawały mi prawdziwy powód do radości. 

 Oczywiście bywały też gorsze dni, w których 
czułam, że wszystko, co robię w stronę powrotu 
do zdrowia, nie ma sensu. Wracały negatywne głosy  
i złe podpowiedzi. Na szczęście przy pomocy Ano-
nimowej Przyjaciółki nauczyłam się je zwalczać. 
Osiągnęłam taki etap w życiu, w którym jedzenie 
nie było dla mnie najważniejszym sacrum, a jedynie 
czymś, co daje mi energię, żebym mogła realizować 
siebie i korzystać z życia.

Anonimowa Przyjaciółka skontaktowała mnie 
internetowo z dziewczyną w moim wieku, która 
również walczyła z anoreksją. To też było dla mnie 
dużą podporą dla tego wszystkiego, co już osiągnę-
łam. Przestałam myśleć tylko o moich potrzebach, 
odrzuciłam egoizm na rzecz dobra innej osoby. Czu-
łam się odpowiedzialna za nowo poznaną koleżan-
kę. Przekazywałam jej nauki, które nabyłam podczas 
znajomości z Anonimową Przyjaciółką. Dowiedzia-
łam się, jaka to satysfakcja móc usłyszeć, że ktoś 
dzięki tobie poczuł się lepiej czy uśmiechnął się… 
Obie podtrzymywałyśmy się na duchu w ciężkich 
chwilach. Takie rozmowy są potrzebne. Pokazują, 
że osób w potrzebie jest więcej, że możemy się wy-
mienić odczuciami, razem więcej zdziałać.

W okresie, gdy chorowałam, uległam jednemu 
ze schematów narzucanych z góry — jak się zacho-
wywać, jak wyglądać, jak żyć. Byłam święcie prze-
konana, że by być szczęśliwa, muszę być szczupła. 
Jednak prawdą jest, że nie byłam w tamtym okresie 
ani trochę radosna, a już na pewno nie spełniona, 
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a wyniszczenie, jakie sobie zafundowałam, zauwa-
żyłam dopiero, gdy wyszłam z choroby. Jednak  
w trakcie jej trwania nigdy nie byłam „wystarczająco 
dobra” czy „idealna”. Nie ma tak naprawdę prze-
pisu na szczęście ani ideał, sami musimy wiedzieć, 
co sprawia, że czujemy się dobrze. Jedni odnajdu-
ją azyl w dobrej książce i kubku gorącej kawy, inni 
w sporcie czy chociażby w muzyce. Na długi czas 
zrezygnowałam z tego, co mnie naprawdę uszczę-
śliwiało i sprawiało mi radość, na rzecz chudych nóg 
czy płaskiego brzucha.

Dzisiaj wiem, że ciało to jedynie osłona, która 
pomaga nam wyrażać to, co jest naprawdę ważne 
i cenne, czyli nasze wnętrze, charakter, emocje… 
Kiedyś wydawało mi się, że nie mogę żyć bez szczu-
płego ciała. Ale byłam w błędzie. Nie mogę żyć bez 
tlenu, wody czy pożywienia, a wszystkie złe emo-
cje, które podpowiadały mi inaczej, rodziły się tyl-
ko i wyłącznie w mojej głowie. Jednak one nauczyły 
mnie, że kiedy czuję się źle i nie widzę przyszłości 
w jasnych barwach, to jedyną osobą, która może na 
to wpłynąć, jestem ja i nikt nie ma prawa sprawiać, 
żebym czuła się fatalnie.

Przekonałam się, że do życia trzeba dojrzeć i nie 
mówię tutaj o osiągnięciu pewnego wieku. Chodzi  

o to, by nauczyć się szanować to wszystko, co zosta-
ło nam dane, i umieć spożytkować to w odpowiedni 
sposób, by żyć w zgodzie i harmonii z otoczeniem. 
Na pierwszy rzut oka może się to wydawać bar-
dzo trudne, ale połowę sukcesu mam już za sobą. 
Przecież istnieję, myślę, czuję… Gdyby ktoś zapytał 
mnie, czy jeśli bym mogła cofnąć czas i nie zacho-
rować, odparłabym bez zastanowienia, że niczego 
bym nie zmieniła. Choroba nauczyła mnie szanować 
życie i cieszyć się nim po stokroć bardziej. Dzisiaj 
mogę przyznać przed sobą z czystym sumieniem, 
że jestem szczęśliwa, szczęśliwsza, niż kiedykolwiek 
byłam. Pragnę uszczęśliwiać innych, bo każdy prze-
cież na to zasługuje, każdy ma prawo do tego, by 
czuć się dobrze. 

Naturalnie wróciłam do moich dawnych pasji, 
ale moim głównym celem na przyszłość jest pomoc 
innym osobom, które, jak ja, kiedyś pogubiły się  
w świecie. Zawsze byłam wrażliwą osobą, jednak 
moje przeżycia z anoreksją spotęgowały we mnie 
umiejętność zauważania cierpienia innych i niesienia 
pomocnej dłoni. 

Moje obecne życiowe motto brzmi: „Pa-
miętaj, świat nie jest przeciwko Tobie, więc do-
ceń go, wszystko jest w twoich rękach”. 

Rozmowa z alkoholikiem?  
Ale po co?

Jerzy Abramowski

Bez przesady można powiedzieć, że każdy nu-
mer naszego pisma podkreśla wartość słuchania  
i rozmowy. Rozmowa w telefonie zaufania to jedyne 
narzędzie, jakim się posługujemy. Ma wartość po-
znawczą, bo tylko poprzez rozmowę możemy zde-
finiować problem, ma także wartość terapeutyczną, 
a czasem pozwala znaleźć kierunek rozwiązania 
problemu osoby dzwoniącej. Doceniając te wartości 
rozmowy, często sugerujemy naszym rozmówcom 
porozmawianie o problemie z drugą stroną konflik-
tu personalnego. Będąc czynnym dyżurnym Gdań-
skiego Telefonu Zaufania, w grudniu ubiegłego roku 
zasugerowałem dzwoniącej, osobie żyjącej samotnie  

i dotkliwie przeżywającej samotność, aby zadzwoni-
ła do jednej z sióstr, z którą od lat była poróżniona, 
z życzeniami świątecznymi. Razem ustaliliśmy, że 
poza życzeniami, pani zapyta o nowości u siostry i jej 
rodziny, zwyczajowe „co słychać”. W styczniu pani 
zadzwoniła i z przejęciem opowiadała, że rozmowa 
była miła, że siostra zaprosiła ją na święta, a nawet 
nalegała, aby przyjechała, a w samą wigilię szwagier 
podjechał po nią samochodem. Na wigilii były dwie 
inne siostry z mężami. Było odświętnie i rodzinnie, 
wróciła bliskość i relacje zerwane... 30 lat wcześniej! 
Pani dziękowała mi tak, jakbym był autorem opaten-
towanego wynalazku.
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Można powiedzieć, przykład banalny, w co-
dziennej pracy w telefonie prawie codziennie spoty-
kamy się z podobnymi przykładami.

Czy o wartości rozmowy pamiętamy też  
w przypadku, gdy dzwoni do nas osoba zatroskana 
nadużywaniem alkoholu przez męża lub życiowego 
partnera i wyraźnie prosi o radę, co robić? Czy nie 
ulegamy wyrażonemu przez tę osobę przekonaniu, 
że „to nic nie da, żadna rozmowa tu nie pomoże, 
zresztą tyle razy mu mówiłam...”.

No, właśnie, „tyle razy mu mówiłam...”. Prze-
cież to zazwyczaj nie jest rozmowa. Wydawanie 
komend, poleceń, zakazów, to nie jest rozmowa. 
Ustalmy, że w dalszej części tych rozważań chodzi  
o pomoc osobie uzależnionej od alkoholu. 

W rozmowach, które prowadziłem ze współ-
uzależnionymi kobietami w telefonie zaufania,  
a także osobiście w bezpośrednich kontaktach, pro-
pozycja porozmawiania z uzależnionym mężem lub 
partnerem budziła niezwłocznie niechęć, niekiedy 
dość gwałtownie wyrażaną. Kobiety często zapew-
niały, że wielokrotnie rozmawiały z uzależnionym  
o jego przypadłości. Jednak dalsze informacje wska-
zywały na to, że były to jednostronne komunikaty  
— żona lub partnerka żądały, żeby uzależniony 
przestał pić. Zazwyczaj to żądanie formułowały 
kategorycznie, w formie zakazu, zdarzało się, że 
groziły sankcjami, np. żony rozwodem, partner-
ki odejściem. Często były to komunikaty rzucane  
w przelocie, w trakcie zmywania lub innych zajęć 
domowych. Były wygłaszane tonem nie znoszącym 
sprzeciwu, podniesionym głosem. Niekiedy towa-
rzyszyły tym żądaniom wyzwiska, obraźliwe epite-
ty. Mimo zgłaszanych przeze mnie wątpliwości, te 
kobiety nadal twierdziły, że były to rozmowy i że 
kolejna już nic nie da. Z przekonaniem zapewniały 
mnie, że przecież on wie, że ma nie pić. Czasami to 
przekonanie podkreślały jakąś szczególną sytuacją, 
na przykład tym, że ma nadciśnienie albo że wyko-
nuje odpowiedzialną pracę.

Czy naprawdę były to rozmowy? Nie, oczywi-
ście, że nie.

Po pierwsze, czego dotyczyły? Kobiety żąda-
ły, aby uzależniony mąż przestał pić albo chociaż 
ograniczył picie. Ale żądać od czynnego alkoholika, 
żeby przestał pić, to marna sztuka. Tylko naprawdę 
bardzo nielicznym udaje się to bez pomocy innych 
osób. A co do formy takiej „niby rozmowy”?

Jak zatem mogłaby wyglądać taka rozmowa na 
serio i czego moglibyśmy po niej oczekiwać?

Jeżeli planujesz rozmowę z osobą nadmiernie 
pijącą, to:
— tylko wtedy, gdy jest trzeźwa, rozmowa z oso-

bą po choćby jednym piwie mija się z celem, to 
strata czasu;

— najlepiej, gdy jest to rozmowa umówiona z nieod-
ległym terminem, może rano, na termin popołu-
dniowy lub wieczorem na rano następnego dnia;

— z moich doświadczeń wynika, że najlepszym 
dniem na rozmowę jest drugi dzień po odsta-
wieniu. Pierwszego dnia nadużywający jest tak 
rozbity i odczuwa takie dolegliwości fizyczne  
i psychiczne, że żadne argumenty do niego nie 
trafiają, a wiele drażni, zaś trzeciego dnia mówi, 
że poradzi sobie sam, przecież już nie pije. Je-
żeli uzależniony jest wierzący, choćby nominal-
nie, dobrym dniem jest niedziela lub święto ko-
ścielne albo inny dzień, w którym był na Mszy 
Świętej; dobrze, aby temat był zaplanowany  
i jasny, znaczenie mają też warunki zewnętrzne: 
ma to być rozmowa w cztery oczy, z wyłączo-
nym telewizorem, radiem i telefonem. Prosząc 
o to rozmówcę, podkreślasz ważność rozmowy. 
Wskazane, aby to była rozmowa na siedząco, 
przy stole. Stół zbliża ludzi, stwarza poczucie 
partnerstwa; 

— przystąp od razu do tematu, nie owijaj problemu 
w bawełnę. Nie pozwól, aby on przejął inicjaty-
wę i nie zbaczaj z tematu.
Powiedz mu, że bardzo ci na nim zależy. Że 

dostrzegasz, że problemy, które ma, są skutkiem 
nadmiernego picia alkoholu. Tu na pewno nastąpi 
zaprzeczenie i próba zbagatelizowania: tylko dwa, 
trzy piwa dziennie; piję tylko przy okazji. Jest to sku-
tek działania szczególnego mechanizmu choroby al-
koholowej, to jest mechanizmu iluzji i zaprzeczania. 
Zapytaj, czy w ostatnim półroczu zdarzyło mu się 
upić bądź też czy pił przez dwa, trzy dni z rzędu,  
a jeśli tak, to czy to planował z góry. Jeśli nie, a mimo 
to upił się, zwróć uwagę, że jest coś nienormalne-
go w takim postępowaniu. Przecież gdy jest trzeź-
wy, nie robi niczego wbrew swojej woli. Większość 
swych działań planuje. Zapytaj, czy pił w tych samych 
ilościach i w taki niezamierzony sposób kilkanaście 
lat temu. Twoim zdaniem to narasta. Nie mów mu, 
że jest alkoholikiem, powiedz raczej, że być może 
utracił kontrolę nad swoim piciem, że pije źle — za 
dużo i nie w porę.
— Nigdy nie pytaj dlaczego pije. Paradoksal-

nie, on tego nie wie, a Ty wiesz: pije, bo jest 
chory. Zazwyczaj uzależniony tylko czeka na to 
pytanie i z góry ma przygotowaną całą listę po-
wodów. W dodatku sam w nie wierzy. Do naj-
częstszych należą: zła żona, zła matka (albo się  
w ogóle nim nie interesują, albo są nadopiekuńcze  
i na nic mu nie pozwalają). Gdyby żona pozwoliła 
mu tylko rozwinąć skrzydła i założyć prywatną 
firmę albo niekiedy grać na gitarze, wziąć kredyt, 
zbudować szybowiec według własnych planów, 
to on by nie pił. W drugiej kolejności jest zły szef, 
kiepska praca, kiepskie wynagrodzenie, wredni 
ludzie, szare dni itd. Ta lista nie ma końca.

— Gdyby sam zaczął o tym mówić, to powiedz, 
że znasz ludzi, którzy potracili dobytek, bliskich  
w wypadku, porzuciły je dzieci i żona ich zosta-
wiła, a jednak nie piją. Powiedz mu, że problem 
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nie tkwi ani w żonie, ani w matce, w szefie i w ogóle 
w świecie, ale prawdopodobnie w nim. Na razie nie 
rozwijaj tego tematu.

— W rozmowie zapytaj, czy nie szkoda mu siebie. 
Każdy uzależniony jest egoistą i egocentrykiem. 
Znajdź wartości, które mogłyby zmotywować 
uzależnionego do zmiany sposobu postępowa-
nia, np. zdrowie, utrata pracy, utrata zaintereso-
wań, może dzieci w klasie śmieją się z jego dzie-
ci. W dalszej kolejności: czy nie szkoda ci żony, 
dzieci, matki.

— Nie gderaj. Nie praw mu kazań. Nie strasz. Nie 
próbuj go upokorzyć. Uzależniony jest przepeł-
niony strachem i wstydem. Jego arogancja, wul-
garny język i agresja są odreagowaniem strachu  
i wstydu.

— Powiedz, że znasz ludzi, którzy pili nadmiernie, 
a przy pomocy innych osób teraz nie piją. Ci lu-
dzie wiodą szczęśliwe życie, odbudowali więzi 
rodzinne, realizują się w wielu dziedzinach ży-
cia. Mówią, że bez pomocy innych nie byliby  
w stanie odstawić alkoholu. Przecież to nie 
wstyd zwrócić się o pomoc. Wstyd jest wów-
czas, gdy sąsiedzi widzą cię jak się zataczasz.
Powiedz mu, że to wszystko jest możliwe, jest 

tylko jeden warunek: CZY TY TEGO CHCESZ? Pro-
szę, zastanów się i oddziel „ja chcę” od „ja potrafię”. 

Nie wiem dlaczego, ale uzależnionym często te 
pojęcia się mieszają. Może w grę wchodzi lęk przed 
kolejną porażką; skoro powiem, że chcę, to będę mu-
siał spróbować, a przecież wiele razy już próbowałem, 
bez skutku. Nie chcę znów doznać zawodu na sobie sa-
mym. Może niekiedy jest to niechęć do wyczuwanej 
pracy i wyrzeczeń, może też do konieczności ujaw-
nienia się przed innymi, co przecież jest źródłem 
wstydu. Dlatego ważne jest oddzielenie tych pojęć. 
W tym momencie ważne jest, CZY CHCESZ COŚ 
Z TYM ZROBIĆ, a że nie potrafisz, to wiem. Gdybyś 
potrafił, to już byś to zrobił.

Powiedz mu, że nie wiesz, czy on jest uzależnio-
ny od alkoholu. To on sam może sobie na to odpo-
wiedzieć, ale tylko w konfrontacji z innymi, trzeźwy-
mi ludźmi. Ty tylko widzisz, że źle pije i że pije coraz 
więcej i że są szkody powodowane jego piciem, na 
przykład utrata części wynagrodzenia, coraz mniej-
szy jego udział w sprawach domowych, utrata pra-
wa jazdy, problemy zdrowotne. Powiedz mu, że do-
myślasz się, że jemu samemu nie jest z tym dobrze, 
że przypuszczasz, że już próbował ograniczyć picie 
alkoholu, ale to nie przyniosło skutku. Przecież to 
świadczy, że nie radzi sobie w tej sprawie, że po-
trzebna mu pomoc z zewnątrz. Powiedz, że to go 
nie przekreśla, wiesz, że jest dobrym fachowcem  
i że ma silną wolę w wielu innych sprawach.

Gdyby tylko chciał, to mu pomożesz i wska-
żesz takie ośrodki i takie grupy niepijących osób. 
Powiedz, że na początek możesz mu dać numer do 
Telefonu Zaufania.

To wystarczy na jeden raz. 
Teraz on musi wykazać zainteresowanie. Niekie-

dy to trwa.
Sądzę, że taką lub podobną rozmowę możemy 

zaproponować w telefonie zaufania osobie najbliż-
szej alkoholikowi. Naturalnie, to nie powinna być 
instrukcja, tak jak to podałem wyżej. Ważne, aby 
to była rozmowa rzeczowa i życzliwa. Taka, któ-
ra wskazuje na już poniesione szkody w wyniku 
nadużywania alkoholu, na zagrożenia, które mogą 
się pojawić w przyszłości i na rozwiązanie proble-
mu poprzez podjęcie leczenia. Właśnie to musimy 
uświadamiać rozmówcom, że żądanie od uzależnio-
nego, aby przestał pić alkohol albo choćby ograniczył 
spożycie, jest po prostu niewykonalne przez niego. 
Utrata kontroli nad spożywaniem alkoholu należy 
do istoty choroby. To, czego osoby bliskie uzależnio-
nemu, mogą domagać się, to poddania się diagnozie, 
podjęcia leczenia i utrzymywania abstynencji.

Ja zazwyczaj uprzedzam, że taka rozmowa wy-
maga przygotowania przez współuzależnionego. 
Skoro ona ma kierować tą rozmową, to musi nabyć 
choćby elementarną wiedzę o chorobie alkoholo-
wej, sporządzić plan tej rozmowy i przygotować się 
psychicznie. Między innymi ważne, aby domagać się, 
żeby każde, nawet najmniejsze dobrowolne zobo-
wiązanie się uzależnionego było oznaczone termi-
nem. Jeśli mówi, że pójdzie do lekarza specjalisty, 
to zapytajmy — kiedy. Jeśli mówi, że weźmie udział 
w mitingu otwartym Anonimowych Alkoholików, to 
również spytajmy — kiedy. Jeśli mówi, że w ciągu 
trzech tygodni lub miesiąca, to sami oznaczmy to 
datą. Po tej dacie wróćmy do rozmowy. Nie chodzi 
o kontrolę nad uzależnionym, ale możemy zapytać, 
czy coś stało na przeszkodzie wykonaniu zobowią-
zania i w duchu życzliwości podsunąć rozwiązanie. 
Na przykład nie każdy wie, że do lekarzy psychiatry 
nie obowiązuje rejonizacja, że może to być nawet 
lekarz z innego miasta. Podobnie jest z mitingami 
grup Anonimowych Alkoholików.

Czy nawet najstaranniej zaplanowana i przygoto-
wana rozmowa z uzależnionym musi przynieść spo-
dziewany efekt w postaci podjęcia leczenia? Niestety 
nie. Wielu alkoholików nie przyznaje się do utraty kon-
troli nad spożywaniem alkoholu, po prostu zaprzeczają 
faktom, które dla otoczenia są oczywiste. Zazwyczaj 
nie robią tego ze złej woli, działa tu przywołany wcze-
śniej mechanizm iluzji i zaprzeczania. W największym 
skrócie polega on na wypieraniu ze świadomości czę-
stotliwości picia alkoholu, ilości i szkód tym spowo-
dowanych. Inni czasem przyznają, że coś się zepsuło 
w tym spożyciu, że piją za dużo i zbyt często, że po 
pewnej dawce alkoholu tracą pamięć, ale że sami da-
dzą sobie radę siłą woli. Pytanie, dlaczego dotąd sobie 
nie radzili, zazwyczaj pozostaje bez odpowiedzi. Jest 
wreszcie trzecia grupa uzależnionych, którzy mają 
świadomość uzależnienia, ale oświadczają, że tak im 
dobrze i niczego w swoim życiu nie zmienią. 



Nasza Gazeta Telefon Zaufania
4154–55/2017

Osoby bliskie zazwyczaj trafnie przewidują re-
akcję uzależnionego. Mimo to, także w przypadku 
złych rokowań, sugeruję podjęcie próby rozmowy. 
Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że nigdy do końca 
nie znamy reakcji drugiego człowieka. Tym bardziej 
tak złożonego i nieodgadnionego. Czasami myślę, że 
w konkretnym przypadku to łaska Opatrzności wy-
wołała zmianę nastawienia alkoholika. Mały promyk 
Bożej mocy. Po drugie, nawet w przypadku katego-
rycznej odmowy osoba współuzależniona nie musi 
czuć się skrępowana w podjęciu dalszych, drastycz-
nych kroków, między innymi w skierowaniu wnio-
sku o sądowe zobowiązanie do podjęcia leczenia. 
Inne kroki, to:
1. jeżeli przepija część pensji, możesz wystąpić 

do sądu o prawo pobierania jego (jej) wyna-
grodzenia (dotyczy to tylko osób pozostających  
w związku małżeńskim, nie ma takiej możliwości 
w konkubinacie). Mężczyźni boją się tego, gdyż 
to ich ośmiesza przed kolegami i ogranicza środ-
ki na alkohol;

2. w tych samych warunkach — możesz wystąpić 
o alimenty na dzieci;

3. gdy stosuje przemoc (fizyczną, psychiczną, emo-
cjonalną), znęca się nad osobą najbliższą lub nad 
małoletnim lub rozpija małoletniego — te incy-
denty natychmiast zgłaszaj do policji i domagaj 
się założenia „niebieskiej karty”; w przyszłości 
będzie stanowiła dowód dla sądu;

4. z tej samej przyczyny, a także jeśli zachowania 
osoby nadmiernie pijącej stanowią zagrożenie 

zdrowia lub życia małoletnich bądź zgorszenie 
dla małoletnich — możesz wystąpić do sądu  
o eksmisję osoby nadmiernie pijącej; sąd orzek-
nie eksmisję ze wspólnego mieszkania, a nawet 
w sytuacji kiedy to mieszkanie jest własnością 
osoby nadmiernie pijącej;

5. możesz wystąpić do Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych o skierowanie 
na przymusowe leczenie; w sytuacji zagrożenia 
orzeczenia przymusowego leczenia wiele osób 
decyduje się na leczenie dobrowolne w formie 
terapii lub na uczestnictwo w AA;

6. w przypadku dalszego uciążliwego nadużywania 
alkoholu, mimo wyczerpania powyższych środ-
ków, możesz zdecydować się na separację, a na-
wet rozwód.
W tym właśnie celu potrzebna jest z Twojej stro-

ny co najmniej próba rozmowy. 
Przypomnij się po jakimś czasie. Przypomnij 

poprzednią rozmowę, zapytaj, czy jest w nim chęć 
zachowania abstynencji. Czego on (ona) oczekuje 
od Ciebie? Być może tą drogą rozmowę można by 
przeprowadzić w obecności kogoś, kto dla niego 
(dla niej) jest autorytetem, ktoś z rodziny, jego niepi-
jący przyjaciel, szef, może ksiądz?

W razie zdecydowanego unikania rozmowy lub 
braku efektów zastosuj środki wymienione wyżej  
w pkt. 1–5. 

Pokonaj lęk. Występujesz w słusznej sprawie. 
Ratujesz komuś życie. On (ona) to kiedyś zauważy. 
Proszę, nie zwlekaj, to jest pilna sprawa. 

Podejście skoncentrowane  
na rozwiązaniach  

w relacjach pomocowych
Alina Rozłucka

Korzenie strategii skoncentrowanej na rozwią-
zaniach odnoszą się do tradycji psychologii zdrowia, 
sięgają do terapii Miltona Ericksona.

W 1978 roku w Stanach Zjednoczonych w Mil-
waukee Peter De Jong i Insoo Kim Berg założyli 
ośrodek Brief Family Therapy Center. W tym Centrum 
stworzono model terapii krótkoterminowej skon-

centrowanej na rozwiązaniach. W kolejnych latach 
model podlegał dalszemu rozwojowi i zaczął być uży-
teczny nie tylko w dziedzinie psychoterapii, ale też  
w szerszym obszarze działalności pomocowej.

W Polsce terapię skoncentrowaną na rozwiąza-
niach (TSR) wprowadzili Jacek i Mariola Lelenkiewi-
czowie. W 1996 roku utworzyli oni Centrum Terapii 
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Krótkoterminowej. W 2006 roku powstał Instytut 
TSR, z którego wyłoniły się ośrodki szkoleniowe: 
Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwią-
zaniach i Centrum Terapii Skoncentrowanej na Roz-
wiązaniach.

Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach  
w pracy z klientami oparte jest na założeniu, iż jed-
nostka ma zdolność, motywację i możliwości do-
konywania zmian w swoim życiu dzięki rozpo-
znaniu, jakie ma zasoby, co działa, i uświadamianiu 
sobie, co chciałaby, aby uległo zmianie.

Klienta traktuje się w tej strategii jako eksper-
ta od swojego życia. Podejście skoncentrowane na 
rozwiązaniach (PSR) daje możliwość prowadzenia 
rozmowy z potrzebującymi w oparciu o jego kom-
petencje, aspiracje, marzenia, nie zaś rozmowy  
o problemach, trudnościach i niepowodzeniach. 
W tej strategii rozwiązanie jest już wpisane od sa-
mego początku rozmowy poprzez wygenerowany 
cel klienta. Celem relacji pomocowej jest szukanie 
dróg, drogi dojścia do tego celu. Szczególną wagę 
mają tutaj rozwiązania, ścieżki, dobre doświadczenia 
w określonym obszarze trudności klienta i nie tylko 
w tym, a w całym kontekście sytuacji problemowej. 

W trakcie rozmowy w PSR nie zawsze problem 
znika, ale dzwoniący do telefonu zaufania (TZ) może 
lepiej sobie z nim radzić albo znaleźć alternatywę dla 
przeżywanych dylematów poprzez zmianę swojego 
myślenia i niektórych zachowań.

W tej strategii pomagania chodzi o podanie im-
pulsu do wędrówki, np. wskazanie zasobów, do-
brych doświadczeń, sukcesów z przeszłości, a nie 
podróżowanie razem z nim przez cały czas.

Zatem, jak ma się przygotować Dyżurny TZ 
do wędrówki po świecie dzwoniącego, aby on 
znalazł drzwi do swojej lepszej jakości życia?

Podczas spotkania głównym narzędziem Dyżur-
nego TZ jest on sam. Oczywiście używa on swoich 
kompetencji i technik terapeutycznych, ale również 
swoich cech ludzkich, osobistych. 

Insoo Kim Berg kładzie nacisk na szczególną, 
istotną cechę osoby pomagającej: na jej zdolność 
do „niewiedzenia” (not knowing). Tak jest, że pro-
wadzący rozmowę nie zna a priori znaczenia i sensu 
postępowania i doświadczania dzwoniących. Nato-
miast musi się opierać na ich wyjaśnieniach i spo-
strzeżeniach.

Owa zdolność „niewiedzenia” wskazuje na 
szczególną umiejętność uważnego, aktywnego słu-
chania. Aby otrzymać więcej informacji na temat 
myśli, uczuć i zachowań klienta pomocne jest zada-
wanie pytań otwartych.

PSR jest procesem opartym na relacji interperso-
nalnej. Główną cechą pomagacza jest poszanowanie 
klienta, co z kolei powoduje autentyczność, empa-
tię i troskę o dobre samopoczucie potrzebującego 
pomocy. Pomagacz szanuje wartości, przekonania  
i opinie klientów, nawet jeśli ich nie podziela.

Trzeba być zatem bardzo uważnym, aby nie na-
rzucać własnych wartości klientowi. Poszanowanie 
dotyczy także osób z systemu klienta, co wyklucza 
wobec nich zemstę, agresję czy przemoc. Osoba 
pomagająca musi być autentyczna w swoich wypo-
wiedziach i uczuciach. Selekcjonuje jednak swoje 
wypowiedzi i powstrzymuje się od ujawniania swo-
ich trudnych emocji, takich jak na przykład złość, 
lekceważenie itp. co z kolei jest wyrazem kom-
petencji. Zalecane jest natomiast serwowanie po-
chwał, gratulacji i komplementów.

C. Rogers wprowadza empatię w proces po-
magania. Pomagacz (Dyżurny TZ), mając wrażli-
wość, ciekawość i potrzebę aktywności, włącza się  
w proces pomagania, wchodzi tym samym do 
systemu klienta. Nieodzowna w kompetencjach 
pomagacza jest wiara w możliwości klienta, jego 
zasoby, sukcesy, zrealizowane już cele, dobre do-
świadczenia. Dyżurny TZ zna filozofię i metodykę 
podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach i jest 
ona zgodna z jego wartościami.

Do podstawowych założeń PSR, oprócz wspo-
mnianych powyżej, należą także koncentracja na 
rozwiązaniach, a nie na problemach, ustalenie celu 
klienta i podążanie za nim, wszyscy klienci mają 
kompetencje i zasoby, każdy klient ze swoim do-
świadczeniem jest niepowtarzalny, od każdego 
problemu istnieją wyjątki, kiedy jest lepiej, jeżeli 
coś nie działa — rób coś innego, jeżeli coś dzia-
ła — rób tego więcej.

Tak teoretycznie wyposażony pomagacz cze-
ka na telefon od klienta. Zgłaszający się po pomoc 
przyjmują różne postawy: przechodnia, poszukiwa-
cza, klienta czy koterapeuty. Szybkie rozpoznanie 
postawy daje wiedzę i określa ważne kroki postępo-
wania do otrzymania upoważnienia klienta do trwa-
nia relacji, do współpracy.

Postawę przechodnia ma klient, który nie pro-
si o pomoc. Taki klient zgłasza się, gdyż ktoś inny 
tego chciał (przykładem jest tutaj alkoholik). 
Upoważnienie tak naprawdę klient przynosi od oso-
by pośredniej, np. żony, kuratora.

Postawę poszukiwacza przyjmuje klient, który 
skarży się, że mu trudno w życiu, w jakiejś sprawie. 
Prosi o pomoc i wycofuje się, nie chce wziąć spraw 
w swoje ręce, ma mało wiary w siebie, dużo strachu.

Postawę klienta przyjmuje osoba, która chce 
współpracować i współpracuje z pomagaczem.

Postawę koterapeuty przyjmuje osoba ucząca 
się zawodu pomagacza i traktuje pomagającego jako 
eksperta.

Także w fazie wstępnej procesu rozmowy, 
dyżurny TZ rozstrzyga, co tak naprawdę zgłasza 
dzwoniący. Ważne jest, czy to jest objaw czegoś, czy 
problem, czy ograniczenie (np. ułomność, strata).

W procesie pomagania, na początku dyżurny TZ 
występuje w roli eksperta od rozwiązywania spraw 
trudnych życiowo. Właśnie tego oczekuje dzwonią-
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cy. W trakcie rozmowy dyżurny czyni dzwoniącego 
ekspertem od jego własnego życia. I poprzez ten 
sposób działania, dzwoniący nabiera mocy spraw-
czej. Dzwoniący zwraca się o pomoc w rozwiąza-
niu swoich problemów, dzwoni, aby znaleźć ulgę  
w cierpieniu.

W tym celu sugeruje się, aby dyżurny i dzwonią-
cy przechodzili stopniowo od języka problemów do 
języka rozwiązań.

Główne zadania, które stoją przed pomagaczem 
w ramach metodyki pomocowej, to: towarzyszenie, 
a nie prowadzenie przez życie; rozpoznanie zaso-
bów klienta; komplementowanie; rozmowa i pre-
cyzowanie celu, jaki chce osiągnąć klient; pytania, 
rozmowa o rzeczywistości po rozwiązaniu proble-

mu; pytania o rozwiązania; szukanie wyjątków od 
zgłoszonej trudności; zadawanie pytań skalujących; 
zadawanie pytań o radzenie sobie w zgłaszanej spra-
wie; obniżanie globalizacji i absolutacji; wzmacnia-
nie tego, co działa; pytania o zmiany, jakie zachodzą  
w życiu; jeżeli są to zadania, niech to będą małe kro-
ki możliwe do wykonania.

Pamiętaj, że TY jesteś ekspertem w dziedzinie 
PSR, a dzwoniący do TZ jest ekspertem od swojego 
życia i swojej własnej terapii.

Czy warto poznać strategię pomagania „PO-
DEJŚCIE SKONCENTROWANE NA ROZWIAZA-
NIACH”? TAK.

Piśmiennictwo dostępne w Redakcji Naszej Gazety.

Rola i zadania  
dyżurnych Telefonu Zaufania  

w profilaktyce samobójstw  
osób dzwoniących  

w kryzysie psychicznym
Ryszard Jabłoński

Dzwoniący z myślami samobójczymi, zrezygno-
wany z walki o życie, mający poczucie braku nadziei 
na przyszłość to z pewnością dla większości dyżur-
nych najtrudniejsza rozmowa w Telefonie Zaufania. 
A warto przypomnieć, że to właśnie samobójstwo 
było inspiracją do zapoczątkowania idei pomocy 
telefonicznej przez anglikańskiego pastora Edwar-
da Chad Varaha. Jego pierwsza posługa kościelna  
— pogrzeb czternastoletniej dziewczynki, która 
odebrała sobie życie, ponieważ zaczęła miesiączko-
wać i przestraszyła się, że ma chorobę przenoszo-
ną drogą płciową, była dla niego ogromnym prze-
życiem. Powiedział później: „mała dziewczynko, nie 
znałem cię, ale to ty zmieniłaś resztę mojego życia 
na dobre”. Okazało się, że ten fakt zmienił również 
życie wielu ludziom dobrej woli. Zaczęły powsta-

wać Telefony Zaufania we wszystkich krajach, na 
wszystkich kontynentach. I tak 50 lat temu, w roku 
1967, powstały pierwsze Telefony Zaufania w Polsce  
w Gdańsku i we Wrocławiu. To właśnie zapobie-
ganie samobójstwom było myślą przewodnią po-
wstania w 1953 roku „The Samaritans”, tak i dzisiaj,  
w dobie rosnących statystyk osób, które odbierają 
sobie życie, dyżurni Telefonów Zaufania pełnią dy-
żury, by tych śmierci było jak najmniej.

Statystycznie w ciągu roku samobójstwo popełni 
prawdopodobnie milion ludzi na całym świecie. 
— Co 40 sekund, gdzieś na świecie, ktoś popełnia 

samobójstwo.
— Co 3 sekundy ktoś próbuje odebrać sobie życie.

Samobójstwo należy do jednej trzech najczęst-
szych przyczyn śmierci (za WHO Multisite Interven-
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tion Study on Suicidal Behaviors), a drugą przyczynę 
zgonów wśród dzieci i młodzieży. Częstotliwość 
zachowań samobójczych przypomina krzywą sinu-
soidy — rośnie z wiekiem do 45.–50. roku życia  
i następnie spada. Każde samobójstwo ma poważny 
wpływ na, co najmniej, sześć innych osób. Psycho-
logiczny, społeczny i finansowy wpływ samobójstwa 
na rodzinę i społeczeństwo jest niezmierny.

Rok 2013 jest rokiem przełomowym, jeżeli chodzi 
o liczbę zamachów samobójczych w Polsce (tab. 1). 
Przerażające jest to, że aż 8579 osób usiłowało ode-
brać sobie życie, w tym 6097 osób umarło śmiercią 
samobójczą. To jest aż o 48% więcej niż rok wcześniej 
i w ostatnich latach XXI wieku. Statystyki samobójstw 
w 2014 (aż 10 207), 2015 (9973) i 2016 roku 
(9861) są jeszcze bardziej niepokojące, bo liczba osób 
usiłujących odebrać sobie życie rośnie. Nigdy dotąd nie 
odnotowano tak wielkiego wzrostu liczby samobójstw 
w naszym kraju. Dane te są zastraszające i świad-
czą o dramatycznej kondycji psychicznej społe-
czeństwa polskiego! 

Od 1999 roku Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) rozpoczęła na całym świecie program zapo-
biegania samobójstwom — SUPRE. Samobójstwa-
mi, jako poważnym problemem w dziedzinie zdro-
wia publicznego, trzeba się zająć, lecz zapobieganie 
im nie jest, niestety, łatwym zadaniem. 

Najnowsze badania wskazują, że zapobieganie 
samobójstwom jest wprawdzie możliwe, lecz wy-
maga całej serii działań, począwszy od zapewnienia 
jak najlepszych warunków wychowania dzieci i mło-
dzieży, poprzez skuteczne leczenie zaburzeń psy-
chicznych, a skończywszy na kontrolowaniu czyn-
ników ryzyka w środowisku. Sukces programów 
zapobiegania samobójstwu zależy przede wszystkim 
od odpowiedniej popularyzacji informacji na ten te-
mat oraz od pogłębienia świadomości społecznej.

Długotrwałe sytuacje stresowe i trudności ada-
ptacyjne mogą prowadzić do zachowań suicydalnych 
u niektórych, bardziej wrażliwych osób i w konse-

kwencji, jeżeli w porę nie uzyskają pomocy, do sa-
mobójstwa dokonanego ze skutkiem śmiertelnym.

Powszechnie uważa się, że między innymi 
wskaźnik samobójstw (liczba samobójstw na 100 000 
mieszkańców) w pewnym stopniu odzwierciedla kon-
dycję psychiczną danego społeczeństwa. Jeżeli przyj-
miemy, że większość przypadków zachowań samo-
bójczych ludzi powodują czynniki psychopatologiczne, 
to nie można wykluczyć, że są one w znacznej mierze 
wynikiem całokształtu życia społecznego i częstokroć 
są też wskaźnikiem społecznej dezintegracji. 

W ostatnich latach notuje się drastyczny wzrost 
współczynnika zamachów samobójczych w Polsce 
(liczba zamachów samobójczych na 100 tys. miesz-
kańców): od 14,7 w latach 90. XX wieku, po-
przez 19,9 w roku 2010 aż po 26,7, w roku 2015.

Samobójstwo jest złożonym problemem, który 
nie ma jakiejś jednej przyczyny, czy jakiegoś jednego 
powodu. Jest wynikiem złożonej interakcji czynni-
ków biologicznych, genetycznych, psychologicz-
nych, społecznych, kulturowych i środowiskowych. 

Należy pamiętać, że wielu potencjalnych 
samobójców w okresie kilku dni czy też tygo-
dni, poprzedzających samobójstwo dzwoni do 
Telefonu Zaufania, poruszając z własnej inicja-
tywy dręczące ich dramatyczne przeżycia. Dla-
tego dyżurni Telefonów Zaufania mogą odegrać 
znaczącą rolę w zapobieganiu samobójstwom, 
pytając dzwoniących, a szczególnie tych wyka-
zujących smutek i przygnębienie, o myśli samo-
bójcze, a w przypadku uzyskania potwierdze-
nia wdrożyć odpowiednie postępowanie.

Działalność Telefonów Zaufania to udzielanie 
wsparcia tym wszystkim, którzy potrzebują szyb-
kiej, często natychmiastowej pomocy. Nie mogą 
czekać do jutra, do godziny otwarcia poradni, czy 
innych placówek interwencji kryzysowej. Pomoc 
powinna być dostępna 24 godziny na dobę i ten wy-
móg powinny spełniać Telefony Zaufania.

Niemal każdy przypadek samobójstwa ma swo-
je własne oblicze. Dlatego wyciąganie ogólnych 

Tabela 1. Zamachy samobójcze w Polsce w latach 2010–2016 

Rok Ogółem zamachów  
samobójczych

Mężczyźni Kobiety Zakończone zgonem

2010 5456 4480 976 4087

2011 5124 4195 929 3294

2012 5791 4703 1088 4177

2013 8579 7001 1578 6097

2014 10 207 8150 2057 6165

2015 9973 7972 2001 5688

2016 9861 7749 2112 6405

(dane statystyczne: Komenda Główna Policji — opracowanie własne)
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wniosków musi być poprzedzone dokładną analizą 
psychologiczną, medyczną i statystyczną podob-
nych przypadków. Akt targnięcia się na własne życie 
jest bardzo często aktem desperacji, próbą wołania  
o pomoc, sygnałem dla otoczenia mającym wymo-
wę egzystencjalną, jest potrzebą zwrócenia uwagi 
na swoje problemy. Ci ludzie nie chcą umierać, 
oni po prostu nie mogą tak dłużej żyć.

Liczba rozmów w Telefonach Zaufania dotyczą-
cych problematyki sensu stricte suicydalnej nie jest 
zbyt wysoka i waha się w granicach kilkunastu pro-
cent wszystkich rozmów. Niepokoi jednak wyraźny, 
wielokrotny wzrost tej statystyki w porównaniu do 
lat ubiegłych, gdzie notowaliśmy te rozmowy na 
poziomie 5–6%. Dyżurni w rozmowach telefonicz-
nych zauważają w treściach wypowiedzi fakt, że 
samobójstwo niemalże „wisi na włosku”, poczucie 
bezradności dzwoniących, rezygnacja z walki o „lep-
sze jutro”, apatia, stany depresyjne, poczucie bra-
ku nadziei — to tylko niektóre symptomy mogące  
w skrajnych sytuacjach doprowadzić do samobój-
stwa. Samobójstwo jest zjawiskiem złożonym, wy-
nikiem nałożenia się wielu spraw, nierozwiązanych 
problemów, braku poczucia wsparcia.

Z doświadczeń suicydologów współpracujących 
z Telefonami Zaufania wynika, że istnieją dwie ka-
tegorie samobójców. Pierwsza to ci, którzy pod-
jęli decyzję, nie oczekują żadnej pomocy i na ogół 
popełniają samobójstwo, pozostawiając czasem 
list wyjaśniający. Tacy z reguły nie dzwonią do Te-
lefonów Zaufania. Druga grupa osób z tendencjami 
samobójczymi podjęła decyzję pod wpływem jakiś 
okoliczności, ale nie są do końca zdeterminowani, 
żeby umrzeć. Można powiedzieć, za profesorem 
Hołystem, że są „na granicy życia i śmierci”, szu-
kają pomocy. Te osoby mogą dzwonić do Telefonu 
Zaufania, szukają pomocy, wsparcia, zrozumienia  
w ich trudnej sytuacji. Oni stanowią liczniejszą rze-
szę osób z grupy ryzyka śmierci samobójczej, ale też 
są bardziej podatni na efektywne działania terapeu-
tyczne. Możliwość zapobieżenia samobójstwu w ich 
przypadku jest duża, jeśli odpowiednio przeszkolo-
ny dyżurny będzie potrafił poprowadzić skuteczną, 
odpowiedzialną rozmowę zakończoną „przekiero-
waniem” dzwoniącego, przy jego zgodzie i gotowo-
ści, do profesjonalnych terapeutów, specjalistów od 
zdrowia psychicznego.

W jaki sposób tego dokonać, kiedy sytuacja 
jest tak napięta, trudna i nieprzewidywalna? 
Dyżurny nie może się bać, musi być mocny, 
dawać przekonanie dzwoniącemu, że dobrze 
zrobił, że zadzwonił. Powinien w tej rozmowie 
„być jak najdłużej”, słuchać, szukać w dzwonią-
cym jego mocnych stron, tzw. zasobów psycho-
logicznych, w oparciu o które rozmówca będzie 
mógł rozwiązywać swoje problemy. Dzwoniący 
mają „narzędzia” do walki ze swoimi proble-
mami, oni tylko nie wiedzą, że je mają. 

Myślę też, że pomocne mogą być słowa Carla 
Rogersa, psychoterapeuty amerykańskiego, zwolen-
nika tzw. niedyrektywnej pomocy psychologicznej, 
które brzmią następująco:

„Pamiętaj, że nie możesz za kogoś rozwią-
zywać jego problemów, niezależnie od tego, jak 
bardzo jesteś pewny, że wiesz, co on powinien 
zrobić, co jest dla niego dobre, a co złe. Z two-
ją pomocą udręczony, zagubiony człowiek winien 
lepiej zrozumieć siebie, realniej ocenić sytuację, 
w jakiej się znalazł, a przede wszystkim nabrać 
wiary we własne siły”. Siły te będą mu potrzebne 
by mógł zmagać się z tym problemem. Powyższa 
wypowiedź Carla Rogersa powinna stanowić mot-
to naszej działalności, wisieć wydrukowana tłustym 
drukiem w widocznym miejscu we wszystkich pla-
cówkach pomocy telefonicznej w Polsce.

Telefony Zaufania często wypełniają lukę w pań-
stwowym systemie ochrony zdrowia psychicznego, 
wspierają w sytuacjach kryzysowych i biorą czyn-
ny udział w zapobieganiu samobójstwom. Jakkol-
wiek, w wielu przypadkach, nie są w stanie zastąpić 
kontaktu bezpośredniego, to jednak to, co oferują 
anonimowym dzwoniącym — terapia słuchaniem 
— daje zdesperowanym rozmówcom poczucie 
bezpieczeństwa, że nie zostaną zidentyfikowani,  
a wysłuchani bez oceniania w aspekcie moralnym ich 
problemów. Dyżurny, jeśli jest odpowiednio prze-
szkolony i przestrzega ww. zasad, może stać się do-
brym pomostem budującym zaufanie dzwoniącego 
do podjęcia bezpośredniej pomocy profesjonalnej.

Twórca ruchu pomocy telefonicznej Edward 
Chad Varah sformułował siedem zasad, w oparciu  
o które powinny działać wszystkie Telefony Zaufania 
w Polsce. Myślę, że warto je przypomnieć z okazji 
jubileuszu i stosować w naszych placówkach.
1. Dzwoniący musi mieć możliwość skontaktowa-

nia się z placówką o każdej porze dnia i nocy,  
w momencie przechodzenia kryzysu.

2. Dyżurni poprzez słuchanie i zaprzyjaźnianie się 
pomagają tym, którzy nie mają do kogo się zwró-
cić, kto mógłby ich zrozumieć i zaakceptować.

3. Dzwoniący ma pełną swobodę w podejmowa-
niu decyzji dotyczącej kierunku prowadzonej 
rozmowy, a także przerwania kontaktu w wy-
branym przez siebie momencie.

4. Fakt powierzenia trosk placówce pomocy tele-
fonicznej jest całkowicie poufny, podobnie jak  
i treść rozmowy.

5. Dyżurni w udzielaniu pomocy mogą zasięgać rad 
konsultantów-specjalistów z każdej dziedziny.

6. Dopuszczalna jest pomoc materialna innych insty-
tucji lub organizacji — dyżurni pracują bezpłatnie.

7. Dyżurnym zabrania się narzucania przeko-
nań, wpływania na dzwoniącego w dziedzi-
nie polityki, filozofii czy religii.
Ta siódma zasada jest bardzo ważna, podkreśli-

łem ją tłustym drukiem, żebyśmy pamiętali o tole-
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rancji wobec odmiennych poglądów politycznych, 
filozoficznych czy religijnych naszych rozmówców. 
To przecież tak nie powinno być, żeby profil działal-
ności Telefonu Zaufania wyznaczał „jedyne słuszne 
poglądy”, bez względu na to, czy jesteśmy dyżurny-
mi tzw. ogólnego Telefonu Zaufania, katolickiego czy 
specjalistycznego (np. dla kobiet w ciąży czy alko-
holików). Nie ważny jest światopogląd rozmówcy, 
a ważne jest to, że jest on zagubiony, zrozpaczony, 
zrezygnowany, jest w kryzysie psychicznym i po-
trzebuje naszego wysłuchania, wsparcia. Wszystkim 
powinniśmy pomagać jednakowo.

Na zakończenie chciałbym przytoczyć słowa, 
które skierował do dyżurnych Telefonów Zaufania 
na jednej z konferencji w Krakowie profesor Julian 
Aleksandrowicz:

„My, lekarze, jesteśmy wam, dyżurnym Telefonów 
Zaufania, szczególnie wdzięczni jako sprzymierzeń-

com, którzy przyjęli jako jedni z pierwszych zasadę, że 
za zdrowie wszystkich wszyscy ponoszą odpowiedzial-
ność, nie tylko lekarze. Człowiek, popadając w depresję, 
często nie potrafi sam się z niej wyzwolić i potrzebuje 
pomocnej dłoni. Gdy jej nie znajdzie, wyrównuje de-
presję alkoholem, narkotykami, agresją, czynami aspo-
łecznymi, a nawet popełnia samobójstwo. Wasze zada-
nie widzę w łagodzeniu cierpień bezpośrednio słowem  
w rozmowie telefonicznej i pośrednio poprzez kierowa-
nie cierpiącego do odpowiednich placówek służby zdro-
wia i opieki społecznej”.

Większość z nas z pewnością nigdy nie skorzy-
sta z pomocy dyżurnego Telefonu Zaufania. Jednak 
sama świadomość, że te telefony istnieją, działają  
i w każdej chwili, gdy pojawi się kryzys, będzie moż-
na zadzwonić do życzliwej osoby, daje poczucie bez-
pieczeństwa, które jest tak ważne i wszystkim nam 
potrzebne. 

Relacja między konsultantem  
a rozmówcą Telefonu Zaufania  

w ramach Balintowskiego  
Treningu Grupowego 

dr Ireneusz Kaflik1

1Autor jest psychologiem klinicznym, psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, liderem i superwizorem 
BTG — Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego, inicjatorem, organizatorem i przez 30 lat konsultantem i kierownikiem 
Częstochowskiego Telefonu Zaufania. Adres e-mail: psyche45@op.pl; tel. +48 602 757 680.

Wstęp
Treningi balintowskie mają ponad 65-letnią hi-

storię. Zostały wprowadzone w 1950 roku przez 
Michała Balinta w Anglii dla praktykujących lekarzy 
domowych. Celem spotkań było lepsze zrozumie-
nie pacjenta poprzez poprawę kontaktu, komuni-
kacji między lekarzem i jego pacjentem poznawanie 
oczekiwań, odczuć i emocji, ich znaczenia dla dia-
gnozy i terapii oraz wyjaśnienie genezy cierpienia 
pacjenta. Balint uważał, że wiedzę teoretyczną trze-
ba posiąść z literatury, a umiejętności praktyczne 
można zdobyć tylko przez ćwiczenia. Balint organi-

zował 1,5-godzinne posiedzenia grupowe dla około 
10 lekarzy, którzy przedstawiali konkretne trudne 
„przypadki” pacjentów wywołujących negatywne 
emocje zalegające w ich umysłach. Praca tą techni-
ką poprawiała samopoczucie lekarza, usprawniała 
relację z jego pacjentem, przyczyniała się do postę-
pów terapii i zadowolenia pacjenta. Szybko zyska-
ła popularność w Zachodniej Europie jako metoda 
doskonalenia pracy lekarzy domowych i humanizacji 
medycyny (Łazowski J. 2001, Stelcer B. 2005). 

W latach osiemdziesiątych XX wieku w Polsce 
prof. Stefan Leder propagował Balintowskie Trenin-
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gi Grupowe (BTG), organizując sesje satelitarne na 
konferencjach dla lekarzy. Wspólnie z dr. Bohdanem 
Wasilewskim przeprowadzili pierwsze w Warsza-
wie — w ramach Centrum Medycznego Kształcenia 
Podyplomowego (CMKP) — treningi balintowskie.  
W Krakowie prof. J. Aleksandrowicz, J. Bomba  
i M. Orwid również prowadzili treningi typu balin-
towskiego, we własnej modyfikacji. Przez wiele lat 
doświadczeni liderzy grupy balintowskiej (GB) z za-
chodniej Europy (Rita Kielhorn, E.R. Petzold, Hubert 
Speidel, Margeritte Stube, Jack Norell) prowadzili 
modelowe szkolenia i superwizje BTG; byli oni sta-
wiani kandydatom na liderów jako wzór do naśla-
dowania. Zwieńczeniem było uzyskanie przez kilka 
osób uprawnień do samodzielnego prowadzenia 
treningów. W 1992 roku powstało Polskie Stowarzy-
szenie Balintowskie zrzeszone w International Balint 
Federation (IBF) (Wasilewski B., Kiliszek E. 2011). 

Zainteresowanie treningami w naszym kraju 
przejawiali lekarze i pielęgniarki, do których głównie 
adresowane były te szkolenia. Z czasem także psy-
choterapeuci, psychologowie, pracownicy socjalni, 
nauczyciele, prawnicy, konsultanci telefonów zaufa-
nia, terapeuci uzależnień, studenci wydziałów lekar-
skich i studiów psychoterapeutycznych, fizjoterapeu-
ci, duchowni, menedżerowie, zespoły wyjazdowe 
pogotowia ratunkowego, pracownicy ośrodków in-
terwencji kryzysowej oraz centrów zarządzania kry-
zysowego i inni pracownicy zawodów pomocowych 
(np. całych zespołów personelu hospicyjnego).

Warto wspomnieć, że zaczątkiem Balintow-
skiego Treningu Grupowego (BTG) było szkolenie 
personelu DPS (pielęgniarki, pracownicy socjalni  
i psychologowie) zajmującego się w latach czter-
dziestych XX wieku weteranami II wojny świato-
wej. Zapotrzebowanie na szkolenia wymusiło samo 
życie. Pensjonariusze domów, osoby po przejściach 
wojennych, traumach i nie odreagowanych stresach 
stwarzali poważne problemy dla personelu leczni-
czego i opiekuńczego.

Wspomniana wyżej dr Rita Kielhorn prowadziła 
u nas treningi balintowskie, jak również zapraszała 
do Niemiec 12-osobową grupę inicjatywną na spo-
tkania szkoleniowe niemieckiego stowarzyszenia 
balintowskiego. W pracy Między pragnieniem a rze-
czywistością zwracała uwagę na rozbieżności pomię-
dzy oczekiwaniami pacjenta i lekarza a rzeczywisto-
ścią: ... my, lekarze, chcielibyśmy, by pacjent był w pełni 
sił psychicznych, zdyscyplinowany, niezależny, zorgani-
zowany, sprawnie omawiający swoje dolegliwości, nie 
narzekający, nie nudny, nie powtarzający skargi. Nie 
powinien wydawać poleceń ani żądać nowych metod 
leczenia wyczytanych w gazetach. Winien natomiast 
znać na pamiętać swoje leki i nazwiska leczących go 
lekarzy. Powinien przestrzegać zaleceń i być gotowym 
do wszelkich badań diagnostycznych. Powinien być ła-
twy do pielęgnacji. Najlepiej byłoby, gdyby zachowywał 
się jak zdrowy, ale gdy to już nie jest możliwe, to ocze-

kujemy, by jego objawy i dolegliwości dobrze pasowały 
do zdefiniowanej choroby...

Czy istnieją tacy pacjenci? — pyta dr Kielhorn. 
Okazuje się, że nie. Lekarz często jest rozczarowa-
ny zachowaniem pacjenta. Nie rozumiejąc, o co mu 
chodzi, drepcze w miejscu, kieruje pacjenta na licz-
ne badania, stosuje coraz to nowsze i droższe leki, 
a ten nadal nie czuje się lepiej. To frustruje lekarza.

Czego oczekuje pacjent? On nie chce długo cze-
kać na wizytę, ale uważa, że lekarz winien mieć dużo 
czasu dla niego, że winien spełniać jego życzenia, 
przepisywać drogie lekarstwa, dawać zwolnienia, 
chce być traktowany z uwagą i zrozumieniem. Le-
karz winien go dobrze znać, pamiętać jego nazwi-
sko, powinien rozmawiać jak z równym sobie, ale 
jednocześnie mieć autorytet i powiedzieć, jak ma 
postępować, aby ustąpiły jego dolegliwości. Pacjent 
obawia się groźnego schorzenia, czuje się bezradny 
i niepewny. Nikt nie życzy sobie poważnej choroby, 
ale każdy chciałby być poważnie traktowany przez 
lekarza (Kielhorn R.1993).

Jak widać, z obu stron są różne potrzeby i ocze-
kiwania. Kielhorn pyta, kim ma być lekarz dla pa-
cjenta? Świętym Mikołajem, spełniającym życzenia, 
czy wspólnikiem chorego?

Relacja w gabinecie lekarskim winna być akcep-
tująca, otwarta, szczera, poważna, uczciwa, godna 
zaufania, empatyczna, szanująca godność, uważna, 
fair. Aby to osiągnąć, niezbędna jest umiejętność 
przyglądania się pacjentowi, przysłuchiwania, spo-
strzegania oraz wczuwania się i pozwolenia mu na 
otwarcie się, mając stale na uwadze zrozumienie go 
bez chęci narzucania własnych przekonań i wartości. 
W takiej relacji można zmienić zachowanie pacjenta, 
ale tylko w ramach możliwości, jakie daje jego za-
plecze socjalne i kulturalne oraz jego stan psychiczny  
i fizyczny (Kielhorn R. 1993).

Ważną rolę odgrywają wątki biograficzne pacjen-
ta i lekarza. Tym bardziej, że uczucia pacjenta mogą 
wywołać u lekarza reakcje uczuciowe skierowane 
na pacjenta, zwane przeciwprzeniesieniem. Według 
Balinta pomyślna praca terapeutyczna zawsze jest 
wynikiem gry pomiędzy przeniesieniem pacjenta  
a przeciw przeniesieniem terapeuty (jego reakcjami, 
tj. uczuciami, nastrojami, impulsami postępowania). 
Procesy przeciwprzeniesieniowe mogą służyć leka-
rzowi w rozumieniu siebie i pomaganiu pacjentowi. 

Dla osiągnięcia powyższego lekarz musi nie-
zbędnie dokonać głębokiego wglądu i refleksji nie 
tylko na płaszczyźnie poznawczej, ale także na 
płaszczyźnie uczuciowej. Płaszczyzna interakcji 
emocjonalnej jest decydująca dla wyników leczenia. 
Poznanie i doświadczenie w tej płaszczyźnie jest 
istotą treningu Balinta. Tu lekarz, poprzez lepsze 
rozumienie pacjenta, uczy się lepiej rozumieć same-
go siebie. Łazowski zwraca uwagę na niedocenianie 
przez lekarzy potrzeb i emocji pacjenta, deformacje 
spostrzegania i przedmiotowe traktowanie pacjenta, 
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powodujące tłumienie emocji lekarza; stres, prze-
męczenie — prowadzące do wypalenia zawodowe-
go, a w konsekwencji do większej zachorowalności 
lekarzy i skracanie ich życia. Zdaniem Łazowskiego 
…emocje pacjenta są obiektem poznania, a emocje 
lekarza narzędziami poznania... Są także podstawo-
wym składnikiem humanistycznego stosunku do 
pacjenta. Dlatego do umiejętności lekarzy muszą 
należeć umiejętności postępowania z emocjami. 
Łazowski (2001) uważa, że naturalna empatia staje 
się cenną cechą terapeuty, a jej brak lub aleksytymia  
— wielką wadą. Dostrzega możliwości ćwiczenia 
empatii w treningach balintowskich.

Novack i wsp. (1997) uważają, że lekarz wią-
że się z pacjentem, wspiera go w licznych stresu-
jących sytuacjach, używając swoich zasobów emo-
cjonalnych i doświadczenia. „Osobowość lekarza, 
historia jego życia, rodzina i zaplecze kulturowe, zalety  
i wady, przyzwyczajenia i emocjonalne „gorące punk-
ty” wpływają na jego reakcje w stosunku do pacjen-
ta. Nierozpoznane uczucia i nawykowe postępowania 
mogą dawać skutki przeciwne do zamierzonych w re-
lacji lekarza z pacjentem, mogą zniekształcać lekarską 
zdolność odczuwania empatycznego, mogą uniemożli-
wić albo zaburzyć decydujące rozmowy o zagrażającej 
śmierci, o seksualności lub innych ważnych sprawach, 
mogą doprowadzić do lekceważenia jednych pacjentów 
i do nadmiernej opieki nad innymi... Ponieważ lekarz 
używa samego siebie jako instrumentu diagnostycz-
nego i leczniczego, samoświadomość może pomóc 
mu „wykalibrować ten instrument..., co pozwoli na 
skuteczniejsze używanie jego zdolności”.

Jakie nadzieje związane są z Balintowskim 
Treningiem Grupowym (BTG)?

— Uwrażliwianie na motywy szukania pomocy  
i uczucia pacjenta, oczekiwania od lekarza.

— Poprawa komunikacji z pacjentem i jego rodziną.
— Radzenie sobie z tzw. trudnym pacjentem, klien-

tem.
— Przełamywanie schematów diagnostycznych  

i terapeutycznych.
— Pogłębianie rozumienia psychosomatyki (50– 

–75% pacjentów lekarzy domowych/rodzin-
nych zgłasza problemy psychosomatyczne).

— Dostarczanie wsparcia emocjonalnego.
— Zdobycie umiejętności poznawania emocji wła-

snych i panowania nad nimi. 
— Odreagowania obciążających emocji. 
— Uczenie się funkcjonowania w sytuacjach trud-

nych, stresowych.
— Zwiększenie efektywności opieki nad chorymi. 
— Uzyskiwanie satysfakcji z pracy, a tym samym 

poprawa funkcjonowania w rodzinie i społe-
czeństwie.

— Zmniejszanie drogi (wędrówek) pacjenta od le-
karza do lekarza.

— Redukcji badań diagnostycznych, ordynowania 
na wszelki wypadek drogich leków, aby zado-
wolić pacjenta. 

— Profilaktyka wypalenia zawodowego.
— Obniżania kosztów leczenia pacjenta (Kielhorn R. 

1993, Łazowski J. 2001).

Droga BTG do doskonalenia relacji  
pomiędzy Konsultantem (Dyżurnym) TZ  

a jego Rozmówcą
Kształcąc się w prowadzeniu BTG w Polsce i 

Niemczech, zacząłem organizować szkolenia do-
tyczące poprawy relacji lekarz/pielęgniarka-pacjent 
w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia 
Kadr Medycznych, będąc równocześnie konsultan-
tem Częstochowskiego Telefonu Zaufania. Dostrze-
głem zbieżność celów uzyskiwanych w pracy Grup 
Balinta organizowanych dla lekarzy i pielęgniarek  
z niektórymi kompetencjami konsultantów Telefonu 
Zaufania (TZ) i celami działalności TZ. W dostępnej 
literaturze nie znalazłem informacji o zastosowaniu 
BTG dla doskonalenia relacji Konsultant-Rozmówca. 

Pierwszej próby poprowadzenia BTG dla Telefo-
nu Zaufania dokonała w Częstochowie dr Krystyna 
Kuchtyn. Ośmielony korzystnym odbiorem BTG dla 
TZ poprowadziłem na Ogólnopolskiej Konferencji 
TZ w Sopocie kolejne treningi. Tę formę doskona-
lenia relacji opisałem przed 23 laty w Naszej Gazecie 
Telefon Zaufania w nr 7/1994, 14–16. 

Telefon Zaufania
W listopadzie 1953 roku pastor Chad Varah, po-

ruszony samobójczą śmiercią 14-letniej dziewczyny, 
zorganizował w podziemiach kościoła św. Stefana 
w Londynie pierwszą telefoniczną pomoc dla osób, 
które myślą o popełnieniu samobójstwa. W najpo-
czytniejszej londyńskiej gazecie codziennej opubli-
kował ogłoszenie, że będzie rozmawiał z każdym, 
kto przeżywa kryzys, jest samotny i nie wie, jak żyć. 
Reakcja mieszkańców Londynu zaskoczyła pomysło-
dawcę tak, że już w lutym 1954 roku jednoosobo-
wa działalność pastora przerodziła się w pierwszy 
telefon zaufania oparty na pracy wolontariuszy. Uru-
chomiono trzy linie telefoniczne dla obsługi osób, 
potrzebujących wsparcia, pomocy. Opracowano 
zasady działania telefonu nazwanego Samarytańskim 
Telefonem Zaufania (Kicińska L. 2010). Stanowią 
one:
1. Dzwoniący musi mieć możliwość skontaktowa-

nia się z placówką pomocy telefonicznej o każdej 
porze dnia i nocy, w momencie gdy przychodzi 
kryzys. 

2. Dyżurni, poprzez słuchanie i zaprzyjaźnianie się, 
pomagają tym, którzy nie mają nikogo, do kogo 
mogą się zwrócić, kto by ich zrozumiał i akcep-
tował.
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3. Dzwoniący ma pełną swobodę w podejmowa-
niu decyzji, a także przerwania kontaktu w wy-
branym przez siebie momencie.

4. Fakt powierzenia trosk placówce pomocy tele-
fonicznej jest całkowicie poufny, podobnie jak 
treść rozmowy.

5. Dyżurni w udzielaniu pomocy mogą zasięgać rad 
konsultantów — specjalistów w każdej dziedzi-
nie.

6. Dopuszczalna jest pomoc materialna innych in-
stytucji lub organizacji — dyżurni pracują bez-
płatnie. 

7. Dyżurnym zabrania się narzucania przekonań, 
wpływania na dzwoniących w dziedzinie polity-
ki, filozofii i religii.
Jak z powyższego wynika na konsultancie TZ 

spoczywa ogromna odpowiedzialność za spotkanie 
z całkowicie nieznajomym, często w pełni anoni-
mowym abonentem, za tworzoną z nim relację. 
Abonent ma swoją koncepcję spotkania (rozmowy)  
z konsultantem, a konsultant swoją.

Warto podkreślić, że wyjściowo woluntariusze 
(Konsultanci TZ) nie są profesjonalistami; są osoba-
mi o różnych zawodach, w różnym wieku, staran-
nie wyselekcjonowani według ustalonych kryteriów, 
zmotywowani do niesienia pomocy przez telefon, 
przechodzący szczegółowy program szkolenia do 
pracy w TZ. Od 1993 roku prowadzono dla nich  
w ramach doskonalenia również treningi balintow-
skie [Częstochowa, Sopot, Olsztyn, Kraków, Ode-
ssa (Ukraina), Szeged (Węgry)]. 

Chciałbym zwrócić uwagę na ograniczone pole 
spostrzegania w kontakcie telefonicznym. W kontak-
cie bezpośrednim zachowanie i zewnętrzne cechy 
są dostępne całościowemu spostrzeganiu obserwa-
torów. Łatwiej jest dojrzeć i spostrzegać zewnętrz-
ne cechy: zachowanie, wypowiedzi, ekspresję emo-
cjonalną, wygląd, ubiór, sylwetkę, tembr głosu i inne. 
Stanowią one zewnętrzny wyraz skomplikowanych  
i najważniejszych procesów umysłowych, niedo-
stępnych bezpośredniej obserwacji. Natura wypo-
sażyła podmiot we wrodzoną zdolność rozumienia 
tych ukrytych procesów umysłowych na podstawie 
przejawów zewnętrznych. Zdolność ta jest znana od 
dawna pod nazwą empatii, a w ostatnich dziesięcio-
leciach została poparta tzw. teorią umysłu. Potwier-
dza ona zdolność do poznawania intencji, zamiarów, 
stanu umysłu innych osób na podstawie ich zacho-
wania. Zdolność ta u różnych ludzi jest nierówno 
rozwinięta; można ją doskonalić lub tłumić, wiele za-
leży od treningu umiejętności. Niedobór jej jest na-
zywany aleksytymią. Pod tym terminem rozumie się, 
najkrócej rzecz ujmując, niezdolność do rozumie-
nia lub identyfikowania emocji oraz ich nazywania 
i wyrażania. Naturalne zdolności rozumienia innych 
osób, choć nie są doskonałe, wystarczają do utrzy-
mywania codziennych relacji interpersonalnych, lecz 
nie wystarczają lekarzom, terapeutom, liderom GB, 

konsultantom TZ, którzy idą znacznie dalej. Starają-
cy się o te funkcje kandydaci powinni uzupełniać je 
umiejętnościami nabytymi podczas szkoleń, wiedzą 
z zakresu psychologii, psychoterapii, socjologii oraz 
doświadczeniem własnym, by rozumieć ekspresję 
uczuciową nawet w drobnych ruchach i zachowa-
niach (Kaflik I., Łazowski J. 2017). W kontakcie tele-
fonicznym pole obserwacji jest ograniczone. Tembr 
głosu, siła głosu, barwa głosu, wypowiedzi zwarte, 
rozwlekłe, tempo, oddech, milczenie, pomruki, 
śmiech, język, wulgaryzmy (!) muszą wystarczyć za 
wszystkie zewnętrzne cechy zachowania, wyglądu, 
spostrzegane innymi zmysłami. 

Godna zauważenia jest zbieżność dat i miejsca 
powstania metody Balintowskiego Treningu Gru-
powego (BTG) (Londyn 1950–52) — Mihaly Balint 
i pierwszego Samarytańskiego Telefonu Zaufania 
(Londyn 1953–54) Edward Chad Varah.

Przebieg szkolenia konsultantów TZ  
w ramach BTG

Trening balintowski odbywa się grupach, prowa-
dzonych przez osobę dobrze zapoznaną z właściwo-
ściami relacji międzyludzkich, posiadającą uprawnie-
nia do samodzielnego prowadzenia BTG. Człowiek 
ten nosi nazwę lidera Grup Balinta i sprawuje wraz  
z koliderem kierowniczą rolę w grupie. 

Do treningu zapraszani są konsultanci (dyżuran-
ci), woluntariusze i kandydaci do pracy w TZ, reali-
zujący podstawowy program przygotowawczy.

Wskazane jest tworzenie grup treningowych 
z osób pochodzących z odmiennych środowisk, 
np. dwie osoby z TZ i różnych zawodów. To ubo-
gaca pracę grupy i poszerza widnokrąg widzenia 
relacji.

Podstawowa grupa składa się z 8 do 12 uczest-
ników oraz lidera, (ewentualnie) kolidera. Zasiadają 
w kręgu i zobowiązani są pozostać w nim do końca 
sesji. Jedna sesja trwa do 90 minut. Ponad limitowi 
uczestnicy tworzą krąg zewnętrzny. Dla podkreśle-
nia profesjonalności BTG przytoczę zasady uczest-
nictwa w treningu oraz wiodącą rolę lidera.

Zasady uczestnictwa w BTG:
1. lider kieruje pracą grupy,
2. dobrowolność udziału,
3. swoboda wypowiedzi,
4. cała uwaga jest skupiona na przebiegu treningu, 

bez jakichkolwiek czynności rozpraszających, 
wyłączone telefony,

5. punktualność rozpoczęcia i skończenia zajęć do-
tyczy każdego uczestnika,

6. opowiadanie narratora, nazywanego także opo-
wiadaczem, trwa 4–10 minut,

7. mówi tylko jedna osoba, w kolejności zgłosze-
nia,



Nasza GazetaTelefon Zaufania
50 54–55/2017

8. omawiane treści pozostają tajemnicą tej grupy,
9. wypowiedzi uczestników cechuje brak sporów, 

krytyki, rad i ocen, a także prawo zachowania 
odrębnego zdania,

10. decydując się na udział w grupie, wyrażamy go-
towość opowiedzenia o swojej relacji z pacjen-
tem-klientem, rozmówcą TZ (narrację).

Rola lidera 
1. Umiejętność inicjowania pracy grupy, przestrze-

gania reguł i czuwanie nad procesem grupowym.
2. Wprowadzanie jasnych poleceń i interwencji, 

klaryfikacji.
3. Umiejętność wykorzystania dynamiki małych 

grup oraz energii i zasobów dużej grupy.
4. Zdolność tolerowania niejasności i ciszy.
5. Umiejętność dawania pierwszeństwa aktywno-

ści grupowej.
6. Umiejętność pełnienia roli kolidera i współpra-

cy: lider-ko-lider.
7. Umiejętność wzbogacania procesu grupowego.
8. Umiejętność dostrzegania i wykorzystywania 

procesów przeniesienia i przeciwprzeniesienia, 
oporu i mechanizmów obronnych. 

9. Czuwanie nad emocjonalnym bezpieczeństwem 
uczestników grupy.

10. Wysłuchanie narratora i komentarzy uczestni-
ków, podsumowanie i zakończenie treningu.

Aktywność uczestnicząca grupy TZ
Materiał do pracy grupowej pochodzi z praktyki. 

Osoba gotowa do roli referenta (narratora) zgłasza 
się spontanicznie do przedstawienia swojej relacji  
z tak zwanym trudnym, czasem zalegającym emo-
cjonalnie rozmówcą TZ. Przedstawia swoją opo-
wieść tak, aby każdy uczestnik grupy mógł wyobra-
zić sobie omawiane spotkanie(a) i osobę rozmówcy. 
Przypuszczalny wiek, ewentualne imię, sposób wy-
powiadania się, głos, ujawniane emocje. Wiadomo, 
że rozmówca jest niewidoczny. Konsultant pracuje 
wyobraźnią, przedstawia sobie osobę dzwoniącego 
i rozmawia w przestrzeni wirtualnej z wyobrażoną 
postacią. Niektóre niejasności mogą być rozjaśniane 
poprzez zadawanie kilku pytań referentowi (narra-
torowi) przez grupę. Przy braku informacji, grupa 
korzysta z własnych fantazji. Również rozmówca, 
nawiązując kontakt, wyobraża sobie osobę konsul-
tanta, na którego przenosi swoje oczekiwania, fru-
strację i lęki. Ta świadomość konsultanta jest nie-
zbędnym elementem pracy w Telefonie Zaufania.  
W kolejnych etapach grupa pracuje nad odkryciem 
najważniejszych relacji w opowiadaniu narratora. 
Szuka na przykład motywu dzwonienia rozmówcy 
do TZ; po co dzwoni, czego potrzebuje, jak o tym 
mówi? W jakim stanie się znajduje? Jakie emocje  
i uczucia wyzwala w konsultancie? Co dzieje się pod-

czas tego spotkania? Co dzwoniący robi z konsultan-
tem, a co konsultant z rozmówcą? 

Rolą lidera jest zapewnienie narratorowi bezpie-
czeństwa, a grupa daje mu wsparcie, pomoc wyni-
kającą z indywidualnej biografii każdego uczestnika  
i jego doświadczenia. Tylko w takich warunkach, du-
żego poczucia odpowiedzialności, pełnego zaufania, 
możliwe jest zrozumienie relacji rozmówca-konsul-
tant. Lider może korzystać z ubogacających trening 
scenek psychodramatycznych, które najszybciej 
przemawiają do wyobraźni grupy. Lider, wykorzy-
stując proces grupowy i dynamikę grupy, czuwa 
nad wyjaśnieniem relacji. Potem może poprosić 
grupę o pomysły… Wreszcie prosi narratora, któ-
ry milczał od czasu przedstawienia swego spotkania  
z rozmówcą, aby nazwał to, co się z nim działo, jak 
się czuł podczas pracy grupy, jego uczucia, emocje  
i wrażenia.

Przykład (w opracowaniu autora)
Z dnia 16.01.2013 roku: grupa liczyła 9 osób. 

Lider (MK) przypomina zasady pracy GB i normy 
grupowe oraz cel pracy. Poprosił o przedstawienie 
takiego spotkania, rozmowy w TZ, z której pozostał 
osad emocjonalny bądź taki, do którego powraca się 
w myślach. 

Narrator: Karol (Konsultant TZ) (Skrót narracji) 
…pełnię dyżury w TZ od roku. Miałem kilka roz-
mów o treści suicydalnej. Tamte rozmowy udało mi 
się doprowadzić do jakiegoś finału. Tu było inaczej. 
Zadzwonił mężczyzna, około 25 lat, młody, w głosie 
słyszałem, że jakiś przybity. Powiedział, że chce się 
zabić. Porzuciła go osoba, której już nie odpowiada. 
To się stało niedawno i on nie widzi dalszego sen-
su… Zapytałem jak dawno się to stało i jak on się  
z tym czuje, potem przedstawiłem swoje imię… Za-
pytałem jeszcze jak ma na imię ta osoba… On cały 
czas mówił, że to ta osoba i nie wiedziałem, czy to 
kobieta czy mężczyzna. Usłyszałem wreszcie, że Ka-
sia i przerwało się połączenie, czy tak go to wkurzy-
ło, że rzucił słuchawką? Ja nie wiedziałem, co wtedy 
zrobić, co się stało, czy on się zabije, może źle o coś 
zapytałem. Dzwoniący mężczyzna był niespokojny, 
taki głos ciężki, coś mówił o alkoholu… Kiedy po-
znał tę osobę, ona pomogła mu, czy coś, wyciągnęła 
go z picia ta osoba…

Lider: czy grupa może sobie wyobrazić to spo-
tkanie? Można dopytać narratora; -pytał o emocje, 
uczucia i wrażenia w ciele, jakie pojawiały się w trak-
cie opowiadania?

Grupa: 
— pytania dotyczyły m.in. imienia dzwoniącego, sa-

mopoczucia narratora, 
— fantazjowała, że to historia, jak z filmu amery-

kańskiego, 
— ujawnia wiele napięcia w ciele, niepokój, też 

współczucie dla narratora,
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— pewnie skończyła się karta dzwoniącemu, a roz-
mowy w TZ płatne,

— uważa, że rozmówca nie chciał się zabić, że to 
takie tylko gadanie, 

— wiele fantazji wzbudziła relacja z Kasią, a bar-
dziej nawet Kasia; jej odejście traktowano jako 
ucieczkę od nieradzącego sobie maminsynka, 

— może chodzi o sprawy finansowe?
Lider: ponownie o emocje, uczucia i odczucia  

z ciała jakie się pojawiły w czasie narracji?
Grupa: mówiła o ciężkości ciała, napięciu w ciele. 

Trudno było ulokować to napięcie w konkretnym miej-
scu. Czuło się naprężenie, niepokój i mało werbalizacji.

Lider: proponuje „wejść w buty” rozmówcy 
nazwanego Romanem, poczuć się nim. Czego chce 
Roman, czego oczekuje, dzwoniąc do TZ, w jakim 
jest stanie i jak się z tym czuje? 

Grupa: posypało się życie Romana, co wzbu-
dziło jego wściekłość, ale też bezradność; Roman 
dzwoni ze złością, wolałby, by telefon odebrała 
kobieta, wtedy mógłby ją wyzwać za jego partner-
kę Kasię; z „butów” Romana pojawiła się trudność  
w zobaczeniu perspektywy dalszego życia; że Kasia 
pewnie nie mogła już go znieść i dlatego tak odeszła 
bez słowa; że łatwiej mówić z pozycji Kasi niż Roma-
na, tak jakby te „buty” były za ciężkie, niewygodne, 
że nie chce się do niego przybliżać. 

 Lider: grupa mało mówi o emocjach i uczuciach, 
bardziej wyraża swoje napięcie w ciele, trudno jest 
wejść w „buty” Romana. Balint mówił „dopóki nie wej-
dziesz w buty swego klienta i go nie poczujesz, to go nie 
zrozumiesz, a jak go nie zrozumiesz, to mu nie pomo-
żesz…”. Zachęca zbliżyć się do tych uczuć, poczuć je 
i na chwilę pobyć z nimi. Przypomina, że Roman ma 
problem alkoholowy; jakie skojarzenia wzbudza to 
jego zachowanie, o którym tutaj tak trudno mówić.

Grupa: wyraża niechęć do Romana, znów przy-
bliża się do Kasi; mówi o tym, że Roman prawdo-
podobnie powtarza taki schemat w życiu, obciąża 
sobą, obwinia czy manipuluje. W ten sposób szuka 
deski ratunku dla siebie — wcześniej alkohol koił 
jego negatywne uczucia, a teraz chciałby mieć kogoś 
w zastępstwie; on ze sobą nic nie zrobi, tylko dzwo-
ni, by wylać swoją złość.

Lider: komentuje — grupa mało mówi o emo-
cjach i uczuciach; czuje się duże napięcie w grupie. 
Grupa woli mówić o Romanie niż wejść w jego po-
łożenie. Pyta, co to znaczy dla tej grupy? Być może 
to, co dzieje się w grupie, jest odzwierciedleniem 
relacji Konsultant-Rozmówca. Zachęca wyjść już  
z „butów” Romana, rozluźnić się, poczuć się sobą, 
odzyskać tożsamość. Potem komentuje, że Grupa 
Balinta zajmuje się relacją Konsultant-Rozmówca. 
Grupa miała już zadanie identyfikacji z Romanem. 
Teraz proponuje wejść „w buty” Karola.

Grupa: zareagowała gwałtownie, że to jest trud-
ne, by wejść w buty Karola; że jeszcze nie wyszli z bu-
tów Romana, jak trudna to sytuacja, aż nie chce się do 

niej zbliżać; część zareagowała śmiechem, wykonując 
ruch strzepywania z siebie roli Romana; w części gru-
py powstaje zamieszanie, wiele osób mówi naraz. 

Lider: komentuje — może to ma znaczenie dla 
tego kontaktu, że bohaterom opowiadania było bar-
dzo trudno zbliżyć się do drugiej osoby w trakcie 
tej rozmowy. Zachęca nazwać, jakie uczucia, wra-
żenia czy fantazje, pojawiają się u konsultanta Karola  
w czasie rozmowy?

Grupa: mówi: „to bardzo ciężkie buty, chy-
ba jeszcze cięższe niż buty Romana”; ktoś mówi  
o przygniatającej belce, inny o poczuciu porusza-
nia się we mgle, ktoś jeszcze o tym, że cokolwiek 
by zrobił, obawia się niewłaściwego kroku, pytając  
o cokolwiek, doprowadzę do katastrofy; ktoś ujaw-
nia odczucie bólu fizycznego w ciele, sztywność, 
odczucie zimna; w uczuciach wyraźny niepokój, 
bezradność, poczucie zagrożenia i niekompetencji; 
sprawia wrażenie, jakby wpadli w „czarną dziurę”. 

Lider: pozwólcie sobie na fantazje — czym jest 
przygniatająca w tym kontakcie belka, która wywo-
łuje tak silne uczucia?

Grupa: żywo zareagowała, że to poczucie od-
powiedzialności za życie tego człowieka; pojawiły się 
wypowiedzi dotyczące wyrzutów sumienia; ujawnia 
niechęć do obciążania się odpowiedzialnością za ży-
cie drugiej osoby; mamy znikomy wpływ na to, co 
rozmówca ze sobą zrobi po zakończeniu rozmowy; 
też o złości do Romana, że woła o pomoc, a potem 
daje dyla; że Karol po zakończeniu rozmowy czuł 
lęk, co dalej się stanie z Romanem; ale też złość na 
telefon, na niedoskonały sprzęt, na zakaz identyfi-
kacji numeru na siebie, że nie zrobił nic więcej i nie 
mógł nic więcej zrobić. 

Lider: grupa ma różne fantazje, kreatywnie pod-
chodzi do tego problemu. Zachęcał do odegrania 
scenki z tej rozmowy.

Grupa: milczenie. Niechęć do wchodzenia  
w role. Niepokój w grupie, śmiech, po czym nastą-
piła dyskusja w grupie. Część grupy krytykowała po-
mysł scenki.

Lider: zachęca, komentuje, że grupa ma przesyt 
tej trudnej, mało komfortowej sytuacji, jakby obawia-
ła się obnażenia nieporadności w prowadzeniu takich 
rozmów. Wydaje się, że to zbyt obciążające. Takich 
rozmów chcielibyśmy uniknąć. Być może rozmowa 
Karola z Romanem też ma znaczenie tabu, o którym 
nie chce mówić się głośno, bo zawiera w sobie to, iż 
zbliżamy się do tematu śmierci. Spróbujmy iść za tym, 
co mówiła grupa, zobaczmy dalszy scenariusz dla obu 
rozmówców, po odbytej rozmowie.

 Grupa: część grupy utożsamiała się z Roma-
nem, zaprzeczała jego groźbom samobójczym; wo-
lała fantazjować o jego złości i bezradności, zamia-
rach Romana, że będzie polował teraz na kobietę 
konsultanta, by jej wygarnąć, jakie złe są kobiety; 
niektórzy identyfikowali się z konsultantem, próbu-
jąc usprawiedliwiać siebie za nieponoszenie odpo-
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wiedzialności za życie Romana i że zrobił wszystko, 
co mógł zrobić. 

Lider: jak Ty byś się zachował(a) w przyszłości, 
gdyby była podobna rozmowa? 

Grupa: starałabym się słuchać, jak najmniej py-
tać, żeby sam nazwał swój problem; dałbym czas 
rozmówcy, aby wyrzucił z siebie swoje emocje, 
wszedłbym w jego buty; przede wszystkim uważne 
słuchanie, klaryfikacje, próbowałbym go sobie wy-
obrazić; zapewnienie o obecności „jestem, słyszę 
pana”, „to musi być przykre”; potwierdzenie słucha-
nia, a nawet wyrażenie zadowolenia, że zadzwonił; 
pytania stawiałbym bardziej jako potwierdzenie cze-
goś, a nie zaspakajanie swojej ciekawości.

 Lider: do Konsultanta — Karolu, jak czułeś 
się w czasie pracy balintowskiej, co chcesz wziąć 
dla siebie? Jak poprowadziłbyś dialog w przyszłości  
z podobnym rozmówcą?

Karol: przede wszystkim chciałbym podzięko-
wać grupie. Miotały mną różne uczucia. Grupa wzię-
ła na siebie ciężar rozmowy z Romanem. Poczułem 
więź z Wami, mogłem powierzyć moje emocje.  
A w następnej podobnej rozmowie… Słuchałbym, 
potwierdzał moje słuchanie, wyrażał swoją empa-
tię, jak bardzo musi jemu być ciężko, w stosownej 
chwili włączał się w dialog… Dziękuję raz jeszcze 
Grupie… Ulga.

Grupa: dziękuje Karolowi za odwagę i podziele-
nie się swoją relacją z trudnym rozmówcą.

 Lider: być może Konsultanci TZ biorą na siebie 
nadmierną odpowiedzialność za wybory Rozmów-
ców, mając trudność w spostrzeganiu ich jako autono-
micznych jednostek. Grupa Balinta pozwala na ucze-
nie się rozpoznawania własnych uczuć Konsultantowi  
w kontakcie z Rozmówcą i używania ich dla dobra 
Rozmówcy, poszerza świadomość własnych ograni-
czeń oraz poprawia relacje z Rozmówcą i z Zespołem.

Podsumowanie
Na zakończenie warto wspomnieć, że nawet 

doświadczeni terapeuci i konsultanci TZ mogą  
— dzięki uczestnictwu w GB — odkryć emocje, 
uczucia i odczucia z ciała (wrażenia) na nowo. Empa-
tia pomaga w pracy z rozmówcą, a wielu pacjentów, 
klientów, rozmówców TZ nie nazywa swoich emo-
cji, uczuć i odczuć z ciała. Emocje, uczucia pacjen-
ta, klienta są obiektem poznania, a uczucia lekarza, 
terapeuty —– narzędziem poznania. Zastosowanie 
BTG do doskonalenia relacji Konsultant-Rozmówca 
w TZ stanowi swoistą superwizję grupową, z któ-
rej korzysta cały zespół uczestników treningu. Taka 
jest sprawność zespołu konsultantów TZ jaka jest 
sprawność najsłabszego ogniwa.

Piśmiennictwo dostępne w Redakcji Naszej Gazety.

Czynniki depresjogenne  
w wieku starszym  

i możliwe formy pomocy
prof. dr hab. Bogusław Borys

Obniżony nastrój, poczucie zniechęcania, smu-
tek, apatia, przygnębienie, ponure myśli — to stany, 
które dość często w sposób naturalny towarzyszą 
człowiekowi. Nachodzą one różnych ludzi niezależ-
nie od wieku, płci, stanu posiadania i pozycji społecz-
nej. Niektórym ludziom zdarzają się częściej, innym 
rzadziej. Jedni radzą sobie z tymi nastrojami lepiej, 
inni gorzej. Zdarza się jednak, że przygnębienie trwa 
dłużej, w sposób nieznośny przygniata i człowiek zu-

pełnie przestaje sobie z tą sytuacją radzić. Pojawiają 
się dodatkowe kłopoty w postaci zaburzeń snu i bra-
ku apetytu. Obecność ludzi, dotychczas sympatycz-
nych i mile widzianych, zaczyna drażnić. Człowiek 
ucieka od wszystkiego i wszystkich, co wcale nie 
znaczy, że jest mu z tym dobrze. Wręcz przeciw-
nie — czuje się fatalnie. Jeżeli ten stan utrzymuje się 
długo, a dodatkowo pojawiają się niedobre myśli na 
temat braku sensu czegokolwiek, na temat własnej 
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nieudolności i nieprzydatności komukolwiek, spra-
wa zaczyna się komplikować. Jeżeli w tych ponurych 
myślach człowiek idzie jeszcze dalej, zastanawiając 
się — „Po co żyć?”, „Może skończyć to wszystko?” 
— jest to sygnał, że dzieje się coś poważniejszego, 
a może nawet bardzo niedobrego. To już nie jest 
zwykły ludzki smutek, który jutro przejdzie. Jest to 
najprawdopodobniej stan depresyjny, a być może 
początek ciężkiej depresji. Taki stan wymaga pomo-
cy z zewnątrz. Na początek być może wystarczy po-
moc dobrych i życzliwych ludzi spośród przyjaciół  
i rodziny. Ale ich — nawet najlepsza — wola w ta-
kich stanach najczęściej okaże się niewystarczająca. 
Tu będzie już potrzebna pomoc profesjonalistów  
— lekarza psychiatry, który przede wszystkim wes-
prze farmakologicznie w tej chorobie, oraz do-
świadczonego psychologa klinicznego, który w od-
powiednim momencie, poprzez rozmowy, pomoże 
na nowo „poukładać te klocki, które się rozsypały”.

Jak wspomniano wyżej, zwykłe stany przygnę-
bienia, a nawet stany depresyjne mogą się zdarzyć 
człowiekowi w każdym wieku. Są przeżywające 
smutek dzieci, są bardzo młodzi ludzie, którym  
— z różnych powodów — „zawalił się świat”. Nie 
brak dorosłych, w pełni sił, u szczytu kariery, którym 
nagle czerń przesłoniła cały dotychczasowy obraz 
rzeczywistości. Wreszcie są ludzie starsi, niekiedy 
bardzo starzy, którzy — mimo doświadczenia życio-
wego i ogromnej mądrości — nie potrafią sobie po-
radzić z ciężarem przewlekłego przygnębienia. Każ-
dy wiek ma charakterystyczne dla siebie przyczyny 
smutku. W tym momencie chciałbym przyjrzeć się 
tym, które są typowe dla wieku starszego. 

Proces starzenia się organizmu 
Spora część przyczyn przygnębienia, stanów 

depresyjnych, a nawet depresji tkwi w natural-
nym procesie starzenia się organizmu ludzkiego. 
Następstwem tego zjawiska są po prostu słabną-
ce siły fizyczne. Człowiek coraz mniej może. Jest 
mniej sprawny, szybciej się męczy, pracuje wolniej. 
Wszystkie te ograniczenia, zwłaszcza w przypadku 
ludzi dotychczas bardzo sprawnych, niezmiernie 
aktywnych i docenianych za te cechy, nie wpływa-
ją pozytywnie na stan psychiczny tych osób. Wręcz 
przeciwnie — nasuwają refleksje związane z prze-
mijaniem, z czym bardzo trudno niejednemu czło-
wiekowi się pogodzić. Pochodną naturalnego osła-
bienia organizmu ludzkiego są nie tylko ograniczone 
możliwości ruchu, tempo i wydajność pracy, ale 
także coraz częściej pojawiające się dolegliwości so-
matyczne. Organizm starzejącego się człowieka co 
jakiś czas sygnalizuje problemy zdrowotne pojawia-
jące się w różnych narządach, dotychczas sprawnie 
funkcjonujących. Człowiek, który nigdy wcześniej 
nie chorował, buntuje się przeciw takiej rzeczywi-
stości. Nie chce się pogodzić z faktem naturalnego 

zjawiska, jakim w tym przypadku jest możliwość 
pojawienia się różnych schorzeń związanych z wie-
kiem. Zdarza się, że dolegliwości te są przez jakiś 
czas ignorowane. Człowiek po prostu nie dopusz-
cza do siebie myśli, że organizm w tym wieku wy-
maga innego traktowania i że niektóre dolegliwości 
są zwyczajnie prawem wieku. Bunt przeciwko tym 
realiom, dopóki nie nastąpi dojrzała akceptacja rze-
czywistości, powoduje zły nastrój, prowadzi do 
przygnębienia, a niejednokrotnie staje się przyczy-
ną głębokiego stanu depresyjnego. Brak akceptacji 
procesu starzenia się dotyczy nie tylko pojawiają-
cych się chorób dość typowych dla wieku, ale tak-
że innych przypadłości starzejącego się człowieka. 
Kobiety w szczególny sposób nie mogą się pogodzić 
z widocznymi zmianami rysów twarzy, pojawiający-
mi się zmarszczkami i zmieniającą się figurą. Męż-
czyźni z kolei częściej buntują się przeciw wyraźnie 
słabnącej sile, niemożności wykonywania niektórych 
czynności, które dotychczas nie stanowiły żadnego 
problemu, wręcz przeciwnie — były źródłem dumy 
i radości. Zarówno panie, jak i panowie nie akceptu-
ją trudności z przypominaniem sobie czegoś — co 
dotąd nie stanowiło żadnej trudności. Niechętnie 
przyznają się, że gorzej słyszą, gorzej widzą. Pró-
bują to skrzętnie ukrywać, co stanowi dodatkową 
trudność i niejednokrotnie powoduje rozdrażnienie. 
Wszystko to sprawia, że te na co dzień odkrywane 
braki oraz dolegliwości stają się przyczyną smutku, 
przygnębienia, a często wręcz prowadzą do różnej 
głębokości — stanów depresyjnych.

Przejście na emeryturę 
Kolejnym źródłem stresu i w efekcie często poja-

wiającego się obniżenia nastroju prowadzącego cza-
sem do poważniejszych skutków psychicznych jest 
fakt przejścia na emeryturę. Eufemistycznie mówi się 
czasem o przejściu w zasłużony stan odpoczynku. Dla 
wielu osób przyjemnym stanem to nie jest. Dzieje się 
tak zwłaszcza w przypadku osób bardzo aktywnych 
zawodowo i odnoszących w tej dziedzinie sukcesy.  
W szczególny sposób dotyczy to mężczyzn, którym 
inne formy aktywności były dotychczas niemal zupeł-
nie obce. Dla tych ludzi zakończenie aktywności zawo-
dowej jest jednoznaczne ze świadomością przejścia na 
„boczny tor”. W ich rozumieniu tracą pozycję, którą 
dotychczas mieli. Zdają sobie sprawę, że odtąd ktoś 
inny, młodszy zajmie ich miejsce, i nawet jeżeli będzie 
okazywał im szacunek, będzie to szacunek dla emery-
ta. Racjonalnie do tego podchodząc, ci ludzie na ogół 
przyznają, że jest to naturalna kolej rzeczy. Ale najbar-
dziej nawet rozsądne podejście nie do końca załatwia 
problem emocjonalny, który się w tej sytuacji pojawia. 
Są ludzie, którzy tak bardzo utożsamili się ze swoją 
aktywnością zawodową, że długo nie potrafią przesta-
wić się na inny tor aktywności. Niektórym nie udaje 
się to wcale i tym ludziom jest najtrudniej. Nie mogąc 
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się odnaleźć w nowej rzeczywistości poddają się smut-
nym refleksjom i żyją wspomnieniami — co najczęściej 
prowadzi do różnych problemów psychicznych. Te  
z kolei mają też istotny wpływa na ich stan somatycz-
ny — w konsekwencji cierpi cały człowiek, któremu 
wewnętrznie nie udało się przejść na emeryturę. Wię-
cej, zwykle cierpią też z tego powodu domownicy  
i osoby najbliższe. Statystyki mówią, że osoby, którym 
nie udało się wewnętrznie zaakceptować przejścia na 
emeryturę, które nie potrafiły sobie znaleźć nowych, 
satysfakcjonujących form aktywności, mimo dobrego 
stanu zdrowia fizycznego w momencie przejścia na 
emeryturę często wkrótce umierają. Przyczyną bywa 
depresja, która osłabia wolę życia oraz prowadzi do 
osłabienia organizmu biologicznego, powodując liczne 
schorzenia i — w efekcie — śmierć. 

Zespół pustego gniazda 
Częstą i dość istotną przyczyną negatywnych sta-

nów psychicznych u osób starszych jest to, co niekie-
dy określa się mianem zespołu pustego gniazda. Teo-
retycznie wszyscy rodzice, zwłaszcza uważający się 
za rozsądnych, zgadzają się z tezą, że dzieci rodzi się  
i wychowuje po to, by te dzieci potrafiły żyć własnym, 
satysfakcjonującym ich życiem. Jak wspomniałem, jest 
to teza, z którą na ogół wszyscy refleksyjni rodzice się 
zgadzają. Nie zawsze jednak i nie do końca za rozu-
mem nadążają emocje. Efekt tego jest taki, że gdy te 
dorosłe dzieci rzeczywiście zaczynają urządzać swo-
je życie, zwłaszcza gdy układają je trochę inaczej, niż 
wyobrażali to sobie rodzice, rozsądna teza już nie jest 
tak jednoznaczna. Zaczyna się u rodziców — star-
szych osób — problem samodzielnych, po swojemu 
układających sobie życie dzieci. Problem, przynaj-
mniej dla rodziców, wydaje się trudniejszy, gdy ich 
dzieci układają swoje życie w fizycznym oddaleniu od 
nich. W takiej sytuacji zaczyna doskwierać nie tylko fi-
zyczna pustka po naturalnym odejściu dzieci z domu, 
ale także — często irracjonalny — żal do dzieci, że 
układają „swoje klocki” inaczej, niż wyobrażali to so-
bie rodzice. Wszystko to razem — zarówno fizyczna 
pustka, jak i ten irracjonalny żal oraz pretensje różne-
go rodzaju składają się na całokształt obrazu zwanego 
zespołem pustego gniazda. To gniazdo jest tym bar-
dziej puste, im bardziej ci starsi ludzie, małżonkowie, 
nie mają i nigdy nie mieli zbyt bliskiego kontaktu emo-
cjonalnego ze sobą. Okazuje się wtedy, że jedynym 
łącznikiem między nimi były dzieci — i to te fizycznie 
obecne, sprawiające normalne, codzienne problemy 
życiowe. Tak rozumiane puste gniazdo jest oczywi-
ście wielokrotnie przyczyną złego stanu psychicznego 
u osób starszych, do depresji włącznie. 

Choroba i śmierć współmałżonka 
W tak zwanym trzecim wieku, częściej niż we 

wcześniejszych okresach życiowych pojawia się 

bardzo trudny problem choroby współmałżonka, 
a niejednokrotnie — jego śmierci. Utrata czy tyl-
ko zagrożenie utratą najbliższej osoby powoduje  
w sposób oczywisty i zrozumiały wielki ból. Prze-
życie jest jednak tym większe i tym boleśniejsze, im 
silniejszy i głębszy był związek emocjonalny między 
tymi ludźmi. Problem dotyczy szczególnie ludzi star-
szych czy nawet bardzo starych. Przeżyli ze sobą 
wiele lat, wychowali dzieci, wspólnie pokonywali 
wszystkie przeszkody życiowe. Zawsze mogli na so-
bie polegać. Wzajemnie stanowili dla siebie wspar-
cie. Byli dla siebie nawzajem gwarantami poczucia 
bezpieczeństwa. Odejście jednego z nich powoduje 
niewypowiedziane wręcz przeżycie u tej starszej 
osoby, która ma poczucie, że pozostaje zupełnie 
sama. Nawet fakt, że obok są dorosłe i kochające 
dzieci, nie jest w tym momencie istotnym pociesze-
niem. Przykłady rozpaczy spowodowanej tą sytuacją 
można by mnożyć. Jeden z takich przykładów przy-
tacza Viktor E. Frankl w swojej książce Homo pa-
tients (1). Do autora jako do psychoterapeuty zwra-
ca się starszy pan, który jest lekarzem i od trzech 
lat trwa w głębokiej depresji po śmierci swojej uko-
chanej żony. Mimo upływu trzech lat cierpienia po 
stracie tej ukochanej istoty nie ustąpiły, nawet nie 
zelżały. Autor zaznacza, że było to bardzo kochające 
się małżeństwo. Ów starszy pan zapytał Frankla, czy 
on może pomóc mu znaleźć sens jego bezgranicz-
nego cierpienia? Wówczas Frankl poprosił swojego 
rozmówcę, by ten spróbował wyobrazić sobie od-
wrotną sytuację, to znaczy — zmarł on, a cierpi po 
jego stracie żona. Starszy pan zamyślił się głęboko, 
zamilkł na jakiś czas i po dłuższym milczeniu jakby 
nieco radośniej powiedział: „Dziękuję”. Zrozumiał, 
że jego cierpienie jednak ma sens. Cierpiąc po stra-
cie swojej ukochanej żony, zaoszczędził tym samym 
jej cierpienia, które musiałaby ona znosić, gdyby sy-
tuacja była odwrotna. Depresja i cierpienie nie mi-
nęły natychmiast, ale nabrały innego wymiaru, gdy 
udało się odnaleźć sens tego cierpienia. 

Zmniejszające się grono  
przyjaciół i znajomych 

Słabnące siły, wzrastające trudności w porusza-
niu się, dokuczające dolegliwości — wszystko to 
sprawia, że ludzie starsi trudniej docierają do swo-
ich dawnych przyjaciół i znajomych. Dodatkowo  
— uwzględniając te wszystkie przeszkody — często 
po prostu się nie chce. Innym czynnikiem sprawiają-
cym, że kontakty towarzyskie są rzadsze, jest rów-
nież fakt, że grono starych znajomych w sposób na-
turalny się kurczy. Ludzie po prostu umierają i tych 
bliskich z dawnych lat jest coraz mniej. W tym wieku 
dość niechętnie nawiązuje się nowe, zwłaszcza głęb-
sze znajomości. Ta sytuacja oczywiście nie sprzyja do-
bremu samopoczuciu. Smutne refleksje budzi już sam 
fakt stopniowego odchodzenia bliskich. A ci, którzy 
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pozostali, są coraz trudniej dostępni ze względu na 
wspomniane wyżej trudności. Powoduje to poczucie 
osamotnienia, które staje się dla wielu starszych osób 
jednym z najbardziej nieznośnych problemów. Sa-
motność, niemożność porozmawiania z kimś bliskim 
sprawiają, że takiemu starszemu człowiekowi bardzo 
zawęża się świat. Brak jest bodźców zewnętrznych, 
brak motywacji do interesowania się czymkolwiek  
i kimkolwiek na zewnątrz. To z kolei powoduje ego-
centryzację. Pozostają własne myśli, często pesymi-
styczne, oraz koncentracja na swojej osobie, szcze-
gólnie — na swoim organizmie. Jak wiadomo, takie 
myślenie sprzyja hipochondryzacji. Człowiek wsłu-
chuje się w pracę swojego organizmu, co oczywiście 
staje się dodatkową okazją do „wysłuchania” niejed-
nej dodatkowej dolegliwości. I tak rozpędza się błęd-
ne koło przyczyn i skutków prowadzące do pogłębie-
nia zaburzeń nerwicowych i depresyjnych człowieka 
starszego. 

Frustracja określonych potrzeb  
psychicznych 

Problem frustracji potrzeb psychicznych nie jest 
problemem zarezerwowanym wyłącznie dla wieku 
starszego. Pojawia się w każdym przedziale wieko-
wym niezależnie od płci, zawodu i statusu społecz-
nego. Jest jednak szereg okoliczności, które sprzy-
jają rodzeniu się frustracji potrzeb psychicznych, 
zwłaszcza w wieku starszym. Większość tych oko-
liczności już wymieniłem. Wiążą się one zarówno 
z ograniczeniami spowodowanym utratą sił fizycz-
nych oraz sprawności psychicznej, jak i przejściem 
na emeryturę oraz psychicznymi następstwami 
tego faktu. Niewątpliwymi problemami są: sprawa 
akceptacji siebie jako osoby zmienionej, starzejącej 
się; poczucie braku akceptacji ze strony innych ludzi, 
również najbliższych. Utrata najbliższej osoby, poza 
innymi bolesnymi doznaniami, bardzo uderza w po-
czucie bezpieczeństwa. Izolacja i poczucie samotno-
ści rodzi pytania — Czy jestem komuś potrzebny? 
Czy komuś na mnie zależy? Czy ktoś mnie jeszcze 
kocha? i tym podobne. Tych potrzeb psychicznych 
sfrustrowanych ograniczeniami płynącymi z wieku 
i braku pełnej sprawności można wymienić więcej. 
Idzie jednak przede wszystkim o zasygnalizowanie 
również tego czynnika jako źródła wywołującego 
stany depresyjne u osób starszych. 

Oczywiście obraz nie zawsze musi być tak czar-
ny. W tekście powyżej przedstawiłem typowe przy-
czyny, które mogą wywoływać stany depresyjne  
u osób starszych. Tak jednak być nie musi. Czarny 
scenariusz naprawdę nie jest jedynym możliwym  
w tym wieku. W dużym stopniu zależy to od samych 
osób zainteresowanych. Do starzenia się i starości 
trzeba się w pewnym sensie przygotować. Zdecy-
dowana większość tych przygotowań dokonuje się 
w sposób nie do końca świadomy. Człowiek, który 

wcześnie nauczył się żyć zdrowo; który zasadniczo od 
dawna akceptuje siebie; który życzliwym okiem patrzy 
i zawsze zwracał życzliwą uwagę na innych ludzi; który 
był ciekawy świata i dostrzegał również jego piękno; 
którego na ogół cechował zdrowy optymizm — tak 
naprawdę przygotowywał się do swojego „trzeciego 
wieku”. W tym tkwi zasadnicza tajemnica jaśniejszego 
scenariusza w starszym wieku. Nie można też pomi-
nąć ważnej roli ludzi i instytucji powołanych do tego, 
by problematyką ludzi starszych się zajmować. 

Z punktu widzenia psychologicznego bardzo 
istotnym zagadnieniem, które w decydujący sposób 
może wpływać na stan psychiczny osób starszych, 
jest problem akceptacji i samoakceptacji zmian 
związanych z procesem starzenia się. Dotyczy to za-
równo zmian fizycznych, jak i psychicznych. Są oso-
by starsze, które bardzo dobrze sobie z tą sprawą 
radzą. Zwykle są to ludzie, którzy akceptowali sie-
bie i czuli się akceptowani w przeszłości. Im łatwiej  
w sposób naturalny zgodzić się na siebie trochę przez 
wiek zmienionych. Nie uciekają się do nadzwyczaj-
nych sposobów „sztucznego i nieprawdziwego rato-
wania swojej młodości”. Są to zwykle ludzie otwarci, 
w dobrych relacjach z otoczeniem. Charakteryzuje 
ich też na ogół dodatni bilans życiowy, co powodu-
je generalnie pozytywny stosunek do świata i ludzi. 
Takie nastawienie do rzeczywistości sprzyja dobrym 
kontaktom z ludźmi. Te osoby rzadziej skarżą się na 
samotność, są mniej egocentryczne, co sprawia, że 
interesują się nie tylko swoim organizmem, ale też 
innymi ludźmi i tym, co dzieje się wokół nich. Mniej 
wsłuchując się w swój organizm, mają mniej dolegli-
wości somatycznych i generalnie czują się zdrowsi. 
Poczucie względnego zdrowia somatycznego uspo-
sabia ich do aktywności fizycznej. Stąd wcale nie tak 
rzadko zdarza się, że osoby starsze uprawiają różne 
formy ruchu rekreacyjnego. Uczęszczają na gimna-
stykę, uprawiają turystykę. W tej grupie osób naj-
częściej pojawiają się też jeszcze inne formy aktyw-
ności, zarówno społecznej, jak i umysłowej. Efektem 
takiej postawy jest uczestnictwo w różnych grupach 
zainteresowań, nie wyłączając artystycznych. Z tej 
grupy najczęściej rekrutują się również słuchacze 
uniwersytetów trzeciego wieku. W ten sposób 
uruchamia się pozytywnie napędzające się koło, co 
sprawia, że stan psychiczny tych osób jest na tyle 
dobry, że nie wymaga nadzwyczajnych środków 
medycznych i psychologicznych do ich codziennego 
funkcjonowania i względnie satysfakcjonującego ży-
cia. Oni zasadniczo radzą sobie bez bezpośredniej 
pomocy profesjonalistów. 

Wiele spośród wspomnianych wyżej form ak-
tywności ludzie starsi są w stanie zorganizować so-
bie we własnym zakresie. Nie wszystko jest jednak 
możliwe. Stąd bardzo istotny jest wkład osób i insty-
tucji powołanych do pomocy w organizowaniu życia 
osobom starszym. Tego typu działania są doskonałą 
formą profilaktyki zdrowia, zarówno fizycznego, jak 
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i psychicznego, co procentuje lepszą jakością życia, 
również wtedy, gdy życie z jakichś powodów bardzo 
się skomplikowało. Są jednak sytuacje, gdy człowiek 
staje przed „czarną ścianą” i nie widzi dla siebie moż-
liwości wyjścia ani drogi powrotu. Są to szczególnie 
trudne momenty, które mogą się zdarzyć w każdym 
wieku, również ludziom starszym. W takiej sytuacji 
człowiek zwykle czuje się bardzo samotny i bezrad-
ny. Jakby brakowało mu pomysłu na to, gdzie może 
szukać pomocy. W takiej sytuacji pozostaje niekiedy 
tylko telefon, zakładając, że człowiek ma wystarczają-
co dużo siły i chęci, by po niego sięgnąć. Musi jeszcze 
wiedzieć, gdzie zadzwonić. Stąd ważną jest rzeczą, 
by — zwłaszcza osoby starsze, a zwłaszcza samotne 

Bogusław Borys — specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta (Polskie Towarzystwo Psychia-
tryczne). Emerytowany kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wieloletni 
Konsultant Wojewódzki (województwo pomorskie) w dziedzinie psychologii klinicznej. Aktualnie kierownik dwóch 
kierunków studiów podyplomowych (Psychologia kliniczna i Arteterapia), prowadzonych przez Gdański Uniwersy-
tet Medyczny. Autor oraz współautor ponad siedemdziesięciu publikacji naukowych. Promotor sześciu ukończonych 
doktoratów i dwóch przygotowywanych prac doktorskich, a także opiekun około trzydziestu ukończonych prac ma-
gisterskich i licencjackich. Autor pięciu pozycji książkowych o charakterze popularyzującym wiedzę psychologiczną. 
Wspiera działalność Gdańskiego Telefonu Zaufania jako wykładowca na konferencjach PTPT i jako autor artykułów do 
czasopisma „Telefon Zaufania — Nasza Gazeta”.

Wielkopostne Dni Skupienia  
na Jasnej Górze, 10–12 marca 2017 r.  
Moje spotkanie z dyżurnymi  
Telefonów Zaufania z Polski

Z radością przyjęłam zaproszenie Pani Zosi z Linii Bra-
terskich Serc z Radomskiego Telefonu Zaufania na Dni Sku-
pienia dla osób dyżurujących w placówkach TZ w kraju.

Wiedziałam, że będzie to coroczne spotkanie osób  
z całej Polski, które pracują w telefonie zaufania. Chciałam 
im cicho towarzyszyć. Przecież jestem po drugiej stronie 
telefonu, tej dla nich niewidocznej. Nie spodziewałam się, 
że te trzy Dni Skupienia będą dla mnie tak wielkim, poru-
szającym przeżyciem. 

Wspólne Eucharystie przed Cudownym Obrazem, mo-
dlitwy, codzienne konferencje i serdeczne rozmowy. Dzię-
ki Maryi zobaczyłam przepięknych ludzi z różnych miast, 
prawdziwych Bożych Szaleńców. Właśnie takich wraz mę-
żem szukaliśmy, takich, których prowadzi Jezus, bo tylko On 
prawdziwie ratuje, uczy mądrej miłości, pociesza i umacnia. 

Zachwyciłam się nimi od pierwszego, nieśmiałego 
dla mnie „dzień dobry”. Wróciły wspomnienia pierwszej 
rozmowy z Linią Braterskich Serc, kiedy rozpaczliwie  

z mężem potrzebowaliśmy pomocy. I otrzymujemy ją nie-
przerwanie od prawie dwóch lat. 

Stanęłam przed osobami z Telefonu Zaufania, w więk-
szości mi zupełnie nieznanymi, ale czułam, jak bardzo już są 
mi bliscy, kochani. Przez Maryję dziękowałam wszystkim za 
to, co bezinteresownie robią. Dziękowałam za księdza Mar-
ka Dziewieckiego, za kochaną Panią Zosię. Razem z mężem 
i naszym synem jesteśmy tak bardzo wdzięczni za te wszyst-
kie rozmowy, za pomoc, rady i pocieszenia, za cierpliwość, 
poświęcany czas i wsparcie okazywane zawsze z sercem. To 
dla nas prawdziwe „koło ratunkowe” w trudnych sytuacjach, 
jestem bowiem mamą syna w kryzysie.

Maryjo z Jasnej Góry, prowadź Telefon Zaufania  
i mów przez głos w słuchawce do wszystkich dzwoniących. 
To bardzo ważne, by wzrastać w miłości Boga i nie być sa-
motnym. Dodaj wytrwałości tym, którzy tam pracują.

Anna z Warszawy

— dysponowały takim numerem. Nie bez powodu 
upowszechnia się takie numery jak kontakt z pogoto-
wiem ratunkowym, strażą pożarną czy policją. Obok 
tych numerów, jak już wspomniałem — zwłaszcza 
człowiek starszy i samotny — powinien dysponować 
numerami Telefonu Zaufania, ewentualnie jakiegoś 
centrum interwencji kryzysowej. Byłoby dobrze, 
gdyby pracownicy opieki społecznej czy jakiekolwiek 
inne osoby opiekujące się ludźmi starszymi wyposa-
żyły swoich podopiecznych, również w te numery.

Piśmiennictwo 
1. Frankl V.E. Homo patiens. Instytut Wydawnczy PAX, 
Warszawa 1971.
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Częstochowski Telefon Zaufania 
czeka na czterdziestkę

Sylwia Bielecka

Częstochowski Telefon Zaufania powstał 10 maja 1980 roku na wzór funkcjonujących już telefo-
nów we Wrocławiu, Gdańsku, a wcześniej — w Londynie. 

Nie zacząłby działać, gdyby nie upór dwóch panów 
— psychiatry dr. Marka Sternalskiego i psychologa dr. Ire-
neusza Kaflika. Ten ostatni kierował telefonem — z sukce-
sem — przez 30 lat.

Wiele rzeczy w Częstochowskim Telefonie Zaufania 
uległo przekształceniu, zmieniła się organizacja, przyna-
leżność, ale przede wszystkim kompetencje osób dyżu-
rujących, ich przygotowanie i systematyczne kształcenie. 
Zmieniła się także problematyka rozmów, choć nie aż tak, 
jak można by się było tego spodziewać. 

Telefon pozostaje swoistym barometrem nastrojów 
społecznych, tematyka rozmów wskazuje na problemy,  
z którymi boryka się w danym momencie społeczeństwo.

Do Częstochowskiego Telefonu Zaufania dzwonią 
osoby w różnym wieku — samotne i osamotnione, nie-
zrozumiałe przez najbliższych, chore, uzależnione bądź 
współuzależnione, wykorzystywane, z zaburzeniami 
zdrowia psychicznego, niestety coraz częściej takie, które 
myślą o popełnieniu samobójstwa.

Wśród dyżurujących w Częstochowskim Telefonie 
Zaufania są m.in. psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, le-
karze, pracownicy wyższych uczelni, magistrowie pielę-
gniarstwa, architekci. Zanim usiądą po raz pierwszy przy 
słuchawce, przechodzą kilkumiesięczne szkolenie — teo-
retyczne z wykorzystaniem opracowań, artykułów oraz 
praktyczne — już na dyżurach poszczególnych konsultan-
tów. Każdy z kandydatów — wzorem niemieckich Tele-
fonów Zaufania — ma swoją matkę lub ojca chrzestnego, 
który jest kimś w rodzaju opiekuna, który służy pomocą 
nie tylko podczas szkolenia, ale także po jego zakończe-
niu, po rozpoczęciu dyżurów. Matka i ojciec chrzestny 
służą radą, wsparciem, rozwiewają wątpliwości, to ktoś, 
do kogo zawsze można zadzwonić, na przykład po trud-
nej rozmowie. To także ktoś, kto ocenia umiejętności kan-
dydata i decyduje o momencie, kiedy ten jest gotowy do 
podjęcia dyżurów. Zanim się to jednak stanie, osoba taka 
musi jeszcze podpisać deklarację, w której zobowiązuje 
się zachować w tajemnicy problemy swoich rozmówców. 

Wszyscy nasi konsultanci obowiązkowo spotykają 
się raz w miesiącu na specjalistycznym szkoleniu lub su-
perwizji. 

Częstochowski Telefon Zaufania co 5 lat święci swo-
je jubileusze. Dotychczas zorganizowano 7 międzynaro-
dowych konferencji. Pierwsze dwa sympozja dotyczy-
ły problematyki patologii społecznej, trzecie — lęków 
współczesnego człowieka, czwarte — osoby dyżurnego 
telefonu zaufania, piąte — wpływu Telefonu na jakość ży-
cia częstochowian, szóste — znaków czasu: samotności, 

lęków, uzależnień, a ostatnie z 2015 roku — przyjemno-
ści, którą daje uzależnienie. 

Właściwie od początku konsultanci Częstochowskie-
go Telefonu Zaufania współpracują z podobnymi telefona-
mi w Polsce i za granicą. Przez blisko 40 lat uczestniczyli  
w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach regional-
nych, ogólnopolskich i międzynarodowych, m.in. w Niem-
czech, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Rosji, we Włoszech,  
w Izraelu, na Węgrzech, Ukrainie. 

W ubiegłym roku 4 osoby reprezentujące Często-
chowski Telefon Zaufania, na zaproszenie zaprzyjaźnione-
go z nami TelefonSeelsorge Nordschwarzwald z Pforzhe-
im, wzięły udział w międzynarodowym kongresie IFOTES, 
który odbył się w lipcu 2016 roku w Akwizgranie (w su-
mie 1600 osób z całego świata). Także w ubiegłym roku,  
w sierpniu, 2 osoby z Częstochowskiego Telefonu Zaufa-
nia, na zaproszenie Telefonu Zaufania z Szegedu (S.O.S Te-
lefonos Lelkisegély Alapítvány), uczestniczyły w 29. Kon-
ferencji Węgierskich Telefonów Zaufania, która odbyła się 
w sierpniu w Szeged. 

Oczywiście konsultanci Częstochowskiego Telefonu 
Zaufania regularnie i licznie biorą udział w jesiennej konfe-
rencji Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej. 

Dziś Częstochowski Telefon Zaufania pozostaje jed-
ną z najstarszych instytucji pomocowych działających  
w mieście. Czynny jest codziennie od godz. 16.00 do 6.00. 
Konsultanci czekają pod nr tel. 34 366 49 88 lub19288. 
Udzielają wsparcia osobom w sytuacjach kryzysowych, 
trudnych, wymagających pomocy bądź profesjonalnej 
wiedzy. Rozmowy dotyczą różnych obszarów — egzy-
stencjalnych, etycznych, uzależnień, przemocy w rodzinie, 
informacyjnych, poznawczych, społecznych, erotycznych  
i seksualnych, zdrowotnych, przemocy w szkole i bezpie-
czeństwa.

W ostatnich latach najwięcej rozmów dotyczy sa-
motności i osamotnienia, zaburzeń psychicznych, nerwic, 
depresji, różnego rodzaju uzależnień, problemów seksual-
nych, konfliktów małżeńskich i partnerskich.

W sumie w 2016 roku przeprowadziliśmy 5530 roz-
mów (średnio ponad 15 dziennie!), w 2014 roku — 4580, 
a w 2011 roku — 3263. Ta liczba świadczy o tym, że ani 
internet, ani smartfony czy iphony z ich nieskończoną licz-
bą aplikacji nie potrafią zastąpić rozmowy z konsultantem-
-dyżurnym przygotowanym do słuchania. 

Częstochowski Telefon Zaufania utrzymuje się dzięki 
finansowemu wsparciu miasta. Działa w strukturach Często-
chowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej, które prowa-
dzi Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej. 
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L.p. Miejscowość Nr telefonu Nazwa placówki

1 www.telefonzaufania.org.pl pomoc@telefonzaufania.org.pl Internetowy Telefon Zaufania

2 Białystok 85 732 22 22 Rodzinny Telefon Zaufania

3 Bielsko-Biała 33 812 26 67 Katolicki Telefon Zaufania

4 Bochnia 14 611 95 95 Telefon Zaufania „Arka”

5 Czeladź 32 265 66 22 Telefon Zaufania

6 Częstochowa 192 88 lub 34 366 49 88 Telefon Zaufania

7 Częstochowa 34 365 22 55 Jasnogórski Telefon Zaufania

8 Dąbrowa Górnicza 32 268 12 22 Telefon Zaufania OIK

9 Gdańsk 58 301 00 00 Gdański Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”

10 Jastrzębie Zdrój 32 471 78 78 Telefon Zaufania „Kontakt”

11 Katowice 32 256 92 78 Telefon Zaufania OIK „Ad Vitam Dignam”

12 Katowice 32 253 05 00 Katolicki Telefon Zaufania

13 Kraków 12 192 88 Młodzieżowy Telefon Zaufania

14 Kraków 12 413 71 33 Telefon Zaufania

15 Kraków 12 411 60 44 Telefon Zaufania dla Osób z Problemem Alkoholowym ALCO TEI

16 Lublin 81 747 98 21 Telefon Zaufania dla Osób Niepełnosprawnych

17 Łódź 42 637 17 15 Telefon Zaufania „Zakręt”

18 Miechów 41 383 41 00 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

19 Mysłowice 32 274 15 38 Telefon Zaufania dla Osób z Problemem Alkoholowym

20 Olsztyn 89 527 00 00 Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”

21 Piekary Śląskie 32 391 00 00 Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych

22 Poznań 61 865 10 00 Katolicki Telefon Zaufania

23 Radom 0 800 311 800 Telefon Zaufania „Linia Braterskich Serc”

24 Siedlce 0 800 664 447 Katolicki Telefon Zaufania

25 Siedlce 25 644 57 06 Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Styl życia”

26 Słupsk 59 841 46 05 Stowarzyszenie „Krokus” Centrum Trzeźwości

27 Sopot 58 6 915 915
kontakt@netporadnia.pl

Telefon Zaufania i Netporadnia dla osób w nieplanowanej 
ciąży oraz po aborcji

28 Szczecin 91 885 11 11 lub 801 009 741 Katolicki Telefon Zaufania

29 Świętochłowice 32 770 00 44 Telefon Zaufania dla Osób z Problemem Alkoholowym

30 Tarnów 14 194 87, 14 621 01 91 Telefon Zaufania „Arka”

31 Toruń 56 622 00 00 Telefon Zaufania

32 Warszawa 22 192 88 Młodzieżowy Telefon Zaufania

33 Warszawa 22 628 52 22 Telefon zaufania dla osób LGBT  oraz dla ich bliskich

34 Warszawa 22 665 39 77 Stowarzyszenia Profilaktyki Depresji „Iskra”

35 Warszawa 116 111 www.116111.pl Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

36 Warszawa 801 199 990 Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania

37 Władysławowo 800 294 426 Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich i Ofiar Przemocy w Rodzinie 

38 Wrocław 71 77 66 208 Telefon Zaufania

38 Wrocław 71 321 35 46 Duszpasterski Telefon Zaufania

40 Zakopane 18 192 88 Zakopiański Telefon Zaufania

41 Zielona Góra 68 327 18 63 Telefon Zaufania

Telefony Zaufania w Polsce
Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej
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Odeszli na wieczny dyżur

Byli wśród nas, dzielili radości i troski naszej wspólnoty.  
W ciągu 50 lat istnienia Gdańskiego Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”  

z grona wolontariuszy odeszli na wieczny dyżur:

Dyżurni 
śp.

Krystyna Adolph, Henryk Abbe, Bronisław Bączyk, Jadwiga Ciechanowicz, 
Zofia Ciechanowicz, Izabela Cieślewicz, Helena Cieślewicz, Bożena Domańska, 
Aleksandra Gabrysiak, Barbara Ginter, Krystyna Górska, Czesława Grażewicz, 

Elżbieta Gutkowska, Maria Idzikiewicz-Ozolin, Barbara Kochanek, Gabriela Korczyńska, 
Mikołaj Kostecki, Izabela Koszałko, Hanna Kuropatwińska, Stanisław Kuropatwiński,  

Gabriela Latocha, Zygmunt Laube, Martyna Ludwig, Stanisław Ludwig, Robert Łangowski, 
Artur Łoza, Mariusz Marzecki, Halina Mazurkiewicz-Michalska, Teresa Michalak,  

Janina Michlerowa, Stanisław Mielczarski, Marek Mróz, Jan Niżnik, Felicja Nowak,  
Franciszek Nowak, Alicja Osmańska, Beata Sachse-Niska, Jędrzej Smulkowski, 

Witold Stabrowski, Irena Stankiewicz, Janina Suwaj, Barbara Szczutkowska, 
Józef Świeżyński, Anna Tarnawska, Katarzyna Wardynszkiewicz, Michał Wilczopolski, 

Teresa Witkowska, Waleria Witkowska, Brygida Zaleśna

Konsultanci i współpracownicy 
śp.

Prof. Tadeusz Kielanowski — założyciel Gdańskiego Telefonu Zaufania
Prof. Mieczysław Gamski — wspierający nas wielostronną pomocą

JE Ks. Abp. dr Tadeusz Gocłowski — Członek Honorowy i Przyjaciel PTPT
Maria Goerick, Hanna Polańska, o. Bruno Zygmunt Pawłowicz OFM

Kochani nasi Przyjaciele, którzy odeszliście od nas na wieczny dyżur, wiedzcie,  
że Gdański Telefon Zaufania nieustannie kontynuuje Wasze dzieło,  

a nasza łączność z Wami nie została zerwana.
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PROGRAM KONFERENCJI

Czwartek, 5 października 2017 roku (WDW Korab)

Miejsce Konferencji: Sopot, WDW Korab, ul. Jana Kilińskiego 12
— rejestracja uczestników, wydawanie materiałów, wykłady i posiłki 

Uroczysta Sesja Jubileuszowa z okazji 50-lecia Gdańskiego Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”  
i 50-lecia Ruchu Pomocy Telefonicznej w Polsce odbędzie się w dniu 7 października 2017 roku  

w Auditorium Primum im. Olgierda Narkiewicza, Atheneum Gedanense Novum,  
Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk Wrzeszcz, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3

16.30–17.00 Recepcja (kawa, herbata, kanapki) 

17.00–19.00 Sesja wprowadzająca 
 Przewodnicząca: dr Beata Kostrubiec-Wojtachnio, psycholog (Lublin)

17.00–17.05 Otwarcie konferencji
 prof. dr hab. n. med. Grażyna Świątecka, Prezes PTPT

17.05–17.50 Zapobieganie samobójstwom w Telefonie Zaufania, rola dyżurnego 
 mgr Ryszard Jabłoński, suicydolog (Olsztyn) — wykład i dyskusja 

17.50–19.00 Zasady pokonywania kryzysu w małżeństwie i rodzinie 
 ks. dr Marek Dziewiecki, psycholog — wykład i dyskusja

19.00–20.00 Kolacja 

20.00–22.00 Trening: Trudne rozmowy w Telefonie Zaufania 
 dr Ireneusz Kaflik, psycholog, psychoterapeuta

Piątek, 6 października 2017 roku (WDW Korab)

07.00–09.00 Śniadanie 

07.30–08.00 Msza św. dla chętnych (Aula Wykładowa WDW Korab) 

09.00–10.45 Sesja I — Relacje międzyosobowe
 Przewodniczący: dr Ireneusz Kaflik (Częstochowa), ks. dr Grzegorz Kudlak (Warszawa)

09.05–09.55 Technologia zabija relacje? Człowiek wobec współczesnych metod komunikowania się
 ks. dr Grzegorz Kudlak, psycholog — wykład, dyskusja

09.55–10.45 Słyszeć między słowami 
 dr Beata Kostrubiec-Wojtachnio, psycholog — wykład, dyskusja

10.45–11.15 Przerwa kawowa

11.15–13.00 Sesja I (cd.)

11.20–12.10 Czy spotkanie w Telefonie Zaufania to incydent — czy relacja? 
 dr Ireneusz Kaflik, psycholog, psychoterapeuta — wykład, dyskusja
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12.10–12.30 Internetowy Telefon Zaufania
 mgr Barbara Skurzyńska (Szczecin) — wykład, dyskusja

12.30–13.00 Jak dbać o zdrowie psychiczne i dobrą samoocenę
 dr Adam Kłodecki, psycholog, superwizor — konwersatorium, dyskusja seminaryjna

13.00–14.00 Obiad 

15.00–16.30  Forum Pomagania: Trudne rozmowy w Telefonach Zaufania, trudni rozmówcy
 — spotkania integracyjno-dyskusyjne w grupach (WDW Korab)

16.30–17.00 Przerwa kawowa 

17.00–19.00 Sesja II — W niewoli uzależnień
 Przewodniczący: dr Adam Kłodecki (Warszawa), ks. dr Marek Dziewiecki (Radom)

17.10–17.40 Wolni w niewoli — uzależnienie emocjonalne a współuzależnienie  
 w świetle współczesnych teorii
 ks. dr Grzegorz Kudlak, psycholog — wykład, dyskusja 

17.40–19.00 Problemy alkoholowe i ich przezwyciężanie — jaka wiedza jest konieczna  
 w Telefonach Zaufania
 ks. dr Marek Dziewiecki, psycholog — wykład, dyskusja
 
19.00–20.00 Kolacja 

20.00–20.40 Sesja II (cd.) 

20.05–20.40 Mechanizmy uzależnień w chorobie alkoholowej
 mgr Jerzy Abramowski (Gdynia) — wykład, dyskusja

20.40–22.00 Superwizja z dr. Adamem Kłodeckim, psychologiem i superwizorem

Sobota, 7 października 2017 roku

Uroczysta Sesja Jubileuszowa z okazji 50-lecia Gdańskiego Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”  
i 50-lecia Ruchu Pomocy Telefonicznej w Polsce odbędzie się w Auli Auditorium Primum im. Olgierda Narkiewicza, 

Atheneum Gedanense Novum, Gdański Uniwersytet Medyczny,  
Gdańsk Wrzeszcz, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3 o godz. 11.00 

07.00–08.30 Śniadanie (WDW Korab)

08.45–09.30 Po śniadaniu przewóz uczestników autokarami z Sopotu do Gdańska Wrzeszcza

09.30–10.30 Uroczysta Msza św. Dziękczynna w intencji dyżurnych Telefonów Zaufania 
 Celebruje JE Ks. Abp Metropolita Gdański — Sławoj Leszek Głódź 
 (Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3B) 

10.30–11.00 Recepcja

11.00–13.00 Uroczysta Sesja Jubileuszowa z okazji 50-lecia Gdańskiego Telefonu Zaufania  
 „Anonimowy Przyjaciel” i 50-lecia Ruchu Pomocy Telefonicznej w Polsce
 Prowadzenie: Jerzy Kiszkis, aktor
 
11.00–11.15 Otwarcie Konferencji, powitanie uczestników i gości
 prof. dr hab. n. med. Grażyna Świątecka — Prezes Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej
 Remigiusz Kwieciński — Prezes Gdańskiego Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”
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11.15–11.45 Przemówienia okolicznościowe zaproszonych gości i wręczenie wyróżnień

11.45–13.00 Gdański Telefon Zaufania, 50-lecie powstania i działalności, historia ruchu telefonicznego
 prof. Grażyna Świątecka — wykład

  „Ślady po rozmowach w Telefonie Zaufania”— czytają: Halina Winiarska i Jerzy Kiszkis 

 Samobójstwo jako jeden z głównych problemów w Telefonach Zaufania
 dr n. med. Barbara Sęp-Kowalikowa — specjalista chorób psychicznych — wykład

13.00–13.20 Koncert Chóru Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pod dyrekcją Jerzego Szarafińskiego

13.20–14.30 Uroczysty poczęstunek

15.00–18.30 Forum Pomagania — sesja integracyjna wyjazdowa — „Nowe oblicza historycznego  
 Gdańska” — spacer, dyskusje w grupach, wymiana doświadczeń 

19.00–20.00 Kolacja (WDW Korab)

20.00–20.40 Otwarte zebranie Zarządu PTPT z udziałem członków i sympatyków 
 — wręczenie dyplomów PTPT zasłużonym dyżurnym 

20.40–22.00 Style słuchania i odpowiadania w pracy dyżurnych Telefonów Zaufania
 mgr Ryszard Jabłoński, suicydolog — warsztat i dyskusja 

Niedziela, 8 października 2017 roku (WDW Korab)

07.00–09.00 Śniadanie 

07.30–08.15 Msza święta niedzielna w intencji śp. prof. Tadeusza Kielanowskiego,  
 śp. Ks. Abp. Tadeusza Gocłowskiego oraz Zmarłych dyżurnych Telefonów Zaufania  
 (Aula wykładowa WDW Korab)

09.00–10.30 Sesja III podsumowująca obchody 50-lecia Gdańskiego Telefonu Zaufania
 „Anonimowy Przyjaciel” i 50-lecia Ruchu Pomocy Telefonicznej w Polsce
 Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Grażyna Świątecka
 
09.05–09.45 Wypalenie zawodowe — uwarunkowania osobowościowe
 dr Wiesława Okła, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta — wykład, dyskusja

09.45–10.30 Samoocena a poczucie własnej wartości
  dr Adam Kłodecki, psycholog, superwizor — konwersatorium, dyskusja seminaryjna

10.30–11.00 Przerwa kawowa 

11.00–12.00 Sesja III (cd.)
 Panel dyskusyjny z udziałem wykładowców, w tym m.in. wypowiedzi: 
 prof. Grażyny Świąteckiej o wolontariacie — jak przeżywamy swój wolontariat, 
 dr n. med. Barbary Sęp-Kowalikowej, specjalisty chorób psychicznych — dlaczego Telefon  
 Zaufania jest wybierany zamiast wizyty u psychiatry

12.00–13.30 Obiad

13.30–15.00 Spotkania dyskusyjne uczestników (WDW Korab)
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