
Dziękuję Ci, 
Że ciągle mnie tak prowadzisz 
Żebym mogła zobaczyć, 
Że ludzie są dobrzy 
A życie ma sens.
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Po swoim Zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem  
w pierwszy dzień po szabacie, Jezus ukazał się  
najpierw Marii Magdalenie. (…) Ona poszła  

i oznajmiła to Jego uczniom…
Mk 16, 9–10

Spotkanie Zmartwychwstałego z Marią Magdaleną
Maria zaś stała na zewnątrz grobowca i płakała.  

(…) Odwróciła się za siebie i zobaczyła stojącego Jezusa. 
(…) A Jezus zapytał ją „dlaczego płaczesz?”.  
(…) Ona sądziła, że to ogrodnik. Wtedy Jezus  

powiedział do niej „Mario”, (…) ona powiedziała  
po hebrajsku „Rabbuni”. Poszła i oznajmiła uczniom:  

zobaczyłam Pana.
J 20, 11–18

Abyśmy, jak Maria Magdalena, mogli opowiadać  
ludziom wokół nas — ujrzałam, ujrzałem Pana.

Radosnego, przemieniającego nasze życie  
spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym 

życzy
Redakcja i Zarząd PTPT

Sala GUMedu im. prof. O. Narkiewicza. Dostojni goście: wicemarsza-
łek woj. pomorskiego Paweł Orłowski, senator RP Antoni Szymański, 
prorektor GUMedu prof. Edyta Szurowska, ks. bp Zbigniew Zieliński, 

prof. Jerzy Mielnik, w drugim rzędzie 1. od prawej prof. Piotr  
Czauderna, przedstawiciel prezydenta RP.

Jeden z najstarszych i zasłużonych dyżurnych telefonu zaufania 
Romuald Łuczyk otrzymuje dyplom od marszałka woj. pomorskiego

Msza św. dziękczynna pod przewodnictwem JE ks. bpa Z. Zielińskiego 
w asyście m.in. ks. dra W. Szewczyka i ks. dra G. Kudlaka

Uczestnicy Konferencji w czasie Mszy św.

Sala obrad Sesji Jubileuszowej

Grażyna Świątecka i Maciej Kielanowski „Gryf Pomorski’’ dla Gdańskiego Telefonu Zaufania z okazji  
jubileuszu

Chór Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pod batutą  
Jerzego Szarafińskiego

Fotorelacja z 50-lecia Telefonu Zaufania
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Konferencję otworzyła i powitała gości prezes 
PTPT Grażyna Świątecka oraz przewodnicząca ko-
mitetu organizacyjnego Konferencji Aniela Białowol-
ska-Tejchman. Sesję pierwszą poprowadziła dr Beata 
Kostrubiec-Wojtachnio, która swój psychologiczny 
referat zatytułowała: „Słyszeć między słowami, słu-
chanie w telefonie zaufania jako osobna umiejętność 
psychologiczna”. Prelegentka opisała proces słucha-
nia jako fenomen specyficznie ludzki, wymagający 
skupienia i doświadczenia. Trudno o ściślejszą de-
finicję predyspozycji dyżurnego telefonu zaufania. 
Wieloletni dyżurni doskonale wiedzą, że ta służba 
wymaga przede wszystkim powściągliwości w wy-
dawaniu sądów, a jednocześnie dania rozmówcy do 
zrozumienia, że w tym momencie jedynie on jest dla 
nas ważny. Ta druga dyspozycja psychiczna dyżurne-
go jest w zasadzie kluczem do rozpoczęcia dyżuru. 

To, co powiedziała nam dr Beata Kostrubiec-
-Wojtachnio, za Seneką nazywając słuchanie sztuką, 
jest szczególnie ważne, gdy rozmówca zgłasza nam 
zamiary samobójcze. 

Temu był poświęcony temat drugiego w tym dniu 
referatu. Wygłosił go Ryszard Jabłoński, suicydolog. 
Pełny tytuł jego referatu brzmiał „Zapobieganie sa-
mobójstwu w telefonie zaufania. Rola dyżurnego”. 
Prelegent przedstawił statystyczny obraz problemu 
samobójstwa na przestrzeni poszczególnych lat. 
Dowiedzieliśmy się o niepokojącej tendencji, której 
wyrazem jest duża liczba dokonanych zamachów 
samobójczych wśród młodych mężczyzn. Podczas 
dyskusji podkreślano, że w codziennej praktyce te-
lefonów zaufania reprezentowanych na konferencji 
ten problem na szczęście nie dominuje. A przecież 
nasz założyciel — anglikański pastor Chad Varah — 
poruszony do głębi samobójstwem jedenastolet-
niej dziewczynki stworzył właśnie tę nadzwyczajną 
formę pomocy. Dziewczynka była sama w domu  
i powodowana lękiem zadziałała tak drastycznie. Już 
w 1953 roku Chad Varah słusznie twierdził, że nie 
stałoby się to, gdyby każdy, kto przeżywa psychiczny 
kryzys, miał możliwość porozmawiania z anonimo-
wym życzliwym doradcą o każdej porze doby.

Sprawozdanie  
z Konferencji Jubileuszowej  

Gdańskiego Telefonu Zaufania
Anna Falkiewicz, redaktor I Programu Polskiego Radia

Grażyna Świątecka, prezes PTPT

W dniach od 4.10 do 8.10.2017 roku odbyła się uroczysta Konferencja Naukowo-Szkoleniowa  
z okazji 50-lecia działalności Gdańskiego Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” oraz 50-lecia 
Polskiego Ruchu Pomocy Telefonicznej. Patronat nad konferencją objął Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzej Duda, a w skład komitetu honorowego weszli: JE Ks. Abp Metropolita Gdański 
Sławoj Leszek Głódź, Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, 
Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, JM Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała, Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Pre-
zydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, Prezes 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku dr n. med. Roman Budziński, Burmistrz Pruszcza Gdańskiego 
Jan Wróbel i Burmistrz Miasta Rumi Michał Pasieczny. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: 
TVP Gdańsk, Radio Gdańsk i Gość Niedzielny. Miejscem konferencji, jak od wielu już lat, był Sopot 
(Ośrodek Agencji Mienia Wojskowego Rewita Imperial). Takie konferencje są organizowane co roku, 
w tej wzięło udział ponad 150 osób. Tegoroczny temat — „Zapobieganie samobójstwu oraz uzależ-
nienia behawioralne w praktyce telefonu zaufania” — wzbudził powszechne zainteresowanie.



Nasza GazetaTelefon Zaufania
2 56/2018

Na to pamiętne wydarzenie powoływali się 
wszyscy referenci. Powołujemy się na nie także i my, 
sympatycy i byli czynni dyżurni, gdy przychodzi nam 
wyjaśnić komuś niewprowadzonemu, często mło-
demu dziennikarzowi, specyfikę pomocy kryzyso-
wej przez telefon.

Pierwszy dzień konferencji zakończyło wystą-
pienie dra Ireneusza Kaflika zatytułowane „Trudne 
rozmowy w telefonie zaufania”. Autor tego warsz-
tatu od lat jest propagatorem grup balintowskich. 
Zaangażował więc dwie uczestniczki konferencji do 
odtworzenia przykładowej, bardzo trudnej rozmo-
wy i z sukcesem przeprowadził sesję szkoleniową. 
Idea grup Balinta polega na tym, że terapeuci także 
potrzebują wzajemnego wsparcia, a nawet wspólne-
go przebywania w celu integracji. W ścisłym sensie 
nasza konferencja odzwierciedlała ideę Michaela 
Balinta, którą ten ogłosił w Londynie w tym samym 
czasie, co twórca telefonu zaufania. 

Dzień drugi, sesja pierwsza. Obaj prowadzący: 
Ireneusz Kaflik i ks. dr Grzegorz Kudlak byli rów-
nocześnie referentami w zakresie tematu ogólnego 
sesji: „Relacje międzyosobowe”. Ksiądz dr Kudlak 
pytał w swoim referacie, czy technologia zabija re-
lacje. Jego badania, a jest czynnym psychoterapeutą, 
dotyczyły pozycji człowieka wobec współczesnych 
metod komunikowania się. Trzeba powiedzieć, że w 
konkluzji referatu, a także w dyskusji po nim zna-
lazło się potwierdzenie przypuszczenia zawartego 
w tytule wykładu. Dyskutanci skoncentrowali się na 
tym, jak pomagać osobom mającym trudności z ko-
munikacją społeczną, wywołane nadmiernym zaab-
sorbowaniem technologią Doktor Kaflik na pytanie 
o to, czy spotkanie w telefonie zaufania to incydent 
czy relacja, też skłaniał się ku uznania relacji. Z zało-
żenia nasz kontakt z rozmówcą w większości przy-
padków musi pozostać kontaktem jednorazowym. 
Winniśmy do tego celu zmierzać, by kontakt jedno-
razowy spełnił wymogi relacji i zadowolił partnera. 
Ale z doświadczenia kolegów zabierających głos  
w dyskusji po tym referacie wynika, że relacje i kon-
takty wielokrotne także się zdarzają. Co więcej, są 
substytutem niedomagających relacji z otoczeniem 
danej osoby. 

I tu doszliśmy do kwestii internetowego telefo-
nu zaufania — jest to nowa i zaskakująca forma, za-
inicjowana przez śp. Teresę Michalak. Wydawałoby 
się, że kontakt w formie listu nie może zastąpić roz-
mowy, a jednak prof. Grażyna Świątecka (wygłosiła 

referat w zastępstwie nieobecnej Barbary Skurzyń-
skiej), przyznała, że jest to często regularna relacja, 
i apelowała do uczestników, by zgłaszali swoją go-
towość do odpowiadania tą drogą, ponieważ zain-
teresowanie internetowym telefonem zaufania jest 
naprawdę duże.

Sesję drugą w tym dniu poprowadzili dr Adam 
Kłodecki i ks. dr Marek Dziewiecki. Poczuliśmy się 
wszyscy tak, jak gdyby to nas dotyczyła niewola 
uzależnień. Ksiądz dr Kudlak mówił o uzależnieniu 
emocjonalnym w świetle współczesnych teorii, a ks. 
dr Marek Dziewiecki — o przezwyciężaniu proble-
mów alkoholowych, zwłaszcza w małżeństwie. Ape-
lował o mądrą miłość ze strony współuzależnionych 
członków rodziny. Ta mądra miłość nie oznacza ule-
głości i biernego trwania. Jaka wiedza jest potrzebna 
osobom współuzależnionym, by nie utwierdzały al-
koholika w komforcie picia — o tym właśnie trakto-
wał referat księdza. 

Doktor Adam Kłodecki prowadził dwie grupy 
tematyczne: pierwsza dotyczyła dbałości o zdro-
wie psychiczne, poczucia własnej wartości i do-
brej samooceny, druga — obejmowała wszystko 
to, co dotyczy superwizji klinicznej. Była to su-
perwizja w ścisłym znaczeniu tego słowa. Dyżurni 
mogli przedyskutować problemy, które pojawiały 
się w rozmowach z ludźmi przeżywającymi kryzys 
psychiczny. Pierwsze konwersatorium zajmowało 
się zagadnieniami dotyczącymi dyżurnych, naszej 
dbałości o kondycję psychiczną, jednym słowem 
tym, co zapobiega wypaleniu zawodowemu. Wo-
kół tych tematów trwała ożywiona dyskusja. Dy-
żurni bez oporów dzielili się swoimi osobistymi 
doświadczeniami i refleksjami, czasem bardzo 
dramatycznymi. Dyskusja ta okazała się o tyle po-
żyteczna, że w codziennej praktyce skupiamy się 
przede wszystkim na naszych rozmówcach, rza-
dziej na sobie samych.

Oparta na przykładach superwizja przeprowa-
dzona przez dra Adama Kłodeckiego stanowiła do-
brą okazję do wglądu w warsztat pracy dyżurnego, 
wysłuchania odczuć innych dyżurnych oraz super-
wizora w związku z poruszanymi problemami. Po 
zajęciach uczestnicy stwierdzili, że nie można sobie 
wyobrazić efektywnego dyżuru w telefonie zaufania 
bez systematycznej superwizji, a przecież z różnych 
powodów w wielu zespołach dyżurujących superwi-
zji nie ma. Tymi zajęciami zakończył się drugi dzień 
naszej konferencji.
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Trzeci dzień konferencji był poświęcony uro-
czystemu uczczeniu Jubileuszu Gdańskiego Telefonu 
Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” w Gdańskim Uni-
wersytecie Medycznym. Jubileuszową sesję poprze-
dziła uroczysta msza święta w kościele akademickim 
p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej. Celebrował 
ją i homilię wygłosił ks. bp Zbigniew Zieliński, przy 
współuczestnictwie duszpasterza gdańskiej służby 
zdrowia ks. Błażeja Kwiatkowskiego oraz księży — 
uczestników naszej konferencji. Piękną oprawę mu-
zyczną przygotował Polski Chór Kameralny Schola 
Cantorum Gedanensis pod dyrekcją prof. Jana Łu-
kaszewskiego. 

W auli im. prof. Olgierda Narkiewicza pre-
zes PTPT prof. Grażyna Świątecka powitała gości,  
a wśród nich delegata i jednocześnie doradcę Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 
— prof. Piotra Czaudernę z Gdańskiego Uniwersy-
tetu Medycznego, senatora Antoniego Szymańskie-
go, prorektora GUMedu prof. Edytę Szurowską, 
syna prof. Tadeusza Kielanowskiego — p. Macieja 
Kielanowskiego, Wicemarszałka Województwa Po-
morskiego Pawła Orłowskiego, wiceprzewodniczą-
cą Sejmiku Pomorskiego Annę Cichoń-Zych i innych 
przedstawicieli samorządowych oraz dra Tomasza 
Gorczyńskiego, który reprezentował Okręgową Izbę 
Lekarską. Remigiusz Kwieciński, prezes Gdańskiego 
Telefonu Zaufania, powitał przybyłych dyżurnych. 
Nasz konferansjer Jerzy Kiszkis, aktor i wieloletni 
dyżurny Gdańskiego Telefonu Zaufania, odczytał list 
papieża Franciszka z błogosławieństwem i gratulacja-
mi przesłanymi do wszystkich wolontariuszy telefonu 
zaufania w Gdańsku i całej Polsce. Po krótkich prze-
mówieniach i gratulacjach z okazji 50-lecia wygłoszo-
nych przez przedstawicieli władz i innych dostojnych 
gości wręczono odznaczenia wieloletnim dyżurnym 
Gdańskiego Telefonu Zaufania. 

Gdański Telefon Zaufania „Anonimowy Przyja-
ciel” został odznaczony medalem Gryfa Pomorskie-
go z wygrawerowaną sentencją łacińską De nihilo 
nihil fit (‘Z niczego nic nie powstaje’).

W imieniu Marszałka Województwa Pomorskie-
go Mieczysława Struka dyplomy uznania i wyróż-
nienia wręczali: Wicemarszałek Województwa Po-
morskiego Paweł Orłowski i Wiceprzewodnicząca 
Sejmiku Województwa Pomorskiego Hanna Zych-
-Cichoń.

Medal Marszałka Województwa Pomorskiego, 
również opatrzony przywołaną wyżej sentencją,  

z wielkim podziękowaniem za pracę na rzecz po-
żytku publicznego przyznano prof. dr hab. n. med. 
Grażynie Świąteckiej, dr n. med. Barbarze Sęp-Ko-
walikowej i mgr inż. Anieli Białowolskiej-Tejchman. 

Dyplomy uznania i albumy Macieja Kosycarza pt. 
Niezwykłe zwykłe zdjęcia serca Gdańska otrzymali: 
inż. Barbara Balińska, dr Maria Wieloch, mgr Ewa 
Czuchnowska, inż. Elwira Makowska, mgr Hanna 
Książek, dr Maria Malesa, Małgorzata Figlarowicz, 
Katarzyna Leks, mgr Teresa Synowiecka, mgr Jolan-
ta Szczygieł, Sabina Kowalczyk, Zdzisław Michalski, 
mgr inż. Konrad Lange, Romuald Łuczyk i Remigiusz 
Kwieciński.

Tytuł Honorowego Członka Polskiego Towa-
rzystwa Pomocy Telefonicznej (PTPT) za wybitne 
zasługi dla Gdańskiego Telefonu Zaufania otrzyma-
ły Barbara Sęp-Kowalikowa oraz Barbara Balińska. 
Wręczyła je prezes PTPT.

Kolejnym punktem programu był referat prof. 
Grażyny Świąteckiej, współzałożycielki Gdańskie-
go Telefonu Zaufania, w którym autorka omówi-
ła historię jego powstania i zadania w społeczeń-
stwie polskim. Doktor Barbara Sęp-Kowalikowa, 
świętująca także 50-lecie swojej pracy jako lekarz 
psychiatra, wygłosiła referat „Samobójstwo jako 
jeden z głównych problemów w telefonach zaufa-
nia”. Następnie Jerzy Kiszkis odczytał poruszające 
wspomnienia dyżurnych telefonu zaufania w Gdań-
sku (dziś już dziewięćdziesięciolatków): Krystyny 
Jacobson i Mariana Szatybełko, obecnych na uro-
czystości jubileuszowej.

Sesję tę pięknie uwieńczył koncert chóru Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego pod batutą Jerze-
go Szarafińskiego, następnie zaproszono zebranych 
na uroczysty, integracyjny poczęstunek. 

Integracja uczestników kontynuowana była 
podczas sesji wyjazdowej poświęconej pomaganiu. 
Przemierzaliśmy Gdańsk z Remigiuszem Kwieciń-
skim w roli przewodnika. Nasza wspólnota, choć 
tak zróżnicowana pod względem wieku czy wyko-
nywanych zawodów, chętnie wykorzystuje każdą 
okazję do pogłębienia kontaktów. 

W ostatnim dniu konferencji odbyła się sesja 
poświęcona wypaleniu zawodowemu. Temat ten 
wyczerpująco omówiła dr Wiesława Okła, któ-
ra zwróciła uwagę na fakt, że to szczególne cechy 
osobowości i poziom kompetencji społecznych 
decydują o tym, że niektóre osoby mogą wiele lat 
dyżurować w telefonie zaufania i nigdy nie poczują 
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się wypalone. W krótkim podsumowaniu tej sesji, 
konferencji i całego 50-lecia prof. dr Grażyna Świą-
tecka stwierdziła: „jeśli ktoś mówi, że się wypalił, to 
widocznie nigdy się prawdziwie nie zapalił”.

Zacytujmy słowa Barbary Sęp-Kowalikowej: 
„obecność telefonu zaufania w przestrzeni społecz-
nej, jego łatwa dostępność i informacja o nim to zna-
czące elementy profilaktyki zaburzeń psychicznych. 
Telefon zaufania jest często wybierany zamiast wizyty 
u psychiatry. Prowadzony przeze mnie w programie 
pierwszym Polskiego Radia autorski cykl «Radiowy 
Telefon Zaufania» służy nie tylko pomocy telefonicz-
nej za pośrednictwem anteny Polskiego Radia, ale 

także rozpowszechnianiu wiedzy o tej idei. Właśnie 
dlatego kolega Remigiusz Kwieciński, wręczając mi 
dyplom uznania od Zarządu Głównego PTPT, zaty-
tułował mnie «jednoosobowym telefonem zaufania».

Konferencja dała poczucie ciągłości i nieprzemi-
jającej wartości idei telefonu zaufania. 

Z okazji Jubileuszu 50-lecia Gdańskiego Telefo-
nu Zaufania PTPT wydało jubileuszowy (podwójny) 
numer czasopisma „Telefon Zaufania — Nasza Ga-
zeta” oraz książkę pt. Telefon Zaufania — słucham 
(kompendium wiedzy z tej dziedziny) pod redakcją 
Grażyny Świąteckiej i Ewy Czuchnowskiej (wydaw-
nictwo Via Medica).

Barbara Szczepuła: To wstrząsająca lektu-
ra… 

Grażyna Świątecka: Ma pani na myśli naszą 
książkę „Telefon Zaufania — słucham”? Wydaliśmy 
ją z okazji 50-lecia tego ruchu i jest pokłosiem kon-
ferencji, które urządzamy od lat.

Konferencje kojarzą się raczej z nudnawymi 
referatami, tymczasem w tej książce odnajduje 
się mnóstwo emocji, bólu, smutku, nieszczęść 
i tragedii. Która rozmowa utkwiła pani szcze-
gólnie w pamięci?

Ludzkie problemy i nieszczęścia trudno porów-
nywać. Dla każdego jego własne zmartwienia są 
najważniejsze. Obecnie już nie dyżuruję, zajmuję się 
logistyką Telefonu Zaufania, ale czasem ktoś dzwoni 
z prośbą o pomoc pod mój prywatny numer. Często 
są to ludzie, których przytłacza sytuacja rodzinna. 

Tak bardzo, że prowadzi do myśli samobójczych. 
Rzadko są one zresztą wyrażane wprost — pojawia-
ją się w podtekście. Pozornie są to sprawy drobne, 
gdy jednak się na siebie nakładają, kumulują, przy-
chodzi moment, gdy człowiek uznaje samobójstwo 
za jedyne rozwiązanie. Chodzi o to, by uważnie słu-
chać i starać się zawczasu wyłowić istotę rzeczy.

Ze statystyk wynika, że samobójstw jest co-
raz więcej.

Nie jestem suicydologiem, najwięcej mogłaby 
powiedzieć na ten temat nasza koleżanka, psychiatra, 
doktor Barbara Sęp-Kowalikowa. Od pięćdziesięciu 
lat z wielkim poświęceniem konsultuje trudne przy-
padki i leczy te osoby, które decydują się — przez 
telefon zaufania — na indywidualny kontakt. Jest na 
każde wezwanie, bez kolejek i utrudnień przyjmuje 
pacjentów, którzy mają myśli samobójcze. 

Nasze biedy i utrapienia
Wywiad Barbary Szczepuły z prof. Grażyną Świątecką 

Dość często telefonują też do nas ludzie uwikłani w działania, nazwijmy to, mafijne. Wbrew sobie 
musieli coś podpisać, oszukać, ukraść… – mówi profesor Grażyna Świątecka.
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Pomówmy o konkretnych przypadkach.
Gdy pracowałam w III Klinice Chorób We-

wnętrznych Akademii Medycznej w Gdańsku przy 
ulicy Łąkowej zgłosiła się do mnie do kliniki pewna 
para. Oboje prosili przez Telefon Zaufania o kontakt 
osobisty, bo sytuacja była dramatyczna. Chcieli się 
pobrać, ale kobieta była tak przerażona aborcją, któ-
rej dokonała, że chciała zerwać z partnerem kon-
takt, choć go kochała. Nie chciała żyć. Była dosłow-
nie na granicy negacji istnienia. 

On ją namówił do aborcji?
Już nie pamiętam, ale trzeba było wiele czasu, by 

tchnąć w nią nadzieję, przekonanie, że to jeszcze nie 
koniec jej życia, że może być szczęśliwa. 

Udało się?
Myślę, że tak. Pamiętam, że kiedyś spotkałam na 

schodach kliniki inną ładną dziewczynę. Na mój wi-
dok zawołała: – Pani doktor, to pani mnie ratowała, 
gdy się trułam. Teraz już tego nie zrobię! 

To jest ogromna satysfakcja.
Klasycznym przykładem jest opowieść pana Ma-

riana Szatybełko, który był pracownikiem nauko-
wym Morskiego Instytutu Rybackiego. Też dyżuro-
wał przy naszym telefonie. – W czym mogę pomóc? 
– zapytał. – Nikt mi już nie może pomóc, jest gorzej 
niż źle – płakała kobieta. Długa i trudna rozmowa 
skończyła się tym, że dzwoniąca pani przeprosiła 
na chwilę, bo — jak powiedziała — chce otworzyć 
okno, które uszczelniła przygotowując się do samo-
bójstwa. Chciała umrzeć razem z dziećmi! Idąc do 
kuchni, by odkręcić gaz, podniosła z podłogi gazetę. 
Dostrzegła w niej numer telefonu zaufania.

Nie był lekarzem, ale umiał ją przekonać…
To wcale nie musi być lekarz ani psycholog. Wy-

starczy, by człowiek miał dużo empatii, umiał słuchać  
i chciał pomóc. Lekarzy było w naszym telefonie zaufa-
nia zaledwie kilku. Przeróżni ludzie u nas dyżurowa-
li. Także aktorzy, Halina Winiarska i Jerzy Kiszkis. Byli 
naukowcy, biznesmeni, nauczycielki, inżynierowie… 
Najwięcej emerytek. Starsze panie, które już zakoń-
czyły swoją karierę zawodową, mają więcej czasu  
i chcą robić coś pożytecznego. Radzą sobie znakomicie.

Jak pani trafiła do tych niezwykłych ludzi?
Wszystko zaczęło się od profesora Tadeusza 

Kielanowskiego, który w 1966 roku podczas po-

bytu w Wielkiej Brytanii zetknął się z działalnością 
„Samarytan” i zaprzyjaźnił z założycielem tego ru-
chu Chadem Varahem. Po powrocie opublikował  
w „Dzienniku Bałtyckim” artykuł o placówkach te-
lefonicznych niosących pomoc ludziom zagubionym  
w życiu i potencjalnym samobójcom.

W swoich wspomnieniach napisał: „Przyszła 
do mnie młoda internistka, która bardzo za-
paliła się do tego pomysłu i koniecznie chciała 
przeszczepić go na polski grunt”. To była pani.

Ten tekst w „Dzienniku Bałtyckim” po prostu 
mnie zachwycił. Zaczęłam zbierać ludzi. Przede 
wszystkim z duszpasterstwa inteligencji katolickiej 
przy pallotynach. Pomagał mi ksiądz Jan Pałyga. Gdy 
już było nas trzydzieścioro poszłam do profesora 
Kielanowskiego. Zaczęliśmy działać. Profesor wal-
czył w ministerstwie i innych instytucjach, ja tworzy-
łam struktury. 

W PRL nie było żadnych powodów, by od-
bierać sobie życie!

Jakiś wysoko ulokowany działacz partyjny ironi-
zował: – Kielanowski myśli, że jak ktoś będzie chciał 
popełnić samobójstwo, to do niego zadzwoni i spyta 
o pozwolenie.

Jeśli znajdowała pani wolontariuszy w dusz-
pasterstwie inteligencji katolickiej, to znaczy, 
że byli motywowani wiarą?

W większości przypadków. Żeby to wszystko 
wytrzymać, potrzebna jest głębsza motywacja. Dy-
żurowanie wyczerpuje psychicznie, część wolon-
tariuszy, a nawet koordynatorów wypaliła się dość 
szybko. 

Jaki jest związek telefonu zaufania z Kościo-
łem?

Nie ma związku, nigdy go nie wiązałam z żadną 
instytucją. Ale w Polsce działają dziś telefony zaufa-
nia z Kościołem związane. 

Arcybiskup Tadeusz Gocłowski powiedział 
kiedyś, że wasza telefoniczna służba to istota 
chrześcijaństwa.

Pomoc drugiemu człowiekowi, a do tego spro-
wadza się nasza działalność, to właśnie, mówiąc ję-
zykiem Ewangelii, praktykowanie miłości bliźniego. 
Dyżurny jest jak dobry Samarytanin, który zajmuje 
się leżącym przy drodze rannym człowiekiem. 
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Internetowego Anonimowego Przyjaciela 
założyła starsza pani. Osoby piszące do niej  
z prośbami o ratunek nazywały ją Babcią.

Teresa Michalak, która dyżurowała przez dwa-
dzieścia lat, nie żyje już niestety, ale Internetowy 
Przyjaciel nadal działa bardzo dobrze. Korzystają  
z niego przeważnie ludzie młodzi. Teresę Michalak 
zastąpiła inna nasza wolontariuszka, Teresa Syno-
wiecka, oraz Basia Skurzyńska ze Szczecina, inżynier 
chemik na emeryturze. Basia między innymi przez 
rok zajmowała się dziewczyną chorą na anoreksję. 
Było z nią bardzo źle, ale wyszła z tego.

Głośno teraz o samobójstwie nastolatka, 
którego szkolni koledzy podejrzewali, że jest 
homoseksualistą, i dręczyli go.

Abstrahujmy od przypadku tego chłopca, ale 
oczywiście młodzi ludzie o orientacji homoseksu-
alnej też się do nas zwracają o pomoc. W książce, 
o której mówimy, Barbara Skurzyńska wspomina 
rozmowę z młodym człowiekiem, który wyrzucał  
z siebie pytania: Dlaczego mnie to spotkało? Dlacze-
go nie mogę mieć rodziny i cieszyć się z ojcostwa? 
Dlaczego muszę ukrywać swoje skłonności? Dla-
czego jestem inny? Przecież to nie zależy ode mnie, 
przecież nie ja zawiniłem, bo ta skłonność jest sil-
niejsza ode mnie. Pytania te wielokrotnie powtarzał, 
za każdym razem z większym bólem…

Czy telefonują molestowane dzieci?
Myślę, że nie zdajemy sobie sprawy, jak wielka 

to patologia. Dzwonią do nas raczej dorośli, którzy 
przeżyli taką traumę w dzieciństwie i mimo upływu 
lat sobie z tym nie radzą. To są głębokie rany. Podob-
nie — dzieci alkoholików, które niosą w sobie urazy 
z dzieciństwa.

Znalazłam w książce dramatyczne wyzna-
nie dziecka: „Mama mnie nie kocha”.

Często ludzie nie potrafią poradzić sobie z pro-
blemem sieroctwa. Macocha nie musi nawet być zła, 
ale dziecko czuje, że nie kocha go tak jak mama. Jest 
nieszczęśliwe. Kiedyś jedna z pani powiedziała mi 
przez telefon: „gdy umiera matka, powinna zabrać 
ze sobą swoje dzieci”. Dramatyczne, prawda?

Mówiłyśmy o PRL. A z jakimi utrapieniami 
zgłaszają się ludzie w wolnej Polsce? Zmieniły 
się ludzkie biedy?

Początkowo były to głównie trudności ze znale-
zieniem pracy. Dziś bezrobocie nie jest sprawą pierw-
szoplanową. Dziś telefonuje albo nawet przychodzi do 
mnie do przychodni wiele osób starszych, osamotnio-
nych rodziców. Pół biedy, gdy dzieci są w Anglii czy  
w Niemczech, ale jeśli wyjechały do Kanady czy do Au-
stralii, kontakt z matką i ojcem praktycznie się urywa. 
Ból opuszczonych rodziców jest wielki. A kiedy jeden 
z małżonków umrze, drugi nie potrafi się pozbierać. 

Czy w telefonie zaufania stykają się Pań-
stwo z konsekwencjami zjawiska, które określa 
się jako „wyścig szczurów”? 

Zdarza się, że dzieci nie wytrzymują presji, nie chcą 
czy nie potrafią realizować przesadnych ambicji rodzi-
ców. Dość często telefonują też do nas ludzie uwikłani  
w działania, nazwijmy to, mafijne. Wbrew sobie musieli coś 
podpisać, oszukać, ukraść… To są bardzo trudne sprawy.

I co im radzicie? 
Każdy kieruje się swoją intuicją. I światłem płynącym 

z góry. Czasem udaje się pomóc. Pamiętam urzędnika 
wysokiego szczebla, który podczas przypadkowego 
spotkania powiedział: Wyprostowaliście mi życie!

Co dyżurującym daje służba w telefonie za-
ufania? 

Psycholodzy mówią, że robimy to z egoizmu. 
(uśmiech) Dla satysfakcji. Trochę satysfakcji ta praca 
daje, to prawda, ale na pewno nie odczuwa się jej po 
telefonie pełnym bólu, rozpaczy. Dzwoni ktoś i krzy-
czy: Ty, k…o, po co tam siedzisz? Za co bierzesz pienią-
dze? Więc w sumie to się wyrównuje. Uczymy się ży-
cia w różnych jego przejawach, by pomóc następnym 
ludziom. Poznajemy sytuacje, których nie doświadcza-
my we własnym życiu, tak jak lekarz nie przechodzi 
wszystkich chorób, które leczy. A dla emerytów praca 
w telefonie zaufania jest radosnym kawałkiem życia.

Radosnym?
Tak, bo robią coś naprawdę pożytecznego. Nie 

siedzą bezczynnie w domu.

Przedruk z „Dziennika Bałtyckiego” z 6.10.2017 r.
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Zagadnienie lęku  
w praktyce psychiatrycznej

dr n. med. Barbara Sęp-Kowalikowa, Gdańsk

Wprowadzenie

Lęk w praktyce psychiatrycznej jest jednym  
z najważniejszych problemów. Tradycyjnie jest uwa-
żany za główny objaw zaburzeń nerwicowych, ale 
poza tym jest zasadniczą składową prawie wszyst-
kich zespołów chorobowych, zarówno psychicz-
nych, jak i somatycznych. Współczesne klasyfikacje 
zaburzeń psychicznych przyjmują istnienie zaburzeń 
psychicznych niemających jakości psychozy, w któ-
rych dominującym przeżyciem chorobowym jest 
doznanie lęku. Tworzą one odrębną grupę wśród 
zaburzeń psychicznych jako zaburzenia lękowe.

W grupie zaburzeń lękowych wyróżnia się fo-
bie (np. specyficzne, społeczne i agorafobię), inne 
zaburzenia lękowe, w tym zaburzenia uogólnione, 
paniczne, depresyjno-lękowe, mieszane, oraz na 
przykład zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (tzw. 
nerwica natręctw).

Wśród zaburzeń lękowych wymienia się też zabu-
rzenia związane z ostrym stresem i zaburzenia stre-
sowe pourazowe oraz zaburzenia adaptacyjne. Zalicza 
się tu również zespoły lękowe w przebiegu chorób 
somatycznych, na przykład chorób układu krążenia, 
zaburzeń funkcjonowania tarczycy czy zaburzeń wyni-
kających z używania środków psychoaktywnych.

Objawy lęku, niezależnie od różnych form zabu-
rzeń lękowych, zawsze wiążą się z objawami wzmo-
żonej aktywności układu autonomicznego. Mogą 
się przejawiać uczuciem bicia lub ciężaru serca albo 
przyśpieszenia jego czynności, poceniem się, drże-
niem lub dygotaniem, suchością w jamie ustnej. Poza 
tym mogą wystąpić: utrudnione oddychanie, uczucie 
dławienia, ból i dyskomfort w klatce piersiowej, nud-
ności lub nieprzyjemne doznania w jamie brzusznej. 
Inne objawy to: uderzenia gorąca i zimne dreszcze, 
poczucie drętwienia, swędzenia, zawroty głowy, 
brak równowagi, wrażenie omdlewania, uczucie 
oszołomienia, derealizacja, depersonalizacja, poczu-
cie utraty kontroli nad sobą i obawa śmierci.

Takie same dysfunkcje somatyczne stanowią też 
kryterium rozpoznania zaburzeń somatyzacyjnych  
i zaburzeń autonomicznych występujących pod posta-
cią somatyczną. Według niektórych hipotez dysfunk-
cje somatyczne jako zewnętrzny przejaw lęku mogą 
być maską zaburzeń lękowych, więc nieobecność lęku  
w przeżywaniu nie świadczy o braku zaburzeń lękowych.

Współczesne rozumienie przyczyn zaburzeń 
lękowych jest związane z sytuacjami stresowymi  
o charakterze psychospołecznym oraz psycholo-
giczną reakcją jednostki na te wydarzenia. Reakcja 
ta zależy od cech osobowości. Zgodnie z tym każde 
zaburzenie lękowe należałoby traktować jako prze-
wlekłe reakcje na stres. Pamiętać jednak trzeba, że 
zaburzenia lękowe dotyczą także chorych, u których 
choroba pojawia się bez ewidentnego zewnętrzne-
go zagrożenia i trwa przez dłuższy czas.

W ostatnich latach rośnie liczba doniesień 
wskazujących na rolę mechanizmów biologicznych  
w zaburzeniach lękowych, w tym predyspozycji ge-
netycznych. Mimo że mechanizmy neurobiologiczne 
i różne zaburzenia funkcji układów neuroprzekaźnic-
twa są coraz lepiej znane, ich znaczenie w zaburze-
niach lękowych nie jest jeszcze wystarczająco jasne. 

Zaburzenia lękowe charakteryzują się różno-
rodnymi objawami lęku upośledzającymi funkcjono-
wanie. Nie ma tam cech organicznego uszkodzenia 
mózgu, a poczucie rzeczywistości u tych chorych 
pozostaje nienaruszone i to odróżnia je od psychoz.

Fobie

Fobie to zaburzenia, które występują w okre-
ślonych sytuacjach lub przy zetknięciu z określonymi 
przedmiotami. Cechuje je nadmierna, nieracjonalna 
obawa przed sytuacjami lub zdarzeniami. Obawy te 
są oceniane jako nieuzasadnione, ale mimo to prowa-
dzą do unikania wywołujących je sytuacji lub zdarzeń. 

Lęk fobijny może wystąpić nawet w momencie wy-
obrażenia sobie sytuacji zagrożenia, tym bardziej jest 
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nieuzasadniony i niewspółmierny do bodźca. Rozpo-
wszechnienie zaburzeń lękowych w postaci fobii mieści 
się w granicach 2–7%. Najbardziej typowymi lękami fo-
bijnymi występującymi w badanych populacjach są: 

1) obawy dotyczące zwierząt (np. pająki, węże); 
2) obawy przed chorobą, w tym lęk przed wido-

kiem krwi, injekcjami; 
3) obawy wobec środowiska naturalnego (np. 

burza); 
4) fobie sytuacyjne (przebywanie w windzie lub 

miejscach zamkniętych, latanie samolotem).
Fobie dotyczące zwierząt są wprawdzie bardzo 

częste, zwłaszcza u kobiet (95%), ale rzadko spoty-
ka się je w praktyce, ponieważ nie ulegają generali-
zacji, występują u ludzi, u których osobowość przed-
chorobowa jest prawidłowa, i w związku z tym fobie 
te nie wpływają upośledzająco na funkcjonowanie.

Najczęstszą fobią, z którą chorzy zgłaszają się do 
lekarza, jest agorafobia — w dosłownym znaczeniu 
jest to lęk przed otwartą przestrzenią. W praktyce 
klinicznej najbardziej zaznaczone są: nasilony lęk pod-
czas przebywania w tłumie lub środkach masowego 
transportu. Zaburzenie to dotyczy sytuacji, których 
wspólną cechą jest to, że wydostanie się z nich może 
być trudne lub niemożliwe może być uzyskanie po-
mocy. Prawie 75% cierpiących na agorafobię to ko-
biety. Początek choroby występuje między 15. a 35. 
r.ż. Różnice rasowe, socjodemograficzne czy w wy-
kształceniu nie korelują z częstością występowania.

Objawy agorafobii zazwyczaj ulegają generaliza-
cji, zatem lęk w jednej sytuacji może prowadzić do 
lęku w wielu innych. Objawy agorafobii mogą być 
wyzwolone przez różne wydarzenia życiowe, na 
przykład konflikty małżeńskie i rodzinne. Częściej 
występują u osób z cechami osobowości zależnej. 
Typowe jest zmienne nasilenie objawów.

Lęk i obawy są nieproporcjonalne do obiektyw-
nego zagrożenia i zwykle prowadzą do reakcji unika-
nia. Objawy agorafobii przypominają te występujące 
w lęku napadowym, dlatego rozpoznanie agorafobii 
jest nadrzędne w stosunku do zaburzenia lękowego 
z napadami lęku. U 20% osób agorafobia współist-
nieje z innymi zaburzeniami lękowymi. Na leczenie 
zgłasza się mniej niż 25% osób chorych. 

Fobia społeczna

Fobia społeczna polega na lęku wyzwalanym 
przez obecność innych osób, przed sytuacjami zwią-
zanymi z ekspozycją na nieznajomych ludzi lub oglą-

dem przez innych. Objawia się zaczerwienieniem  
i odczuwaniem paraliżującego lęku przed pojawie-
niem się zachowania kompromitującego. Częstość 
występowania fobii społecznej jest jednakowa u obu 
płci, jej początek obserwuje się między 15. a 35. r.ż. 
Fobia społeczna jest związana ze znacznym lękiem 
antycypacyjnym. Często współistnieje z nadużywa-
niem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, 
a u 40% chorych wtórnie występuje depresja. Za-
burzenie to może skutkować znacznym upośledze-
niem funkcjonowania szkolnego, zawodowego, ak-
tywności społecznej i stosunków międzyludzkich.

Zaburzenia lękowe z napadami lęku

Wyraz „panika” pochodzi od imienia greckiego 
boga Pana, który miał spowodować panikę wśród 
Persów w czasie bitwy pod Maratonem.

Istotnym kryterium jest występowanie napadów 
silnego lęku (paniki) niezwiązanego z określoną sy-
tuacją czy przedmiotem ani też wysiłkiem fizycznym 
czy zagrożeniem zewnętrznym. Napady pojawiają 
się nagle, bez związku z określonym bodźcem i mają 
charakter nawracający. W czasie napadu występują 
nasilone objawy wegetatywne, często towarzyszy 
im hiperwentylacja i drżenie mięśniowe. Pojawiają 
się silne poczucie zagrożenia życia lub utraty kon-
troli nad sobą, lęk przed chorobą psychiczną i śmier-
cią. Każdy epizod cechuje się nagłym początkiem  
z obecnością objawów, których nasilenie osiąga 
maksimum w ciągu 10 minut. U chorych w następ-
stwie napadu może wystąpić lęk antycypacyjny, to 
znaczy lęk przed kolejnymi napadami lub ich skutka-
mi, a także zjawisko unikania sytuacji, w których się 
pojawiły, o charakterze agorafobii. Do rozpoznania 
napadu panicznego wymagane są co najmniej trzy 
napady w ciągu kilku tygodni przy braku obiektyw-
nego zagrożenia i pojawienie się lęku między napa-
dami, innego niż lęk związany z antycypacją. Lęk pa-
niczny występuje do sześciu razy częściej u kobiet 
niż u mężczyzn, a ryzyko zachorowania u krewnych 
osób z tym zaburzeniem jest zwiększone nawet 
dwudziestokrotnie. 

W rozpoznaniu różnicowym należy wykluczyć 
związek napadu z przyjmowaniem używek lub le-
ków działających prolękowo, ważne jest również 
uwzględnienie możliwości istnienia chorób soma-
tycznych, którym towarzyszy lęk.

Wiedzę o biologii lęku napadowego wzbogaci-
ły ostatnio badania neuroendokrynne wskazujące 
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na osłabienie czynności układu noradrenergicznego  
i serotoninergicznego. Stąd reakcja pozytywna na 
leczenie lekami z grupy SSRI.

Zaburzenia lękowe uogólnione

Należą do najczęstszych zaburzeń lękowych. 
Objawiają się kilkumiesięcznym okresem niepoko-
ju, uczuciem zagrożenia, zamartwianiem się, lękiem 
przed trudnościami życia codziennego. Często to-
warzyszą im bóle napięciowe (głowy, krzyża i mięśni 
kończyn), zaburzenia snu, przewlekle utrzymujące 
się zaburzenia wegetatywne (np. biegunki, pocenie 
się, przyśpieszona akcja serca), trudności w koncen-
tracji uwagi. Zaburzenie upośledza funkcjonowanie 
społeczne i zawodowe. 

Zaburzenia lękowe uogólnione są rozpoznaniem 
dla niespecyficznego uporczywego lęku poprzez 
wykluczenie innych zaburzeń lękowych. W związku 
z przewlekłym przebiegiem tych zaburzeń częstym 
powikłaniem jest uzależnienie od leków przeciwlę-
kowych.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne

Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (OCD) 
(tzw. nerwica natręctw) charakteryzują się natręt-
nymi myślami i czynnościami, często związanymi  
z przymusem myślenia o pozornie bezsensownych 
sprawach i wykonywaniu niepotrzebnych czynności, 
które wbrew woli pacjenta stale się pojawiają się  
w jego świadomości. Myśli te mają charakter natręt-
nych ruminacji, są przykre, odrażające albo niezgod-
ne z charakterem czy przekonaniami pacjenta. Pa-
cjenci mają poczucie ich bezsensu, w związku z tym 
czują się w obowiązku, aby im się przeciwstawiać 
lub je neutralizować.

Natręctwa mogą dotyczyć możliwości zrobie-
nia krzywdy najbliższym i towarzyszą im czynności 
natrętne (kompulsje) ciągłego sprawdzania i unika-
nia. Mogą także dotyczyć możliwości zabrudzenia  
z towarzyszącymi kompulsjami ciągłego mycia rąk 
lub możliwości ujawnienia agresji, seksu, bluźnier-
stwa religijnego. Mogą też mieć charakter przymusu 
zbierania i gromadzenia przedmiotów lub pojawia-
nia się różnych wątpliwości. Treści seksualne, agre-
sywne lub religijne często się kłócą z przekonaniami 
chorego. W odpowiedzi na myśli obsesyjne pojawia-
ją się kompulsje w postaci stereotypowych ruchów. 
Obniżają one napięcie powstałe przez myśli obse-

syjne i mogą mieć symboliczne magiczne znaczenie. 
Wykonywanie czynności natrętnych jest dla pacjenta 
przykre. Powtarzanie rytuałów, jak na przykład my-
cia z lęku przed zabrudzeniem, może powodować, 
że pacjent cały dzień spędza na wielokrotnych ablu-
cjach. Zaburzenie to spotyka się u 50% osób choru-
jących. Powszechne są również natrętne sprawdza-
nie, czyszczenie i liczenie.

Największa zachorowalność występuje między 
24. a 34. r.ż., ale u mężczyzn może wystąpić znacz-
nie wcześniej. Chorzy zwykle zgłaszają się do lecze-
nia po kilku latach od zachorowania. Początek może 
być podstępny, niejednokrotnie wiążę się z depre-
sją, a przebieg jest ciągły z zaostrzeniami. U kobiet 
zaostrzenia występują najczęściej przed miesiączką 
lub po porodzie. Rokowanie u mężczyzn jest gorsze, 
ponieważ częściej pojawiają się u nich tiki (20%)  
i nieprawidłowe ruchy mimowolne. U chorych tych 
są zaburzenia osobowości typu obsesyjnego.

Pozytronowa tomografia emisyjna wykazuje  
u osób z OCD nieprawidłowości w korze oczodo-
łowo-czołowej i w prążkowiu. Etiologia tych zabu-
rzeń jest nieznana. Jest wiele powiązań klinicznych 
OCD z chorobami neurologicznymi (pląsawica Sy-
denhama, zespół Touretta). Zaburzenia obsesyjno-
-kompulsywne są postrzegane coraz częściej jako 
zaburzenie neuropsychiatryczne.

Zaburzenia stresowe

Zaburzenia stresowe obejmują ostrą reakcję na 
stres i zaburzenia stresowe pourazowe (PTSD).

Ostra reakcja na stres rozwija się u pacjentów po 
narażaniu ich na zagrażające wydarzenie, takie jak: na-
pad, poważny wypadek komunikacyjny lub katastro-
fa naturalna. Obraz kliniczny ostrej reakcji może być 
bardzo zróżnicowany. Chorzy w ciągu kilku minut lub 
godzin doznają stanu oszołomienia i zdezorientowa-
nia z wyraźnie zaznaczonymi autonomicznymi ob-
jawami lęku. Może wystąpić subiektywne poczucie 
odrętwienia, obojętności lub nieobecności odpowie-
dzi emocjonalnej z derealizacją, depersonalizacją lub 
dysocjacyjną amnezją. Pacjenci mogą być pobudzeni 
albo może wystąpić u nich stan stuporu. Zazwyczaj 
ostra reakcja stresowa ustępuje całkowicie po krót-
kim czasie, nie dając objawów przewlekłych.

Objawy PTSD występują po wyjątkowo zagra-
żającym zdarzeniu przekraczającym skalę zwykłych 
doświadczeń. Ekspozycja na zdarzenia traumatycz-
ne może obejmować zarówno ich doświadczenie, 
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jak i bycie ich świadkiem. Zaburzenie ma szczegól-
nie ciężki przebieg, jeśli uraz pochodzi od człowieka 
(np. gwałt lub torturowanie). Początek PTSD wy-
stępuje z opóźnieniem obejmującym wiele tygodni,  
a nawet miesięcy. Charakterystyczne objawy to: 

1) nawracające natrętnie reminiscencje trauma-
tycznych wydarzeń w postaci żywych czy narzucają-
cych się wspomnień, niekiedy nagłych przebłysków 
na jawie lub koszmarnych snów; 

2) uporczywe odrętwienie lub przytępienie 
uczuciowe; 

3) unikanie myśli o urazie lub unikanie rzeczy, 
osób albo aktywności związanych z urazem. Czasa-
mi występują ostre napady lęku lub wybuchy agresji 
związane z przypomnieniem sytuacji urazowej. Sym-
bole, rocznice lub podobne zdarzenia często powo-
dują zaostrzenie objawów. Zwykle obecny jest stan 
pobudzenia układu autonomicznego ze wzmożoną 
czujnością i bezsennością, nierzadko pojawiają się 
myśli samobójcze. Nadużywanie alkoholu i substan-
cji psychoaktywnych jako konsekwencja wydarzenia 
jest niemal powszechna. Na PTSD mogą nakładać 
się zaburzenia lękowe uogólnione lub depresja.

Większość chorych to osoby młode dorosłe, ale 
zaburzenie może się również rozwinąć u dzieci i osób 
starszych. Większe nasilenie choroby obserwuje się 
u kobiet. U mężczyzn częstymi urazami powodują-
cymi PTSD są katastrofy wojskowe i przemysłowe, 
a u kobiet — napady i gwałty. U chorych na PTSD 
występuje przewlekle wzmożona aktywność układu 
współczulnego. 

Nadmiernie negatywne lub katastroficzne osza-
cowanie urazów w ciągu pierwszych 3 miesięcy od 
wydarzenia traumatycznego zapowiada wystąpienie 
przewlekłego PTSD. Niekorzystny wpływ na prze-
bieg choroby mogą mieć istniejące przed zdarze-
niem zaburzenia psychiczne. 

W zaburzeniach psychicznych lęk może przy-
bierać różne postacie i jego nasilenie też może być 
różne. Najpowszechniejszym jest nieokreślony nie-
pokój, który polega na odczuciu napięcia wewnętrz-
nego, pojawiającego się w mięśniach, narządach 
wewnętrznych i w psychice. W słabym nasileniu 
niepokój może mieć działanie korzystne, ponieważ 
pobudza do aktywności, większego wysiłku fizycz-
nego i umysłowego, ale już w większym nasileniu — 
staje się paraliżujące. W takim stanie człowiek staje 
się niezdolny do myślenia, do podjęcia decyzji, czuje 
się rozbity fizycznie i psychicznie obolały. Niepokój 
ten jest bezprzedmiotowy, nieokreślony, chory nie 

wie, czego się boi, ale ma dominujące poczucie za-
grożenia.

Lęk depresyjny

Lęk depresyjny jest istotną składową każdego 
zespołu depresyjnego, obok obniżenia dynamiki ży-
ciowej i odczucia smutku. Już samo obniżenie dy-
namiki życiowej może wywoływać lęk. W depresji 
myśli krążą wokół jednego przykrego tematu, uczu-
cia ze znakiem ujemnym zalegają, a w głębszych 
depresjach dochodzi do rozchwiania wegetatyw-
nych i biochemicznych czynności ustroju. Człowiek  
w depresji ma uczucie, że dla niego wszystko się już 
skończyło, nie ma nadziei, nie ma przyszłości, cze-
ka go tylko śmierć. Zresztą śmierć wydaje się jedy-
nym wyjściem z beznadziejnej sytuacji, ale śmierci 
człowiek się boi. By popełnić samobójstwo, trzeba 
zwalczyć uczucie lęku. Na nasilenie lęków w depre-
sji wpływa swoista dla obniżenia dynamiki życiowej 
inercja procesów psychicznych, która subiektywnie 
odczuwana jest jako ciężkość. Człowiek nie może 
się oderwać od nękających go myśli i uczuć. Myśli są 
smutne i budzą lęk. 

U ludzi młodych lęk w depresji dotyczy przyszło-
ści. Jest to lęk przed nicością, bezsensem, tajemnicą, 
która przed nimi stoi. U ludzi starszych lęk częściej 
dotyczy przeszłości. Źródłem lęku jest poczucie 
winy, ujemny bilans życiowy, poczucie zmarnowa-
nego życia. Lęk ma różne formy. W lżejszych de-
presjach przybiera postać nieokreślonego niepoko-
ju, niekiedy z domieszką uczuć agresywnych. Dość 
często nieokreślony niepokój koncentruje się wokół 
realnych sytuacji, które na skutek depresji ulegają 
znacznemu wyolbrzymieniu w postaci typowego dla 
depresji trapienia się. W głębszych depresjach mogą 
wystąpić paroksyzmy lęku, a tematyka jest zwykle 
psychotyczna (tzw. depresja agitowana).

Lęk schizofreniczny

Lęk w schizofrenii zajmuje centralną pozycję 
w przeżyciach chorego. Nasilenie lęku schizofre-
nicznego przekracza granice wyobraźni człowieka 
zdrowego, przekracza też znacznie wymiary sygnału 
lękowego występujące w stanach nawet największe-
go zagrożenia. Tematyka lęków w schizofrenii jest 
przede wszystkim społeczna. Dominuje w niej lęk 
przed drugim człowiekiem. Wskutek psychotyczne-
go wyolbrzymienia człowiek ten może przyjąć apo-
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kaliptyczne wymiary Szatana, Boga, potężnego wro-
ga, tajemniczych organizacji itp. Lęk schizofreniczny 
można określić jako dezintegracyjny, gdyż rozbiciu 
ulega wszystko, co było dotychczas uporządkowa-
ne. Lęk w schizofrenii nie ma odpowiednika w prze-
życiach ludzi zdrowych. Jest to lęk niszczenia i lęk 
budowy nowego świata, który powstaje z tego, co 
tai się w najgłębszych warstwach psychiki, co nie 
ma kresu i oznaczoności. Lęk społeczny typowy dla 
okresu przedchorobowego w schizofrenii narasta 
gwałtownie z chwilą wybuchu psychozy wskutek 
psychotycznej projekcji. Otoczenie społeczne na-
biera niezwykłych cech, co potęguje uczucie lęku. 
Działa tu mechanizm błędnego koła. Nasilony lęk 
zwiększa zniekształcenie obrazu świata społeczne-
go. Ludzie otaczający chorego stają się pod wpły-
wem lęku groźni, obdarzeni niezwykłymi siłami: od-
czytują myśli, działają różnymi promieniami, tworzą 
tajemnicze spiski, podsłuchują, wydają na odległość 
rozkazy, którym chory nie jest się w stanie prze-
ciwstawić, osądzają, wciąż patrzą i obserwują, znają 
nawet najskrytszą myśl. Nastawienie do bliźnich ma 
charakter ambiwalentny. Z jednej strony człowiek 
stanowi zagrożenie, ale z drugiej — zwiększa poczu-
cie bezpieczeństwa. Przeżycia i formy zachowania 
chorych schizofrenicznych są często paragnome-
niczne, to znaczy nieprzewidywalne. Ta dziwność 
chorych na schizofrenię jest główną przyczyną lęku, 
jaki budzą na ogół w otoczeniu. Prawdziwa życzli-
wość niejednokrotnie rozładowuje u chorego lęko-
we i agresywne nastawienie do otoczenia, a także 
nieprzewidywalne sposoby zachowania się.

Lęk w organicznych uszkodzeniach mózgu 

Zespoły psychoorganiczne dzieli się na ostre 
(zamąceniowe), przewlekłe (otępienie) i charakte-
ropatyczne. We wszystkich grupach spotykamy się 
z lękiem, który w zależności od charakteru zespo-
łu, może mieć różną postać i genezę. Dla ostrych 
stanów typowa jest dezorientacja w czasie i prze-
strzeni. Chory ma poczucie chaosu i bezradności,  
a jednocześnie traci orientację, co jest rzeczywisto-
ścią, a co majakami. Jak zwykle w lęku widoczny 
jest mechanizm błędnego koła. Lęk wzmaga dez-
orientację przeżyć psychicznych, a ta wpływa na 
wzrost lęku. W ostrych zespołach lęk może być tak 
silny, że prowadzi do poważnych zaburzeń wege-
tatywnych i biochemicznych, kończących się nawet 
śmiertelnie.

W przewlekłych zespołach psychoorganicznych 
lęk jest na ogół słabszy. Głównym jego źródłem jest 
poczucie bezradności. Zaburzenia pamięci i brak 
tworzenia zapisu pamięciowego powoduje, że cho-
ry zaczyna nie rozumieć, co się wokół niego dzieje. 
Żyje w stałym niepokoju i nie umie podołać zada-
niom, które stawia przed nim codzienne życie. Re-
akcje chorego pod wpływem lęku bywają niezwykle 
gwałtowne i często mają cechy agresji. W padaczce 
skroniowej lęk może być jedynym objawem padacz-
kowego wyładowania.

Leczenie zaburzeń lękowych

Leczenie zaburzeń lękowych jest długotrwa-
łe i wymaga ogromnej cierpliwości. W leczeniu 
uwzględnia się zarówno oddziaływania farmakolo-
giczne, jak i psychoterapeutyczne. Proces leczenia 
jest wieloetapowy. Psychoterapia, podobnie jak far-
makoterapia, jest jednym z etapów leczenia i jed-
nym ze składowych elementów procesu leczenia. 
Farmakoterapia jest najczęściej stosowaną metodą 
leczenia, głównie ze względu na szybką poprawę, 
jaką wnosi w zakresie objawowym, jednak niekiedy 
jest bezsilna i wtedy psychoterapia jest leczeniem  
z wyboru. Optymalne jest łączenie obu tych możli-
wości. Według Antoniego Kępińskiego „być dobrym 
psychiatrą oznacza w praktyce umieć rozładować 
lęk swego pacjenta”.

Piśmiennictwo

Kępiński A. Lęk. PZWL, Warszawa l998.

Aleksandrowicz J.W. Zaburzenia nerwicowe. PZWL, Warsza-
wa l998.

Rybakowski J. Zaburzenia lękowe w postaci fobii. W: Ryba-
kowski J., Pużyński S., Wiórka J. (red.). Psychiatria, t. II, Ele-
iver Urban & Partner, Wrocław 2011, s. 386–394.

Siwiak-Kobayashi M. Zaburzenia lękowe uogólnione i na-
padowe. W: Rybakowski J., Pużyński S., Wiórka J. (red.). 
Psychiatria, t. II, Eleiver Urban & Partner, Wrocław 2011,  
s. 395–475.

Rybakowski J., Pilaczyńska E. Zespół natręctw. W: Rybakow-
ski J., Pużyński S., Wiórka J. (red.). Psychiatria, t. II, Eleiver 
Urban & Partner, Wrocław 2011, s. 416–427.

Heitzman J. Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne. 
W: Rybakowski J., Pużyński S., Wiórka J. (red.). Psychiatria, 
t. II, Eleiver Urban & Partner, Wrocław 2011, s. 428–452.



Nasza GazetaTelefon Zaufania
12 56/2018

Egzystencjalne refleksje nad lękiem
prof. Grażyna Świątecka

Do telefonu zaufania dzwonią osoby obarczone różnymi lękami egzystencjalnymi. Lęk przed nie-
bezpieczeństwem, trudnościami, przed nieznanym jest nieodłącznym towarzyszem życia. Dotyka 
on w sposób szczególny współczesnego człowieka, dotyczy każdego z nas. Lęku nie można uniknąć. 
Stanowi naturalną obronę przed niebezpieczeństwem.

Przy obecnym tempie życia człowiek jest nara-
żony na wiele stresów, na przeżywanie różnorod-
nych lęków. Pokolenie Polaków, których młodość  
i wiek dojrzały upłynął w PRL, wielokrotnie ukry-
wało swoje poglądy z obawy przed represjami. Lęk 
ten sprawiał, że w większym czy mniejszym stopniu 
ludzie żyli w zakłamaniu. Pamiętamy ów czas prze-
miany, w którym Polacy przestali się bać, jeżeli nie 
wszyscy, to z pewnością znakomita większość. Do 
pozbycia się lęku wzywał nas Jan Paweł II, a przykład 
odwagi dawali bohaterscy ludzie związani z „Solidar-
nością”. Był to czas eksplozji heroizmu, czas, kiedy 
ludzie wyzbywali się lęku, oddychając głęboko wol-
nością osobistą, nawet jeżeli nie była jeszcze zagwa-
rantowana przez ustrój, przez panujące rządy.

Jedne lęki przemijają, inne się rodzą.
Najczęstsze lęki i niepokoje Polaków w ostatnim 

czasie to te związane z sytuacją ekonomiczną i wa-
runkami bytowania, z bezrobociem. Poczucie zagro-
żenia przestępczością w naszym kraju też narasta.

W życiu codziennym przeżywamy różne małe  
i większe lęki. Wiele osób odczuwa na przykład lęk 
przed urzędem, boi się, jak tam zostaną przyjęci, czy 
sprawę uda się załatwić. Ludzie, zwłaszcza starsi, 
boją się nie tylko przedstawicieli władzy, ale także 
lekarzy, a nawet księży. Wiele osób stosuje różne, 
powszechnie znane sposoby „oswajania” przedsta-
wicieli urzędów, by chociaż złagodzić, jeśli nie po-
zbyć się lęku w kontakcie z nimi. Niejednokrotnie 
nasi rozmówcy zgłaszają te lęki w telefonie zaufania. 

Lęki uwarunkowane niedojrzałą osobowością 
mogą paraliżować działalność, a nawet rozwój du-
chowy człowieka, stać się elementem destrukcyjnym. 
Mogą opóźniać działanie lub wręcz je uniemożliwić, 
także wtedy, kiedy nie są przejawem osobowości 

psychotycznej. Do przyczyn lęku, który uniemożli-
wia działanie człowieka, należy obawa przed ośmie-
szeniem się, pomyłką, popełnieniem błędu, a więc 
przed opinią społeczną. Chyba najbardziej destruk-
cyjnym lękiem jest lęk przed odpowiedzialnością za 
ewentualne nieudane działanie. Wywodzi się naj-
częściej z perfekcjonizmu. Lepiej więc komu inne-
mu zostawić odpowiedzialność, niech ktoś inny się 
pomyli, bezpieczniej będzie przeczekać, aż sytuacja 
sama się rozwiąże. By uzasadnić paraliżujące działa-
nie takiego lęku, konstruuje się misterną, na pozór 
logiczną argumentację: nie umiem, nie potrafię, nie 
mam odpowiedniego zdrowia, trzeba się lepiej przy-
gotować itp. W ten sposób można przyjąć postawę 
biernego widza, obserwatora, ale jakże często zdol-
nego do krytyki innych, którzy podjęli się działania. 
Osoba decydująca się na pokonanie lęku przy po-
dejmowaniu działania musi podjąć ryzyko niepowo-
dzenia, ośmieszenia się, porażki i odpowiedzialność 
za to działanie. Decydują się na to ludzie o mocnej 
osobowości, zwłaszcza obdarzeni mocą z Wysoka. 
Panuje powszechne przekonanie, że młodość nie 
zna lęku i z łatwością przekracza jego barierę, nie 
zdając sobie sprawy z konsekwencji odpowiedzial-
ności. Nie zawsze jednak młodzi ludzie są odważni 
w podejmowaniu zadań, w działaniu. Stała obawa 
przed brakiem kompetencji sprawia, że niektóry 
stają się wiecznymi uczniami, niezdolnymi do pod-
jęcia samodzielnego działania poza zasięgiem owego 
bezpieczeństwa, które daje obecność mistrza czy 
chociażby kolegi równego wykształceniem. Są to 
ludzie, którzy nie umieją lub nie chcą przekroczyć 
bariery leku. Trzeba więc próbować przekraczać ją 
razem z nimi. Mądry mistrz, wychowawca czy przy-
jaciel może wiele tu zdziałać, wyzwolić odwagę, 
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wzbudzić wiarę we własne możliwości, w talenty, 
którymi Bóg obdarzył każdego człowieka, zachęcić 
do samodzielności.

Odwagę czy samodzielność działania wyzwala 
także tzw. sytuacja bez wyjścia, kiedy pojawia się ja-
kieś zagrożenie, kiedy człowiek jest zmuszony pod-
jąć decyzję i wykonać zadanie, ponieważ nikt mu  
w tym nie pomoże. Jest sam na „placu boju”. I wów-
czas okazuje się, że potrafi, że jest kreatywny.

Lęk paraliżujący działanie jest szczególnie nie-
bezpieczny na przykład w zawodzie lekarza. Lekarz 
opanowany lękiem nie tylko nie pomaga choremu, 
ale może mu zaszkodzić przez zaniechanie działania.  
W tym wypadku lęk jest wręcz nieetyczny. Oczywiście 
można to odnieść do każdego zawodu, do wielu sy-
tuacji w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Należałoby wspomnieć także o lękach człowie-
ka, który obawia się być sobą, by nie utracić sza-
cunku, uznania czy miłości. Odgrywa wówczas rolę 
mającą na celu zaimponować otoczeniu, przekonać 
je o swoich wyjątkowych walorach, chociaż żyje  
w ustawicznym lęku, czy to się uda. Wciąż porów-
nuje siebie z innymi i nie daje mu to spokoju. Stale 
jest ktoś lepszy. Człowiek taki może się stać agre-
sywny w stosunku do tych, z którymi to porównanie 
nie wypadło najlepiej.

Kiedy indziej człowiek ukrywa swój lęk, wstydzi 
się go, ponieważ lęk ujawnia jego słabość, może po-
mniejszyć go w oczach innych, którzy dotąd widzieli 
w nim człowieka mocnego i zrównoważonego.

Człowiek ma prawo do lęku, ale też ludzką rze-
czą jest ten lęk opanować, oswoić go, osłabić tak, 
by nie stał się paraliżujący. Człowiek ma prawo do 
pomyłki, do błędu, jeżeli działa w dobrej wierze, na 
standardowym chociażby poziomie kompetencji, 
ale stałe pogłębianie tych kompetencji jest jego obo-
wiązkiem, zmniejsza bowiem lęk przed działaniem.

Wreszcie w pewnym okresie życia, najczęściej 
po 60. r.ż. lub wcześniej, u wielu ludzi pojawia się 

lęk przed chorobą, przed końcem życia. Ludzie pa-
trzą w przyszłość i są pełni lęku przed tym, co przy-
nosi starość. Człowiek staje wobec niewiadomego 
bardziej niż dotąd i to go napełnia lękiem, to go 
nawet przeraża. Niektórzy przeżywają te lęki tak 
intensywnie, że paraliżują one ich aktywną dotąd 
działalność, a oni udręczają swoim lękiem najbliż-
sze otoczenie w oczekiwaniu na coś, co się jeszcze 
nie wydarzyło. Jeszcze większym źródłem niepo-
koju i lęku jest poważna choroba, zwłaszcza zagra-
żająca życiu, która dotknęła dotychczas zdrowego 
człowieka.

Do telefonu zaufania dzwonią czasami osoby 
będące u kresu życia, z zaawansowaną chorobą no-
wotworową czy inną zagrażającą życiu, obarczone 
przedśmiertnym lękiem, ogromnie osamotnione  
w swoim cierpieniu. Szukają zaufanego, cierpliwe-
go, ciepłego rozmówcy, z pragnieniem rozliczenia 
się z przeszłością, podzielenia się przejmującym bó-
lem duchowym i z pytaniem często niesformułowa-
nym wprost, czy po drugiej stronie jest Życie. Są to 
najtrudniejsze rozmowy. Nie każdy dyżurny może 
im sprostać. Bez pomocy z Nieba trudno jest wlać 
nadzieję w człowieka pełnego takiego bólu. Trudno 
przekonać go, że:

 Poza ciemnością jest światło,
 poza zgiełkiem – harmonia
 poza cierpieniem jest radość
 poza śmiercią – Życie.

(Maria Morstin-Górska)

Próbę takiej rozmowy trzeba podjąć, ale też sam 
dyżurny telefonu zaufania powinien do niej dojrzeć. 

Zmaganie się z lękiem w przełomowych wy-
darzeniach życia to jedno z najtrudniejszych zadań 
ludzkiej egzystencji. Nie ma rzeczy niemożliwych, 
jeśli sięgniemy po wsparcie z Wysoka, po niezawod-
ną Moc Bożą.

Słuchać Słowa – to wystawiać żagle na Wiatr Ducha, nie wiedząc,  
do jakich brzegów człowiek dobije.

św. Hieronim
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Wpływ chorób psychicznych  
na dysfunkcje w rodzinie

dr n. med. Barbara Sęp-Kowalikowa, specjalista psychiatra

Choroby psychiczne mogą być ogromnym obciążeniem dla rodziny i opiekunów. Z jednej strony 
jest to wynikiem samej choroby, na przykład schizofrenii, gdy pacjent nie czuje się chory, nie chce 
słyszeć o zgłoszeniu się do lekarza, nie zażywa leków (wyrzuca, wypluwa, chowa). Z drugiej strony w 
stosunku do chorych psychicznie istnieje problem stygmatyzacji. Rozpoznanie choroby psychicznej 
kojarzy się z zagrożeniem dla otoczenia i lękiem przed nieprzewidywalnymi zachowaniami i domnie-
maną agresją. Również wizyta u psychiatry jest problemem, powodem do wstydu i niepokoju.

Choroby psychiczne to problem nie tylko 
zdrowotny, ale i społeczny. Stosunek do chorych 
psychicznie zmieniał się na przestrzeni wieków. 
Dawniej uważano, że chorych psychicznie należy 
izolować w miejscach odosobnienia, a nawet trak-
towano ich jak przestępców i zamykano w więzie-
niach. Sytuacja zmieniła się, gdy pojawiły się możli-
wości leczenia.

Wpływ chorób psychicznych na dysfunkcje  
w rodzinie postaram się przedstawić na przykładzie 
najczęściej spotykanych zaburzeń.

Schizofrenia

Należy do chorób, które mają największy 
wpływ na dysfunkcje w rodzinie. Pacjent nie czu-
je się chory, a niejednokrotnie uważa, że to cały 
świat zachorował.

Chorobę cechuje bogactwo i niezwykłość prze-
żyć, doznań i myśli:
— plastyczność przeżyć jest tak duża, że przesłania 

całkowicie realną sytuację chorego;
— sprawy codziennego życia stają się nieważne 

wobec ogromu doznawanych przez nich prze-
żyć;

— los najbliższych i swój własny wydają się ich nie 
obchodzić;

— chorych cechuje odwrócenie od rzeczywistości 
(według Eugena Bleulera jest to najważniejszy 
objaw w schizofrenii);

— chory zachowuje się dziwacznie, mówi sam do 
siebie, używa dziwnych słów;

— czuje w sobie obce istoty: Bóg, szatan, bohate-
rowie, zbrodniarze, zwierzęta, potwory;

— świat chorego wypełnia się tajemniczymi siłami, 
śledzącymi oczyma, głosami rozkazującymi lub 
potępiającymi, niezwykłymi postaciami;

— paradoks chorego polega na tym, że odcina się 
od kontaktu ze światem otaczającym, a świat 
otaczający wnika w niego, odczytuje jego my-
śli, kieruje nimi, zmusza do dziwnych czynów  
i słów;

— chory traci harmonijną łączność z otoczeniem  
i zamyka się w sobie (autyzm);

— chory przenika cudze myśli, jest sterowany ta-
jemniczymi siłami, a wrogowie odczytują jego 
myśli i wydają sprzeczne z jego wolą rozkazy;

— każdy chory jest inny (wpływy środowiskowe, 
kulturowe, konflikty, urazy);

— chory boi się nieprzychylności otoczenia i styg-
matyzacji.
Rozbicie porządku dotychczasowego świata łą-

czy się z potwornym uczuciem lęku. Wszystko we-
wnątrz i wokół chorego staje się inne. Powstaje sys-
tem urojeniowy.

Choroba wpływa na dysfunkcje w rodzinie, 
która żyje w permanentnym napięciu psychicznym. 
Gdy chory staje się zagrożeniem dla siebie i otocze-
nia, wymaga leczenia przymusowego, co znów jest 
ogromnym obciążeniem dla rodziny.

Zaangażowanie rodziny i ciężar opieki nad cho-
rymi na schizofrenię jest ogromnym wyzwaniem dla 
systemu opieki psychiatrycznej. Choroba wyklucza 
ludzi z życia zawodowego i uniemożliwia pełne funk-



Nasza Gazeta Telefon Zaufania
1556/2018

cjonowanie w społeczeństwie. Rodzina i opiekuno-
wie dźwigają materialne, emocjonalne i społeczne 
konsekwencje choroby. Na rodzinie spoczywa obo-
wiązek dopilnowania, aby chory regularnie zażywał 
leki, co jest jednym z najtrudniejszych zadań, ponie-
waż pacjent nie czuje się chory, nie widzi więc po-
wodu, by brać leki. Uważa nawet, że go zatruwają.

Pogorszenie wzajemnych relacji w rodzinie, 
destabilizacja życia na skutek nawrotów choroby  
i wyraźnego spadku jakości życia w sferze zdrowia 
psychicznego prowadzą do dysfunkcji rodziny i opie-
kunów, którzy żyją w ciągłym stresie. Ocenia się, że 
12–18% członków rodziny i opiekunów chorych 
jest na granicy depresji.

W grupie chorych na schizofrenię są znaczne 
ograniczenia kosztów pośrednich związanych z cho-
robą, takich jak niezdolność do pracy czy świadcze-
nia rentowe. Schizofrenia sytuowana jest dzisiaj na 
pierwszym miejscu w rankingach jednostek choro-
bowych powodujących niezdolność do pracy i na 
czwartym miejscu w wydatkach na świadczenia.

Zaburzenia depresyjne i lękowe

Depresja od dwóch tysięcy lat jest przedmiotem 
zainteresowań ludzkości. Rozróżnia się depresje en-
dogenne (tj. indywidualna wrodzona skłonność do 
choroby i predyspozycje do zachorowania w okre-
ślonym wieku) i depresje psychogenne albo reak-
tywne (są reakcją na trudne sytuacje życiowe).

Depresja stanowi coraz powszechniejszy pro-
blem nie tylko medyczny, ale i społeczny, obok 
schorzeń nowotworowych i chorób układu krą-
żenia. Traktowana jest jako choroba cywilizacyjna. 
Zaburzenia depresyjne są przyczyną subiektywnie 
odczuwanego cierpienia. Chorzy są przygnębieni, 
nie mają radości życia, nie mają chęci do jakiej-
kolwiek aktywności. Czują się niezdolni do życia 
i nie chcą żyć. Myślą o śmierci jako o zwolnieniu 
od cierpień.

Depresje często współistnieją z zaburzeniami 
lękowymi.

Rozpowszechnienie zaburzeń depresyjnych  
w ciągu życia przekracza 10% populacji, a zaburzeń 
lękowych — około 15%. Zaburzenia lękowe ujaw-
niają się zazwyczaj w młodszym wieku i często po-
przedzają wystąpienie zaburzeń depresyjnych.

Ważnym problemem jest współistnienie depresji 
u chorych somatycznych. Uważa się, że po zawale 

serca depresja dotyka 30–40% chorych, w niedo-
czynności tarczycy — 50%, w chorobach nowo-
tworowych do 30%.

Wysoki odsetek chorych na depresję i zaburze-
nia lękowe uzależnia się od alkoholu i innych sub-
stancji psychoaktywnych, a to zwiększa ryzyko sa-
mobójstwa.

Zaburzenia depresyjne cechuje znaczna nawro-
towość. U 50–85% chorych po pierwszym epizo-
dzie depresyjnym nawrót następuje po 2 latach. Ry-
zyko nawrotów wzrasta z każdym kolejnym rzutem 
choroby.

Osobny problem stanowi związek między za-
burzeniami depresyjnymi i maniakalnymi, czyli cho-
roba afektywna dwubiegunowa (CHAD). O ile w 
depresji jest poczucie choroby, to w zaburzeniach 
maniakalnych jest nie tylko poczucie zdrowia, ale  
i szczęścia, mocy, wszystko wydaje się łatwe, cho-
rzy podejmują nieodpowiedzialne decyzje. Nie-
jednokrotnie zachowują się agresywnie, chcąc 
przeprowadzić swoje chorobliwe pomysły. Jest to 
problem bardzo trudny do leczenia.

Piętno choroby psychicznej przeszkadza w szu-
kaniu pomocy. Pacjenci uważają, że zaburzenia te 
wpływają negatywnie na ich pozycję w otoczeniu, 
że są gorsi i nie zasługują na szacunek.

Trudności pojawiające się we współpracy z pa-
cjentami depresyjnymi:
— pacjenci depresyjni często odmawiają skorzysta-

nia z pomocy;
— nie zgłaszają się na umówione wizyty;
— samowolnie odstawiają leki, gdy poczują się le-

piej;
— zmieniają dawkowanie leków;
— są zniecierpliwieni brakiem natychmiastowych 

efektów leczenia.
Przyczyny złej współpracy:

— lęk przed nastawieniem otoczenia i stygmatyza-
cją;

— objawy uboczne (np. wzrost wagi);
— przekonanie, że zażywanie leków może prowa-

dzi do uzależnienia;
— przyjmowanie leków jest traktowane jako ogra-

niczenie swobody;
— depresja ma świadczyć o słabości;
— często otoczenie sugeruje, że chory powinien 

sam sobie pomóc. 
Pacjentom i ich otoczeniu koniecznie należy za-

proponować program psychoedukacji.
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Sytuacja chorych na depresje zmienia się  
w ostatnich latach. Wpływa na to olbrzymie rozpo-
wszechnienie zaburzeń i akcje edukacyjne w prasie, 
radiu i telewizji. Teraz łatwiej zachęcić chorych do 
leczenia i chorzy sami szukają pomocy.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne 
(OCD)

Kiedyś były nazywane nerwicą natręctw. Jest to 
stosunkowo częste zaburzenie, które jest źródłem 
cierpienia nie tylko dotkniętych tym osób, lecz także 
ich rodzin. Objawy trwają wiele lat i wpływają na 
funkcjonowanie zawodowe, życie rodzinne, kontak-
ty społeczne i czynności dnia codziennego.

Cechą zasadniczą jest skrupulatność. Objawy 
pojawiają się nagle i mają postać natrętnych myśli, 
które wydają się choremu obce, chce je odrzucić, 
ale nie może, zabierają mu mnóstwo czasu i wywo-
łują ogromne napięcie, przy jednoczesnym poczuciu 
ich bezsensowności.

Poczucie napięcia zmniejsza się w wyniku wy-
konania czynności natrętnych. W języku angielskim 
słowo obsession — pochodzące od łacińskiego wy-
rażenia obsidere (‘wziąć w posiadanie’) — było od 
XVI wieku używane dla określenia opętania przez 
diabła.

Pojawienie się obsesji jest najczęściej prowoko-
wane przez zewnętrzne bodźce. Wdzierają się do 
świadomości wbrew woli osoby, a ich obecność nie 
pozwala niczym innym się zająć. Obsesjom towarzy-
szy brak akceptacji, a osoba, która ich doświadcza, 

czuje się zmuszona do walki z nimi i wykonuje kom-
pulsywne rytuały, by zneutralizować niepokój.

Kompulsje są definiowane jako powtarzające się 
zachowania, podejmowane celem redukcji niepoko-
ju. Cechy kompulsji to powtarzalność, skrupulatność 
i stereotypowy charakter, którym towarzyszy subiek-
tywne poczucie przymusu ich wykonania i zmniejszo-
ne poczucie kontroli nad nimi. Najczęściej spotykane 
czynności natrętne to między innymi mycie rąk, któ-
re trwa niekiedy wiele godzin, kąpiele, czyszczenie 
odzieży, natrętne sprawdzanie zamkniętych drzwi, 
wyłączonego gazu czy światła, ale też natrętne licze-
nie na przykład płyt chodnikowych, powtarzanie mo-
dlitw czy rytuałów religijnych.

Kompulsje występują również u osób zdrowych, pod 
postacią sprawdzania, porządkowania, mycia, magicz-
nych zachowań oraz unikania pewnych przedmiotów lub 
sytuacji. Najczęściej prowadzi to do wciągania w objawy 
członków najbliższej rodziny, u której szuka się potwier-
dzenia, że to co robią, jest słuszne i dobrze wykonane.

 Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne nale-
żą do grupy nerwic i są jednym z zaburzeń, gdzie 
zasadnicze znaczenie w leczeniu ma psychoterapia 
poznawczo-behawioralna.

Podsumowanie

Choroby psychiczne stanowią obciążenie dla ro-
dziny i opiekunów. Trzeba mieć nadzieję, że postępy 
w leczeniu zaburzeń psychicznych będą miały coraz 
większy wpływ na poprawę funkcjonowania tych 
chorych w społeczeństwie.

Kiedy moja modlitwa stała się bardziej skupiona i wewnętrzna, to miałem 
coraz mniej do powiedzenia. W końcu zamilkłem.

Søren Kierkegaard

Człowiek najbardziej upodabnia się do Boga wówczas, 
gdy innym wyświadcza dobrodziejstwa.

Św. Jan Chryzostom

Trochę wiedzy oddala od Boga. 
Dużo wiedzy sprowadza do Niego z powrotem.

Ludwik Pasteur
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Intuicyjny a fachowy ogląd rzeczywistości 
rodzinnej

Rodzinie dysfunkcjonalnej przypisuje się liczne 
cechy. Wiele z nich jest przyporządkowywanych 
stereotypowo do danego typu rodzin na zasadzie 
schematu lub ma charakter mityczny. W rzeczywi-
stości nie można o wszystkich typach rodzin dys-
funkcjonalnych powiedzieć tego samego. Rodziny 
przemocowe funkcjonują inaczej niż skonfliktowa-
ne i inaczej niż rodziny z problemem alkoholowym. 
Jednak jest szereg cech, które łączą te rodziny pod 
kątem sposobu funkcjonowania i realizowania swo-
ich zadań. Są  to zarazem  rzeczywiste cechy od-
różniające je od rodzin zdrowych, prawidłowo 
funkcjonujących. W badaniach empirycznych Marii 
Braun-Gałkowskiej (1992) cecha ta została potwier-
dzona. Rodziny zadowolone mają pewien ustalony 
wzór funkcjonowania — dobre relacje, silne więzi, 
także między dziećmi i pokoleniem dziadków, zaś 
wzorów rodzin niezadowolonych jest kilka.

Dyżurnym telefonu zaufania potrzebny jest fa-
chowy ogląd rodziny, o której opowiada dzwoniący. 
Zawsze w ocenie należy zachować ostrożność, nie 
należy wprost dokonywać typologii rodziny, powin-
no się zachować dużą ostrożność, aby dzwoniące-
go nie ranić, nawet poczekać, aby on sam dokonał 
próby konfrontacji z rzeczywistością i pewne rzeczy 
dla samego siebie „ponazywał”. W takim przypadku 
fachowa wiedza dyżurnego w telefonie zaufa-
nia jest niezmiernie potrzebna. Ma ona charak-
ter porządkujący i usprawniający rozmowę. Zatem 
co łączy rodziny dysfunkcjonalne? Można wymienić 
wiele cech — zacznijmy od najważniejszych.

Psychologiczny szkic rodzin zaburzonych 

Pierwszą ważną cechą rodzin dysfunkcjonalnych 
jest subiektywne poczucie członków rodziny, że 

rodzina źle funkcjonuje, a oni czują się nieszczę-
śliwi. Tylko małżonkowie lub ich dzieci wiedzą, czy 
są szczęśliwi i czy dobrze jest im żyć we własnej 
rodzinie. Wiele razy spotykamy rodziny z pozoru 
dobrze funkcjonujące, ale wewnątrz niezadowolone 
i koncentrujące się na uniknięciu najgorszego. W ta-
kich rodzinach co jakiś czas dochodzi do swoistego 
wybuchu problemu — ktoś ucieka w nieznane, ktoś 
inny dokonuje przemocy na innym członku rodziny 
lub krzywdzi samego siebie przez próby czy czyny 
samobójcze. Problemy nierozwiązywane narastają 
latami i znajdują ujście w nieadaptacyjnych formach 
rozwiązań.

Kolejną cechą jest brak pozytywnej samooce-
ny siebie jako człowieka u poszczególnych człon-
ków rodziny. W sposób naturalny poczucie własnej 
wartości u każdego członka rodziny tworzą rodzi-
ny zdrowe. W rodzinach zaburzonych nikt nie jest 
zadowolony — tak rodzice, jak i ich dzieci, nieza-
dowolone jest także pokolenie starszych członków 
rodziny: dziadków i pradziadków.

Małżonkowie, a zarazem rodzice w rodzinach 
zdrowych, są architektami rodziny — nadają jej ton, 
są tymi, którzy są odpowiedzialni za panujący w niej 
klimat oraz za zadania i jakość życia poszczególnych 
członków. Funkcjonowanie małżonków w rodzinach 
zaburzonych jest odmienne — rolę kierowniczą 
przyjmuje jakaś inna rzeczywistość: chore dziec-
ko, niegrzeczny nastolatek, dominująca teściowa, 
brak pracy czy alkohol. Tej rzeczywistości jest pod-
porządkowane wszystko inne. Rodzina żyje w funkcji 
tego objawu. Podporządkowuje się tej rzeczywisto-
ści, usztywnia się, nie daje sobie szansy na zmianę.

Niezwykle ważna jest poprawna, owocna ko-
munikacja w rodzinie. W rodzinach zdrowych moż-
na wypowiedzieć każdy komunikat, w rodzinach za-
burzonych omija się pewne tematy, nie rozmawia 
się otwarcie, a naruszenie ustalonego status quo 
doprowadza do napięć i konfliktów. W rodzinach 

Psychologiczny portret  
rodziny dysfunkcjonalnej

dr Beata Kostrubiec-Wojtachnio
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
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dysfunkcjonalnych poruszenie tematu w zwykłej 
rozmowie związanej z zakazanym tematem (swo-
istym rodzinnym tabu) oznacza, że narażamy się na 
ryzyko awantury albo pozostanie w sytuacji niezro-
zumienia przez innych. W rodzinach dysfunkcjonal-
nych istnieją konflikty, które pozostają trwale 
nierozwiązane.

Rodziny dysfunkcjonalne są takimi z uwagi na nie-
zaspokojone potrzeby poszczególnych człon-
ków. Rodziny szczęśliwe zaspokajają swoje potrze-
by z uwagi na ważność i specyfikę każdej z osób. 
Tak organizują swoje życie rodzinne, aby każdy mógł 
się realizować. I tak małżonkowie będący rodzicami 
mają prawo rozwijać się zawodowo i mieć własne 
zainteresowania, dzieci, jako że nie mają własnych 
środków na życie, otrzymują je w sposób naturalny 
od rodziców, a oni uważają to za coś oczywistego. 
W takiej szczęśliwej rodzinie można być osobą star-
szą czy chorą, ponieważ każdy może okazać swoją 
słabość i liczyć na zaspokojenie swoich potrzeb po-
mimo tych trudności. Rodzina zadowolona szybko 
się tak przeorganizuje, by móc zaspokoić potrzeby 
swoich członków. Odwrotnie jest w rodzinie dys-
funkcjonalnej — pozostanie „sztywna” w reali-
zacji swoich obowiązków, ponieważ nie umie się 
elastycznie dostosować do zmiany, tak aby każdy po 
jej zaistnieniu ponownie był zadowolony.

Rodziny zdrowe mogą liczyć na wzajemne 
wsparcie i pomoc w sytuacji trudnej. W rodzinach 
dysfunkcjonalnych dominujące jest odczucie osa-
motnienia, braku przebaczenia czy niezrozu-
mienia. Każdy cierpi osobno. Poszczególni człon-
kowie mogą się nawet zgadzać, że wszyscy cierpią 
i trudno jest im razem żyć w danej sytuacji, ale nie 
potrafią wspólnie zaangażować się w jej rozwiąza-
nie. Brakuje współpracy przy rozwiązywaniu 
problemu, wspólnego podejmowania decy-
zji, negocjacji, uczenia się na błędach. „Sztyw-
ne” metody rozwiązywania problemów zawodzą,  
a mimo to są nadal stosowane. Problemy narastają  
i piętrzą się. Pojawiają się uzależnienia od środ-
ków psychoaktywnych, często jako forma radze-
nia sobie z napięciem wewnętrznym i stresem.

Rodziny szczęśliwe mają wypracowany świa-
topogląd, rozwijają się duchowo, mają dojrzałą, 
twórczą religijność, każdy może się rozwijać we 
własnym tempie, a w rodzinach niezadowolonych 
brakuje wizji świata, żyje się z dnia na dzień, 

nie planuje się świąt, odpoczynku, nie pamięta 
się o imieninach, urodzinach, rocznicach. Takim 
rodzinom brakuje wartości wyższych, życie jest 
skoncentrowane na uzupełnianiu braków. Rodziny 
szczęśliwe, żyjące nawet skromnie, nie zapominają  
o wyższych wartościach — umieją je docenić i re-
alizować. Rodziny zaburzone nie potrafią czerpać 
ze skarbca kultury i religii, nie potrafią budować 
niematerialnego bogactwa swojej rodziny i narodu. 
Ich życie jest jakby odcięte od przekazu kulturo-
wego. A jeśli już istnieje uczestnictwo w kulturze, 
to jest ono płytkie i nie oznacza wyboru. To jakby 
płynięcie z nurtem najbardziej masowej kultury  
o niskiej jakości (telewizja, internet), z której rodziny 
korzystają nietwórczo i naskórkowo. Mogą się po-
jawić uzależnienia od mediów (gry komputerowe, 
portale społecznościowe, internet) jako forma ra-
dzenia sobie z samotnością.

Przypomnijmy, należy odrzucić bolesną formę 
etykietowania rodzin i jej poszczególnych członków, 
za to dyżurny telefonu zaufania powinien dojrzeć 
rzeczywiste trudności rodzin i ich źródła. Warto 
także pamiętać, że nawet trudne, skonfliktowane  
i dysfunkcjonalne rodziny mają swoją wewnętrz-
ną siłę, a poszczególni członkowie rodziny, jak pisze 
Virginia Satir (2000a, s. 98): „spragnieni są otwarto-
ści, uczciwości, zaufania”. Siłą każdej rodziny jest jej 
droga do odnalezienia siebie i innych we wzajem-
nym spotkaniu. Rodziny dysfunkcjonalne mają to od-
krycie często przed sobą. Jest ono ich przyszłością.
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Dzisiejsze zatrzymanie się w naszym codzien-
nym pędzie będzie wymagało mocnego wniknięcia 
w głąb siebie i poszukania odpowiedzi na pytania 
bardzo w naszym życiu istotne.

Przywołana wyżej Modlitwa o pogodę ducha jest 
prośbą, której spełnienie zapewnia nam życie dobre, 
mądre i przydatne. Nie wystarczy jednak bezczyn-
nie na to spełnienie czekać — trzeba intensywnie 
pomagać Górze w obdarzaniu nas tymi wartościami.

Proponuję, żeby nasza dzisiejsza zaduma była 
próbą odpowiedzi na pytanie, które z tych wartości 
było i jest najłatwiejsze do osiągnięcia, a której nigdy 
w pełni nie udało się nam nauczyć.

Dzisiejsze trudne czasy nie tylko zwiększyły cenę 
pogody ducha, odwagi czy życiowej mądrości, ale  
i drogę do ich osiągnięcia uczyniły niełatwą i niepro-
stą, bo wprawdzie wiele jest na niej drogowskazów, 
ale jakże często są sprzeczne ze sobą, prowadzą  
w niewłaściwych kierunkach czy wręcz zmuszają do 
błądzenia.

Wydaje mi się, że największy wpływ może-
my mieć na pogodę ducha, ucząc się zauważania  
w każdej sytuacji, w każdej relacji międzyludzkiej,  
w każdym cierpieniu czy nieszczęściu również dru-
giej, czyli dobrej strony. Żeby ją jednak dostrzec, 
trzeba najpierw wytworzyć w sobie pewność, że za-
wsze istnieje, a słysząc wokół przewagę narzekania 
w ludzkim myśleniu, trudno założyć, że większość 
ludzi to potrafi.

Spójrzmy więc na siebie niejako z boku i rzetel-
nie odpowiedzmy sobie na pytanie: czy nam się to 

udaje? Czy pogoda ducha to stan, który prawie stale 
nam towarzyszy i czy ma tendencję rosnącą?

Jeżeli nasza odpowiedź będzie to potwierdzać, 
to pozostałe elementy decydujące o naszym dobrym 
życiu będą łatwiejsze do osiągnięcia.

A zatem, czy widząc we wszystkim obie stro-
ny, jesteśmy w stanie zobaczyć je również w byciu 
odważnym? Może wolimy ostrożność niż odwa-
gę, może nie widzimy potrzeby zdobywania się na 
odwagę, bo wystarczy nam spokój i stanie z boku, 
może odwagę zostawiamy dla innych, bo my...? 
Może uważamy, że nie warto, bo przecież nasze 
zdanie nic nie znaczy.

Zapominamy, że jeśli zdobędziemy się na odwa-
gę, z większą sympatią będziemy patrzeć w lustro.

Jeszcze trudniej będzie nam pewnie znaleźć  
w sobie mądrość pozwalającą odróżnić to, z czym 
powinniśmy się godzić, od tego, co jesteśmy w sta-
nie i powinniśmy zmienić.

Zastanówmy się, jak duży wysiłek wkładamy  
w wiarygodność oceny tego, co się wokół nas dzieje, 
a może po prostu wolimy opierać się na obiegowych 
opiniach, bardzo często niestety zupełnie odmien-
nych, zależnie od ich autorstwa.

A gdy już ten wysiłek włożymy, wyposażymy się 
w tzw. dowody czy przynajmniej rzetelną wiedzę, 
to czy próbujmy znaleźć dla siebie jakieś miejsce do 
działania, do zmiany, do poprawienia tego, co zmie-
nić być może potrafilibyśmy.

Do tych refleksji bardzo Czytelników „Naszej 
Gazety” namawiam.

   Modlitwa o pogodę ducha
   Panie,
   Użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego zmienić nie mogę.
   Daj mi też odwagi, abym zmieniał to, co zmienić jestem w stanie.
   I daj mi mądrości, bym umiał odróżnić jedno od drugiego.

Barbara Skurzyńska

Zatrzymaj się na chwilę!



Nasza GazetaTelefon Zaufania
20 56/2018

gotowało publikację „Telefon Zaufania — słucham”. 
Książka ta oprócz historii ukazującej nasz rodowód, 
omawia także najważniejsze zagadnienia związane 
ze sposobem niesienia pomocy przez telefon osobom 
szukającym wsparcia w kryzysie psychicznym. Zawie-
ra także świadectwa osób dyżurujących, prowadzących 
rozmowy w telefonie zaufania oraz przedstawia proble-
my z zakresu patologii społecznej. Tematy te to jedno-
cześnie tytuły wykładów wygłaszane podczas dorocz-
nych Ogólnopolskich Konferencji PTPT, publikowane 
w czasopiśmie „Telefon Zaufania — Nasza Gazeta”. 
Zostały one zaktualizowane i poszerzone przez Auto-
rów. Są także teksty dotąd niedrukowane. (…) Mamy 
nadzieję, że książka ta stanie się niezbędnym kompen-
dium wiedzy pomocnym w pracy dyżurnych, a zwłasz-
cza osób przygotowujących się do tej pięknej służby  
w Telefonie Zaufania.

Po dokładnym przestudiowaniu tej książki mu-
szę przyznać, że stanowi ona wielowątkowe, ale 
jednocześnie niezwykle zwarte kompendium wie-
dzy, które powinno przydać się nie tylko osobom 
przygotowującym się do służby w Telefonie Zaufa-
nia. Uważam bowiem, że z treściami zawartymi 
na łamach tego dzieła winni zapoznać się wszyscy, 
którzy mogą potencjalnie mieć kontakt z osobami 
przeżywającymi załamanie psychiczne i tracącymi 
z różnych powodów wiarę w sens życia. Oznacza 
to, że książka ta powinna trafić przede wszystkim 
do pracowników ochrony zdrowia, czyli lekarzy od 
medyka rodzinnego do superspecjalisty, a także pie-
lęgniarek. Specjalnie zalecić należy zapoznanie się  
z treścią tego kompendium specjalistom ze stale 
rozwijającej się dziedziny,  którą stanowi psychologia 
kliniczna. Kończąc pragnę wyrazić głębokie wyrazy 
uznania Autorom związanym z Telefonem Zaufania 
a jednocześnie z pełną odpowiedzialnością polecić 
lekturę tego niezwykłego dzieła wszystkim nauczy-
cielom akademickim i studentom naszej Alma Mater.

prof. Bolesław Rutkowski

Przedruk z Gazety AMG, grudzień 2017, 
za zgodą Autora

Polecamy Czytelnikom

Długo zastanawiałem się w jaki sposób zareko-
mendować czytelnikom to swoiste kompendium 
wiedzy o Telefonie Zaufania. Ostatecznie postano-
wiłem przytoczyć in extenso przedmowę, którą roz-
poczyna tę książkę prof. Grażyna Świątecka. Nie jest 
to wynik pójścia na łatwiznę, ale uznanie, iż nikt tak 
nie potrafi przedstawić w krótkich słowach zachęty 
do zapoznania się z tym oryginalnym i potrzebnym 
dziełem jak jego inicjator i redaktor. Prof. Grażyna 
Świątecka w przedmowie pisze: 

Gdański Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” 
i tym samym polski ruch pomocy telefonicznej osobom 
będącym w kryzysie psychicznym obchodzi w 2017 roku 
jubileusz 50-lecia swojej działalności. Z tej okazji Pol-
skie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej (PTPT), które 
zrzesza osoby dyżurujące w telefonach zaufania, przy-
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Światłem bądź. Bądź światłem, im większa ciem-
ność wokół nas.

Bądź światłem rozumu, światłem mądrości, dla 
tych, którzy tracą drogę.

Bądź światłem, im bardziej zimno wokół nas. 
Bądź światłem miłości dla tych, którzy tkwią w roz-
paczy i zniechęceniu. 

(str. 15)
***
Dawaj to, co masz, czym jesteś. Dawaj przed-

mioty, ale nade wszystko dawaj siebie, swoją opiekę, 
swoją pomoc, swoje współczucie.

Dawaj póki czas, póki masz co dawać, póki cię 
stać na tak serdeczną troskę, na współczucie, na ra-
dość i uśmiech.

Dawaj swoją pomoc, dawaj siebie samego, póki 
cię jeszcze trochę jest. 

(str. 19)
*** 
Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość 

twojej troski o drugiego człowieka. Czym większe 
to twoje staranie, zaangażowanie w ludzkie sprawy 
— tym większy jesteś sam.

Dochodzisz do dna swojego człowieczeństwa, 
gdy mówisz: Mnie nic nie obchodzi. Niech inni — 
jak chcą — głowy sobie urywają. 

(str. 22)
***
Dopóki jesteś ciekawy świata, ludzi, siebie i słu-

chasz, nadsłuchujesz, obserwujesz, badasz, chcesz 
wiedzieć, poznać, odczuć, przeżyć.

Dopóki nie jesteś pewny swojej mądrości i po-
trafisz się dziwić, zachwycać, przerażać.

Dopóki jesteś gotów przyjąć, uzupełnić, zmie-
nić, poprawić, odwołać i podjąć nową decyzję.

Dopóki jesteś w stanie przyznać się do pomyłki, 

błędu, winy, wyrządzonej krzywdy, nieuczciwości, 
słabości, głupoty.

Dopóki potrafisz żałować, przepraszać ludzi  
i Boga, wstydzić się.

Dopóki nie jesteś jak skała wapienna — dopóty 
JESTEŚ CZŁOWIEKIEM. 

(str. 48)
***
Przychodzą do ciebie ludzie utrudzeni — nie 

zmęczeniem rąk i nóg, ale umęczeniem serca. Przy-
chodzą ze świata, który jest coraz bardziej zimny, 
bezwzględny, brutalny. Przychodzą po twoją dobroć 
i serdeczność. Dawaj im siebie w słowach mądrych, 
w radach, pociechach, tłumaczeniach. Dawaj im sie-
bie w wyrazie twojej troski, opieki, pomocy.

Wiedz, że są tacy, którzy do ciebie nie przyjdą, 
bo już ich nie stać na to, żeby przyjść. Bo już zo-
bojętnieli, skamienieli, zasklepili się w swoich dziu-
plach i nie wyściubiają swojego nosa. Umiej takich 
POSZUKAĆ! 

(str. 77)
***
Trzeba umieć przyjmować zwycięstwa, sukcesy, 

pochwały, wyróżnienia, zaszczyty. Bo może nam się 
przewrócić w głowie i nagle uwierzymy, że nam się 
to należy, że jesteśmy nieomylni, najmądrzejsi, naj-
uczciwsi, przez wszystkich kochani i szanowani.

Trzeba umieć przyjmować klęski, upokorzenia, 
pogardę, lekceważenie, oszczerstwa czy obmowy. 
Bo łatwo nas zepchnąć w przepaść, w przeświad-
czenie, że jesteśmy niczym, śmieciem, nic nie warci. 
Do niczego się nie nadajemy.

Musimy pozostać sobą i nauczyć się dziękować 
Bogu nie tylko za zwycięstwa, ale i za klęski, bo tak 
jedno, jak i drugie jest nam potrzebne dla zachowa-
nia równowagi. 

(str. 82)

Notatka o książce

Ks. Mieczysław MALIŃSKI

Przed zaśnięciem
Wyd. Wrocławskiej Kurii Archidiecezjalnej, Wrocław 1991
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***
Można słuchać, nie słysząc, nie rozumiejąc, śli-

zgając się po powierzchni słów, dźwięków, wyrażeń. 
Umiejętność słuchania. Sztuka słuchania. Do-

chodzenia do istoty rzeczy. Odnajdywania powią-
zań, relacji, wyciągania wniosków, powiązań, relacji. 
Dokonywania własnych odkryć, stwierdzeń, praw.

Naucz się słuchania człowieka, który do ciebie 
mówi. Naucz się słuchać gwaru tłumu, szumu wia-
tru, lasu, morza — głosu świata.

Bo można słuchać i nie słyszeć, i nie rozumieć,  
i tracić, i przegrywać. 

(str. 85)
***
Strzeż się ludzi, którzy zawsze mają rację, 

którzy nie mają wątpliwości, którzy się nie mylą. 
Strzeż się ludzi, którzy wszystko wiedzą, wszyst-
ko potrafią i są przekonani, że wszystko, co dotąd 
zrobili, było dobre. Odchodź od nich, bo z siebie 
uczynili bogów. 

Strzeż się siebie, jeżeli zaczniesz być pewny, że 
nigdy się nie mylisz, że zawsze masz słuszność, że 
trafnie oceniasz ludzi i siebie, a patrząc w przeszłość 
uważasz, że wszystko było w porządku. Strzeż się 
takiego siebie, bo to znaczy, że siebie uczyniłeś bo-
giem i już nikt nie potrafi cię nawrócić. 

(str. 86)
***
Nie płać ludziom za otrzymane dobro, za uśmie-

chy, za dobre słowa, za pomoc tobie wyświadczoną. 
Bo byś ich traktował jak faryzeuszy, co czekają na 
zapłatę, na rewanż.

Nie żądaj zapłaty, gdy dajesz, pomagasz, służysz, 
jesteś dobry, uśmiechnięty, serdeczny, żebyś nie na-
leżał do tych, którzy „wzięli zapłatę swoją”. 

(str. 90)

***
Co mówisz sobie? Jaką naukę wyniosłeś dla siebie 

z dotąd przeżytych lat? Na podstawie twoich klęsk  
i zwycięstw, przegranych i wygranych, osiągnięć  
i porażek. Bo przecież jesteś nauczycielem samego 
siebie. Jakie jest twoje stanowisko wobec sensu życia, 
pracy, przyjaciół i nieprzyjaciół? Co sobie radzisz? 

(str. 125)
***
Ileż jest w każdym z nasz oporów przed przyję-

ciem prawdy. Ile w nas obaw, że gdy prawda stanie 
przed nami w całej swojej jasności, kategoryczności, 
to naruszy nasz stan posiadania. Ile w nas lęków, że 
będziemy musieli coś stracić, oddać, przyznać się, 
ustąpić. A przecież chodzi o to, żeby każdy z nas 
przyjął prawdę niezależnie od tego, z której strony 
przyjdzie —z lewa czy z prawa. Chodzi o to, aby 
nikt z nas nie szukał powodów do jej odrzucenia. 

(str. 132)
***
Wiarę mieć. Żyć bezinteresownie, gdy wszyscy 

chcą na wszystkim zarabiać. By ubogim, gdy wszy-
scy myślą tylko o tym, jak się wzbogacić. Pracować 
rzetelnie, gdy wszyscy swoje obowiązki lekceważą. 
Służyć ludziom, gdy wszyscy chcą, żeby im służo-
no. Być miłosiernym, gdy wszyscy troszczą się tylko  
o siebie. Pozostać w cieniu, gdy wszyscy chcą błysz-
czeć na świeczniku. 

(str. 142)
***
Tajemnica spotkania człowieka. My tacy material-

ni. Najchętniej chcielibyśmy dotknąć ręką, słuchać, 
patrzeć. A przecież to tylko środki pomocnicze.

Spotkanie z człowiekiem polega na tym, by on  
w tobie zaistniał, by on stał się w tobie obecny.
       
 Myśli wybrała Barbara Skurzyńska

Ks. Mieczysław MALIŃSKI (ur. 1923, zm. 15.I.2017)

Znakomity kaznodzieja i pisarz, który wpłynął na kilka pokoleń. Przyjaciel św. Jana Pawła II. Był bardzo 
płodnym autorem. Biografia opublikowana na jego stronie internetowej www.malinski.pl zawiera 161 
pozycji. Jego twórczość była bardzo różnorodna. Pisał szkice teologiczne, powieści, bajki, katechizmy, 
zbiory aforyzmów, konferencji rekolekcyjnych, homilii, modlitw. Jego książki były tłumaczone na wiele 
języków, m.in. fiński, czeski, japoński i węgierski. Ich aktualność jest ciągle ogromna.
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Telefony Zaufania w kraju

Regulamin pracy dyżurnego  
w Telefonie Zaufania ARKA Tarnów

1. Zasady ogólne

Dyżur rozpoczynamy punktualnie.
Po usłyszeniu sygnału telefonu 987, zgłaszamy 

się: „Tu nr 987 — Telefon Zaufania ARKA” albo „Te-
lefon Zaufania ARKA słucham” lub „Telefon Zaufa-
nia ARKA proszę”. TON głosu przy wypowiadaniu 
zgłoszenia winien być: spokojny, zwyczajny, przyja-
zny. Nie powinien być urzędowy, oschły, szybki.

Nie przedstawiamy się nazwiskiem ani imieniem, 
ani zawodem. Jeśliby dzwoniący zapytał: „z kim ja roz-
mawiam”, odpowiadamy: „Z dyżurnym Telefonu Za-
ufania”. Jeśliby nalegał, wyjaśniamy grzecznie, że TZ 
działa na zasadzie ANONIMOWEGO PRZYJACIE-
LA i nie podaje się danych osobistych i zawodowych.  
W wyjątkowych wypadkach, już w trakcie rozmowy, 
jeśli dzwoniący o to usilnie prosi, można powiedzieć: 
„jestem pedagogiem, jestem psychologiem, księdzem” 
itp. Dotyczy to zwłaszcza tych sytuacji, kiedy problem 
dzwoniącego jest ściśle „ukierunkowany”, np. mam 
problem spowiedzi, moje małżeństwo jest chyba 
nieważne, boję się psychicznej choroby. Staramy się 
wysłuchać i pomóc sami, ale możemy również poin-
formować o możliwości kontaktu z Poradnią Specjali-
styczną ARKA i odpowiednim dyżurnym — specjalistą 
w danej dziedzinie. Podajemy dokładnie wg rozkładu 
dyżurów: dzień tygodnia, datę, od godz. 16.00. Taka 
informacja nie może jednak oznaczać „odsyłania”,  
w TZ moja posługa rozmowy jest najważniejsza.

Podstawową i najważniejszą umiejętnością dyżur-
nego w TZ jest UMIEJĘTNOŚĆ SŁUCHANIA. Warto 
sobie uświadomić, że w każdej rozmowie zaangażowa-
ny jest u obu rozmówców: wzrok, słuch, język-mowa, 
wyobraźnia, pamięć, myślenie, emocje-uczucia i wola. 
W TZ najważniejszy jest SŁUCH — SŁUCHANIE. 
SŁUCHAĆ — WSŁUCHIWAĆ SIĘ — DOSŁUCHI-

WAĆ SIĘ. Moje słowa — mówienie mają rozmówcę 
w TZ upewnić, że jestem skoncentrowany na tym, co 
ON chce mi powiedzieć, że wczuwam się w sens Jego 
myśli i stan Jego uczuć. Dyżurny, zwłaszcza początku-
jący, ma skłonność żeby doradzać, wyjaśniać, oceniać.

Co składa się na umiejętność słuchania? Jakie 
winno ono być? Winno to być SŁUCHANIE AK-
TYWNE, czyli uważne i empatyczne:
— UWAŻNE, tzn. skoncentrowane na mówiącym  

i na tym, co mówi. Przeciwieństwem jest skarga: 
„ty mnie w ogóle nie słuchasz, twoja uwaga jest 
całkiem gdzie indziej”.

— EMPATYCZNE, tzn. starające się „wczuć” w to, 
co rozmówca czuje, przeżywa, czyli jakie stany 
uczuciowe towarzyszą wypowiadanym zdaniu (np. 
smutek, poczucie krzywdy, upokorzenie, złość).

W każdym komunikacie rozmówcy, który dy-
żurny TZ winien „odczytać”, można wyróżnić takie 
elementy jak: 
— treść — co mówi, 
— emocje — przeżycia, 
— z tą treścią związane, sposób, 
— oraz cel — po co to mówi. 

A więc: KTOŚ — KOMUŚ — COŚ — JAKOŚ — 
PO COŚ.

Najtrudniejsze w słuchaniu jest to, CO i PO 
CO: Co rozmówca chce naprawdę wyrazić, czego 
oczekuje. Wg Krzysztofa Jedlińskiego (Jak rozmawiać 
z tymi, co stracili nadzieję, Warszawa 1992, 24–28) 
podstawowe reguły słuchania są następujące:
— bądź skoncentrowany (a nie rozproszony);
— oddaj głos rozmówcy (5:1 czasu dla rozmówcy);
— staraj się dobrze rozumieć i zrozumieć jego wy-

powiedź. Jeśli coś jest niejasne, zapytaj. „Czy do-



Nasza GazetaTelefon Zaufania
24 56/2018

brze zrozumiałem..., Proszę to jeszcze powtó-
rzyć”;

— powiedz, jak zrozumiałeś to, co słyszysz: „Ja ro-
zumiem, że..., Chcesz powiedzieć, że..., Rozu-
miem, że...”;

— staraj się nie komentować, ale potwierdzać to, 
co usłyszałeś;

— staraj się wczuwać w stany emocjonalne roz-
mówcy i wyrażać to, np.: „Wyobrażam sobie, że 
bardzo cię to boli...”;

— nie osądzaj, nie mów np.: „Tak, masz rację, to 
rzeczywiście okropny drań...”;

— jeśli ktoś wyraźnie cię o to nie prosi, staraj się 
unikać pouczania i doradzania. Powiedz raczej: 
„Nie mogę za ciebie decydować, nie dam ci 
gotowej recepty, sam musisz rozważyć i samo-
dzielnie podejmiesz decyzję”. Jeśli dzwoniący 
wprost pyta o poradę, należy powiedzieć: „Wy-
daje mi się..., ja na twoim miejscu...”;

— staraj się o własną stabilność, tzn. bądź sobą. 
Przy całym wczuciu się w sytuację rozmówcy 
nie poddawaj się jego stanom emocjonalnym, jak 
np. poczucie bezradności, smutku itp. Doradca 
TZ musi umieć zachować pewien dystans wo-
bec zranień dzwoniącego, podobnie jak lekarz 
wobec ran chorego pacjenta.
Bardzo ważną rolę w TZ odgrywa, obok wysłu-

chania i pomocy w zrozumieniu problemu, to, co 
się nazywa psychicznym wsparciem. Rozróżnia się 
wsparcie informacyjne, kompetencyjne, motywacyj-
ne, emocjonalne. To ostatnie jest najważniejsze. Psy-
chiczne wsparcie ma dać dzwoniącemu poczucie: nie 
jestem sam z moim problemem; ktoś miał czas, by 
mnie cierpliwie wysłuchać, życzliwie coś doradzić; 
ktoś mnie rozumie; coś jednak jestem wart; ulżyło 
mi, gdy to z siebie wyplułem; czuję, że nabrałem sił; 
może sobie teraz poradzę. Miejmy świadomość, że 
w wielu sytuacjach będziemy bezradni (np. śmierć, 
choroba, rozbicie małżeństwa), ale zawsze możemy 
udzielić psychicznego wsparcia.

Rozmowę w TZ prowadzimy w sposób spokoj-
ny, uprzejmy, nie dając się wciągnąć w świadome 
czy podświadome gry, manipulacje rozmówcy, dys-
kusje, spory. Uznać trzeba, że „klient-rozmówca 
ma rację”, tzn. że on „tu i teraz” tak widzi sprawy, 
trzeba mu pozwolić wyrazić jego widzenie świata, 
jego myśli i emocje, nawet jeśli się z nimi nie zga-
dzamy. Gdy je wyrazi, tak jak myśli i czuje, łatwiej 
mu będzie można poprzez słowa, sugestie pomóc 

we wglądzie w siebie i w zmianie swojego zacho-
wania tak, żeby potrafił sobie sam radzić.

Zakończenie rozmowy winno należeć do roz-
mówcy. Dyżurny nie powinien „ucinać” rozmowy. 
Może delikatnie dać do zrozumienia, że chce zakoń-
czyć rozmowę, np.: „Powiedzieliśmy sobie bardzo 
wiele ważnych rzeczy. Czy chciałby Pan(i) jeszcze 
coś dopowiedzieć? Czy chciałby Pan(i) jeszcze coś 
dodać? O coś zapytać?”.

2. Sytuacje szczególne

— Dzwoniący jest źle nastawiony, złorzeczy, 
przeklina. Należy go „wysłuchać” i stanowczo 
powiedzieć: „Proszę Pana(i), bardzo proszę  
o zmianę sposobu odzywania się, w przeciwnym 
razie będę zmuszony odłożyć słuchawkę”.

— Telefony wykonywane przez dzieci, które 
się bawią. Takie telefony też mówią o jakimś 
problemie, bo albo rzeczywiście coś jest dla 
dziecka trudne i coś przeżywa, np. dziecię-
ce miłostki, albo jest to informacja o sytuacji 
dziecka, że jest bez opieki, jest znudzone, 
złośliwe, psotne. Czasem takie dzieciaki uda-
ją problemy dorosłych. Dość łatwo to wy-
czuć, należy wtedy zapytać: „No dobrze, ale 
powiedz mi, ile masz lat”, i wtedy najczęściej 
rozmowa się urywa albo słychać różne głosy. 
Ogólna zasada — należy dzwoniącego wysłu-
chać, a następnie w zależności od rozeznania 
albo poradzić coś, albo zażartować, albo wy-
jaśnić, że przeszkadza i stanowczo poprosić: 
„Pozwól mi pracować, a ty zajmij się, czym 
innym, dobrze?”.

— Telefony dramatyczne, czyli informujące na przy-
kład o dramacie kłótni, zagrożenia życia, napadu, 
zamiaru próby samobójczej. Należy „wyczuć”, 
czy to na serio (a nie np. żart), następnie sko-
rzystać z drugiego telefonu (621-01-91), żeby 
zaalarmować odpowiednią instytucję: policję, 
straż pożarną. Spis numerów telefonów zawsze 
należy mieć pod ręką.

3. Uwagi techniczne

— Każdą rozmowę zapisujemy w osobnym zeszy-
cie, podając podstawowe informacje wg zawar-
tych tam rubryk. Zapis najlepiej dokonać „na 
żywo” po zakończeniu rozmowy.
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— Po zakończeniu dyżuru zostawiamy wszystko  
w bezpieczeństwie i porządku (woda, światło, 
wyłączniki, książki, zeszyty, klucze).

— Należy bardzo pilnować, żeby nie zgubić kluczy. 
Gdyby się tak zdarzyło, należy koniecznie zgłosić 
ten fakt do Sekretarza ARKI. Po dyżurze klucze 
od TZ zostawiamy w Poradni ARKA w ustalo-
nym miejscu.

STARAMY SIĘ W „ARCE” PRACOWAĆ-SŁU-
ŻYĆ INNYM W TYM DUCHU, DO, JAKIEGO ZA-
CHĘCA NAS OJCIEC ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II.

„Ludzkość stoi w obliczu rozmaitych trudności, 
problemów i gwałtownych zmian, przeżywa niejed-
nokrotnie dramatyczne wstrząsy i rozdarcia. W tym 
świecie wiele ludzi, zwłaszcza młodych, doświadcza 
zagubienia i zranienia..., inni ulegają różnym formom 
zniewolenia. Wobec tych i wielu innych wyzwań 
współczesności staje Kościół. Chce skutecznie nieść 
ludziom pomoc i dlatego potrzebuje zaangażowania 
wiernych świeckich, którzy pod kierunkiem swoich 
pasterzy będą czynnie uczestniczyć w Jego zbawczej 
misji”

(Jan Paweł II, Siedlce 10 VI1 1999 r.)

Jak radzą sobie dyżurni  
Telefonu Zaufania ARKA w Tarnowie  

z problemami małżeńskimi 
ks. dr Władysław Szewczyk

W poradni ARKA, która współdziała z TZ, proponujemy spotkania wg „Modelu Pięciu Kroków” 
autorstwa ks. Władysława Szewczyka:

1. Kryzys to coś zdecydowanie więcej aniżeli 
konflikt

Konflikty życiowe są jak gorączka, kryzys — jak 
sytuacja przedzawałowa. Stan kryzysu (osobistego czy 
małżeńskiego) cechuje się następującymi czterema 
elementami: sprawa życiowo bardzo ważna, silne na-
pięcie emocjonalne, poczucie zagubienia i bezradności, 
napięcie i zagubienie paraliżujące normalne funkcjono-
wanie. Etymologicznie z gr. crisis oznacza ‘przełom’.

2. Model Pięciu Kroków (wg W. Szewczyka)

Zwyczajnie jest tak, że przychodzi jedna oso-
ba — żona lub mąż, po wstępnym rozpoznaniu 

problemu przybywają razem na pięć spotkań. Me-
todyka spotkań obejmuje: pisanie osobno przez 
małżonków odpowiedzi na pytania „wglądowe”, 
odczytywanie i analiza, cel szczegółowy i „zadanie 
domowe”.

I. KROK — POLE WZAJEMNEJ AKCEPTACJI  
I SZACUNKU
Pytanie wglądowe: Co nas łączy? Cenię mojego 
męża/moją żonę za…
Cel: Dostrzec i uświadomić sobie to, co łączyło  
i mimo wszystko łączy.
Zadanie domowe: Rozmowa w domu celem „do-
pisania” plusów współmałżonka.
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II. KROK — POLE ZRANIENIA I KONFLIKTU
Pytanie wglądowe: Co nas dzieli? Mam żal, pre-
tensje do żony/męża o to, że…
Cel: Uświadomienie sobie i nazwanie przyczyn 
konfliktu — dalszych i bliższych.
Zadanie domowe: Podjęcie rozmowy (bez 
oceniania) o swoich uczuciach, nie „ty jesteś taki 
a taki”, ale „jest mi przykro, boli mnie, gdy tak się 
zachowujesz”.

III. KROK — POLE OCZEKIWAŃ
Pytanie wglądowe: Czego od Ciebie oczekuję? 
Oczekują od Ciebie, że…
Cel: „Ugłośnienie” swoich potrzeb i warunków ich 
zaspokojenia.
Zadanie domowe: Przeczytać tekst (ks. W. Szew-
czyk) „Konflikty i jak je rozwiązywać”.

IV. KROK — POLE WŁASNYCH DECYZJI
Pytanie wglądowe: Na jakie ustępstwa, uzgod-
nienia się decyduję?; Ze swojej strony konkretnie 
postanawiam, obiecują, że…
Cel: Określenie granic swoich ustępstw i działań 
„ku zgodzie”.

Zadanie domowe: Osobno i wspólnie przeczyta-
my tekst przysięgi małżeńskiej. Jak ożywić dzisiaj jej 
treść?

V. KROK — POLE KOMPROMISU I UPEW-
NIENIA NA „JUTRO”
Pytanie wglądowe: Na co się zgodziliśmy wspól-
nie i jak to konkretnie będziemy realizować?
Cel: Ustalanie konkretów: podział obowiązków 
w domu, sposób spędzenia wolnego czasu, 
życie religijne, interwencje wychowawcze, 
rozmowy.
Zadanie domowe: Rozmowa, uzgodnienia, jak 
zapewnić sobie na przyszłość wzajemne zaufanie 
do siebie i Bożą pomoc (np. wspólna modlitwa, 
pielgrzymka do jakiegoś sanktuarium albo miejsca, 
gdzie nastąpiło pierwsze miłe spotkanie).

Uwagi dodatkowe:

1. Spotkania według uzgodnień, najlepiej co dwa 
tygodnie

2. „Bez Boga ani do proga!” — znaczenie modli-
twy i współpracy.

Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to,  
abyśmy więcej słuchali i patrzyli niż mówili.

Sokrates

Odpowiedź łagodna uśmierza zapalczywość.
z Księgi Przysłów

Boże, daj mi odwagę, bym zmieniał rzeczy, które zmienić mogę,  
spokój, bym godził się z rzeczami, których nie mogę zmienić  
oraz mądrość, bym potrafił je rozróżnić.

Św. Franciszek z Asyżu

Zanim osądzicie waszego bliźniego, pomyślcie, że wy jesteście nim,  
a on wami i zapewniam was, że wtedy osądzicie dobrze i uczciwie. 

Św. Franciszek Salezy

Pierwszą służbą, jaką jesteśmy winni bliźniemu, jest słuchanie go.  
Kto nie umie słuchać brata, bardzo szybko nie będzie umiał słuchać Boga. 

D. Bonhoeffer
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Historia Katolickiego Telefonu Zaufania (KTZ)  
w Katowicach ma swój prapoczątek w 1972 roku. 
Na łamach „Dziennika Zachodniego” pojawił się apel 
do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP)  
i Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej 
(PTHP): „W mieście powinien zaistnieć telefon za-
ufania”. Taką potrzebę zgłosili w artykule lekarze, 
nękani niemedycznymi problemami pacjentów. Naj-
bliższe zebranie PTP wyłoniło kandydaturę Marii 
B. Argumenty za: „aktywna, uspołeczniona, nie ma 
męża i dzieci”. – Trudności były ogromne – opowia-
da pani Maria. – To przecież czasy komunistyczne; 
ludzie nie mają prawa mieć problemów, zwłaszcza 
egzystencjalnych! Niektórym ten pomysł wydał się 
„zrzutem amerykańskim”… Na dodatek byłam nie-
mile widzianą psycholożką po KUL-u. Wprowadzała 
mnie pani Alina Skotnicka, założycielka Krakowskie-
go Telefonu Zaufania, który powstał sporo wcze-
śniej. Po pracy jeździłam na dyżury do Krakowa. 
Uczyłam się, nabierałam doświadczenia. 

Najpierw Katowicki Telefon Zaufania działał 
dwie godziny dziennie; po kilku latach cztery, na-
stępnie — osiem. Z trudem przetrwał stan wojenny 
i w końcu lat 80. osiągnął szesnastogodzinną aktyw-
ność. W tym wymiarze posługi doczekał likwidacji 
w 2016 roku. Uczestnicząc w roku 1976 pierwszy 
raz w kongresie Międzynarodowej Federacji Pomo-
cy Telefonicznej w Berlinie (IFOTES), pani psycho-
log przekonała się, że problemy, z jakimi spotykała 
się w TZ w Katowicach, nie odbiegały od innych na 
świecie. Pani Maria mówi: – Urzekli mnie ludzie te-
lefonów zaufania! Wszędzie ważna jest otwartość  
i ludzka życzliwość, solidarna z drugim człowiekiem 
w potrzebie.

Rozmówcy, mimo ustroju nieprzychylnego Ko-
ściołowi, nieraz podejmowali tematy etyczne, mo-
ralne, a także te dotykające wiary. Wiele problemów 
wymagało pogłębienia i wsparcia duchowego. – Od-
kryłam, że Kazanie na Górze to też „podręcznik” dla 
TZ – wspomina dzisiaj założycielka. Pragnienie, by 
stworzyć Katolicki Telefon Zaufania, i to całodobo-
wy, pojawiło się już wtedy, ale z jego realizacją trze-
ba było poczekać. 

Było już po transformacji ustrojowej, kiedy  
w 1996 roku zabiegi o utworzenie Katolickiego Tele-
fonu Zaufania zyskały akceptację i pomoc ze strony 
metropolity katowickiego abp. Damiana Zimonia. 
Potrzebę takiej placówki odczuwało wielu ludzi. Dla 
tak wielkiej aglomeracji potrzebny był telefon za-
ufania całodobowy. W konspekcie organizacyjnym, 
przedstawionym ks. arcybiskupowi, wolontariusz 
KTZ winien spełniać co najmniej cztery warunki:

1. być człowiekiem wiary,
2. umieć słuchać,
3. mieć wyższe wykształcenie,
4. ukończyć 30. rok życia.

Pierwszy zespół tworzonej placówki pełen był 
dawnych oazowiczów — dorosłych już i wykształ-
conych. Gotowość posługi zgłosiły osoby wielu róż-
nych profesji: lekarze, prawnicy, psycholodzy, pe-
dagodzy, ekonomiści, teolodzy świeccy i duchowni 
oraz inżynier. Poszukiwano duchowego opiekuna. 
Gotowość wyraził ks. dr Andrzej Suchoń i otrzymał 
na tę posługę aprobatę ks. arcybiskupa. Zanim wo-
lontariusze zaczęli pełnić dyżury, prawie rok trwało 
przygotowanie. Zaliczyli między innymi dwa stopnie 
kursu komunikacji, poznawali abc telefonicznego 
słuchania. Pierwszy dyżur całodobowego Katolic-
kiego Telefonu Zaufania w Katowicach odbył się po 
wspólnych rekolekcjach 8 września 1997 roku.

Zespół dyżurnych cieszy się dużą integracją. 
Od dwudziestu lat opiekunem i przyjacielem KTZ 
jest ten sam kapłan. Do dziś jedną czwartą zespołu 
tworzą wiernie wolontariusze z „pierwszego we-
zwania”. Systematycznie, każdego miesiąca jest or-
ganizowany dzień skupienia i formacji, a raz w roku 
odbywają się rekolekcje. Spotkania służą ustawicz-
nemu dokształcaniu się. Profesjonalizm bywa ważny, 
ale nie tylko. Najważniejsza jest umiejętność życzli-
wego, pełnego empatii słuchania. 

Wszyscy dyżurujący to ludzie dojrzali, z wy-
kształceniem wyższym. Reprezentują wiele za-
wodów, co się często przydaje. Nie trzeba szukać 
konsultantów. Są w różnych godzinach (rytmicz-
nie) na dyżurach. W naszej posłudze najważniej-

Katolicki Telefon Zaufania  
w Katowicach
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sza jest umiejętność nawiązywania kontaktu, przy 
równoczesnej umiejętności słuchania i… milczenia. 
Dzwoniący powinien odczuć bliskość, akceptację  
i szacunek dyżurującego, który w odpowiednim cza-
sie swoim pytaniem pomoże mu się otworzyć. Nikt  
w telefonie nie dyżuruje przypadkowo.

Rozmawiają z nami nie tylko Polacy z kraju. 
Można powiedzieć, że dzięki internetowi dzwo-
nią do nas osoby z całego świata. Bywają telefony 
z Anglii, Szkocji, Irlandii, Szwecji, Niemiec, Austrii, 
Izraela, ale i Stanów Zjednoczonych, a nawet…  
z Wietnamu.

Z roku na rok rośnie liczba rozmów. W ostat-
nim zarejestrowano ich blisko 12 tysięcy. Świadczy 
to niewątpliwie o potrzebie istnienia tego typu pla-
cówki. Jak wszędzie, dzwonią też stali rozmówcy, 

którzy upodobali sobie ten telefon czy wybranych 
dyżurnych.

Założycielka KTZ w październiku 2007 roku 
otrzymała Złoty Krzyż Zasługi z poręki PTPT pod-
czas obchodów 40-lecia Gdańskiego Telefonu Za-
ufania, a w 2010 roku została nagrodzona przez Ka-
pitułę Nagrody im. bł. ks. Emila Szramka.

W 2015 roku, z okazji 90-lecia diecezji katowic-
kiej, Katolicki Telefon Zaufania jako całość został od-
znaczony medalem PRO CHRISTI REGNO. Medale 
te przyznano też indywidualnie dziesięciu osobom 
posługującym w KTZ od początku do chwili obecnej.

W bieżącym 2017 roku przeżywamy 20-lecie na-
szego istnienia. Przygotowujemy się do świętowania.

Ewa B.

Wspomnienie pierwszego dyżuru
    Dzwonisz do mnie z samego dna rozpaczy.
    Mogę Cię wysłuchać, lecz nie mogę zobaczyć.
    Tulę Cię więc mocno do serca swego,
    Chcę Cię pocieszyć, uchronić od złego.
    Jestem Twoim przyjacielem i robotnikiem w winnicy Pana
    Służąc Jemu i Tobie pragnę, by Miłość była kochana.

Nigdy nie zapomnę mojego pierwszego dyżuru, 
było to w sobotę 28 lutego 1998 roku o godz. 6.00 
rano. To właśnie wtedy napisałam powyższe strofy 
dla zagubionego człowieka. 

Pamiętam, że serce biło mi bardzo mocno, od-
czuwałam nawet dziwny lęk przed odezwaniem się 
telefonu, a raczej obawę, czy udźwignę ciężar spra-
wy, z którą ktoś ze mną zechce się podzielić. Zasia-
dając przy telefonie, miałam świadomość, że przeze 
mnie dokonywać się będzie posługa Jezusa, który 
przychodzi do tych, którzy się „źle mają, i tych, co 
zginęli...”.

I nagle odezwał się telefon. W słuchawce usły-
szałam kobiecy głos. Pamiętam, że moja rozmów-
czyni była niemile zaskoczona, że nie ma już księ-
dza dyżurującego w nocy. Okazało się, że już jego 
prosiła o wysłuchanie, ale nadal nie miała pokoju  

w sercu. Powiedziała mi krótko, że jest chora,  
a poza tym jest w ciężkiej depresji. W gablocie z ogło-
szeniami w swojej parafii znalazła numer do Katolic-
kiego Telefonu Zaufania i u nas rozpaczliwie szukała 
pomocy. Próbowałam jej cierpliwie słuchać, płakała 
i z trudem odzyskiwała spokój... Nagle p. Danuta — 
bo tak mi się przedstawiła — przerwała rozmowę. 
Cóż mi pozostało? Zaczęłam się modlić w jej intencji  
i jednocześnie pisać wiersz, który dyktowało mi ser-
ce, i którym rozpoczęłam to wspomnienie.

Minęło może pół godziny. Rozmówczyni za-
dzwoniła ponownie. Ogromnie mnie to ucieszyło, 
bo odniosłam wrażenie, że mi zaufała, że uwierzy-
ła w moje dobre intencje, w moje otwarte serce...  
Z pewną nieśmiałością powiedziałam jej, że właśnie 
specjalnie dla niej napisałam przed chwilą wiersz. 
Zaniemówiła z wrażenia. Po chwili usłyszałam w słu-
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Katolicki Telefon Zaufania w Poznaniu 
działa od 1974 roku

Jak to się zaczęło ?

Pod koniec 1973 roku grupa przyjaciół spotyka-
ła się towarzysko, czasem na modlitwie, czasem na 
organizowanych wspólnie wakacjach. Byli to ludzie 
podobnych zawodów, różnych stanów cywilnych, na-
wet o dość zróżnicowanym wieku. Łączyły ich dwie 
osoby: Ewa Urbanowicz, kobieta niezwykła, o dużej 
charyzmie, matka ośmiorga dzieci, oraz ksiądz Zbi-
gniew Pawlak, wtedy duszpasterz akademicki. Ewa 
koniecznie chciała stworzyć wspólnotę, ale wciąż 
była to luźna grupa. Aż ktoś stwierdził, że prawdzi-
wa wspólnota może powstać wtedy, gdy ma wyraźny 
cel, coś konkretnego do zrobienia. I cel się znalazł. 
Przypadkowo Ewa dowiedziała się o istnieniu Gdań-
skiego Telefonu Zaufania i postanowiła: ZAKŁADA-
MY TELEFON ZAUFANIA.

Jak to było możliwe?

Właściwie w latach 70. w PRL, gdzie wszystko 
było koncesjonowane, podporządkowane państwu, 
jakaś prywatna inicjatywa i to o zasięgu społecznym 
wydawała się niemożliwa do urzeczywistnienia. 
Zwłaszcza w sposób legalny. I rzeczywiście ten Tele-
fon powstał poza prawem, poza wszelkimi regułami 
i przepisami — tylko oparty na zaufaniu. Zaufaniu 
ówczesnego rektora kościoła akademickiego ks. 
Piotra Sieberta, a także ks. arcybiskupa Antoniego 
Baraniaka do Ewy i do ks. Zbigniewa Pawlaka, który 
był od początku opiekunem i pierwszym nieformal-
nym kapelanem Telefonu.

Ksiądz Siebert udostępnił swój domowo-służbo-
wy telefon na godziny od 17 do 6 rano oraz werandę 
w domu przynależnym do kościoła akademickiego.

chawce cichą prośbę: „Proszę mi go przeczytać!”. 
Więc drżącym głosem powoli przeczytałam jej to 
wszystko, co podyktowało mi serce. Potem dalej 
słuchałam jej głosu: „Pani naprawdę napisała go dla 
mnie? Tak dawno nikt niczego dla mnie nie zrobił... 
Dziękuję! A czy może pani jeszcze coś dla mnie zro-
bić? Proszę przysłać mi do domu kapłana, bo jestem 
chora, a pragnę się wyspowiadać po 20 latach. Mam 
na sumieniu wiele ciężkich grzechów. Proszę zapisać 
mój numer telefonu i adres”.

Przypomniałam sobie wtedy słowa duszpaste-
rza, któremu ks. arcybiskup powierzył duchową 
opiekę nad Katolickim Telefonem Zaufania : „Jeśli 
przyjmiemy ewangeliczną metodę działania, będą 
się działy cuda. Nasza posługa będzie skuteczna”. 
Jak się okazało, to prawda! Takim cudem była spo-
wiedź mojej rozmówczyni i powrót do życia sakra-
mentalnego.

Wszystkie problemy współczesnego świata mają 
swe odzwierciedlenie w rozmowach ludzi, którzy 

sięgają po słuchawkę, by dzwonić do Katolickiego Te-
lefonu Zaufania, może nie tyle z nadzieją, że w ich 
życiu może się coś zmienić, ile by być wysłuchanym 
i zrozumianym. Często bowiem jesteśmy jedynymi 
ludźmi, którzy chcą ich z miłością i cierpliwością wy-
słuchać, towarzyszyć im w cierpieniu i niedoli, zacho-
wując jednocześnie pełną dyskrecję i zaufanie. Nigdy 
nie jest to czas stracony.

Dyżurowałam w Katolickim Telefonie przez 
wiele lat i ogromnie wdzięczna jestem Panu Bogu 
za tę łaskę, że mógł się mną posłużyć, że mogłam  
w serca wielu ludzi wlać choć trochę nadziei. 
Wrażliwość na potrzeby innych pozostała mi do 
dziś, a do własnych problemów nabrałam dużego 
dystansu. Doświadczenie i formacja wolontariuszki 
Katolickiego Telefonu Zaufania procentują w moim 
życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym. Bogu 
niech będą dzięki!

Krystyna, KTZ w Katowicach
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Ksiądz arcybiskup wyraził zgodę na ogłoszenie  
w kościołach Poznania informacji o działalności tele-
fonu zaufania oraz zawieszenie plakatów informacyj-
nych na parafialnych tablicach ogłoszeń.

Placówka powstała bez jakichkolwiek zezwoleń, 
można by powiedzieć „na wariackich papierach”, 
choć żadnych papierów nie było.

Naprawdę był to Telefon Zaufania.

Jak się zabierano do pracy?

Oczywiście trzeba było się uczyć, przygotowywać.
Ewa nawiązała kontakt z Gdańskim Telefonem 

Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”. Przyjechała do nas 
stamtąd przedstawicielka i przekazała wiele podsta-
wowych i bardzo przydatnych informacji. Szkolenie 
urządził nam psychiatra prof. Kazimierz Dąbrowski.

Przyjęliśmy zasady Chada Varaha: apolityczność, 
neutralność wobec światopoglądu i wyznania dzwo-
niących oraz dostępność dla każdego.

Długo dyskutowaliśmy nad treścią plakatów 
ogłoszeniowych — miały to być jedynie informacje 
o naszym istnieniu. Pamiętam pierwszy plakat, na 
którym było napisane: „Szukasz pomocy, rady, życz-
liwości — nie jesteś sam — zadzwoń”(duży numer, 
którego nie pamiętam — zmieniał się w ciągu lat)  
i mały dopisek: „Duszpasterstwo telefoniczne”. Pla-
katy też się w ciągu lat zmieniały.

Po długich dyskusjach przyjęto nazwę: Kato-
licki Telefon Zaufania. Argumentem ostatecznym 
było przekonanie, że słowo „katolicki” w ówcze-
snym ustroju budziło wśród ludzi zaufanie. W cza-
sie karnawału „Solidarności” w 1980 roku udało się 
umieścić informację o KTZ w niepartyjnej gazecie 
poznańskiej „Głos Wielkopolski” i ta informacja po-
została już na jej łamach na stałe (poza stanem wo-
jennym) do końca PRL.

Jacy byliśmy?

Zespół (termin „wspólnota” jakoś się nie przyjął) 
dobierał się na zasadzie: zaufani znajomi znajomych. 
I ta zasada przetrwała do dziś. Inne próby pozyski-
wania wolontariuszy jakoś nie wypalały. Zwykle czyn-
nych przy słuchawce było około 30 osób. Przez te 
35 lat przewinęło się ich około 100. Kilkanaście jest 
już po drugiej stronie, w tym nasza „matka – założy-
cielka” Ewa, która zmarła w 1988 roku. Stopniowo 
ustalaliśmy pewne zasady doboru: wiek od 25 lat, 

wykształcenie przynajmniej średnie, praca zawodo-
wa lub w rodzinie, osoba wierząca i praktykująca, ale 
otwarta na wszystkie inności. Od początku jedno-
czyło nas comiesięczne spotkanie z mszą św., często  
z jakimś szkoleniem, ciekawym gościem lub dyskusją 
nad problemami bieżącymi.

Utrzymywaliśmy kontakty z innymi telefonami 
zaufania w Polsce, także z IFOTES-em (nasi przed-
stawiciele brali udział w zjazdach, konferencjach, 
kongresach, w tym za granicą: w Anglii, Szwajcarii, 
Finlandii), a potem z PTPT.

Stopniowo wykształcił się sposób przygotowywa-
nia nowych wolontariuszy. „Rok akademicki” dla nich 
obejmuje zwykle około 10 comiesięcznych spotkań 
wypełnionych omawianiem najbardziej potrzebnych  
w naszej pracy tematów, jak na przykład słuchanie, ży-
cie rodzinne, uzależnienia, zdrowie psychiczne. Po ta-
kim przeszkoleniu kandydat winien podjąć ostateczną 
decyzję, zobowiązać się do minimum jednego dyżuru  
w miesiącu i po kilku dyżurach w towarzystwie do-
świadczonej osoby może zostać przyjęty (ostatnio 
uroczyście) do Zespołu.

Kto rządził ?

Za życia Ewy nikt nie kwestionował jej natural-
nego przewodnictwa. Potem ktoś zostawał „sze-
fową” (zwykle po długich namowach). Wreszcie 
doszliśmy do wybieralnego zarządu zwanego Radą. 
Ksiądz kapelan miał autorytet moralny, podobnie 
jego następcy, których sobie jakoś wypraszaliśmy. 
Można powiedzieć, że uprawialiśmy samorządność 
w sposób doskonały. Także w sprawach material-
nych. Korzystaliśmy głównie z dobrej woli użycza-
jących nam miejsca różnych instytucji kościelnych. 
Były jednak też okresy, kiedy sami składaliśmy się na 
opłaty za rachunki telefoniczne. Dopiero w czasach 
pełnej demokracji zostaliśmy poddani oficjalnym 
strukturom demokracji archidiecezjalnego Caritasu, 
uzyskując statut zatwierdzony przez Kurię Archidie-
cezji Poznańskiej. Kuria także zatwierdza naszego 
prezesa i mianuje kapelana.

Jakie jest nasze dziś?

Udało nam się przetrwać.
Katolicki Telefon Zaufania działa codziennie  

w godz. od 7 do 22 od 1974 roku, z przerwą tylko 
w stanie wojennym, kiedy były wyłączone wszystkie 
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telefony. Wtedy też przestaliśmy dyżurować w nocy 
(od 22 do 6 rano). Udało nam się wrócić do tej prak-
tyki kilka lat temu, ale tylko w piątki i soboty.

Podczas dyżurów siedzimy w niewielkim, zacisz-
nym pokoiku z telefonem, biurkiem, komputerem, 
kanapą, biblioteczką, czajnikiem… Caritas płaci za 
nasz telefon.

Przeprowadzamy około 2000 rozmów rocz-
nie. Mamy swoich stałych rozmówców, niektó-
rych bardzo zaprzyjaźnionych. Niestety, zdarzają 

się nieobsadzone dyżury — mamy kłopoty z po-
zyskiwaniem nowych, zwłaszcza młodych, wolon-
tariuszy.

Zmieniły się nieco problemy dzwoniących, 
wzrosła częstotliwość zaburzeń psychicznych. Ale 
dopóki ludzie do nas dzwonią, chcemy być do ich 
dyspozycji. A jak przestaną, to będzie znaczyło, że 
już nie jesteśmy im potrzebni.

Danuta Pędzińska, KTZ

Od Redakcji
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali artykuły i notatki z dyżurów w Telefonie Zaufania.  

Nie wszystko mogliśmy wydrukować, za co przepraszamy, opublikujemy je w kolejnych numerach „Naszej Gazety”.

Nie mówi się nigdy za długo, gdy mówi się to,  
co powiedzieć trzeba.

Eugène Delacroix

Nigdy nie usłyszałem, żeby jakiś heretyk nawrócił się siłą elokwencji  
czy wyszukanego wywodu, ale za to słyszałem, że nawrócił się  
łagodnością; prawdą jest, że cnota ta jest silna w zdobywaniu ludzi  
dla Boga. 

Św. Wincenty
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Po swoim Zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem  
w pierwszy dzień po szabacie, Jezus ukazał się  
najpierw Marii Magdalenie. (…) Ona poszła  

i oznajmiła to Jego uczniom…
Mk 16, 9–10

Spotkanie Zmartwychwstałego z Marią Magdaleną
Maria zaś stała na zewnątrz grobowca i płakała.  

(…) Odwróciła się za siebie i zobaczyła stojącego Jezusa. 
(…) A Jezus zapytał ją „dlaczego płaczesz?”.  
(…) Ona sądziła, że to ogrodnik. Wtedy Jezus  

powiedział do niej „Mario”, (…) ona powiedziała  
po hebrajsku „Rabbuni”. Poszła i oznajmiła uczniom:  

zobaczyłam Pana.
J 20, 11–18

Abyśmy, jak Maria Magdalena, mogli opowiadać  
ludziom wokół nas — ujrzałam, ujrzałem Pana.

Radosnego, przemieniającego nasze życie  
spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym 

życzy
Redakcja i Zarząd PTPT

Sala GUMedu im. prof. O. Narkiewicza. Dostojni goście: wicemarsza-
łek woj. pomorskiego Paweł Orłowski, senator RP Antoni Szymański, 
prorektor GUMedu prof. Edyta Szurowska, ks. bp Zbigniew Zieliński, 

prof. Jerzy Mielnik, w drugim rzędzie 1. od prawej prof. Piotr  
Czauderna, przedstawiciel prezydenta RP.

Jeden z najstarszych i zasłużonych dyżurnych telefonu zaufania 
Romuald Łuczyk otrzymuje dyplom od marszałka woj. pomorskiego

Msza św. dziękczynna pod przewodnictwem JE ks. bpa Z. Zielińskiego 
w asyście m.in. ks. dra W. Szewczyka i ks. dra G. Kudlaka

Uczestnicy Konferencji w czasie Mszy św.

Sala obrad Sesji Jubileuszowej

Grażyna Świątecka i Maciej Kielanowski „Gryf Pomorski’’ dla Gdańskiego Telefonu Zaufania z okazji  
jubileuszu

Chór Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pod batutą  
Jerzego Szarafińskiego

Fotorelacja z 50-lecia Telefonu Zaufania



Dziękuję Ci, 
Że ciągle mnie tak prowadzisz 
Żebym mogła zobaczyć, 
Że ludzie są dobrzy 
A życie ma sens.

B. Skurzyńska
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