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SETNA ROCZNICA ODZYSKANIA 

Hymn ten, dla uczczenia uzyskania przez Polskę dostępu do morza, stworzyli  
kompozytor i pedagog, twórca muzyki do „Roty” - Feliks Nowowiejski i oficer  
Powstania Wielkopolskiego - poeta Stanisław Rybka „Myrius”.

Źródło: http://niepoprawni.pl/blog/1736/polski-z-morzem-zaslubiny

Hymn do Bałtyku 1920 r.

Wolności słońce pieści lazur,
łódź nasza płynie w świata dal,
Z okrętu dumnie polska flaga,
uśmiecha się do złotych fal.

Strażnico naszych Polskich granic,
już z dala brzmi zwycięski śpiew,
I nie oddamy cię Bałtyku,
zamienisz pierwej ty się w krew.

Płyń polska floto, płyń na krańce,
powita cię uchodziec brat,
Twa flaga dumnie niech powiewa,
wolność i sławę niosąc w świat.

Nad morzem krąży orzeł biały
co ochrzcił fale własną krwią,
Pomorskie straże rozbrzmiewają
nad brzegiem morza piosnką tą: 

Ref.: I póki kropla jest w Bałtyku,
polskim morzem będziesz ty,
Bo o twe wody szmaragdowe,
płynęła krew i nasze łzy.



Drodzy Przyjaciele 
z Telefonów Zaufania!
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Jesienna Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Polskiego Towarzystwa Pomocy 
Telefonicznej i Gdańskiego Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” 

Jastrzębia Góra — 18–21 października 2018

Uzależnienia i przemoc ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży

Program
Rejestracja uczestników, wydawanie materiałów, wykłady i posiłki: 
Dom Wczasowy VIS, 84-104 Jastrzębia Góra, ul. Królewska 13 

Czwartek, 18 października 2018 

16.00–17.00 Recepcja (kawa, herbata, kanapki) 

17.00–19.00 Otwarcie konferencji — prof. dr hab. Grażyna Świątecka, Prezes PTPT
  Sesja I — Samobójstwo, stres pourazowy i sytuacje kryzysowe
  Przewodniczący Sesji: mgr Ryszard Jabłoński
  Rezygnacja z życia — etiologia zjawiska, samobójstwa wśród dzieci i młodzieży 
  — dr nauk społecznych Dorota Wochnik, socjolog;
  Co w umyśle zostaje po katastrofi e? O naturze i przebiegu stresu pourazowego 
  u dorosłych i dzieci — dr Beata Kostrubiec-Wojtachnio, Towarzystwo Naukowe KUL

19.00–20.00 Kolacja 

20.00–21.30 Zachowania autodestrukcyjne młodzieży w sytuacji kryzysowej — samookaleczenia,   
  zachowania samobójcze — diagnoza, interwencja i profi laktyka — mgr Ryszard   
  Jabłoński, suicydolog, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
  — wykład i konwersatorium

Piątek, 19 października 2018

07.00–09.00 Śniadanie 

08.15–08.45 Msza św. dla chętnych

09.00–17.00 Forum Pomagania — sesja integracyjna wyjazdowa

Dla osób pozostających w ośrodku i przyjeżdżających: 

09.00–13.00 Forum Pomagania, trudne rozmowy w TZ 

13.00–14.00 Obiad 

14.00–17.00 Forum dyskusyjne — przemoc i uzależnienia wśród młodzieży — trudne rozmowy w TZ 

17.00–17.30 Przerwa kawowa 

17.30–19.00 Sesja II — Ochronna moc rodziny
  Przewodnicząca Sesji: dr Wiesława Okła
  Ochronna i psychoprofi laktyczna moc więzi, zaufania i wsparcia rodziny wobec osób   
  uzależnionych i ich dzieci — dr psychologii Beata Kostrubiec-Wojtachnio; 
  Zapobieganie niewłaściwemu stosowaniu leków w celach psychotycznych
  — prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska, Gdański Uniwersytet Medyczny

19.00–20.00 Kolacja 

20.00–21.30 Otwarte zebranie Zarządu PTPT. Podsumowanie obchodów 50-lecia     
  Ruchu Pomocy Telefonicznej w Polsce z udziałem członków i sympatyków



Nasza GazetaTelefon Zaufania
2 57/2018

Sobota, 20 października 2018

07.00–09.00 Śniadanie 

08.15–08.45 Msza święta dla chętnych

09.00–10.45 Sesja III — Kształtowanie sumienia
  Przewodnicząca Sesji: prof. dr hab. n. med. Grażyna Świątecka 
  Jak rozmawiać o sprawach moralnych bez wywierania presji 
  — delikatne dotykanie sumienia — Ks. dr Jan Uchwat,
   Wyższe Seminarium Duchowne w Gdańsku; 
  Sumienie w ochronie zdrowia — perspektywa psychologiczna 
  — prof. dr hab. Mikołaj Majkowicz, Gdański Uniwersytet Medyczny.

10.45–11.15  Przerwa na kawę

11.15–12.00 Dojrzała osobowość — niedoceniony walor — prof. Bogusław Borys 

12.00–13.00 Sesja IV — Przemoc w rodzinie
  Przewodnicząca Sesji: dr Beata Kostrubiec-Wojtachnio 
  Poczucie zaufania i bezpieczeństwo w rodzinie jako profi laktyka zachowań uzależnionych
   i nałogowych — dr Magdalena Błażek, Uniwersytet Gdański

13.00–14.00 Obiad 

14.00–16.00  Spotkania integracyjno-dyskusyjne w grupach — Forum Pomagania, rodzina dysfunkcyjna  
  — trudne rozmowy w Telefonach Zaufania 

16.00–16.30 Przerwa kawowa 

16.30–18.00 Warsztat i dyskusja 
  Przemoc w rodzinie — dr Magdalena Błażek, Uniwersytet Gdański

18.00–19.15 Prezentacja multimedialna  „Polska Niepodległa w Malarstwie” 
  — mgr Małgorzata Paszylka-Glaza z Muzeum Narodowego w Gdańsku 

20.00–22.00 Uroczysta kolacja integracyjna 

Niedziela, 21 października 2018

07.00–09.00 Śniadanie 

08.00–08.45 Msza święta niedzielna 

09.00–10.40  Sesja V — Pomoc osobom uzależnionym
  Przewodnicząca Sesji: dr Barbara Sęp-Kowalikowa, psychiatra 
  Transteoretyczny model zmiany, pomoc osobom uzależnionym poprzez dialog 
  motywujący do zmiany — mgr Małgorzata Glanc — psychoterapeuta uzależnień, 
  wykład, warsztat i dyskusja;
  Pocieszenie jako przejaw troski o człowieka 
  — dr Wiesława Okła, psycholog, psychoterapeuta

10.40–11.10  Przerwa na kawę 

11.10–12.30 Podsumowanie Konferencji z udziałem wykładowców i uczestników
  — prowadzi prof. Grażyna Świątecka

12.30–13.30 Obiad 

13.30–15.00 Spotkania dyskusyjne uczestników w grupach 
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Uzdrawiająca moc więzi, zaufania i wsparcia 
rodziny wobec osób uzależnionych

dr Beata Kostrubiec-Wojtachnio 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Chełmie
Towarzystwo Naukowe KUL

Wstęp

Sytuacja uzależnienia jest zawsze trudna i prze-
ciążająca zarówno dla osoby uzależnionej, jak i dla 
całego systemu rodzinnego. Kiedy osoba doświad-
cza trudności, problemem żyje cały system rodzinny. 
Dotyczy to zarówno uzależnienia od substancji psy-
choaktywnych, jak i uzależnień behawioralnych. Naj-
bardziej pierwotną i za razem najbardziej chroniącą 
przed uzależnieniami więzią jest więź rodzinna. Po-
nieważ istota ludzka zawsze jest istotą społeczną, nie 
jest możliwe dla niej niejako bycie poza relacją. Oso-
ba relacjonuje się zawsze, gdziekolwiek się znajduje. 
Nawet indywidualne myśli człowieka mają charakter 
dialogowy. W umyśle każdej osoby wciąż toczą się 
rozmowy (narracje) z różnych punktów widzenia,
z różnych źródeł w osobowości. Każde istnienie jest 
zapoczątkowane w relacji społecznej — dziecko 
przychodzi na świat w rodzinie, w niej się rozwija
i w niej różnicuje (Krąpiec 1991). Zaufanie i bez-
pieczeństwo jest w ten sposób określeniem jakości 
tej relacji. Teoretycy analizujący zachowania ludzi
w aspekcie poczucia więzi, zaufania i bezpieczeństwa 
podkreślają aspekt godności i moralności człowieka 
będący zasadą fundamentu odniesień osobowych 
(Uslander 2002; Sztompka 2007).

Biopsychologiczny aspekt więzi
dziecka i rodziców

Istnieje dziś wiele dowodów, że więź rodzinna 
jest niezwykle wrażliwa i zarazem niebywale silna, bo 
tworzona od najwcześniejszych chwil istnienia. Po-
czątkowo więzy rodzinne są powiązaniami biologicz-
nymi, ponieważ mają naturę biochemiczną, kiedy or-
ganizmy matki i dziecka wymieniają się substancjami 
chemicznymi. Potem ujmują zależności psychospo-
łeczne, które wyrażają się w komunikacji przez przy-
tulanie dziecka, dotykanie go, pieszczenie, całowa-
nie. Więzy te wyrażane są ponadto w czynnościach 

opiekuńczych, jak mycie, okrywanie, czy karmienie. 
Cechami psychologicznymi tej więzi są trwałość, sta-
łość i bliskość uczuciowa (Bowlby 2007; Kornas-Biela 
2017). W modelu idealnego przebiegu rozwoju więzi 
wszystkie interakcje dziecka z rodzicami nabudowu-
ją jego siłę i stałość, dając tym samym przyczynek 
do trwania zaufania. W modelu rzeczywistym realna 
więź dziecka i innych członków rodziny jest narusza-
na przez liczne niedoskonałe interakcje, powodu-
jące powstanie ograniczonego zaufania lub nieufności, 
jeśli nie jako całościowej postawy, to jako epizodycz-
nych reakcji na określone niewłaściwe zachowanie 
rodziców. Budowanie więzi dziecka z rodzicami jest 
rzeczywistością dynamiczną, wieloletnią, podatną na 
zaburzenia (Kornas-Biela 2017; Plopa 2008), stąd tak 
ważna jest ochrona tego etapu przed zaburzeniami. 
Spokojne, nasycone poczuciem bezpieczeństwa dzie-
ciństwo owocuje w wieku dojrzałym dobrymi, ufnymi 
relacjami w małżeństwie, objawia się w spokojnym 
rodzicielstwie oraz w dojrzałym życiu społecznym.

Istnieją dowody na prenatalne warunkowanie 
emocji dziecka przez przeżycia i samopoczucie mat-
ki. Ponieważ krwiobiegi matki i dziecka są w łączno-
ści biochemicznej, istnieje bezpośrednia zależność 
pomiędzy przeżyciami i stanem samopoczucia matki 
a samopoczuciem dziecka (Kornas-Biela 2004; Bowl-
by 2007; Jankowska 2015). Geneza psychologiczna 
osobistych więzi, zasobów zaufania i poczucia bezpie-
czeństwa ma miejsce w strukturze życia społecznego, 
w relacjach z matką i ojcem dziecka. Pierwszą grupą 
społeczną jest dla dziecka rodzina i to ona odpowiada 
oraz warunkuje powstanie postawy zaufania do świata 
(Kenrick, Neuberg, Cialdini 2002).

Pierwszym czynnikiem generującym zaufanie 
jest powstanie prazaufania we wczesnym dzie-
ciństwie. Jedną z pierwszych teorii, jaka się zajęła 
zaufaniem, jest teoria Erika Eriksona (1950, 2004). 
Dokonał on podziału całego życia na przestrze-
ni biografi i dorosłego człowieka na osiem etapów. 
Zdaniem autora każdy z etapów niesie ze sobą kry-
zysy rozwojowe. Pozytywne rozwiązanie kryzysu 
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jest gwarancją nabycia określonej sprawności roz-
wojowej (cnoty). Zadaniem pierwszego z etapów 
jest wzbudzenie zaufania i nabycie cnoty, jaką jest 
nadzieja. Efektem pozytywnie rozwiązanego kry-
zysu jest zaufanie będące realizacją podstawowego 
pierwotnego przekonania, że świat i najbliżsi są źró-
dłem zaufania. Małe dziecko, które doświadcza za-
spokojenia swoich potrzeb, uczy się, że przez przy-
wołanie matki lub innego opiekuna może liczyć na 
innych, zakotwicza się w przekonaniu, że jego świat 
jest godny zaufania i pełen osób, którym warto ufać. 

Typ przywiązania a relacje w rodzinie 

Zaburzone relacje, w tym uzależnienia, mają 
swój początek w niewłaściwych wzorcach przywią-
zania. Szczegółowo przedstawiają to teorie Johna 
Bowlby’ego (2007), Mary Ainsworth, (Ainswotrh 
1979; Ainsworth, Blehar, Waters i Wall 1978) i Mary 
Main (Main, Kaplan, Cassidy 1985). Na podstawie 
ich badań Hazan i Shawer (1994) wyróżnili trzy typy 
przywiązania — bezpieczny, lękowo-ambiwalentny 
oraz unikowy. To właśnie dwa typy — lękowo-am-
biwalentny oraz unikowy są niszczące dla tworzenia 
więzi z kolejnym pokoleniem. Typ lękowo-ambiwa-
lentny przywiązania polega na zachowaniu wysokie-
go poziomu lęku w relacjach z bliskimi, ale też na 
silnej potrzebie bliskości, która nie jest zaspokajana. 
Stąd w relacjach społecznych pojawia się ambiwa-
lencja. Kiedy dziecko doświadcza niewystarczającej 
ilości bliskości lub wręcz odtrącenia, a jednocześnie 
czuje swoje niezaspokojone potrzeby, ma możliwość 
wyrażenia tego w postaci swoich obaw i ambiten-
dencji. Relacja wyuczona w dzieciństwie powtarza 
się w okresie dorosłości w relacjach romantycznych.

Typ unikowy przywiązania wyraża się w braku 
zadowolenia i komfortu w sytuacji bliskości, w trud-
nościach w zaufaniu do opiekuna (a potem partnera), 
stąd pojawiają się reakcje ucieczkowe lub reakcje 
odznaczające się zdystansowaniem w stosunku do 
obiektu miłości. Niekiedy unikowy typ przywiązania 
bywa przyczyną wyjazdów zagranicznych rodziców 
i związanych z tym zaburzeń emocjonalnych dzieci 
(Kostrubiec 2009; Napora 2009).

Emocje i zachowania wyrażające się w dyna-
mice relacji niemowlę–dorosły odzwierciedlają się
w zachowaniach romantycznych w okresie dorosło-
ści i są sterowane przez ten sam biologiczny mecha-
nizm (Plopa 2008). Uważa się, ponadto, że poszcze-
gólne typy przywiązania wiążą się ściśle ze zdrowiem 
psychicznym (Kozińska 2006). Dla zdrowia psychicz-
nego i tworzenia poprawnych więzi najbardziej ocze-
kiwanym jest bezpieczny styl przywiązania. Tworzy 

się on przez fakt, iż rodzice i opiekunowie stali się dla 
dziecka źródłem komfortu, bezpieczeństwa i ochro-
ny (Plopa 2008), a to z kolei predestynuje taką osobę 
do tworzenia dobrych więzi koleżeńskich, przyja-
cielskich, małżeńskich i rodzinnych, a także towarzy-
skich, społecznych. Takie osoby są także źródłem 
zaufania dla kolejnego pokolenia.

Poczucie zaufania w rodzinach polskich

Poczucie zaufania jest kapitałem, który osoba 
wnosi w swój związek społeczny, co z kolei buduje re-
lację z innymi i daje jej twórczy charakter (Fykuyama 
1997; Kirkilionis 2011; Sztompka 2007). W struktu-
rze życia rodzinnego więzi są budulcem każdego typu 
odniesień społecznych, jak: relacje przyjaźni, narze-
czeństwa, małżeństwa, rodzicielstwa, bycia babcią, 
dziadkiem. Nie można sobie wyobrazić rodziny do-
brze funkcjonującej bez zaufania udzielanego sobie 
nawzajem przez jej członków. Potwierdzają to bada-
nia socjologiczne z lat 2002–2008 oraz z 2016 roku 
(CBOS 2006a, 2006b, 2008, 2010a, 2010b, 2016). 
Osoby obdarzane najwyższym stopniem zaufania to 
osoby z najbliższej rodziny. Tak twierdzi 98% respon-
dentów. W Polsce 92% respondentów badań socjo-
logicznych uważa, że bez rodziny nie mogą być rze-
czywiście szczęśliwi (CBOS 2008). Dalszej rodzinie 
ufa 88% respondentów, 92% ufa swoim znajomym, 
81% ufa swoim współpracownikom, około 75% ob-
darza zaufaniem swoich sąsiadów (CBOS 2016).

Co niszczy więzy rodzinne i zaufanie?

Szczególnie trudne wydaje się zaniedbanie emo-
cjonalne, nieokazywanie dziecku swojej bliskości, 
nieinteresowanie się jego potrzebami, odmawianie 
dziecku wyrażania trudności i cierpienia. Prowadzi to 
do zamrożenia uczuć, w tym także do powstania braku 
zaufania. Dla małych dzieci niezwykle ważne jest wy-
rażanie i okazywanie bliskości cielesnej. Brak dotyku
i budzącego zaufanie kontaktu cielesnego budzi szero-
kie, niekorzystne zmiany w strukturze emocjonalnej 
dziecka. Dziś wiadomo, że dzieje się to przez zmia-
nę struktury neurochemicznej mózgu (Kornas-Bie-
la 2004, 2017). We wczesnym dzieciństwie istnieje 
szczególna wrażliwość na tworzenie się powiązań 
neuronalnych, które są możliwe do zapoczątkowania 
szczególnie w tym etapie rozwoju, później w kolejnych 
fazach rozwoju — w późnym dzieciństwie, są trudne 
do zbudowania. To najprawdopodobniej doświadcze-
nia wczesnodziecięce stanowią „prabudulec” zaufania
w dzieciństwie. Są one materią do zbudowania później-
szej dojrzałej postawy zaufania. Na dalszych etapach 
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rozwojowych istotna jest właściwa jakość komunika-
cji werbalnej i pozawerbalnej, ponieważ buduje doj-
rzałość emocjonalną dzieci (Braun-Gałkowska 1994; 
Harwas-Napierała 2008). Badania empiryczne dowo-
dzą (Zak 2008), że neuroprzekaźnikiem powodującym 
postanie zaufania jest wzrost poziomu oksytocyny
w mózgu, który reguluje osłabienie naturalnego od-
ruchu obronnego niewchodzenia w relacje z obcymi, 
oraz testosteron, który może powodować powstawa-
nie zachowań agresywnych. Zatem za powstanie zaufa-
nia w relacjach nie odpowiada pojedynczy mechanizm 
neurohormonalny, ale złożony układ wielu czynników, 
powodujących zmienioną interpretację bodźców spo-
łecznych, a w konsekwencji powodujący zadowolenie 
oraz redukujący zachowania wrogie.

W dalszych etapach rozwoju źródłem defi cytu 
zaufania jest pośpiech i powierzchowność w wy-
chowaniu dzieci i nastolatków. Zaabsorbowanie ży-
ciem zawodowym ich rodziców, pochłonięcie rodzi-
ców przez codzienność spraw bieżących, sprawia, że 
oni sami nie zauważają lub bagatelizują emocjonalne 
życie swoich dzieci. Te zaś czując się nierozumiane, 
zamykają się w sobie, tworząc mur nieufności mię-
dzy sobą a światem dorosłych (Napier 2008).

Natura więzi i zaufania ma charakter bio-psycho-
-społeczny, dlatego w sytuacji defi cytu i braku osoba 
poszukuje chemicznych rozwiązań swojego trudnego 
funkcjonowania. Sięga wtedy po substancje psychoak-
tywne oraz po takie aktywności, które stają się substy-
tutem tej naturalnej formy zaspokojenia potrzeb, jaką 
daje silna, bezpieczna więź rodzinna. Poszukiwanie 
to uaktywnia się szczególnie w sytuacji odczuwanego 
świadomie lub nieświadomie kryzysu lub trudności. 
Można mówić o swoistym „głodzie emocjonalnym”.

Poczucie zaufania w życiu rodzinnym pozwala 
tworzyć więzi (Ingelhart 1999; Lynn 2007; Napier 
2008; Hardin 2009; Szczykutowicz 2012). Bazą jest 
zaufanie do siebie, w trakcie zdobywania doświad-
czenia następuje przeniesienie zaufania do innych. 
Dzieje się to przez mediujący wpływ zaufania do bli-
skich. Zaufanie rozwija się stopniowo. Zatem cho-
dzi o zdobycie zaufania w przyjaźni, potem w relacji 
partnerskiej o charakterze diady (chodzenie z chło-
pakiem, dziewczyną), następnie o zdobycie zaufania 
do wybranej osoby na tyle, aby stał się narzeczonym/
narzeczoną, z kolei dalej o zaufanie do instytucji mał-
żeńskiej, potem o zaufanie małżonka w planowaniu
i przyjęciu dzieci, a następnie o zaufanie do siebie jako 
rodzica oraz do współmałżonka jako rodzica. Potem 
chodzi o przekaz zaufania dla następnego pokolenia, 
a w następnej kolejności o zaufanie do młodszego 
pokolenia, że poradzi sobie z dobrymi wyborami
i stworzenie dobrego życia.

Poczucie bezpieczeństwa w życiu rodzinnym bu-
duje bliskie więzi. Obecność obojga rodziców, ich za-
angażowanie, dostępność obecności i psychologiczna, 
ale także praca zawodowa budująca dobrobyt mate-
rialny rodziny i stabilność funkcjonowania codziennego, 
tworzą podstawy życia rodzinnego, jakim jest zaufanie 
(Braun-Gałkowska 1994; Harwas-Napierała 2008).

Miejsce rodziny w grupach wsparcia 
wobec osób uzależnionych

Kapitał zaufania społecznego zapoczątkowany 
w strukturze życia rodzinnego jest nie do przecenie-
nia. Stanowi on kanwę wielu czynności codziennych 
i wyborów. Zaufanie trudniej zbudować, a ono samo 
łatwiej ulega destrukcji. W relacjach rodzinnych w ro-
dzinach osób uzależnionych jest on zniszczony, a raz 
zawiedzione zaufanie jest trudne do odbudowania. 
Podobnie dzieje się w relacjach społecznych szerszych 
– utracone zaufanie do partnera w biznesie, praco-
dawcy, czy polityka, także jest trudne do naprawy. 
Często można zaobserwować całe obszary nieufności 
w życiu społecznym. Dlatego naprawa wymaga szcze-
gólnych zabiegów. W poszczególnych typach uzależ-
nień tworzone są nowe typy aktywności — grupy 
wsparcia, tworzone także z osób współuzależnio-
nych zdrowiejących z uzależnienia. Zawsze w grupach 
wsparcia dużą rolę odgrywa rodzina. Jej wsparcie 
wydaje się zaspokajać kilka celów. Z jednej strony ro-
dzina, dla osoby zdrowiejącej z nałogu, stanowi punkt 
odniesienia, z innej pozytywną — motywację, ale 
także społeczne zwierciadło – uzależniony może się 
„przejrzeć” w nim, w jakim stopniu się zmienia, w ja-
kim już osiągnął cele, a w jakim jeszcze musi planować 
zmianę. Na przykład zdrowiejący alkoholik może zo-
baczyć, czy już odzyskał zaufanie rodziny, czy jego stan 
trzeźwości na danym etapie leczenia, budzi już zaufa-
nie w żonie i dzieciach. Kolejną rolą rodziny i więzi 
przez nią tworzonych jest pozostawanie źródłem 
pozytywnych więzi i odniesień dla nowych twórczych 
relacji. Na przykład doświadczenie bezinteresownej 
miłości babci lub dziadka, w sytuacji gdy rodzice już 
nie żyją lub nie spełnili dobrze swojej roli, może być 
źródłem czerpania doświadczenia prawdziwej miłości 
dla zbudowania zdrowej więzi partnerskiej z przy-
szłym współmałżonkiem. Czasem też rodzina jako 
grupa wsparcia jest zaproszona do rozwoju, tak aby 
stworzyć nowe jakościowo pozytywne więzi, zdrowe 
pod względem jakości oraz sposobu komunikowa-
nia się. Zdrowieje się z rodziną i dla rodziny łatwiej, 
sprawniej, efektywniej.

Piśmiennictwo dostępne w redakcji Naszej Gazety
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Pocieszanie jako przejaw troski
o człowieka strapionego 

dr Wiesława Okła, psycholog, emerytowany pracownik naukowy KUL

Niekiedy wyleczyć, często pomóc, zawsze pocieszyć

— Dewiza francuska z XIX wieku

Czasami trzeba usiąść obok i czyjąś dłoń zamknąć w swojej dłoni,

wtedy nawet łzy będą smakować jak szczęście — W. Buryła

Chociaż w psychologii niezbyt często posługuje-
my się pojęciem „pocieszanie”, zastępując je najczę-
ściej takimi naukowymi terminami, jak wsparcie, za-
spokajanie potrzeb itp., to w ostatnich latach można 
w badaniach i pracach psychologicznych zauważyć 
powrót do języka potocznego, którym posługują 
się klienci instytucji pomocowych. Osoby te, ocze-
kując pomocy, całym swoim zachowaniem mówią 
„poradź mi”, „pociesz mnie”. Niezależnie od tego, 
kim ta osoba jest dla nas, jak bliskie łączą nas relacje, 
czujemy, że trzeba poświęcić jej uwagę, że trzeba 
się jakoś odnieść do tej sytuacji, jakoś zareagować, 
pomóc jej, w jakiś sposób pocieszyć.

Pocieszamy strapionych, czyli takich, którzy są 
trapieni różnego rodzaju trudnościami. Te trudno-
ści mogą mieć bardzo różne nasilenie – od smutku
z powodu wyjazdu dziecka na studia, poprzez na-
rastający kryzys małżeński, aż do uraty domu w po-
żarze czy śmierci najbliższej osoby. Cechą wspólną 
tych sytuacji jest brak zgody na jej pojawienie się, 
przeżywanie jako trudnej do poradzenia sobie. 
Będąc świadkami tych zdarzeń, mamy ochotę ja-
koś odnieść się do tych sytuacji i pomóc osobie 
zmagającej się z trudnościami w poradzeniu sobie
z nimi. Chcemy najpierw pocieszyć, dać komunikat, 
że rozumiemy wagę problemu i że jesteśmy goto-
wi udzielić wsparcia i pomocnej obecności. Jednak 
decydując się na tę formę pomocy, nie znajdujemy 
nigdzie, szczegółowych i sprawdzonych w każdym 
przypadku sposobów jej aplikowania. Pocieszając 
odnosimy się bowiem do osobistej i subtelnej sfe-
ry przeżywania, do której ma dostęp jedynie osoba 
przeżywająca tę sytuację. Tylko ona, osoba pocie-
szana, może odpowiedzieć, czy sposób i forma po-
cieszania zostały dobrze przez nią przyjęte i zgodnie 
z naszą intencją.

Czym pocieszenie nie jest?

Każdy, kto podejmował próby pocieszania in-
nych, wie, jak trudno dobrać słowa i jak różnie na 
nie reagują pocieszani. Czasem wystarczy w milcze-
niu uścisnąć dłoń cierpiącej osoby, by poczuła nasze 
wsparcie, innym zaś razem ten sam gest w stosunku 
do innej osoby może zostać odrzucony jako nie ten, 
na który oczekiwała. Można jednak wskazać na kilka 
zachowań, których należy unikać w sytuacjach po-
cieszania innych, gdyż zazwyczaj powodują odwrot-
ne skutki do zamierzonych.

Nie poleca się takich nietrafi onych sformułowań, 
które blokują sferę emocjonalną, narzucają zbyt po-
spiesznie myślenie o przyszłości i przynaglenie do 
działania, do którego nie ma się w tym momencie 
ani siły, ani motywacji.

„Nie płacz”, „nie martw się” — takie powiedze-
nie jest niejako zachęcaniem cierpiącego do tego, by 
nie przeżywał tego, co przeżywa. Takie uspokajanie 
blokuje możliwość odreagowania emocjonalnego 
przeżywanej straty, opłakania tego, co stanowiło 
wartość.

„Będzie dobrze”, „mogło być gorzej” — to, że są 
obiektywnie większe cierpienia, nie zmienia faktu, 
że dla przeżywającego aktualnie trudności, jego cier-
pienie jest subiektywnie największe. Osoba cierpi tu 
i teraz, i to nie pozwala jej z nadzieją myśleć o tym, 
co przyniesie jutro. Bywają też takie konkretne sy-
tuacje, w których nie powinno się pocieszać wbrew 
nadziei. Lepiej wtedy skupiać się na tych emocjach
i myślach, które są treścią jej aktualnych przeżyć, na 
wspólnym ustaleniu konkretnych działań.

„Weź się w garść”, „trzeba działać” — to, kiedy 
osoba będzie w stanie podjąć działania, w dużej mie-
rze zależy od nagłości i nieprzewidywalności poja-
wienia się zdarzenia, a także od natężenia smutku, 
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przeżywanej rozpaczy. W takiej sytuacji najpierw 
musi odreagować nagromadzone negatywne emo-
cje, by dotarło do niej to, co się faktycznie stało, by 
zaczęła myśleć o sposobach i środkach działania.

„Jakoś to będzie” — pocieszanie takimi słowami 
należy również do niezbyt właściwych odezwań.
W rzeczywistości znaczy to, że pocieszający też nie 
ma pomysłu, jak odnieść się do sytuacji. Lepiej by 
było, gdyby powiedział: „nie wiem, co powiedzieć, 
ale będą z tobą razem próbował coś wymyśleć, dojść 
do jakiegoś rozwiązania”. Takim stwierdzeniem da-
jemy zarazem sygnał, że obiektywnie ta sytuacja jest 
trudna i wymaga wspólnego zastanowienia się.

Czym pocieszenie jest?

W języku polskim pocieszenie kojarzy się ze 
słowami cieszyć się, ucieszyć. Wśród określeń bli-
skoznacznych spotykać można, takie jak: dodawa-
nie otuchy, odwagi, zapału, zachęcanie. Pocieszać 
to koić smutek, krzepić, osuszać łzy, łagodzić cier-
pienie, ulżyć w bólu, przynosić ulgę, utulić, uspoko-
ić. Najogólniej mówiąc pocieszanie jest odruchem 
wrażliwego serca. Gotowość do niesienia pociechy 
pojawia się, gdy widzimy osobę, która płacze, jest 
wycofana, milczy mimo zachęty do rozmowy, gdy 
przez długi czas jest bezczynna, mimo przynaglają-
cych do aktywności sytuacji. Chcemy wtedy swoim 
zachowaniem pomóc jej wrócić do utraconej rów-
nowagi psychicznej, pogodnego nastroju i dobrych 
myśli. Sprawić, by zaczęła wierzyć, że będzie mogła 
na powrót radzić sobie z nowymi wyzwaniami ży-
cia. Pocieszanie to odwoływanie się do mądrości, 
do tego całościowego doświadczenia, jakie wyno-
simy z dotychczasowego życia. Słowa pocieszenia 
można traktować jako inspirację do działania, jako 
rodzaj wsparcia w przezwyciężaniu poczucia bez-
radności i bezsilności.

Kiedy i jak pocieszać? 

Pocieszamy w różnych sytuacjach trudnych. To, 
czego konkretna trudność dotyczy, wyznacza nieja-
ko sposób zachowania w stosunku do osoby, rodzaj 
pomocnego wsparcia.

Gdy pocieszamy dziecko, które ze względu na 
wiek nie jest w stanie opanować lęku przed nową 
sytuacją, zrozumieć jej znaczenia, uwierzyć w swoje 
możliwości, wtedy pocieszanie może ograniczyć się 
do dodawania otuchy, zachęcania do odwagi, jako 
przekazywania komunikatu jestem przy tobie, spró-
buj, dasz radę.

Inna jest natomiast sytuacja, gdy dorosły czło-
wiek rozumie zaistniałą trudną sytuację, ale nie ma 
w sobie siły, żeby się z nią zmierzyć. Pocieszenia 
oczekują ci, którzy stracili majątek, ważny przed-
miot, brak im poczucia bezpieczeństwa bytowego. 
W wyniku straty muszą rozstać się z tym, co było, co 
miało wartość i stanowiło ich własność. Trzeba im 
będzie pomóc zaakceptować tę rzeczywistość, by 
zaczęli myśleć, że trzeba będzie budować od nowa.

Szczególnie trudno jest pocieszać w cierpieniu 
związanym z utratą bliskiej osoby, czy utratą waż-
nych wartości życiowych, takich jak sprawiedliwość, 
uczciwość, zaufanie itp. Czasem dochodzi do ta-
kiej eksplozji cierpienia, że człowiek uważa, iż nie 
ma żadnej nadziei na pomoc. Wydaje mu się, że na 
pomoc jest już za późno, a zarazem za wcześnie, 
by mógł ją przyjąć. Pocieszanie w tych przypadkach 
jest zachętą do zaakceptowania zaistniałej sytuacji, 
zgodzenia się na los. Uznać trzeba, że zakończył się 
pewien etap życia i że na skutek tej utraty już ni-
gdy nie będzie tak jak dawniej. W takim momencie 
potrzebny jest ktoś, kto będzie dla niego oparciem 
w cierpieniu, kto otworzy przed strapionym jakąś 
perspektywę na przyszłość.

To, w jaki sposób pocieszamy, w dużej mierze 
zależy od naszych życiowych doświadczeń i wynika-
jącej z nich mądrości i wrażliwości na potrzeby in-
nych. Nie da się wskazać szczegółowych reguł w tym 
względzie. Najważniejsze, jak się wydaje, jest bycie 
blisko i serdecznie przy osobie cierpiącej. Prawdzi-
wym bowiem nieszczęściem dla człowieka jest nie 
samo cierpienie, choćby i największe, ale osamot-
nienie, w jakie może ono go zamykać. Człowiek nie 
jest przystosowany do tego, by znosić ciężar swego 
losu w samotności. O tym nauczał św. Paweł sło-
wami jeden drugiego brzemiona noście, wskazując
w tym nakazaniu na głęboką prawdę psychologiczną. 
O wiele łatwiej, jest sobie poradzić z cudzym cięża-
rem, gdyż do własnego na początku trudno nabrać 
dystansu. Pomocny jest wtedy bliźni, który potrafi 
w lustrze własnych odczuć zobaczyć nasze pro-
blemy na nowo, w trochę inny sposób, obejrzeć je
z nowej perspektywy.

Pocieszający, aby mieć szansę na pozytywne 
efekty swoich pomocowych zachowań, najpierw 
musi wsłuchać się w treść przeżyć osoby, której chce 
udzielić wsparcia. Pomocne w doborze właściwych 
sposobów wzajemnego komunikowania się jest 
zwrócenie uwagi na to, do jakiego wymiaru czasu 
osoba pocieszana odnosi treść swojego cierpienia. 
Czy myśli jej zaprzątają zdarzenia i przeżycia z prze-
szłości, czy problemem jest pogodzenie się z tym, co 
się dzieje teraz, a może koncentruje się na pełnym 
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obaw myśleniu o przyszłości, dla której nie widzi żad-
nych perspektyw.

Jeżeli osoba rozpamiętuje głownie to, co wyda-
rzyło się w przeszłości, co wiąże się ze stratą jakiś rze-
czy czy utratą bliskich osób czy cenionych wartości, 
wtedy pocieszanie ma na celu pomóc w pogodzeniu 
się z tym, co się wydarzyło, w zaakceptowaniu zaist-
niałych faktów. Przeszłości nie da się odwrócić, ale 
można z niej wyprowadzić pomysły i programy na 
przyszłość. Można też próbować zachęcać osobę, 
by zobaczyła, co było dawniej dobrego i jak sku-
tecznie umiała radzić sobie w trudnych sytuacjach 
w przeszłości. Takie wewnętrzne doświadczenie sa-
mego siebie może sprawić, że zacznie wierzyć, że
z pomocą drugiej osoby będzie mogła poradzić so-
bie z tym, co było trudne w przeszłości. 

Najczęściej jednak problemem dla osoby prze-
żywającej trudności jest poradzenie sobie w wy-
miarze czasu teraźniejszego z wszechogarniającym 
smutkiem, lękiem, rozgoryczeniem czy innymi 
negatywnymi emocjami. Czasem ich nasilenie nie 
pozwala na uładzenie myśli i podjęcie jakiegokol-
wiek działania. W takich sytuacjach osoba ani nie 
szuka rady, ani nie zastanawia się nad przyczynami 
zdarzeń. To, czego potrzebuje, to chce ochłonąć, 
pozbyć się tego napięcia. Chce, aby umożliwić jej 
nazwanie i wyrażenie nagromadzonych emocji. Po-
mocne może być wtedy postawienie się w sytuacji 
tej osoby i pomyślenie przez chwilę, co chciałoby się 
samemu usłyszeć, gdyby to nas dotyczyło. Zamiast 
dawać rady, osoba pocieszająca oddaje się do dys-
pozycji pocieszanego, oferuje mu swoją obecność, 
swój czas, swoją uwagę. W Starym Testamencie jest 
zapisane, jak przyjaciele widząc cierpienie i ogrom 
nieszczęścia, jakie spotkało Hioba, przez siedem dni 
i nocy trwali przy nim w milczeniu. Często właśnie 
milczenie jest największą i najwłaściwszą w danym 
momencie pomocą drugiemu. Przez sam fakt bycia 
blisko, nawet gdy czujemy się nieporadni w pocie-
szaniu, dajemy sygnał, że chcemy dla tej osoby takie-
go dobra, które ma dla niej wartość. Na tym etapie 
człowiek chce być wysłuchany, chce odczuć, że ktoś 
go rozumie, że chce mu poświęcić uwagę. Umie-
jętność słuchania jest niewątpliwie jedną z bardziej 
skutecznych form wyrażania szacunku dla drugiego, 
formą pocieszania w cierpieniu przez zainteresowa-
nie wewnętrznym światem jego przeżyć. Tak rozu-
miane pocieszanie jest towarzyszeniem osobie przy 
odreagowywaniu sfery emocjonalnej. Jest zarazem 
stwarzaniem możliwości do intelektualnej refl eksji 
nad tym, co się wydarzyło. Pocieszać na tym eta-
pie to ostrożnie budzić optymizm i zaufanie do wła-
snych możliwości radzenia sobie.

Bywa również i tak, że trudna sytuacja, w jakiej 
znajduje się osoba, koncentruje jej myślenie i przeży-
wanie głównie na niepewnej przyszłości, braku nadziei, 
że może znów być dobrze. Wtedy lęk o przyszłość 
stanowi główny temat jej przeżyć. Pocieszyciel stara 
się przygotować osobą cierpiącą do myślenia o przy-
szłości, doprowadzać do budzenia nadziei, że możli-
we jest pozytywne rozwiązanie aktualnych trudności, 
że trzeba krok po kroku wyzwalać w sobie odwagę, 
by ruszyć w tę nową drogę i wyznaczać konkretne 
cele i sposoby działania. Pocieszający, odwołując się 
do czasu przyszłego, daje sygnały, że koniec jakiegoś 
ważnego etapu życia jest zarazem początkiem nowe-
go. Pocieszanie to też pomoc w odniesieniu aktual-
nego cierpienia do świata uznawanych wartości, to 
poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, w imię czego 
warto myśleć i działać z nadzieją o przyszłości. Do-
brze wtedy, gdy doświadczany cierpieniem znajduje 
w swoim systemie wartości możliwość odwołania się 
z ufnością do ostatecznej Instancji Pocieszenia.

Reasumując, można stwierdzić, że u podstaw 
każdego pocieszania jest chęć niesienia dobra czło-
wiekowi w potrzebie. Ta bezinteresowna dobroć jako 
wartość, okazywana bliskim, znajomym, ale też obcym
i nieprzyjaciołom stanowi podstawę prawidłowych 
relacji międzyludzkich i wszelkich kontaktów pomo-
cowych. Dla przykładu — taka dobroć kazała Janu-
szowi Korczakowi pójść na pewną śmierć z wycho-
wankami, czy Antoniemu Kępińskiemu utożsamiać 
się z cierpieniem psychicznie chorych i leczyć ich
z najwyższym oddaniem. W niezwykłym, prawie nad-
ludzkim stopniu, ideę służenia dobru realizował Jan 
Paweł II, „święty natychmiast”. Wspólną wartością 
kierującą ich postępowaniem była miłość bliźniego, 
ich dobroć przejawiająca się zarówno w całej życio-
wej postawie, jak i niezwykłych heroicznych czynach. 
Taka motywacja wchodzenia w kontakty z drugim 
człowiekiem strapionym, cierpiącym czy zagubionym, 
zawsze doprowadzić do tego, że dozna on pociechy, 
poczuje pomocną obecność pocieszyciela.

Na koniec warto sobie uświadomić jeszcze i to, 
że w toku naszego życia naprzemiennie bywamy raz 
w roli pocieszycieli, a to znów w roli pocieszanych. 
Każdy z nas pewnego dnia może znaleźć się wśród 
obcych i obojętnych przechodniów, lub, co gorsze, 
wśród zaciekłych wrogów. A wówczas chciałby spo-
tkać ludzi, którzy wznieśliby się ponad stereotypy 
swoich społecznych ról i poczuli się naszymi bliźnimi 
pragnącymi pomóc w jak najszybszym zabliźnieniu 
ran. Pocieszanie i bycie pocieszanym to rodzaj trosz-
czenia się o siebie. Pocieszać bowiem to budzić na-
wzajem w sytuacjach trudnych — nadzieję w miej-
sce zwątpienia, optymizm w miejsce pesymizmu.
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Sumienie w ochronie zdrowia
— perspektywa psychologiczna

prof. dr hab. Mikołaj Majkowicz
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em. kierownik Katedry Psychologii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Tytuł tego artykułu odnosi się wprawdzie do 
problematyki sumienia w ochronie zdrowia, to jed-
nak treść i wnioski z cytowanych badań ma zasto-
sowanie również w pracy wolontariuszy telefonów 
zaufania. Ich praca bowiem, służy również pomocy 
drugiemu człowiekowi, który znajduje się w trudnej 
sytuacji i często szuka psychologicznego wsparcia, 
jest więc pracą na rzecz ochrony zdrowia psycho-
społecznego. W tej pracy nierzadko również wystę-
pują różnego rodzaju dylematy sumienia i jest ona 
pod tym względem obciążająca. 

Sumienie jest bardzo ważnym regulatorem za-
chowań ludzkich zarówno w wymiarze indywidual-
nym, jak i społecznym życia człowieka. Problema-
tyka sumienia jest przedmiotem zainteresowania 
wielu nauk, w tym nauk normatywnych, a także 
empirycznych. Sumieniem zajmuje się także psycho-
logia rozumiana jako nauka empiryczna [8]. Sumie-
nie jest bardzo różnie określane, czasem jako pe-
wien jednolity podmiot, a innym razem jako pewna 
struktura zawierająca wiele elementów nazywanych 
czasem „głosem” wewnętrznym [4, 9]. Metafora 
sumienia „głosu” jest rozumiana jako doświadcze-
nie wewnętrzne, którego pozycję można też meta-
forycznie określić słowami „jednocześnie we mnie 
i wyższe niż ja” [9]. Psychologia tłumaczy ten we-
wnętrzny „głos” w różny sposób. Według psycho-
analizy głos ten kształtuje się w procesie rozwojo-
wym, począwszy od okresu dziecięcego [2, 7]. To 
zwykle rodzice kształtują to, co nazywamy sumie-
niem. Normy etyczne, moralne standardy powstają 
dzięki uwewnętrznieniu (tzw. interioryzacji) norm

i standardów prezentowanych przez osoby naj-
bliższe w dzieciństwie, a najczęściej są to rodzicie.
W miarę rozwoju dziecka do tych elementów do-
chodzą czynniki z zewnątrz rodziny, to znaczy ko-
ściół, szkoła, środowisko rówieśnicze itp. Według 
psychologów behawioralnych proces kształtowania 
sumienia odbywa się poprzez nagradzanie zacho-
wań pożądanych i karanie zachowań niepożądanych. 
Zachowania, które są sprzeczne, czy niezgodne
z zasadami moralnymi, są w pewnym sensie karane 
poczuciem winy (wyrzutami sumienia). Te wyrzuty 
sumienia prowadzą do utrzymującego się stresu. 
W sytuacjach skrajnych mogą one przybierać po-
stać patologiczną, to znaczy, że po pierwsze nie są 
uzasadnione psychologicznie (patologiczne poczucie 
winy), a po drugie czasem towarzyszy temu prze-
konanie o niemożności naprawienia na przykład 
krzywd, czy jakiegokolwiek usunięcia tego silnego 
poczucia winy. Taką sytuację mamy przykładowo
w depresji klinicznej. Jest to stan trudny do zniesie-
nia i staje się czasem przyczyną samobójstwa. Ludzie 
ci „resztkami” nadziei mogą szukać pomocy na przy-
kład w telefonie zaufania. Jeśli taki stan nie jest zbyt 
nasilony, wówczas dla osób wierzących ratunkiem 
może być na przykład spowiedź. Jednak w sytuacji 
wystąpienia patologicznego stanu w postaci urojeń 
(urojenia winy), konieczne staje się nakłonienie pa-
cjenta na konsultację psychiatryczną. Oczywiście 
możliwy jest również inny stan tej struktury — jej 
niedorozwój. Może to się wiązać z brakiem naby-
tych norm społeczno-moralnych z powodu patolo-
gii w rodzinie. Takie osoby nie nabyły standardów
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społeczno-moralnych podczas wychowania. Wów-
czas tacy ludzie nie przestrzegają norm i nie mają 
z tego powodu żadnych wyrzutów sumienia. Ta-
kie osoby nazywane są często socjopatami. Stąd 
też możemy mówić w języku psychologicznym:
o percepcji sumienia, o niewykształconym sumieniu 
bądź też o sumieniu niewrażliwym itp. Inne teorie psy-
chologiczne, jak na przykład teorie uczenia, również 
tłumaczą powstawanie i rozwój sumienia czynnikami 
zewnętrznymi, takimi jak procesy uczenia, wychowa-
nie, modulowania itp. [2, 7]. Jednak doświadczenie 
życiowe uczy też, że pewne „wdrukowane” niejako 
normy moralne są niezależne od tych zewnętrznych 
czynników. W taki sposób pochodzenie sumienia wy-
jaśniają systemy religijne. W religii bowiem sumienie 
jest rozumiane jako głos Boga stanowiący psychiczną 
władzę, której funkcją jest rozpoznawanie dobra i zła 
[10]. Niezależnie od tego, jaką genezę sumienia przyj-
miemy, wspólnym poglądem jest ten, że wrażliwość 
sumienia różnicuje ludzi. Ten fakt wyznacza jeden
z kierunków badań psychologicznych, mianowicie 
badań nad percepcją sumienia. Z przyjęcia zróżni-
cowania tej wrażliwości sumienia wyrasta hipoteza, 
że jest to czynnik, który wpływa na nasilenie dys-
komfortu psychicznego w związku z konfl iktem po-
między naszym zachowaniem a naszymi standardami 
sumienia. Przyjmuje się założenie, że im większa jest 
różnica pomiędzy zinterioryzowanymi (uwewnętrz-
nionymi) normami moralnymi a sprzecznymi z nimi 
zachowaniami w konkretnych sytuacjach, tym więk-
szy jest dyskomfort psychiczny. Stąd wynika drugi 
nurt badań psychologicznych dotyczący tak zwanego 
stresu sumienia [6, 9].

Te dwa nurty badań empirycznych nad percep-
cją i stresem sumienia rozwinęły się dopiero w XXI 
wieku [1, 3–5, 9, 11]. Prace psychologiczne na te-
mat sumienia są godne polecenia ze względu na ich 
rzetelnie opracowany aspekt metodologiczny badań 
nad percepcją i stresem sumienia. 

Z badań nad sumieniem wynika, że ogólny 
wskaźnik stresu sumienia, a także jego składowe, 
takie jak wewnętrzne wymagania oraz wymagania 
zewnętrzne i ograniczenia, pozostają w istotnym sta-
tystycznie ujemnym związku korelacyjnymi z takimi 
zmiennymi, jak wsparcie ze strony przełożonych, 
wsparcie ze strony współpracowników oraz odpor-
ność psychiczna na sytuacje trudne. Oznacza to, że 
osoby otrzymujące wsparcie ze strony przełożonych 
oraz ze strony współpracowników prezentują niższy 
poziom stresu sumienia w każdym z jego wymiarów.

Udzielając pomocy telefonicznej, możemy spo-
tkać się z sytuacjami, w których nasze interwen-
cje (pytania ludzi zwracających się o pomoc, nasze 

„rady”, sugestie itp.) zawierają kontekst etyczno-
-moralny. Możemy stanąć wówczas w obliczu dy-
lematu sumienia. Stąd też potrzebne są badania na 
temat roli sumienia dla naszego dobrostanu, zdro-
wia. Należy jednak podkreślić, że psychologia nie 
jest w stanie objąć swym badawczym zasięgiem całej 
problematyki sumienia. Metodologia badawcza psy-
chologii nie pozwala bowiem na pełne wyjaśnienie 
złożoności pojęcia sumienie. Można jednak przyjąć 
założenie, że problematyka dotycząca pochodzenia 
sumienia, stałość i powszechność norm moralnych 
ma duże znaczenie w rozumieniu tej ludzkiej wła-
ściwości jako regulatora zachowań ludzkich i konse-
kwencji działań niezgodnych z sumieniem. 

Dobrze jednak, że od kilku lat prowadzone są 
badania empiryczne nad sumieniem, a w szczegól-
ności nad skutkami nieliczenia się z „głosem” su-
mienia. Badania te w dużej mierze koncentrują się 
na takich wymiarach, jak percepcja i stres sumienia. 
Z przeglądu tych badań wynika, że stres sumienia 
wpływa na przyśpieszenie procesu wypalenia zawo-
dowego w postaci wyczerpania emocjonalnego oraz 
depersonalizacji wśród osób udzielających pomocy 
innym. Depersonalizacji, która wyraża się niechęcią 
podejmowania działań pomocowych oraz pewnego 
rodzaju zanikiem empatii.

Wydaje się, że ważnym spostrzeżeniem wyni-
kającym z tych badań jest to, że tłumienie sumienia 
(np. poprzez mechanizmy obronne) nie rozwiązuje 
sytuacji dylematu sumienia, a może doprowadzić do 
głębokich zaburzeń zachowania, braku poczucia in-
tegralności osobowej i harmonii wewnętrznej.

Długo trwające sytuacje dylematu sumienia osób 
zaangażowanych w pomoc innym ludziom generują 
występowanie stresu sumienia, który doprowadza 
czasem do rezygnacji z pracy lub innej aktywności po-
mocowej, a także do zaburzeń psychosomatycznych.

Jednym ze sposobów redukcji stresu sumienia 
jest szczery dialog na temat dylematów sumienia
w miejscu pracy, czy też w miejscu innych aktywno-
ści pomocowych (np. telefon zaufania)

W środowisku pracy ochrony zdrowia, czy też 
w środowisku grup woluntariatów należy dążyć do 
zbliżenia treści prawa stanowionego z indywidualnym 
sumieniem wynikającym z tego, co określamy jako 
prawo naturalne, które, w przekonaniu autora arty-
kułu, jest źródłem sumienia. Może to się odbyć mię-
dzy innymi poprzez wspólne dyskusje na te tematy w 
zespołach pomocowych, wzajemne udzielanie sobie 
wsparcia i poszukiwanie rozwiązań prawno-organi-
zacyjnych zmierzających do redukcji różnic pomiędzy 
prawem naturalnym a prawem stanowionym.

Piśmiennictwo dostępne w redakcji Naszej Gazety
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Sumienie jako przymiot intelektu
czy nakaz pochodzący od Boga?

ks. dr hab. Zbigniew Wanat
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wyraz „sumienie” stał się bardzo popularny
w debacie publicznej w związku z kwestiami bio-
etycznymi (zapłodnienie in vitro, aborcja). Sprawiła 
to także ożywiona dyskusją nad etycznymi i praw-
nymi aspektami sprzeciwu sumienia i klauzuli sumie-
nia, w odniesieniu do zawodu lekarza, pielęgniarki, 
położnej oraz farmaceuty. Zagadnienia te omawiane 
były podczas licznych sympozjów naukowych1, uka-
zywane w kolejnych publikacjach2, a także rozstrzy-
gane przez Trybunał Konstytucyjny3. Warto zauwa-
żyć, że dyskusja skupiona wokół tych interesujących 
i ważnych zagadnień pomijała zwykle kwestię fun-
damentalną: o czym mówimy używając wyrazu sumie-
nie? Wyjątek stanowiła konferencja zorganizowana
w 2013 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim4. A przecież w dobie wieloznaczności i rede-
fi nicji istotnych pojęć należałoby częściej powracać 
do sprawy podstawowej i pytać o naturę oraz dzia-
łanie sumienia. Przekonani o potrzebie takiej wła-
śnie refl eksji organizatorzy XIII Gdańskich Spotkań 
z Etyką Lekarską „Prawa sumienia a misja zawodu 
lekarza” zaproponowali temat jednego z wystąpień, 
który stał się także tytułem niniejszego artykułu5.

Tytułowe pytanie powinno od razu budzić pe-
wien niepokój, a nawet sprzeciw, i to z przynajmniej 
trzech powodów. Po pierwsze, wyrażenie „przy-
miot intelektu” w odniesieniu do sumienia cechuje 
znaczny brak precyzji. Po drugie, głos Boga jest nie-
słusznie zawężony jedynie do nakazu. I po trzecie, 

sugestia, że istnieje sprzeczność między intelektu-
alnym i religijnym ujęciem sumienia jest po prostu 
nieprawdziwa. Wskazując na te zastrzegania, chcę 
jednocześnie podkreślić pewną zaletę tego sformu-
łowania. Prowokuje ono, by jakoś uzasadnić swo-
ją niezgodę na tak uproszczone, a nawet fałszywe 
postawienie problemu sumienia. Podejmując to za-
danie, zwrócę uwagę na trzy wybrane zagadnienia. 
Najpierw naszkicuję intelektualne ujęcie sumienia 
w kontekście „kryzysu prawdy”, następnie pewne 
aspekty ujęcia religijnego w kontekście sekularyzmu, 
i na koniec, w perspektywie chrześcijańskiej nadziei, 
kwestię sumienia błędnego. 

1. Intelektualny charakter sumienia
w kontekście „kryzysu prawdy”

Podkreślenie roli intelektu w odróżnianiu do-
bra od zła warto rozpocząć od uwagi dotyczącej 
potocznego sposobu mówienia na ten temat. Moż-
na zauważyć odchodzenie od słowa „sądzę”, a po-
wszechne używanie słowa „czuję”. Coraz rzadziej 
słyszymy: zdecydowałem po namyśle; postąpiłem tak 
po zastanowieniu, natomiast dość powszechnie: czu-
łem, że mam tak postąpić; czułem, że mam to zrobić. 
Wyrażenia te mogą wskazywać, a często rzeczywi-
ście wskazują, że racjonalny osąd dotyczący dobra
i zła, a więc myślenie, rozważanie, zastanawianie się, 
ustępuje miejsca odczuciom, sytuując sumienie czło-

1. Między innymi Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe Stowarzyszenia Teologów Moralistów nt. „Teologicznomoralne implikacje sprzeciwu sumienia” 
(Zakopane, 9–11.06.2013); ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne” (KUL, Lu-
blin, 28.11.2013); Konferencja pt. „Medyczne, etyczne i prawne aspekty sprzeciwu sumienia w praktyce medycznej” (Bydgoszcz, 28.03.2015), która 
odbyła się w ramach Bydgoskich Spotkań Bioetycznych; międzynarodowa naukowa konferencja prawnicza pt. „Prawo sumienia pracowników służby 
zdrowia – ramy teoretyczne, wyzwania prawne oraz szanse” (Instytut Ordo Iuris i UW, Warszawa, 5.09.2015); konferencja pt. „Klauzula sumienia 
w kontekście etyk zawodowych” (KUL, Lublin, 5–6.11.2015), konferencja pt. „Gdy prawo jest w konfl ikcie z sumieniem...” (Przemyśl, 3.03.2016); 
konferencja pt. „Wolność sumienia jest fundamentem demokratycznego państwa” (Kraków, 14.05.2016).

2. Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej — aspekty etyczne i prawne, red. P. Stanisz, J. Pawlikowski, M. Ordon, Lublin 2014; Medyczne, etyczne
i prawne aspekty sprzeciwu sumienia w praktyce medycznej, red. W. Sinkiewicz, R. Grabowski, Bydgoszcz 2015.

3. Por. Trybunał Konstytucyjny, Prawo do odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego niezgodnego z sumieniem, Komunikat K 12/14, http://try-
bunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/8603-prawo-do-odmowy-wykonania-swiadczenia-zdrowotnego-niezgodnego-
z-sumieniem/ (17.05.2016).

4. Referat wprowadzający do dyskusji nad sprzeciwem sumienia dotyczył samego pojęcia sumienie. Por. A. Szostek, Kategorie sumienia w etyce,
w: Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej, s. 15–25.

5. Artykuł stanowi poszerzoną i zmienioną wersję wystąpienia podczas XIII Gdańskich Spotkań z Etyką Lekarską (Gdańsk, 16.04.2016).
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wieka w sferze emocjonalnej. W takim ujęciu głos 
sumienia bywa utożsamiany z odczuwaniem psy-
chicznego komfortu albo dyskomfortu w związku 
ze spełnieniem konkretnego czynu. Konsekwencją 
zredukowania sumienia do pewnych emocji, które 
zwykle towarzyszą ludzkiemu postępowaniu, ina-
czej mówiąc oddzielenie oceny etycznej ludzkiego 
działania od obiektywnego porządku moralnego, 
wyrażonego między innymi przez powszechnie obo-
wiązujące normy moralne, jest relatywizm. Taki sam 
czyn może przecież u różnych osób, a nawet u tego 
samego osoby, wywoływać skrajnie różne uczucia, 
raz przyjemność tożsamą z aprobatą działania, a in-
nym razem przykrość związaną z poczuciem winy6.

Zupełnie inaczej przedstawia się rozpoznawanie 
dobra i zła, gdy odwołujemy się do tradycyjnego uję-
cia sumienia, które wiąże je z intelektem człowieka. 
Według prostej defi nicji, sumienie (gr. syneidesis, łac. 
conscientia) jest sądem rozumu, przez który czło-
wiek rozpoznaje moralną jakość konkretnego czy-
nu, jaki zamierza wykonać, jakiego właśnie dokonuje 
lub już dokonał. Sumienie nakazuje mu spełnić czyn 
oceniony jako prawdziwie dobry, a zaniechać czynu 
ocenionego jako zły. Intelekt, dzięki któremu można 
od strony teoretycznej określić, co odpowiada god-
ności człowieka, jego podstawowym i niezbywal-
nym prawom, i w związku z tym formułować zasady 
i normy dotyczące ludzkiego postępowania (m.in. 
w postaci kodeksów deontologicznych, takich jak 
Kodeks Etyki Lekarskiej), od strony praktycznej po-
zwala zastosować tę wiedzę w odniesieniu do kon-
kretnego działania. Dlatego św. Tomasz wyjaśniał, 
że wyraz sumienie oznacza „wiedzę z czymś innym 
związaną” — conscientia dicitur cum alio scientia7 (na 
etymologię zwraca się niekiedy uwagę łącznikiem
w gr. syn-eidesis i łac. con-scientia, oraz tłumacze-
niem: współ-wiedza). Istotnym etapem aplikacji norm 
i zasad moralnych jest osąd rozumu, który nazywa-
my sumieniem. Warto przy tym zauważyć, że wy-
raźne podkreślenie roli rozumu w poznaniu dobra
i zła, tradycyjnie nazywanego rozumem praktycznym, 
bynajmniej nie oznacza lekceważenia lub zupełnego 
pomijania sfery emocjonalnej w życiu moralnym.

W obliczu bardzo złożonych kwestii etycznych, 
w szczególności bioetycznych, powyższe zwięzłe 

określenie sumienia można uznać za zbyt ogólne i nie-
wystarczające. Może ono natomiast stanowić punkt 
wyjścia dla dalszych rozważań dotyczących natury
i funkcjonowania sumienia, a także konsekwencji od-
rzucenia ujęcia, które akcentuje rolę intelektu i zna-
czenie prawdy w życiu moralnym. Interesującą pro-
pozycję takich pogłębionych analiz przedstawił Karol 
Wojtyła w etycznym studium Osoba i czyn. Odwo-
łując się do kategorii prawdy, podkreślał normatyw-
ny oraz imperatywny charakter sumienia. „Funkcja 
sumienia polega na określeniu prawdziwego dobra 
w czynie i na ukształtowaniu odpowiedniej do tego 
dobra powinności. Powinność jest doświadczalną 
postacią zależności od prawdy, której podlega wol-
ność osoby. [...] Właściwa i zupełna funkcja sumienia 
polega na uzależnieniu czynu od poznanej prawdy”8. 
Wyjaśniał dalej, że do sumienia należy przeżycie za-
równo prawdziwości, jak i powinności, przy czym 
„na pierwszy plan wysuwa się prawdziwość, od 
której powinność zależy. Kiedy mówimy, że sumie-
nie jest sądem, wówczas bierzemy pod uwagę jakby 
ostatni jego etap, a zarazem – bardzo często – aspekt 
tylko formalny (z czym zazwyczaj łączy się intelek-
tualistyczne rozumienie sumienia). Sumienie pojmo-
wane całościowo jest zupełnie swoistym wysiłkiem 
osoby zmierzającym do ujęcia prawdy w dziedzinie 
wartości — przede wszystkim wartości moralnych. 
Jest ono naprzód szukaniem tej prawdy i jej docieka-
niem, zanim stanie się pewnością i sądem”9.

Stwierdzenia te, chodź dotyczą bezpośrednio 
sumienia, wskazują także na bardziej ogólną per-
spektywę, a mianowicie na rozumienie moralno-
ści, które wynika z natury ludzkiego działania. Wola 
człowieka kieruje się ku poznanemu dobru (Nihil 
volitum nisi praecognitum) lub, używając wyrażenia 
Karola Wojtyły, działanie jest poprzedzone pozna-
niem o charakterze wartościującym – rozpoznaniem 
„prawdy o dobru”10. Kategoria prawdy wskazuje na 
znaczenie rozumu w życiu moralnym, które — jak 
podkreślał Jan Paweł II — „wymaga twórczego my-
ślenia i inteligencji właściwych osobie, która jest źró-
dłem i przyczyną własnych świadomych czynów”11. 
Stąd odwołując się do kategorii podstawowych, 
jakimi są dobro i wolność, określał moralność jako 
„racjonalne skierowanie ludzkiego czynu ku dobru 

6. Por. T. Dutkiewicz, Filozofi a i życie w Chrystusie. Filozofi czne podstawy moralnego nauczania Kościoła, Pelplin 2012, s. 308–314; tenże, Sumienie: recta 
ratio czy emocjonalne przeżycie winy? „Theologica Thoruniensia” 4 (2003), s. 395–408.

7. Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, I, q. 79, a. 13.
8. K. Wojtyła, Osoba i czyn, wyd. 3, w: Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, red. T. Styczeń i inni, Lublin 1994, s. 199–200.
9. Tamże, s. 203.
10. Wyrażenie „prawda o dobru” stanowiło istotny element koncepcji moralności przedstawionej przez Karola Wojtyłę w studium Osoba i czyn. Zwraca 

ono uwagę na poznawcze ujęcie obiektywnego dobra, do którego dąży wola. Chodzi o ujęcie dobra w świetle prawdy, co pozwala samą moralność 
rozumieć jako realizację prawdziwego dobra poprzez konkretne czyny osoby. Por. E. Kaczyński, Prawda – dobro – sumienie. Z zagadnień teologii mo-
ralnej, Warszawa 2007, s. 88–124.
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w jego prawdzie oraz dobrowolne dążenie do tego 
dobra, poznanego przez rozum”12.

Tak wyraźnie akcentowany prymat prawdy jest 
współcześnie kwestionowany, niekiedy w sposób ra-
dykalny. Dla Jana Pawła II był to przejaw szerszego 
zjawiska, które nazywał „kryzysem prawdy”. Widział 
w nim podłoże szeroko rozumianego kryzysu kul-
tury, dlatego przy różnych okazjach zwracał uwagę 
na jego konsekwencje. „Sens prawdy pod każdym 
względem uległ poważnemu zachwianiu. Wnikliwa 
obserwacja pozwala stwierdzić, że ostatecznie cho-
dzi tu o kryzys metafi zyczny. [...] Strapiony człowiek 
stawia sobie pytanie: »kim w końcu jestem?« Obiek-
tywne widzenie prawdy często jest zastępowane sta-
nowiskiem subiektywnym, bardziej lub mniej spon-
tanicznym. Moralność obiektywna ustępuje miejsca 
etyce indywidualnej, w której każdy zdaje się być 
sam dla siebie normą działania i godzi się na wyma-
gania wierności wyłącznie wobec tej normy”13. Tak 
ujmowany „kryzys prawdy” zwraca uwagę na odej-
ście od jej klasycznego rozumienia jako adaequatio rei 
et intellectus14. Jest to szczególnie niebezpieczne, gdy 
człowiek — ulegając współczesnym tendencjom ra-
dykalnego przeciwstawienia subiektywności i obiek-
tywności — przyjmuje postawę postmodernistycz-
ną. Streszcza ją przekonanie, że „nie ma żadnych 
zagrożeń dla ludzkiej podmiotowości, poza jednym, 
którym jest koncepcja prawdy obiektywnej”15.

Najbardziej podstawowe konsekwencje tak 
rozumianego „kryzysu prawdy” dotyczą ludzkiego 
sumienia, zarówno w odniesieniu do refl eksji teore-
tycznej, jak i jego funkcjonowania. Chodzi najpierw 
o to, czym będzie sumienie człowieka pozbawione 
punktu odniesienia, jakim jest obiektywna prawda
o tym, co dobre, a co złe? Ostatecznie zaś, co stanie 
się z samym człowiekiem, gdy jego sumienie prze-
stanie odróżniać to, co naprawdę afi rmuje człowie-
czeństwo, a co je poniża? Widząc w tym jeden z bar-
dzo ważnych problemów współczesności, kardynał 
Joseph Ratzinger nazwał porzucanie pojęcia prawdy 
„kopernikańskim przewrotem” w odniesieniu do rze-
czywistości duchowej. Skoro wyborów nie dokonuje

się już opierając się na kryterium prawdy, wówczas 
ich ostateczną miarą staje się użyteczność. „To zaś, 
co w ramach takiej wizji świata nazywane jest »su-
mieniem«, jest tylko innym sposobem wysłowienia 
tego, że prawdziwe, czyli wyrastające z poznania 
prawdy, sumienie nie istnieje. Każdy jest miarą dla 
siebie samego. W świecie powszechnej względności 
trudno być komukolwiek pomocnym w jego decy-
zjach, nie mówiąc już o wiązaniu go normami”16.

Jan Paweł II, opisując konsekwencje „kryzysu 
prawdy” w odniesieniu do sumienia, zauważył, że
w opozycji do tradycyjnego ujęcia zaczęto przyzna-
wać mu „prerogatywy najwyższej instancji osądu mo-
ralnego, która kategorycznie i nieomylnie decyduje
o tym, co jest dobre, a co złe”17. Obok tezy, że trzeba 
kierować się własnym sumieniem, pojawiły się twier-
dzenia, że prawdziwość osądu moralnego wynika 
z samego faktu, iż pochodzi on z sumienia. Wtedy 
jednak przestaje być potrzebne kryterium prawdy. 
Ustępuje ono miejsca innym, na przykład: szczerości, 
autentyczności, zgody ze samym sobą, a to prowadzi 
do skrajnie subiektywistycznej interpretacji sumie-
nia18. Potwierdzając te negatywne zmiany Benedykt 
XVI dodawał: „niektórzy twierdzą wręcz, że indywi-
dualne sumienie, aby było wolne, musi wyzbyć się od-
niesień zarówno do różnych tradycji, jak i do rozumu. 
W ten sposób sumienie, które jest wysiłkiem rozumu 
dążącego ku prawdzie, przestaje być światłem, a staje 
się jedynie tłem, ku któremu społeczeństwo medial-
ne wysyła głęboko sprzeczne obrazy i sygnały”19. Dla-
tego reakcją na takie zmiany i propozycje może być 
zarówno podkreślanie intelektualnego charakteru su-
mienia, jak i odwoływanie się do interpretacji religijnej 
związanej z tradycją chrześcijańską.

2. Religijne ujęcie sumienia
w kontekście sekularyzmu

Przedstawiając wybrane elementy teologicznej 
interpretacji osądu moralnego, trzeba najpierw pod-
kreślić, że Boże objawienie także wskazuje na inte-
lektualny charakter sumienia.

11. Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, nr 40.
12. Tamże, nr 72.
13. Jan Paweł II, Przem. Kultura i perspektywy przyszłości świata (Coimbra, 15.05.1982), „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 3 (1982) nr 5, s. 15.
14. Por. Św. Tomasz z Akwinu, De Veritate, q. 1 a. 1; W. Chudy, Miejsce prawdy w systemie wartości. Postawa klasyczna a postawa liberalistyczna i ich konse-

kwencje, „Chrześcijanin w świecie” 23 (1993) nr 2, s. 54–62.
15. A. Wierzbicki, Wolność i „konieczność”, w: Wolność we współczesnej kulturze. Materiały V Światowego Kongresu Filozofi i Chrześcijańskiej. KUL – Lublin, 

20–25 sierpnia 1996, red. Z.J. Zdybicka i inni, Lublin 1997, s. 467.
16. J. Ratzinger, Prawda i sumienie, „Ethos” 4 (1991) nr 3–4, s. 178–179.
17. Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, nr 32; por. tamże, nr 56.
18. Por. tamże, nr 32.
19. Benedykt XVI, Przem. Życie jest pierwszym dobrem, jakie otrzymujemy od Boga, i podstawą wszystkich innych (Watykan, 24.02.2007), „L’Osservatore 

Romano” 28 (2007) nr 5, s. 45.
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To Bóg jest twórcą rozumnej natury ludzkiej, 
której szczególną cechą jest otwarcie na prawdę, 
odkrywanie jej i realizowanie w działaniu. Sumienie 
jako zdolność i akt poszukiwania prawdy, by określić 
moralną wartość konkretnego czynu, jest Bożym da-
rem. Biblia mówi o tym, najczęściej używając wyrazu 
serce (hebr. leb, lebab, gr. kardia). Jako duchowe cen-
trum osoby ludzkiej serce ma zdolność rozróżniania 
dobra i zła, dokonywania wyborów i podejmowania 
decyzji. Jest także źródłem towarzyszących temu 
uczuć. W sposób zwięzły przedstawia to autor Księ-
gi Syracha: „Pan stworzył człowieka [...] Przyodział 
ich [ludzi] w moc podobną do swojej i uczynił ich na 
swój obraz. [...] Dał im wolną wolę, język i oczy, uszy 
i serce zdolne do myślenia. Napełnił ich wiedzą i ro-
zumem, o złu i dobru ich pouczył. Położył oko swoje 
w ich sercu, aby im pokazać wielkość swoich dzieł 
[...] Dodał im wiedzy i prawo życia dał im w dziedzic-
two. Przymierze wieczne zawarł z nimi i objawił im 
swoje prawa” (Syr 17, 1. 3–8; 11–12)20. 

Obdarowanie to ma charakter powszechny. Nie 
tylko Żydzi, ale także poganie, którym prawo Boże nie 
zostało objawione — jak wyjaśnia św. Paweł — „idąc 
za naturą, czynią to, co Prawo nakazuje, chociaż Pra-
wa nie mają, sami dla siebie są Prawem. Wykazują oni, 
że treść Prawa wypisana jest w ich sercach, gdy jedno-
cześnie ich sumienie staje jako świadek, a mianowicie 
ich myśli na przemian ich oskarżające lub uniewinnia-
jące” (Rz 2, 14–15). Dzięki sumieniu wszyscy ludzie 
mogą kierować się nakazami Prawa Bożego, gdyż zo-
stało ono umieszczone w głębi ich jestestwa i zapisane 
w ich sercu (por. Jr 31, 33). Dlatego nie będą mogli 
usprawiedliwiać swojego grzesznego życia, twierdząc, 
że błądzili z powodu nieznajomości objawionej woli 
Bożej. Zdolność odróżniania dobra od zła, właśnie 
zgodnie z wolą Bożą, została im dana jako wyposaże-
nie ludzkiej natury21. Ponieważ służy ono rozpoznawa-
niu zgodności konkretnego postępowania z nakazami 
Prawa Bożego, określane bywa mianem współ-wiedzy 
(gr. syn-eidesis, łac. con-scientia). Ponadto — zgodnie
z Pawłowym opisem — spełnia funkcję wewnętrz-
nego świadka oraz dokonuje osądu, o czym mówią 
oskarżające lub uniewinniające myśli. Dlatego nie na-
leży redukować działania sumienia do jednej z wymie-
nionych funkcji, lecz ujmować je całościowo. 

Pan Jezus także wyraźnie wskazuje na serce jako 
miejsce osądu moralnego oraz źródło decyzji doty-
czących konkretnego działania. „Dobry człowiek
z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro,
a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo
z obfi tości serca mówią jego usta” (Łk 6, 45; por. Mt 
12, 34–35). Stąd konieczność troski o serce i napełnia-
nie go mądrością Bożego słowa (por. Mt 13, 19), by
w sposób pewny odróżniało dobro od zła i rodziło 
dobre owoce (por. J 15, 2–3). Inaczej może się ono 
stać źródłem wszelkiej nieprawości. „Z serca bowiem 
pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny 
nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleń-
stwa. To właśnie czyni człowieka nieczystym” (Mt 15, 
19–20). Ta „tragiczna ambiwalencja serca”, które albo 
nakazuje dobre czyny, albo jest współwinne popeł-
nionego zła, potwierdza konieczność nieustannego 
nawracania się oraz potrzebę kształtowania sumienia 
w świetle Bożej prawdy i w Jego obecności22. 

Chodzi przede wszystkim o pogłębianie relacji 
z Chrystusem — Słowem, które stało się ciałem, by 
oświecić każdego człowieka (por. J 1, 9). Przebywa-
jąc wśród ludzi jako „światłość świata” (por. J 8, 12; 
9, 5) przestrzega ich, by nie zaciemniali tego światła, 
bez którego nie będą potrafi li dobrze życie i nie będą 
wiedzieli, dokąd zmierzają (por. J 12, 35)23. Poprzez 
liczne uzdrowienia ludzi niewidomych — potwier-
dzające Jego zbawczą misję (por. Łk 4, 18; 7, 20–23; 
Iz 29, 18; 35, 5) — pokazuje jednocześnie, że tylko 
On może i chce przywrócić człowiekowi duchowy 
wzrok. Owo przejście od „ślepoty” — ciemności 
niewiary w Jezusa, do „pójścia za Jezusem i uwiel-
biania Boga” (por. Łk 18, 35–43; Mt 20, 29–34; Mk 
10, 46–52), dotyczy także ludzkiego sumienia24. Na 
osąd moralny wpływa przyjęcie lub odrzucenie Jego 
nauczania, a postępowanie człowieka staje się wyra-
zem wyboru: za lub przeciw Jezusowi, a ostatecznie 
za lub przeciw Bogu, którego On reprezentuje. „Kto 
Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał” 
(Mt 10, 40; por. J 7, 16; 13, 20), „Każdy, kto jest
z prawdy, słucha mojego głosu” (J 18, 37). 

Już w tak zaledwie naszkicowanej perspektywie 
biblijnej można dostrzec, że traktowanie sumienia 
jedynie jako „nakaz pochodzący od Boga” to ujęcie 
zbyt uproszczone. Owszem, Pan Bóg, który objawia 

20. Por. X. Léon-Dufour, Sumienie, w: Słownik teologii Biblijnej, red. X. Léon-Dufour, wyd. 3, tłum. i oprac. K. Romaniuk, Poznań–Warszawa 1985, s. 914; 
A. Valsecchi, Cosienza, w: Nuovo Dizionario di Teologia Morale, red. F. Compagnoni, G. Piana, S. Privitera, Cinisello Balsamo 1990, s. 185; W. Poplatek, 
Istota sumienia wg Pisma świętego, s. 43–48, 65–75, 80–85.

21. Por. K. Romaniuk, List do Rzymian. Wstęp — przekład z oryginału — komentarz, Poznań–Warszawa 1978, s. 104.
22. Por. A. Valsecchi, Cosienza, s. 186.
23. Por. H. Witczyk, Biblijne przesłanki terapii chorych sumień, w: Wrażliwe sumienie wobec nowych wyzwań duszpasterskich, red. J. Popławski, Lublin 2008, 

s. 23; tenże, Sumienie – „serce” otwarte na Boga, „Zeszyty Naukowe KUL” 47 (2004) nr 2, s. 29.
24. Por. A. Tronina, Panie, abym przejrzał! Ślepota i niewidomi w Biblii, Lublin 1997, s. 119–129.
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się jako miłujący Ojciec, formułuje także konkretne 
nakazy i zakazy, które zawsze służą dobru człowie-
ka, i apelując do jego wolności czeka na odpowiedź. 
Świadczą o tym całe dzieje Narodu Wybranego,
a potem działalność Jezusa Chrystusa. Inaczej mó-
wiąc, metodą Boga jest zbawczy dialog, który dotyczy 
także moralnego osądu konkretnego czynu. Dlatego 
w sumieniu — jak to obrazowo ujął Sobór Watykański 
II — należy widzieć także miejsce takiego spotkania
i dialogu: „W głębi sumienia człowiek odkrywa prawo, 
którego sam sobie nie nakłada, lecz któremu winien 
być posłuszny i którego głos wzywający go zawsze 
tam, gdzie potrzeba, do miłowania i czynienia dobra
a unikania zła, rozbrzmiewa w sercu nakazem: czyń to, 
tamtego unikaj. Człowiek ma w sercu wypisane przez 
Boga prawo, wobec którego posłuszeństwo stano-
wi o jego godności i według którego będzie sądzony. 
Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium 
człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, które-
go głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa. Przez sumienie 
dziwnym sposobem staje się wiadome to prawo, któ-
re wypełnia się miłowaniem Boga i bliźniego”25.

Szczególnie cenna dla interpretacji dialogu
z Bogiem, który toczy się na poziomie sumienia, 
jest ewangeliczna rozmowa Jezusa z bogatym mło-
dzieńcem (por. Mt 19, 16–22; Mk 10, 17–22; Łk 18, 
18–23). Rozpoczyna ją pytanie: „Nauczycielu, co 
dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?” 
(Mt 19, 16). Zakreśla ono najszerszą perspektywę 
poznania prawdy o tym, co dobre. Nie pozwala 
ograniczyć jej znaczenia jedynie do konkretnego „tu 
i teraz”, które wpływa na dalszy kształt ziemskiego 
życia. Wskazuje na to odpowiedź Jezusa, który kie-
ruje umysł i serce swego rozmówcy ku Bogu, gdyż 
tylko On może odpowiedzieć na pytanie o dobro
i nadać mu ostateczny sens. „Jeden jest tylko Dobry. 
A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania” 
(Mt 19, 17; por. Mk 10, 18; Łk 18, 19). W ten sposób 
Jezus pokazuje, że pytanie o dobro — Jan Paweł II 
nazwał je „pytaniem moralnym” — jest w istocie py-
taniem religijnym26. Potwierdza aktualność odpowie-
dzi udzielonej przed wiekami przez Boga Przymierza
w postaci Dekalogu, którego przestrzeganie jest dro-
gą do życia wiecznego. Uwagę kieruje w szczególno-
ści na kilka przykazań z tak zwanej „drugiej tablicy” 
Dekalogu i wprost mówi o miłości bliźniego (por. Mt 

19, 18–19), bez której nie ma miłości Boga (por. 1 J 4,
20). Dlatego znaczenie osądu sumienia — rozpo-
znania dobra i zła należy rozpatrywać w kontekście 
powołania człowieka do spełniania się poprzez mi-
łość oraz powołania do życia wiecznego. Drogą do 
realizacji tego celu jest podążanie za Jezusem, a więc 
kierowanie się Jego słowem i coraz doskonalsze na-
śladowanie Jego sposobu życia (por. Mt 19, 21)27.

Fakt, że dialog Jezusa z młodzieńcem nie kończy 
się na wskazaniu przykazań Bożych, nie pozwala roli 
sumienia ograniczać do wskazywania tego, co wol-
no, a czego nie wolno czynić. Dopiero po uporząd-
kowaniu spraw podstawowych, o których mówią 
przykazania, staje się możliwa konfrontacja z tym, 
czego człowiekowi jeszcze brakuje lub co jest jego 
najgłębszą słabością. Wtedy dopiero rozpoczyna 
się prawdziwie twórczy trud sumienia, odsłaniający 
przed człowiekiem horyzont doskonałości28. W ten 
sposób rozmowa Jezusa z młodzieńcem wskazuje na 
dynamiczny i dialogalny charakter życia moralnego, 
które jawi się jako właściwa odpowiedź na bezinte-
resowne działania, które miłość Boża wielokrotnie 
podejmuje wobec człowieka. Jest odpowiedzią miło-
ści, zgodną z formułą najważniejszego przykazania 
zawartą w Księdze Powtórzonego Prawa: „Słuchaj, 
Izraelu, Pan jest naszym Bogiem — Panem jedynym. 
Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swe-
go serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych 
sił. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które 
ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom” (Pwt 6, 
4–7)”29. To przykazanie przypomniane i potwierdzo-
ne przez Jezusa jako droga do życia wiecznego (por. 
Łk 10, 25–28) dociera do rozumnego serca — ludz-
kiego sumienia i domaga się odpowiedzi. 

Znaczenie powyższego ujęcia łatwiej dostrzec
w kontekście współczesnego sekularyzmu — pro-
pozycji humanizmu całkowicie oderwanego od Boga, 
skupionego na kulcie działania i produkcji, na kon-
sumpcji i przyjemności30. Jan Paweł II przestrzegał 
przed życiem „tak jakby Boga nie było”, gdyż „łatwo 
można się znaleźć w zamkniętym kole, które wcią-
ga niczym straszliwy wir: tracąc wrażliwość na Boga, 
traci się także wrażliwość na człowieka, jego godność
i życie; z drugiej strony, systematyczne łamanie 
prawa moralnego, zwłaszcza w poważnej materii 
poszanowania życia ludzkiego i jego godności, pro-

25. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, nr 16.
26. Por. Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, nr 9, 11, 12.
27. Por. P. Góralczyk, Powołanie do doskonałości jako zasadniczy rys moralności chrześcijańskiej, w: Moralność chrześcijańska, red. S. Stancel, Poznań 1987, 

s. 102–115.
28. Por. W. Zatorski, Dar sumienia, Kraków 2006, s. 64–65.
29. Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, nr 10.
30. Por. Paweł VI, Encyklika Evangelii nuntiandi, nr 55; Jan Paweł II, Adhortacja Reconciliatio et paenitentia, nr 18.
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wadzi stopniowo do swoistego osłabienia zdolności 
odczuwania ożywczej i zbawczej obecności Boga”31. 
W efekcie także ludzkie sumienie staje się nieczułe
i traci swoją wrażliwość, przestaje reagować i milczy 
w obliczu zła, czego wymowną ilustracją są współ-
czesne zmagania dotyczące fundamentalnego prawa 
do życia człowieka, od poczęcia do naturalnej śmier-
ci32. Budzące sprzeciw zabijanie tak wielu nienaro-
dzonych dzieci lub ludzi bliskich kresu swego życia, 
poprzedza śmiertelnie niebezpieczne „zaćmienie su-
mienia” i „zatarcie granicy między dobrem a złem”33. 
Jest to choroba duszy jeszcze bardziej groźna niż sam 
popełniony grzech. Bowiem, jak to wyraził kardynał 
Joseph Ratzinger, „głębiej upadł, gdyż bardziej od-
dalił się od prawdy i nawrócenia ten, kto nie widzi, 
że zabójstwo jest grzechem, aniżeli ten, kto wciąż 
jeszcze widzi podłość swego czynu”34. Również te 
stwierdzenia dotyczące nieczułości, niewrażliwości 
sumienia wskazują na potrzebę jego formacji.

3. Możliwość błędu sumienia
i perspektywa nadziei

Ważnym elementem refl eksji nad naturą i funk-
cjonowaniem sumienia – traktowanego jako sąd 
rozumu i jako głos Boga — jest zagadnienie sumie-
nia błędnego. Zwrócił na to uwagę przywołany już 
Sobór Watykański II, stwierdzając, że „przez wier-
ność sumieniu chrześcijanie łączą się z reszta ludzi
w poszukiwaniu prawdy i rozwiązywaniu w praw-
dzie tylu problemów moralnych, które narzucają się 
tak w życiu jednostek, jak i we współżyciu społecz-
nym. Im bardziej bierze górę prawe sumienie, tym 
więcej osoby i grupy ludzkie unikają ślepej samowoli 
i starają się dostosować do obiektywnych norm mo-
ralności. Często jednak zdarza się, że sumienie błą-
dzi na skutek niepokonalnej niewiedzy, ale nie traci 
przez to swojej godności. Nie można jednak tego 
powiedzieć w wypadku, gdy człowiek niewiele dba 
o poszukiwanie prawdy i dobra, a sumienie z nawy-
ku do grzechu powoli ulega niemal zaślepieniu”35. 

To zwięzłe ujęcie wskazuje najpierw na fakt o pod-
stawowym znaczeniu, że sumienie nie jest sędzią nie-
omylnym i może zbłądzić, co uzasadnia konieczność 

formowania sumienia i badania jego stanu. Następnie 
wyraźnie podkreśla, że źródłem godności sumienia 
jest zawsze prawda. Gdy jest to prawda obiektywna 
przyjęta przez człowieka, mamy do czynienia z su-
mieniem prawym. Natomiast w przypadku sumienia 
błędnego, człowiek mylnie uznaje coś za prawdę.
I na koniec wskazuje na sumienie błędne z winy czło-
wieka, które sprzeniewierza się swej godności. Dla-
tego należy wyraźnie odróżnić błędne subiektywne 
mniemanie o dobru moralnym od dobra prawdziwe-
go oraz zauważyć, że czyn dokonany pod wpływem 
sumienia błędnego, nie ma takiej samej wartości, jak 
czyn dokonany pod wpływem sumienia prawego36. 

Istnieje bowiem istotna różnica między szczerym 
poszukiwaniem prawdy i gotowością kierowania 
się nią w życiu a jej lekceważeniem, aż po pogardę,
w imię rzekomego prawa do błędu. „Zło dokonane 
z powodu niepokonalnej niewiedzy lub niezawinio-
nego błędu sumienia może nie obciążać człowieka, 
który się go dopuścił, ale także w tym przypadku 
nie przestaje być złem, nieporządkiem w stosunku 
do prawdy o dobru. Co więcej, dobro nierozpozna-
ne nie przyczynia się do wzrostu moralnego osoby, 
która je czyni, gdyż jej nie doskonali i nie pomaga jej 
zwrócić się ku najwyższemu dobru”37. Także Biblia 
przestrzega, by nie usprawiedliwiać się, zasłaniając 
własnym sumieniem, ale dobrze przemyśleć słowa 
Psalmu: „kto jednak dostrzega swoje błędy? Oczyść 
mnie od tych, które są skryte przede mną” (Ps 19, 13). 
Istnieją wprawdzie takie winy, których człowiek nie 
dostrzega, ale nie przestają one być winami, ponie-
waż to człowiek nie chciał dotrzeć do światła prawdy 
(por. J 9, 39–41). Dlatego dla dobra człowieka trzeba 
stanowczo odrzucić roszczenie tak zwanego prawa 
do błędu. Zgoda na to rzekome prawo człowieka, 
byłoby w istocie przyzwoleniem na popełnianie zła 
i niebezpieczeństwo samoznieprawienia, niestety 
bagatelizowane lub usprawiedliwiane pod wpływem 
szerzącego się relatywizmu moralnego38. 

Dlatego odpowiedzią na możliwość błędu su-
mienia i jego negatywne konsekwencje powinny być 
działania służące kształtowaniu prawidłowego osądu 
moralnego. Działania te, mające wymiar naturalny
i nadprzyrodzony, wpisane są w szeroko rozumiane 

31. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, nr 21.
32. Por. P. Kieniewicz, Od sekularyzmu do relatywizmu: świat bez Boga, światem bez moralności. Perspektywa bioetyczna, w: Wartości moralne w kontekście 

współczesnego sekularyzmu, red. J. Gocko, Lublin 2007, s. 131–137.
33. Por. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, nr 4, 21, 24.
34. J. Ratzinger, Prawda i sumienie, „Ethos” 4 (1991) nr 3–4, s. 175.
35. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, nr 16.
36. Por. Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, nr 62; Św. Tomasz z Akwinu, De veritate, q. 17, a. 4.
37. Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, nr 62; por. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1793.
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wychowanie moralne. Z jednej strony, potrzebuje 
ono wiedzy etycznej, wspartej na fundamencie in-
tegralnej antropologii. Wiedza ta pozwoli przeko-
nująco uzasadnić normy moralne i dokonać oceny 
konkretnych, niekiedy bardzo skomplikowanych 
kwestii. Z drugiej strony, koniczne jest otwarcie się 
na światło Bożej prawdy, która — w odpowiedzi na 
modlitwę kierowaną szczególnie do Ducha Święte-
go jako Światłości sumień — niejako bezpośrednio 
dociera do ludzkiego serca. Ponadto w perspekty-
wie wiary trzeba wskazać także na sakramentalny 
aspekt formacji sumienia. Ponieważ każdy grzech 
osłabia zdolność poznania prawdy, dlatego czło-
wiekowi potrzebna jest łaska Bożego przebaczenia, 
które przywraca tę zdolność i coraz bardziej otwie-
ra na tajemnicze działanie Bożego Ducha. Działanie 
to bynajmniej nie przekreśla i nie pomija naturalnego 
wysiłku dochodzenia do prawdy potrzebnej sumie-
niu, ale go odpowiednio ukierunkowuje i wzmacnia.

To krótkie wskazanie na potrzebę formacji su-
mienia należy zakończyć pełnym nadziei przypo-
mnieniem, że sumienie pozostaje zawsze szcze-
gólnym miejscem obecności i działania Boga. Więź, 
która łączy Go z człowiekiem, jest tak wielka, że nie 
można ani całkowicie wymazać poczucia Boga, ani 
też całkowicie zagłuszyć sumienia. Ciemności błędu 
i grzechu — jak to podkreślił Jan Paweł II w prologu 

encykliki Veritatis splendor — nie są w stanie zaga-
sić światła Boga Stwórcy w człowieku, który w głę-
bi serca stale tęskni za Prawdą i pragnie ją poznać. 
Duch Święty, który ma dostęp do zakamarków ludz-
kiej duszy, może na nowo rozniecić niezniszczalną 
iskrę sumienia (scintilla conscientiae), i przywrócić 
sumieniu jego prawość, pewność i czułość39. 

Taką perspektywę nadziei w odniesieniu do ludz-
kich sumień najlepiej ilustruje życie konkretnych ludzi. 
Spośród bardzo wielu przykładów chciałbym wska-
zać na czterech lekarzy: nieżyjących już Bernarda Na-
thansona i Stojana Adasevica, którzy przestali doko-
nywać aborcji i zaangażowali się w ruch pro-life oraz 
Tadeusza Wasilewskiego i Jacka Szulca, którzy odeszli 
od sztucznego zapłodnienia in vitro i zajęli się napro-
technologią. Ich bardzo różne historie łączy fakt, że 
konfrontacja wiedzy oraz doświadczenia lekarskiego 
z prawdą o godności i nienaruszalności życia ludzkie-
go na każdym etapie jego rozwoju, w zaskakujący 
sposób zmieniła ich życie. Zmiana ta dokonała się naj-
pierw na drodze intelektu, a dopełniło ją nawróce-
nie w sensie religijnym, potwierdzając, że w obu tych 
dziedzinach Pan Bóg skutecznie upomina się o serce 
człowieka40. Jego sumienia nie można do końca za-
głuszyć, zaciemnić, znieczulić... Ostatecznie zwycięża 
Prawda, na której można budować nowe życie.

Pi śmiennictwo dostępne w redakcji Naszej Gazety

38. Por. J. Fryczowski, Prawość sumienia w kontekście współczesnego znieprawienia sumień w nauczaniu Jana Pawła II, „Bielsko-Żywieckie Studia Teologicz-
ne” 1 (1996), s. 157–166.

39. Por. VS, prolog, nr 59; tenże, Encyklika Evangelium vitae, nr 24.
40. Por. B. Nathanson, Niewidzialna ręka Boga. Od śmierci do życia – podróż zwolennika aborcji, który zmienił zdanie, tłum. M. Sobolewska, Warszawa-Ząbki 

1997; G. Górny, Cywilizacja aborcji, „Rzeczpospolita” nr 279 (1.12.2003); Zobaczył ludzi, których zabił, http://www.fronda.pl/a/zobaczyl-ludzi-ktorych-
-zabil,40.html (17.05.2016), T. Wasilewski, Życie i godność każdej istoty ludzkiej a leczenie niepłodności małżeńskiej. In vitro czy naprotechnologia?
w: Mój najmłodszy pacjent. Godność osoby ludzkiej – in vitro czy naprotechnologia? red. A. Kuliberda, W. Terlecka, Częstochowa 2012, s. 9–36; tenże, Nie 
chciałem niszczyć życia, „Nasz Dziennik” nr 86 (11–13.04.2009); Bóg wyciągnął mnie z in vitro, z Jackiem Szulcem rozmawia Joanna Bątkiewicz-Brożek, 
„Gość Niedzielny” nr 11 (13.03.2016), s. 26–29.

Dzieci z niepełnosprawnością chcą żyć
w rodzinie i potrafi ą kochać 

prof. dr hab. Alina T. Midro
Zakład Genetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Już ponad pół wieku temu ukazała się we Fran-
cji publikacja wskazująca, że powodem cech po-
wszechnie znanej niepełnosprawności określanej 

zespołem Downa (zD) jest dodatkowy chromosom 
w kariotypie [1]. Kiedyś twierdzono, że urodzenie 
dziecka z niepełnosprawnością jest to efekt złego 
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prowadzenia się kobiety podczas ciąży. Rodzaj kary 
czy przekleństwa. Po charakterystycznych rysach 
twarzy i nierzadko po sposobie zachowania pełne-
go otwartości, empatii i uśmiechu skierowanego do 
drugiego, nawet obcego, człowieka potrafi my sami 
rozpoznać zD, nie będąc specjalistą. Na to „podo-
bieństwo bez pokrewieństwa” zwrócił uwagę dr 
John Langdon H. Down z Wielkiej Brytanii i w 1866 
roku opisał je u dziewięciu osób [2]. Od jego nazwi-
ska właśnie pochodzi określenie fenotypu tych osób 
jako zespół Downa. Urodzenie się dziecka z zD 
jest naturalnym zjawiskiem zmienności biologicznej 
człowieka wynikającej ze zmian genomowych. Naj-
częstszą przyczyną zD jest wystąpienie nierozdzie-
lenia się chromosomów 21 w komórce matczynej 
lub ojcowskiej, nierzadko pod wpływem czynników 
środowiskowych. Nie jest temu winien ani tata, 
ani mama. Nie można w zasadzie przewidzieć, czy
i u kogo urodzi się dziecko z zD, chyba że jest to wy-
nik rzadko występującej rodzinnie translokacji chro-
mosomowej z zaangażowaniem chromosomu 21. 

Chromosomy utworzone z chromatyny można 
zobaczyć pod mikroskopem w okresie cyklu podzia-
łowego komórki będącej w stadium metafazy. Wtedy 
utworzone odcinki chromatyny zbudowanej z DNA 
i białek, zwane chromosomami, są mocno zwinięte 
i skondensowane. Człowiek posiada 46 chromoso-
mów prawie w każdej komórce. W nich zawarte są 
geny. Jeśli zmieniona jest liczba lub wielkość chromo-
somów każdej pary ocenianej przez cytogenetyków 
na podstawie charakterystycznego wzoru prążko-
wego, jaki uzyskuje się przez odpowiednie barwienie 
chromosomów podczas wykonywania preparatów 
komórkowych na szkle — to znaczy, że liczba ge-
nów jest zmieniona i ta zmiana jest przyczyną za-
burzeń rozwojowych bądź wad różnych narządów 
obserwowanych u badanego dziecka. Badanie cy-
togenetyczne, czyli określenie kariotypu, wskazuje, 
ile jest chromosomów i czy są one prawidłowe pod 
względem wielkości i struktury. To był pierwszy test 
genetyczny opracowany u człowieka przed ponad 
50 laty [3]. Potem w miarę rozwoju genetyki opra-
cowano kolejne coraz bardziej szczegółowe techniki 
określające mutacje w pojedynczych genach, które 
są przyczyną powstawania poszczególnych schorzeń 
uwarunkowanych genetycznie. Nadal trwają pra-
ce określające z coraz większą dokładnością, które 
schorzenia rozpoznawalne kliniczne są wywoływane 
przez poszczególne geny i jakie mechanizmy mole-
kularne regulują ich funkcje.

Moja koleżanka z Monachium, cytogenetyk Gabi 
Lederer, narysowała piękną historyjkę o zacho-
waniu się chromosomów w cyklu komórkowym.

Opublikowana ona została w szczegółach w języ-
ku polskim przez czasopismo „Bardziej Kochani”
w 2004 roku [4]. Chromosomy 21, które należą do 
najmniejszych chromosomów w kariotypie zostały 
porównane przez Gabi do maluchów, które nie chcia-
ły przerwać swojej zabawy i trzymając się za rączki 
razem wskoczyły do komórki potomnej w czasie 
naturalnych pożegnań i rozstań innych par chromo-
somów ustawionych na płytce równikowej komórki 
przygotowującej się do podziału. Potem spotkały po 
podziale w komórce potomnej jeszcze jednego malu-
cha. Mogły przez to kontynuować zabawę w kółecz-
ko, tak jak to robią zazwyczaj dzieci w przedszkolu 
wprowadzając do otoczenia atmosferę pełną radości
i dziecięcego uśmiechu. Można dodać, że chromo-
somy z innych par zerkając ciekawie na balujące ma-
luchy pracowały przez to wolniej. Wiemy, że czas 
podziału komórkowego u dzieci z zD jest dłuższy niż
u przeciętnego człowieka, co spowalnia szereg pro-
cesów. Można odnieść się do tej historyjki, sugerując, 
że rozbawione chromosomy nie dopilnowały, aby na 
przykład małżowiny uszne dotarły na swoje miejsce 
przed urodzeniem dziecka ani też, że szpary powie-
kowe ustawiły się poziomo zgodnie z planem. Przez 
to też mięśnie nie uzyskały odpowiedniego napię-
cia, nie wspominając już o hipokampie osłabionym
w swej funkcji gwaranta dobrej pamięci. Ta histo-
ryjka „Nierozłączni” świetnie nadaje się do opowie-
dzenia dzieciom, zwłaszcza tym, którym trzeba wy-
jaśnić, dlaczego o siostrzyczce czy braciszku mówi 
się, że jest z zD, że ma trisomię 21 chromosomu. 

Rodzice zwykle nie lubią mówić o genetyce
i nie znoszą tego dodatkowego chromosomu 21, 
którego czynią odpowiedzialnym za ograniczenia 
możliwości rozwojowych swoich pociech. My ge-
netycy z kolei bardzo lubimy chromosomy oglądać 
pod mikroskopem, poznawać ich tajemnice, docie-
kać, dlaczego ich zmiany w wielkości, kształcie i we 
wzorze poprzecznych prążków, mogą powodować 
poważne problemy osób, które poddają się badaniu 
kariotypu. Jeśli chromosomy nie są takie, jak byśmy 
marzyli, aby były u każdego z naszych badanych, to 
wiemy, że nasze skrupulatne notatki o ich wyglądzie
i kształcie w powiązaniu z danymi badania lekarskie-
go i molekularnego otwierają drogę do dalszych od-
kryć funkcji naszego organizmu, do uzyskania wiedzy 
o nas samych, o każdym człowieku. Wiedza z kolei 
o nas samych, o funkcjach poszczególnych składo-
wych organizmu otwiera możliwości reagowania
w sytuacjach, kiedy coś się popsuje, kiedy organizm 
funkcjonuje odmiennie. Taka wiedza potrzebna jest 
też również w przypadku pojawienia się w każdej 
komórce dodatkowego chromosomu, nawet tego 
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najmniejszego, opatrzonego przez międzynarodo-
we gremium specjalistów numerem 21. 

Obecność dodatkowego chromosomu pary
21 tworzącego trisomię chromosomu 21 w karioty-
pie dzieci z zD po raz pierwszy została zaobserwo-
wana w 1959 roku przez grupę profesora Jerome
Lejeune’a, wybitnego francuskiego lekarza genetyka 
i przyjaciela Karola Wojtyły, naszego św. papieża Jana 
Pawła II. Był to początek drogi nad badaniami przyczyn 
odmienności morfologicznych i umysłowych obecnych
u dzieci. Dziecko z zD, tak jak każde inne dziecko, jest 
wyposażone w cechy odziedziczone po rodzicach, 
dziadkach czy innych przodkach oraz posiada własne 
cechy indywidualne. Są one wytworem swoistej gry 
wpływów czynników natury genetycznej i wpływu 
szeroko rozumianego środowiska, w tym wycho-
wania, które wspólnie wszystkie te cechy kształtu-
ją. Pojawienie się dodatkowego chromosomu pary
21 modyfi kuje naturalną grę zależności genów od 
środowiska i odwrotnie. Ta modyfi kacja sprawia, że 
obserwujemy niektóre cechy powtarzające się czę-
ściej w grupie osób z zD, które je wyróżniają spośród 
innych. Dodam ze słowo „zespół” z ang. syndrome, 
pochodzi z greckiego syndrom i oznacza współwystę-
powanie. Dzisiaj używanie go w genetyce klinicznej 
oznacza współwystępowanie podobnych objawów 
klinicznych morfologicznych i behawioralnych wywo-
łanych generalnie tą samą zmianą podłoża genetyczne-
go. Obecnie znanych jest kilkanaście tysięcy różnych 
zespołów „genetycznych” i coraz częściej można ich 
diagnozę kliniczną, podejmowaną na bazie dysmorfo-
logii, weryfi kować za pomocą odpowiednich testów 
genetycznych, molekularnych, metabolicznych [5].

Modyfi kujące działanie dodatkowego chromoso-
mu 21 wyraża się też odmiennym tempem rozwoju 
cech umysłowych i nabywaniem różnych umiejęt-
ności, których nie posiadają tak często osoby bez 
dodatkowego chromosomu. Do takich należą: wy-
soka inteligencja emocjonalna, pamięć fotografi czna 
czy upodobania do wykonywania powtarzalnych 
czynności, zwykle nużące osoby bez dodatkowego 
chromosomu. Warto o nich wiedzieć, a szczegól-
nie pamiętać w okresie podejmowania decyzji do-
tyczących wyboru zawodu tym osobom. Zdolność 
do otwartego wyrażania empatii i opiekuńczość 
tych osób nie jest wystarczająco wykorzystana spo-
łecznie. Zwracał na to uwagę już pan prof. Lejeune, 
przekazując nam w 1994 roku, na wspomnianym 
Międzynarodowym Kongresie Rodziny Warsza-
wie, historię usłyszaną od syna dr. Warkany, lekarza
z Austrii. Dotyczyła ona urodzenia dwójki dzieci, 
chłopca i dziewczynki, w miasteczku Braunau nad 
Inem, gdzie pracował dr Warkany. Niezwykła potem

żywotność chłopca kontrastowała z problema-
mi zdrowotnymi dziewczynki podczas jej rozwoju
i sposobami radzenia sobie z codziennością. Chło-
piec zrobił zawrotną karierę. Kiedy jednak matka 
dziewczynki po 30 latach zachorowała i leżała spa-
raliżowana, to ta słabowita dziewczynka z niepełno-
sprawnością spowodowaną zD opiekowała się nią, 
pielęgnowała i przynosiła ulgę matce przez 5 lat [6].

Dzisiaj mamy wiele samotnych osób, nie w pełni 
sprawnych seniorów wymagających opieki. Nie ma 
kto się nimi zajmować. Czy nie powinniśmy wyko-
rzystać całego pakietu niezwykłych umiejętności 
osób z zD, aby mogły nieść pomoc tym osobom? 
Czy nie powinniśmy o to zadbać dla naszego wspól-
nego dobra? Osoby z zD to nie są roślinki! One wiele 
potrafi ą, a my powinniśmy odkrywać te umiejętności 
oraz możliwości i je wydobywać przez odpowied-
nie postępowanie. Uprzedzenia zamykają tędrogę. 
Nieprawidłowe kształtowanie się więzi psychicznych
w rodzinie i w otoczeniu społecznym może prowa-
dzić do nieodwracalnych zmian wtórnych traktowa-
nych często mylnie jako wynik działania odmiennego 
wyposażenia genetycznego. Uprzedzenia prowadzą 
nawet do zabijania dzieci poprzez aborcję eugenicz-
ną po wykonaniu testu podczas diagnostyki prenatal-
nej. W 1994 roku na Międzynarodowym Kongresie 
Rodziny w Warszawie można było usłyszeć w tłuma-
czeniu takie słowa prof. J. Lejeune’a „Każde życie, na-
wet upośledzone w oczach świata, zasługuje na to, aby 
je przeżyć; (…) w oczach zranionego dziecka możemy 
odnaleźć wielką miłość, jeśli odważymy się je pokochać; 
(…) mimo choroby dziecko jest zdolne do miłości i czu-
łości i — dlaczegóż by nie!? — do odczuwania szczęścia” 
[6]. Stres odczuwany przez rodziców, gdy pada zło-
wrogie słowo „Down” jako diagnoza, rzutuje często 
na późniejszy rozwój umysłowy ich dziecka. Zamiast 
ludzkiej istoty widzi się — zespół Downa, zamiast 
uśmiechu i rączek wyciągniętych do mamy — dodat-
kowy chromosom, zamiast ojcowskiej dumy — łzy 
żony i matki... Jest diagnoza: zespół Downa. Jest jej 
weryfi kacja: trisomia 21 i co dalej? Jak my, lekarze, 
potraktujemy tę odmienność, jaki społeczny będzie 
odbiór odmiennych, jak będziemy mogli lub możemy 
pomóc i wspierać na różnych polach ludzkich relacji.

Wiele przykładów z życia osób ze zmianami wy-
woływanymi zaburzeniami genetycznymi podałam 
w swojej książce „Istnieć, żyć i być kochanym” [7]. 
W opowiadaniu „Poznałam Manuela” opisałam za-
chowanie urodzonego w 1991 roku w Niemczech 
chłopca, który wskutek obecności dodatkowego 
chromosomu 22 w układzie mozaikowym w jego 
kariotypie przeszedł poważne zabiegi chirurgiczne
z powodu złożonej wady serca i miał niezwykle
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ograniczoną zdolność mówienia. Zgodnie z mitem — 
kiedy dzieci nie mówią, to są nierozumne — trakto-
wano go jako chłopca z niepełnosprawnością intelek-
tualną. Po klasycznej „karierze upośledzonego” jego 
nauczycielka przypadkowo odkryła w 1999 roku, że 
Manuel potrafi  za pomocą komunikacji alternatywnej 
pisać, czytać i dzielić się tym z otoczeniem. Spotka-
łam go w Monachium, kiedy miał 9 lat. Rodzice Ma-
nuela przyjechali wówczas na konsultacje do mojej 
naukowej koleżanki, profesor Sabine Stengel-Rut-
kowski, u której się wówczas zatrzymałam. Rodzi-
ce w mojej obecności rozmawiali z nią po niemiec-
ku w zasadzie w niedostępnym mi języku. Czułam 
się równie niepełnosprawna, jak oceniłam Manuela,
i opisałam to w swoim opowiadaniu. Zmieniłam zda-
nie, gdy zobaczyłam jego reakcje na wspaniały widok 
pałacu Nymphenburg podczas naszego spaceru po 
parku otaczającym ten pałac. Dodam, że tam miesz-
kała niegdyś piękna Teresa Kunegunda Sobieska, pol-
ska królewna i córka króla Jana III Sobieskiego wyda-
na tutaj za mąż, za bawarskiego księcia Witellsbacha. 
W chwili, gdy ujrzeliśmy ten pałac, to usłyszałam wy-
dobywające się z ust Manuela pełne zachwytu słowo 
Schön! [= piękny]”. Nie mogłam uwierzyć swoim 
oczom i uszom. Mama Manuela potwierdziła to, po-
rozumiewając się z nim przy mnie za pomocą tablicy 
do porozumienia się alternatywnego, wystukując py-
tanie do niego i uzyskując wystukaną przez Manuela 
odpowiedź: „tak powiedziałem Schon”. Potem po-
znałam niesamowitą historię Manuela, z którą można 
też zapoznać się na jego stronie internetowej w języ-
ku niemieckim http://www.kondert.net/. O niezwy-
kłej inteligencji tego niemówiącego chłopca może też 
świadczyć zawarta tam jego mailowa koresponden-
cja. Do mojej koleżanki prof. Sabine Stengel-Rutkow-
ski, organizującej konferencję w 2001 roku na temat 
możliwości wspomagania rozwoju dzieci z zespoła-
mi genetycznymi poprzez poznawanie ich zdolności 
i umiejętności wykorzystując badania według teorii 
Marii Montessori, niemówiący Manuel potrafi ł napi-
sać między innymi w następujący sposób: „Kochana 
Współbojowniczko, Chromosomy są genami, któ-
re bez ludzi znajdują przeszkody. Bez upośledze-
nia nie powstanie żadna muzyka, ponieważ żad-
na muzyka nie składa się wyłącznie z dźwięcznej 
poezji, lecz z wielu szczegółów, takich jak tony
z upośledzonymi dźwiękami i niedojrzałe muzycz-
ne poruszanie się. Życzę sobie serdecznych współ-
bojowników fundamentalnej wiedzy. Kochani słu-
chacze, proszę, wykorzystajcie tę sztukę wspólnej 
walki, samo przyglądanie się nie jest sztuką, lecz 
głupotą”. Pani profesor, odczytując nam ten list, 
wyraziła jednocześnie życzenie: „Podążajmy za tym

wezwaniem i wykorzystujmy sztukę wspólnej walki, 
aby geny w ludziach nie stawiały przeszkód!”. Tek-
sty te z niemieckiego przetłumaczyła mi moja dawna 
studentka, dziś pani dr Magda Rubczewska, pracują-
ca teraz w Monachium.

Specjaliści z genetyki człowieka, znając różne 
umiejętności u osób ze zmianami genetycznymi, po-
dobnie jak te wykryte u Manuela, mają moralny dziś 
obowiązek ostrzegać przed ograniczaniem życio-
wych możliwości takich osób przez nową eugenikę. 
W czasach, w których żyjemy, istnieje możliwość, 
wręcz konieczność naszej transformacji społecznej 
wobec zdobyczy wiedzy i poznawania możliwości 
rozwojowych dzieci z zaburzeniami genetycznymi. 
Chodzi o to, aby w związku ze wzrastającą akcepta-
cją diagnostyki prenatalnej, odpowiedzieć całkowitą 
zmianą społecznego odbioru osób ze zmianami ge-
netycznymi i nie akceptować zabijania bezbronnych 
przed urodzeniem w imię hitlerowsko-stalinowskiej 
eugeniki. Akceptacja odmienności gwarantuje prawo 
przynależności wszystkich ludzi do społeczeństwa, 
które powinno zapewnić rozwój indywidualnego po-
tencjału obecnego u każdego człowieka bez tworze-
nia zewnętrznych ograniczeń na skutek uprzedzeń. 
Umożliwi to każdemu, niezależnie od rozpoznania 
schorzenia genetycznego, daleko idącą perspektywę 
dorastania i pełnienia ról społecznych w sprawiedli-
wym społeczeństwie. Taka otwarta postawa wobec 
odmienności genetycznej umożliwi odpowiedzial-
nym rodzinom stykającym się z niepomyślną diagno-
zą podczas ciąży na świadome decyzje w kierunku 
zaakceptowania swoich dzieci, mimo stwierdzonej 
prenatalnie zmiany genetycznej i przyjęcia swego 
dziecka do siebie po niepomyślnej diagnozie.

Przykładem takiej pozytywnej postawy rodzi-
ny wobec dziecka z licznymi wadami wrodzony-
mi jest moje opowiadanie „Mimo wszystko to jest 
moje dziecko”, gdzie przedstawiam losy pewnej 
dziewczynki, której historia zaprzecza wszelkim 
niepomyślnym prognozom, jakie jej stawiano. Mia-
ła szczęście, bo najważniejsze osoby jej życia były 
przy niej, w rodzinie, pomimo okrutnej propozycji 
podanej matce przez neonatologa po jej urodzeniu. 
„Z tego dziecka nic nie będzie — należy je oddać do 
ośrodka pomocy społecznej!” Dzięki otaczającej ją 
miłości i odważnej postawie jej rodziców walczących 
w każdej fazie jej rozwoju o pomoc dla niej w reali-
zacji potrzeb medycznych i stymulacji rozwojowych, 
dziewczynka z niepomyślną prognozą upośledzenia 
umysłowego jest dziś wspaniałą, uśmiechniętą i mą-
drą kobietą z dyplomem ukończenia uczelni wyższej 
w kieszeni oraz naukowym tytułem magistra. Jest 
niestrudzoną bojowniczką o prawa i godność osób 
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z zaburzeniami genetycznymi. Służy im radą i pomo-
cą, tam, gdzie to jest możliwe.

Podobnych przykładów jest znacznie więcej. Ele-
ment niepewności, co do prawidłowości rozpoznania 
klinicznego wobec braku w danym czasie możliwości 
weryfi kacji rozpoznania testem genetycznym oka-
zywał się czasem pomocny w budowaniu dobrych

relacji rodzinnych, co również świadczy o tym, że na-
sze uprzedzenia po otrzymaniu diagnozy nie są budu-
jące. Osoby z niepełnosprawnością chcą istnieć, żyć 
i być kochane, a także same potrafi ą kochać i mogą 
być przydatne społecznie. I czego chcieć więcej?

Pi śmiennictwo dostępne w redakcji Naszej Gazety

Pomoc osobom uzależnionym
poprzez dialog motywujący do zmian.

Transteoretyczny model zmiany
mgr Małgorzata Glanc

certyfi kowany specjalista psychoterapii uzależnień,
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie

„Nie możemy kierować niczyim życiem. Ludzie i tak w końcu robią to, co chcą zrobić.
Czują się tak, jak chcą się czuć, myślą to, co chcą myśleć, robią to, co — ich zdaniem

muszą robić i zmieniają się tylko wtedy, kiedy są gotowi się zmienić.”
Melody Beattie

Myślę, że wiele osób ma takie doświadczenie, że 
próbowało komuś pomóc, kto uwikłał się w jakieś 
szkodliwe dla siebie zachowanie. Mógł to być tok-
syczny związek, nadużywanie alkoholu czy zażywanie 
narkotyków, hazard albo spirala długów. Typowe było, 
że wraz z upływem czasu widać było, że ta osoba ma 
się coraz gorzej, doświadcza różnych strat z powodu 
swojego zachowania, a mimo to nie podejmuje zmia-
ny. Wtedy najczęściej podejmowane są rozmowy, 
których celem jest nakłonienie danej osoby do zmiany 
szkodliwego zachowania. Nie rzadko okazuje się, że 
osoba, o którą się martwimy, twierdzi że nie ma pro-
blemu, lub przekonuje nas, że problem wcale nie jest 
taki duży, jak nam się wydaje. Tak zdarza się w kon-
takcie z naszymi znajomymi, w pomaganiu osobom 
uzależnionym, czasem także ich rodzinom. Tak jest
w pomaganiu ludziom, doświadczającym trudnych ży-
ciowych sytuacji, w ramach interwencji kryzysowej, 
czy w obszarach pomocy społecznej. Przytaczanie lo-
gicznych argumentów na rzecz zmiany, przekonywa-
nie, tłumaczenie, pokazywanie strat wynikających ze 
szkodliwego zachowania, często nie tylko nie pomaga,

ale jeszcze rodzi opór i zamknięcie u osoby, której 
próbujemy pomóc. Czasem ludzie oczekują pomocy, 
ale nie w tym, co stanowi źródło problemu, na przy-
kład osoba uzależniona od alkoholu, czy narkotyków, 
prosi o pieniądze, a nie o pomoc w leczeniu swojej 
choroby. Kobieta doświadczająca przemocy domo-
wej prosi o pomoc w znalezieniu pracy dla męża, bo 
mówi, że ta jego agresja jest dlatego, że nie ma on 
dobrej pracy.

Wtedy spontanicznie, rodzi się pytanie: Co 
mogę zrobić, żeby on/ona chcieli sobie pomóc, 
zobaczyli problem i podjęli zmianę zachowa-
nia, które im szkodzi? 

W tym, co piszę, w dużej mierze opieram się 
na publikacji Jadwigi Fudały „Motywowanie do zmia-
ny zachowań — poradnik dla osób pomagających”,
z 2015 roku, która jest praktycznym przewodnikiem 
w mojej pracy. 

Na początku warto zauważyć, że zarówno my 
sami, jak i inni ludzie, zmieniamy własne postę-
powanie dopiero wtedy, gdy do tego dojrzejemy
i jesteśmy gotowi na zmianę. Poza tym, zmiana jest 
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procesem i najczęściej trwa w czasie. To, co może-
my zrobić, by zwiększyć u kogoś szanse na zmianę, 
to podjąć działania, które pomogą mu stać się go-
towym do zmiany. Liczne badania naukowe prze-
prowadzone w ostatnich latach, potwierdziły w tym 
względzie skuteczność transteoretycznego modelu 
zmiany autorstwa psychologów Jamesa Prochaski, 
Johna Norcrossa i Carlo DiClemente [1]. Model 
ten opisuje co, kiedy i jak należy mówić, by wspie-
rać zmianę u osób, którym chcemy pomóc. Autorzy 
tego modelu stworzyli go, analizując losy kilku tysię-
cy osób, które usiłowały zmienić swoje destrukcyjne 
zachowania. „Odkryli, że każda zmiana, niezależnie 
czego dotyczy, podlega takim samym prawidłowo-
ściom. Stanowi cykl składający się z pięciu, czasem 
sześciu stadiów, a kluczem do sukcesu jest dobre 
zdiagnozowanie, w którym stadium zmiany aktu-
alnie znajduje się człowiek i dostosowanie do tego 
stadium właściwych procesów, czyli celowych stra-
tegii działania, które obejmują między innymi okre-
ślone sposoby i tematy rozmowy. Chodzi o to, aby 
robić właściwe rzeczy we właściwym czasie (...)”[2].
W transteoretycznym modelu zmiany mówimy
o procesach, stadiach i poziomach zmiany. Biorąc 
pod uwagę specyfi kę pomagania w ramach telefonu 
zaufania, szczególnie pomocne wydaje mi się sku-
pienie się na dwóch początkowych stadiach zmiany 
i opisanie sposobów rozmowy, które można wyko-
rzystać w pomaganiu tym, którzy dzwonią. Stadia 
cyklu zmiany opisują ludzi na różnych poziomach 
gotowości do zmiany, począwszy od momentu, gdy 
nie mają oni świadomości problemu, a w związku
z tym nie widzą potrzeby zmiany, aż po czas, w któ-
rym poradzili sobie z problemem i utrwalili nowe 
zachowania. Wyróżniamy następujące po sobie i za-
sadniczo różniące się od siebie stadia zmiany:

 — stadium prekontemplacji (nieświadomości),
 — stadium kontemplacji (ambiwalencji),
 — stadium przygotowania,
 — stadium działania,
 — stadium podtrzymania,
 — stadium rozwiązania.

Zadaniem osoby pomagającej w zmianie jest naj-
pierw rozpoznanie, w jakim stadium zmiany znajdu-
je się konkretny człowiek, a następnie zastosowanie 
odpowiednich narzędzi, charakterystycznych dla 
danego stadium, by skutecznie pogłębić jego moty-
wacje i pomóc mu przejść do następnego stadium 
zmiany.

W stadium prekontemplacji osoba nie widzi 
problemu, może też ujawniać opór przed dostrzeże-
niem właściwego problemu, opór przed zmianą, na 
przykład dzwoniąc ujawnia złość na bliskich, którzy

w jego mniemaniu wmawiają mu problem. Wymu-
szają zmianę, której potrzeby on nie widzi. Typowe 
wypowiedzi osób w tym stadium to:

 — Nie z tym mam problem. Inni się mnie czepiają.
 — Potrafi ę „to” kontrolować (picie, zażywanie narko-

tyków, leki, hazard, ryzykowne zachowania, agre-
sję, chorobę). Jestem dorosły i wiem, co robię. 

 — Nie jest tak źle, jak by się mogło wydawać. Inni 
mają gorzej. Przecież nie robię tak jak…

 — Nikt mnie nie rozumie. To przecież moje życie.
Typowy sposób obrony dla osób w tym stadium 

to: zaprzeczanie problemowi, faktom, które o tym 
mówią, minimalizowanie skutków, konsekwencji, 
racjonalizowanie, obwinianie innych i sytuacji, ma-
rzeniowe planowanie. Czasem ludzie są tak uwikłani 
w różne destrukcyjne zachowania, że uznają swoją 
sytuacje za beznadziejną, co pozwala im zwalniać się 
z odpowiedzialności za własne życie i usprawiedli-
wia niepodejmowanie prób zmiany (taki już jestem, 
takie jest życie, nic na to nie poradzę). W tym sta-
dium celem osoby pomagającej jest wzbudzenie
w konkretnym człowieku wątpliwości, „co do 
tego, czy zachowanie uważane przez niego dotych-
czas za nieszkodliwe, rzeczywiście nie powoduje żad-
nych negatywnych konsekwencji oraz wzniecenie 
ciekawości, a może nawet chęci rozważenia korzyści 
płynących z ewentualnej zmiany postępowania” [3]. 
Pomocne mogą być pytania otwarte, dające człowie-
kowi możliwość poszerzenia świadomości problemu:

 — Co najlepszego jest w Pana piciu, a co najgorszego?
 — Z tego, co Pani mówi, wynika, że picie alkoholu 

wieczorem jest dla Pani korzystne. Lubi Pani re-
laksować się w ten sposób. Czy zauważa też Pani 
jakieś negatywne konsekwencje picia?

 — Proszę wyobrazić sobie, że minęło 5 lat i nadal gra 
Pan na automatach. Co najgorszego może wynik-
nąć z tego dla Pana i dla Pana bliskich? 

 — Proszę wyobrazić sobie, że minęły 3 lata, znalazł 
Pan stałą pracę i przestał zupełnie korzystać z po-
mocy społecznej. Co najlepszego mogłoby z tego 
dla Pana wyniknąć? Jak Pan by się wtedy czuł? Jak 
czułaby się Pana rodzina?
Pomocne może się okazać udzielenie informa-

cji osobie dzwoniącej o tym, w jaki sposób samemu 
może sprawdzić, czy problem jej dotyczy. W kon-
tekście uzależnień od substancji (alkohol, narkotyki, 
leki) czy uzależnienia od zachowań (hazard, zakupy, 
gry komputerowe), w doświadczeniach zaburzeń 
jedzenia, przemocy domowej, są dostępne w Inter-
necie bezpłatne kwestionariusze, testy do autodia-
gnozy danego problemu. Osoba anonimowo może 
sprawdzić, na ile problem jej dotyczy, a dodatkowo 
na stronach znajdują się pomocne artykuły, adresy
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i kontakty, gdzie można znaleźć profesjonalną po-
moc. Użyteczne okazuje się też zachęcenie do 
obejrzenia konkretnego fi lmu, który pokazuje dany 
problem. Udzielenie informacji o ludziach, którzy 
zmagali się z podobnymi wątpliwościami, trudno-
ściami, co osoba dzwoniąca, i poradzili sobie. Po-
mocne może być powiedzenie wprost:

 — Osobom w Pani sytuacji często pomaga rozmo-
wa z terapeutą. Myślała Pani może o tym?
Ważna jest wspierająca relacja, okazywanie em-

patii i wzmacnianie autonomii drugiego człowieka. 
To zapewnia klimat bezpieczeństwa i akceptacji, by 
dzwoniąca osoba sama chciała rozmawiać o sobie, 
swoich wątpliwościach, swoim zachowaniu. Stwo-
rzenie przestrzeni do tego, by mogła zrobić refl ek-
sję, przyglądając się swojemu sposobowi myślenia, 
swoim wartościom, celom życiowym, by mogła wy-
razić przeżywane emocje. Wspierające zmianę jest 
ujawnienie przez dzwoniącego emocji takich jak: 
niepokój, dyskomfort, poczucie winy, lęk, niesmak, 
związane z uświadomieniem sobie rozbieżności 
między obecnym funkcjonowaniem a istotnymi dla 
niego wartościami, celami i zasadami [4].

Co nie pomaga? Nie pomagamy ludziom
w zmianie, gdy są na tym etapie, gdy nadajemy im 
etykiety, nazywamy ich alkoholikami, sprawcami 
przemocy, ofi arami, osobami współuzależnionymi 
itp. To rodzi w ludziach opór i sprawia, że zaczy-
nają mnożyć argumenty przeciwko zmianie. Nie 
ma również sensu udzielanie szczegółowych infor-
macji dotyczących rozwiązania problemu, którego 
dany człowiek nie widzi. Nie pomagamy, kiedy ma-
jąc nawet najlepsze intencje, próbujemy przekonać 
drugą osobę, że zmiana jest konieczna i w tym celu 
udzielamy rad, tłumaczymy, wyjaśniamy, pokazuje-
my straty wynikające z destrukcyjnego zachowania. 
„Nie warto tego robić, bowiem nasilone orędow-
nictwo na rzecz zmiany wzmacnia opór u drugiego 
człowieka, a jeśli nawet w wyniku presji podejmie on 
działania— zmiana zachowania jest nietrwała” [5]. 

Człowiek przechodzi z etapu prekontemplacji 
do kontemplacji w momencie pojawienia się wątpli-
wości w związku ze swoim postępowaniem, docho-
dzi do tego przez życzliwą rozmowę i doświadcze-
nie nasilającego się kryzysu, który jest konsekwencją 
szkodliwych zachowań. Gdy kryzys się pogłębia, 
człowiekowi jest coraz trudniej znajdować uspra-
wiedliwienia dla swojego zachowania i zaczyna roz-
ważać zmianę.

W stadium kontemplacji (rozważania) osoba 
widzi, że ma problem, uznaje go, rozważa koniecz-
ność zmiany, szuka informacji o problemie i o spo-
sobach jego rozwiązania. Nie jest jednak gotowa do 

podjęcia konkretnych działań na rzecz zmiany. „Do-
świadcza ambiwalencji: chce zmiany i jednocześnie 
kontynuacji swojego zachowania. Typowe wypowie-
dzi ludzi w tym stadium to:

 — Wiem, że powinienem rzucić palenie marihuany, bo 
palę coraz więcej i zawalam różne rzeczy, ale teraz 
mam taki stresujący okres w pracy, a i w domu peł-
no problemów.

 — Czasami piję za dużo, upijam się i kłócę się z żoną, 
ale lubię moich kolegów, z którymi się spotykam,
a oni wszyscy dużo piją.

 — Lekarz ostrzegał mnie, że leków nasennych nie po-
winnam brać dłużej niż dwa tygodnie, ale bez nich 
nie zasnę. Jak mogę chodzić do pracy i pracować po 
kilku nieprzespanych nocach?

 — Coraz częściej myślę o tym, by odejść od partnera, 
bo ta przemoc się nie skończy, ale on nas utrzymu-
je, a ja sama z dziećmi sobie nie poradzę.

 — Ilość czasu przeznaczanego na granie mnie prze-
raża, ale jeszcze bardziej przerażają mnie długi, 
które muszę oddać” [6]. 
Warto pamiętać, że bez względu na to, jak nie-

racjonalne wydaje nam się czyjeś szkodliwe zacho-
wanie, to ten, kto je podejmuje, robi to dlatego, że 
ma z tego określone korzyści, nawet jeśli nie potrafi  
ich nazwać. Na przykład ludzie nie nadużywają al-
koholu i nie zażywają narkotyków, bo są głupi, ale 
dlatego, że pijąc i zażywając zaspokajają w ten spo-
sób jakąś ważną dla siebie potrzebę. Dane zachowa-
nie w czymś pomaga. Na początku rozwoju wszel-
kich uzależnień, ludzie doświadczają dużo korzyści 
z określonego zachowania: łatwość nawiązywania 
kontaktów z innymi, przynależność do określo-
nej grupy, silna przyjemność, euforia, rozluźnienie, 
więcej energii, doświadczenie ulgi, zapomnienie
o problemach, wygrywanie, a straty są stosunkowo 
nieduże. Trzeba też zaznaczyć, że prawie każdy, kto 
zaczyna eksperymentować ze szkodliwymi zacho-
waniami, mówi sobie, że będzie to robił tylko przez 
jakiś czas, okazyjnie i nie straci nad tym kontroli.
W stadium kontemplacji w ludziach toczy się specy-
fi czna walka ze sprzecznymi pragnieniami, dążenia-
mi. Z jednej strony widzą korzyści z dotychczasowe-
go zachowania i chcieliby go kontynuować, a drugiej 
strony dostrzegają również starty i chcą zmiany. 
Samo myślenie o zmianie może rodzić sprzeczne 
uczucia: nadzieję, ulgę, ale też lęk i niepokój przed 
trudnościami i niepowodzeniem. Zmiany, zarówno 
pozytywne, jak i negatywne, w naszym życiu wiążą 
się ze stresem. Nie rzadko ludzie na tym etapie sły-
sząc o tym, co się zaleca, by rozwiązać problem, nie 
potrafi ą się na to zgodzić i gorączkowo poszukują 
trzeciego wyjścia, co przejawia się w wypowiedziach:
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 — Wiem, że innym się to nie udało, ale ze mną bę-
dzie inaczej.

 — Ja już dużo rozumiem i będę się ograniczać.
 — Jak będę miał silną wolę, to zapanuję nad tym. 
 — Przecież są dni, kiedy potrafi ę to kontrolować. 

Sprzeczność jest czymś normalnym w każdym 
procesie zmiany. Niebezpieczna staje się wówczas, 
gdy przedłuża się w czasie i prowadzi do tego, że 
człowiek nie podejmuje żadnej decyzji i działań. To 
tak jakby jeździć samochodem w kółko po rondzie 
i nie móc się zdecydować na żaden zjazd, na żadną 
drogę i w konsekwencji nie dojeżdżać nigdzie. 

Jak odbywa się przejście ze stadium kontempla-
cji do stadium działania? 

„Przejście do następnego stadium stanie się moż-
liwe, gdy dana osoba stanie się gotowa do podjęcia 
zobowiązania o zmianie. Będzie to realne, kiedy
w bilansie wszystkich argumentów za i przeciw zmia-
nie, ważniejsze okażą się negatywne konsekwencje 
jej zachowania niż zyski, jakie ono daje, zaś perspek-
tywa oczekiwanych korzyści ze zmiany przeważy lęk 
przed działaniem. Ludzie rzadko podejmują zobo-
wiązanie do zmiany i zaczynają ją wdrażać pod wpły-
wem obiektywnych, najbardziej nawet słusznych 
racji” [7]. Dlatego tym, co pomaga, jest tworzenie 
przestrzeni do tego, by człowiek mógł doświadczyć 
dysonansów motywacyjnych. Abraham Lincoln ujął 
to w taki sposób, że dyscyplina to wybór pomiędzy 
tym, czego chcesz, a tym, czego chcesz najbardziej. 
„Potrzeba zmiany nasila się wtedy, gdy dana osoba 
uświadamia sobie, że jej zachowanie stoi w rażącej 
sprzeczności z jej wartościami, celami, pragnienia-
mi” [8]. Wynika z tego konieczność poznania układu 
odniesienia, wartości, celów, potrzeb osoby, której 
chcemy pomóc. Błędem jest zakładanie z góry, że ten, 
kto dzwoni, uznaje najprawdopodobniej uniwersalne 
wartości, takie jak: zdrowie, szacunek innych ludzi, 
odpowiedzialność, macierzyństwo, i dlatego do nich 
możemy się odwołać. Poznanie charakterystycznych 
dla danej osoby wartości, odniesień, pomoże nam ją 
zrozumieć i będziemy wiedzieli, jak konkretnie mo-
żemy ją motywować do zmiany. Umiejętności ważne 
na tym etapie to: pełne szacunku słuchanie drugiego, 
odzwierciedlanie, podsumowywanie wypowiedzi, 
tworzenie sytuacji do autokonfrontacji. Pomocne 
mogą być pytania:

 — Słyszę, że dobro rodziny jest dla Pana najważniej-
sze, jednak grając na automatach zadłużył się Pan, 
co spowodowało poważne problemy fi nansowe dla 
Pana żony i dzieci. Co Pan o tym myśli?

 — Co jest dla Pani najważniejsze w życiu, co się dla 
Pani liczy? Zastanawiam się, jak ma się Pani picie 
alkoholu do tych celów (wartości, pragnień)?

 — Mówi Pan, że praca jest dla Pana bardzo ważna. 
Opowiedział mi Pan o swoich osiągnięciach. Co
w pracy ma dla Pana największe znaczenie? Jak 
dziś realizuje pan tę wartość? Jak było dawnej?

 — Jakie życie chciałaby Pani wieść za kilka lat?
 — Myśli Pan o tym, by przestać zażywać narkotyki, 
żeby nie stracić rodziny. Jak zażywanie narkotyków 
wpływa na to, jakim jest Pan teraz mężem, ojcem? 
Na tym etapie pomocna jest rozmowa na temat 

zysków i strat płynących z problemowego zachowa-
nia oraz zysków i start z podjęcia zmiany. Błędem 
jest, gdy prowadząc rozmowę, koncentrujemy się 
zwłaszcza na negatywnych konsekwencjach danego 
zachowania, gdyż najprawdopodobniej rozmówca 
zacznie wtedy podawać argumenty przeciw zmia-
nie. Chodzi o to, by dać drugiemu człowiekowi 
przestrzeń, w której może sam zrobić refl eksję, za-
stanowić się nad tym, co będzie dla niego najbardziej 
korzystne. Najlepiej jest, gdy w czasie rozmowy sam 
wypowiada własne argumenty na rzecz zmiany:

 — Mówił Pan, że lubi poranne spacery z psem. Jak 
branie leków nasennych wpływa na Pana poranne 
spacery?

 — Lubi Pani swoją pracę i kontakty z ludźmi w pracy. 
Jak nieprzespane noce, spędzone na piciu alkoholu, 
wpływają na Pani wygląd, pewność siebie i samo-
poczucie?

 — Powiedział Pan, że zależy Panu na dobrej relacji
z żoną, a ona oczekuje, że przestanie Pan grać 
na automatach. To spowodowało, że rozważa Pan 
zmianę dotychczasowych zachowań. 
Dla wielu osób, by podjęli konkretne działania, 

kluczowa okazuje się pomoc w budowaniu listy 
korzyści, jakich mogą doświadczyć, gdy podejmą 
zmianę. Potrzebują zobaczyć, że naprawdę warto. 
Pytania, które mogą być pomocne w tym obszarze 
to: „Co najlepszego może się stać, gdy...?, Jak będzie 
się Pani czuła fi zycznie i psychicznie, kiedy przestanie 
Pani…?, Jak zareagowaliby Pana bliscy, gdyby...?, Proszę, 
sobie wyobrazić, że Pani problem z... został rozwiązany. 
Jakby wyglądało wtedy Pani życie? Co by się zmieniło?”.

Jadwiga Fudała w swojej publikacji przypomi-
na jeszcze jedną ważną kwestię: „Osoby uwikłane
w zachowania destrukcyjne często źle o sobie my-
ślą. Są też krytykowane przez otoczenie za to, co 
robią (zachowania), i za to, czego nie robią (brak 
poprawy). Przedłużający się stan ambiwalencji może 
również budować negatywne przekonania na swój 
temat, osłabiać wiarę w siebie i własną skuteczność” 
[9]. Dlatego ważne jest, by na tyle, na ile jest to moż-
liwe, wzmacniać poczucie samoskuteczności osób, 
którym chcemy pomóc. Robimy to, gdy zauważamy 
nawet drobne sukcesy, podkreślamy dotychczaso-
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we osiągnięcia danej osoby, zwracamy jej uwagę na 
to, z czym sobie już w życiu poradziła, na problemy, 
które rozwiązała, przeciwności, które pokonała. 

Moi pacjenci bardzo lubią sentencję Carla Bar-
da, którą posługuję się w swojej pracy, jako psycho-
terapeuta uzależnień: „Choć nikt nie może cofnąć 
się w czasie i zmienić początku na zupełnie inny, to 
każdy może zacząć dziś i stworzyć całkiem nowe 
zakończenie.” Cieszę się, że mogę wspierać ludzi 
w tworzeniu przez nich całkiem nowych i pięknych 
zakończeń i ciągle się uczę, jak mogę robić to lepiej. 

[1] Prochaska J.O., Norcross J.C., Systemy psychotera-
peutyczne. Analiza transteoretyczna, Warszawa 2006.
[2] [3] [4] [5] [6] [7] Fudała J., Motywowanie do 
zmiany zachowań—poradnik dla osób pomagają-
cych, Warszawa 2015.
[8] Miller W.R.,Rollnick S., Dialog motywujący. Jak 
pomóc ludziom w zmianie, Kraków 2014.
[9] Fudała J., Motywowanie do zmiany zachowań
— poradnik dla osób pomagających, Warszawa 2015.

Apel matki samobójczyni do rodziców
Z Internetowego Telefonu Zaufania

Poniżej przekazuję wyznanie Matki napisane po 
samobójczej śmierci Córki, z którą korespondowa-
łam w ramach Internetowego Telefonu Zaufania i która 
była mi bardzo bliska.

Umierając po podcięciu sobie żył — pisała list do 
mnie, prosząc o przesłanie go na podany mój mailowy 
adres. Jednocześnie zostawiła dla mnie wiele swoich 
przemyśleń i opisów przeżywanych trudnych sytuacji 
czy problemów, co też przesłała mi Jej Matka, z którą 
dzięki temu nawiązałam kontakt.

Był to kontakt nie tylko nietypowy, ale i bardzo 
trudny, gdyż prawie codziennie w otrzymywanych ma-
ilach czytałam o tym, że to ja, a nie ona, byłam praw-
dziwą (chociaż wirtualną) matką formalnie Jej Córki.

Znałam olbrzymi głód ciepła, zrozumienia i miłości, 
który przeżywała nieżyjąca już Weronka. Bardzo silnie 
emocjonalnie zareagowała na moje „przytulam Cię 
mocno”, którym zakończyłam któregoś do Niej maila.

Po Jej samobójczej śmierci Matka uświadomiła 
sobie, jak bardzo mało wiedziała o przeżyciach swojej 
Córki i jak mało okazywała Jej nie tylko czułości i zrozu-
mienia, ale nawet zwykłego codziennego zainteresowa-
nia. Towarzyszyła temu też świadomość, że nic nie da 
się zmienić i naprawić, bo Werki już nie ma. 

Próbowałam namówić Ją do zamiany swojego żalu 
w jakieś dobro, które swoiście mogłoby Ją przybliżyć do 
nieżyjącej bardzo wrażliwej i głęboko wierzącej Córki. 
Okazało się jednak, że to jeszcze „nie ten czas”, że ból 
jest zbyt duży i zbyt obezwładniający. 

Udało mi się jednak zachęcić Ją do podzielenia się 
swoimi przeżyciami i ogromnymi wyrzutami sumienia 

z innymi matkami i przekazać Jej nadzieję, że w ten 
sposób pomoże zarówno sobie, jak i niektórym matkom 
(czy rodzicom) korzystającym z Telefonu Zaufania.

Z maili otrzymywanych w ramach Internetowego 
Telefonu Zaufania wiem, jak wielu młodych ludzi cierpi 
z powodu niedosytu rodzicielskiego zrozumienia i miło-
ści, i bardzo liczę na to, że dyżurni telefonów zaufania 
dzięki temu wyznaniu umieszczonemu w Naszej Ga-
zecie, uświadomią to niektórym dzwoniącym do nich 
rodzicom skarżącym się na swoje dzieci.

My w Internetowym TZ niestety raczej nie mamy 
kontaktu z rodzicami — do nas „wypłakują się” wy-
łącznie dzieci.

Barbara Skurzyńska

To moje pisanie jest z jednej strony wyznaniem, 
a z drugiej apelem, — APELEM, DO WSZYSTKICH 
MATEK.

Sama nią jestem, a właściwie chyba nią byłam, 
ale niestety tylko z nazwy.

26 marca br. moja 19-letnia Córka popełniła 
samobójstwo. Miała wszystko z wyjątkiem miłości, 
czego jako matka nie dostrzegłam. Nie okazywałam 
Jej czułości, nie przytulałam, nie interesowałam się jej 
życiem, nie byłam z Niej dumna. Nie miałam dla Niej 
czasu, gdy próbowała ze mną rozmawiać, co zdarza-
ło się bardzo rzadko, bo nie widziała z mojej strony 
żadnego zainteresowania swoimi problemami.

Mój mąż jest alkoholikiem, który po śmierci 
Córki podjął terapię w zakładzie zamkniętym.
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Gdy pił, był bardzo wulgarny i agresywny zarów-
no w stosunku do mnie, jak i do mojej Córki.

Ja zazwyczaj uciekałam do pracy, a Córka zosta-
wała z mężem i nie zastanawiałam się, jakie to może 
być dla niej trudne, a nawet niebezpieczne. 

Bił nas nie tylko czynem, ale i słowem. Moja Cór-
ka tego nie wytrzymała i gdy któregoś dnia została
z mężem sama, pocięła się do tego stopnia, że gdy Ją 
rano znalazłam, zobaczyłam tylko ogrom krwi. Nie 
potrafi ę opisać tego, co wtedy czułam i myślałam. 
Gdy w jakimś małym procencie do mnie dotarło, co 
się stało, byłam w stanie tylko wezwać karetkę po-
gotowia. Czułam się wtedy jak sparaliżowana.

Znalazłam przy Niej zakrwawiony list, który na-
pisała już w trakcie umierania do Anonimowej Przy-
jaciółki z Internetowego Telefonu Zaufania, z którą 
korespondowała, a od której otrzymywała więcej 
czułości i zrozumienia niż ode mnie i która była 
dla Niej bardziej prawdziwą (choć tylko wirtualną) 
mamą niż ja. 

Niczego nie rozumiałam, ale miałam na tyle doj-
rzałą córkę, że w różnych swoich innych listach czy 
notatkach, które miesiące wstecz pisała, wyjaśniła 
mi, dlaczego doszło do takiej tragedii. 

Ile ja bym dała teraz za chwilę rozmowy z moją 
Córeczką, ile miałabym do Niej pytań i jak bardzo 
chciałabym spełnić Jej pragnienie, które wyjawiła
w liście do mnie: „Żebyś mnie mamo przytuliła”. 

Ja Ją tyle lat nie przytulałam, a Ona pragnęła tak 
niewiele. Nigdy nie wymagała ode mnie kieszonko-
wego, nie chciała go. W szkole zawsze była wzo-
rową uczennicą, a ja tego wtedy nie tylko nie do-
ceniałam, ale nawet nie dostrzegałam, bo ciągle nie 
miałam czasu. Wolałam iść do pracy niż być w domu 
z mężem, który pił, i zapominałam, że mam dziecko, 
które z nim zostaje.

Moja córka pisze w jednym ze swoich listów 
„Mogę jeść chleb z samym serem w zamian za odro-
binę miłości”. Nie czuła się kochana, cierpiała głód, 
głód miłości, głód zainteresowania i zrozumienia. 

Jednak głównym powodem Jej decyzji skończenia 
swojego życia był gwałt dokonany na Niej przez pi-
janego ojca. Nie mogła sobie z tym poradzić i nawet 
nie potrafi ła o tym napisać Anonimowej Przyjaciółce, 
której tylko napisała rozpaczliwe „zabierz mnie stąd”.

A ja niczego nie podejrzewałam, nie zauważy-
łam, jak bardzo cierpi, nie wyczułam, że bardzo Jej 
była potrzebna rozmowa ze mną, bo nie potrafi ła
z tym normalnie funkcjonować. Nigdy nikomu o tym 

nie powiedziała, pisała tylko o tym w swoich listach, 
które po Niej pozostały, a do adresatów dotarły do-
piero po Jej śmierci. 

To, co teraz przeżywam po Jej odejściu, to naj-
większy ból, jaki sobie mogłam kiedykolwiek wy-
obrazić. Rozrywa mi serce i uniemożliwia normal-
ne funkcjonowanie. Gdy jestem na cmentarzu, to 
niemal chcę wyjąć ciało mojej córki z Jej grobu, aby 
teraz Ją przytulić, ale na to już za późno. Na pewno 
jest wiele takich dzieci, które cierpią taki głód miło-
ści, zrozumienia czy chociaż zainteresowania. 

Jej śmierć mnie także bardzo zmieniła i otworzy-
ła oczy, Kogo miałam i Kogo tak bardzo nie docenia-
łam i Kogo zbyt mało kochałam,

Bardzo chciałabym teraz mojej Córeczce po-
wiedzieć: Córeczko dziękuję, że byłaś tak wspa-
niałym dzieckiem. Przepraszam, że nie miałam dla 
Ciebie tyle czasu, ile potrzebowałaś, wybacz mi, że 
nazywałam Cię problemem, a czasem nawet pomył-
ką od losu, musiało Cię to ogromnie boleć, a mimo 
to jednak potrafi łaś wydobyć z siebie uśmiech. Teraz 
mogę się wpatrywać już tylko w Twoje zdjęcia.

Drogie Mamy, drodzy Rodzice nie dopuście do 
tego, czego brakowało mojej Córce!

Dopóki jeszcze macie czas — rozmawiajcie, py-
tajcie, podpowiadajcie i okazujcie swoją miłość, nie 
zapominajcie o czułości, przytulajcie nawet bez po-
wodu, bo gdy o tym zapomnicie — możecie wiele 
stracić, stracić własne dziecko. 

Ja czuję się winna, że swoim brakiem zaintere-
sowania i zrozumienia, swoim niemal zapominaniem
o Córce — dopuściłam do takiej tragedii. 

Nie potrafi ę sobie tego wybaczyć, ale wierzę, że 
moja Córka mi to wszystko wybaczyła i jest ze mną. 
Wiele bym teraz dała, aby Ją chwilę przytulić, aby 
powiedzieć Jej jak bardzo Ją kocham, ale teraz dla 
mnie, dla nas — jest już za późno. 

Wy jednak, Drogie Mamy, macie jeszcze czas, 
macie możliwości, by to zmienić, jeśli wiecie, że nie 
okazujecie swoim dzieciom wystarczająco dużo mi-
łości i troski.

Może Wasze dzieci nie dają po sobie poznać, cze-
go im najbardziej z Waszej strony brakuje. Może tak-
że cierpią głód miłości, czasem nawet bardzo ogrom-
ny, który niezaspokojony może skończyć się tragedią.

Wy jeszcze macie czas — ja go już niestety nie 
mam!

Mama Weronki
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Naładowani energią lata, które niedawno minę-
ło, postarajmy się sobie znaleźć spokojne miejsce 
nie tylko na zatrzymanie się w biegu, ale i na wpa-
trzenie się w głąb siebie.

A gdy już to nam się uda, to spróbujmy zrobić,
w miarę rzetelny bilans naszych wartości: i tych, któ-
re „darmo otrzymaliśmy”, i tych, które udało nam się 
zgromadzić własnym wysiłkiem. Znajdźmy też takie, 
które wprawdzie otrzymaliśmy, ale naszą pracą uda-
ło nam się je pomnożyć, zwiększyć czy rozszerzyć.

Mając ten bilans mocno już w sobie zakodowa-
ny, spójrzmy na jego poszczególne elementy pod 
kątem możliwości i sensu dzielenia się nimi z innymi.

Możemy zacząć od zrobienia nie jednego, a dwóch 
śniadań dla dziecka idącego do szkoły, które ma ko-
leżankę czy kolegę, któremu nikt takich śniadań nie 
przygotowuje. Zakończyć możemy na ustaleniu kwo-
ty, którą będziemy systematycznie wpłacać na „Wioski 
dziecięce”, „JIM-a” czy budowę studni w Afryce.

Być może ten rodzaj dzielenia się tym, co mamy, 
może w choć lekkim nadmiarze — już od pewnego 
czasu realizujemy i weszło nam to w krew. Dlate-
go bardziej skupmy się na tych wartościach, które 
mamy w sobie, które otrzymaliśmy, i które ewentu-
alnie udaje nam się rozwijać.

Może mamy talenty artystyczno-manualne i je-
steśmy dobrzy w decoupage, szydełkowaniu czy ro-
bieniu na drutach, wykonywaniu aniołków z drew-
na lub włóczki, może ołówek w naszym ręku sam 
rysuje, a prawie we wszystkim potrafi my zobaczyć 
materiał na korale dla dziewczynek. Majątku się na 
tym chyba nie uda zrobić, więc poszukajmy tych,
z którymi moglibyśmy się swoimi talentami podzielić.

A „talentobiorców” jest na pewno bardzo dużo. Są 
w środowiskowych świetlicach, w ośrodkach dla dzieci 
w różny sposób upośledzonych, w dziennych i stałych 
domach opieki dla osób starszych i wielu, wielu innych 
ośrodkach, w których tego rodzaju umiejętności, prze-
kazywane w ramach wolontariatu, są bardzo cenne.

Chyba jednak nie każdy z nas w takie talenty 
został wyposażony. Przydać się mogą jednak rów-
nież nasze takie zwykłe umiejętności czytania czy

opowiadania bajek, nasze kontakty z Internetem
i umiejętność obsługi laptopa czy nawet komórki.
Nawet wyjścia na codzienne zakupy możemy połączyć
z kupieniem czegoś również sąsiadce.

Podstawowy problem sprowadza się do naszych 
chęci dzielenia się z innymi i do wrażliwości naszego 
patrzenia na to, co wokół nas.

Coraz intensywniej rozwijają się różne formy 
wolontariatu, o których dużo można się dowiedzieć 
z różnych mediów i nie tylko, bo nawet z ogłoszeń 
na przystanku tramwajowym.

Tylko, że tam nie znajdziemy wiedzy o sąsiadce 
codziennie oglądającej świat przez okno i marzącej
o Kimś, z kim mogłaby wypić codzienną herbatę 
opowiadając przy okazji o swoim dobiegającym koń-
ca życiu. Nie dowiemy się, że karcąca dziecko pani 
siedząca obok nas na ławce, byłaby bardzo wdzięcz-
na, gdybyśmy się nim zajęli na minutkę, którą ona 
wykorzysta na coś ważnego i pilnego. 

Nie wyczytamy nigdzie, kto właśnie przeszedł na 
emeryturę i nie potrafi  zagospodarować wolnego cza-
su, a nie wie, gdzie szukać ludzi, którym można byłoby 
go podarować. Z tym ostatnim problemem stykałam 
się wiele razy podczas telefonicznych dyżurów. Zda-
rzało mi się nawet czegoś szukać dla tych chcących 
dzielić się swoim czasem, udzielając się w jakiejś orga-
nizacji pomocowej — niestety, parę razy usłyszałam, 
że wolą do pomagania młodzież, „no bo wie pani…”.

To malutkie pomaganie, wymykające się ofi cjal-
nej wolontariackiej działalności – jest chyba trudniej-
sze, bo wymaga wysiłku szukania i odwagi w propo-
nowaniu tego, czym chciałoby się dzielić.

Jest chyba jednak ważne i potrzebne — potrzeb-
ne i dającym, i potrzebującym. Jest w nim też miejsce 
dla zarówno tych, którzy mieliby pomysł i chęć na 
realizację pomysłu, jak i mających coś do dania — ze-
tknąć z tymi, którzy tego czegoś bardzo potrzebują.

Kiedyś wierzyłam, że tymi dobrymi pośrednika-
mi mogliby być księża odwiedzający rodziny w ra-
mach duszpasterskiej wizyty...

A może znaleźliby się tacy i wśród nas!?
Barbara Skurzyńska

Zatrzymaj się 
na chwilę...
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Książka ta jest efektem ponad pięćdziesięciu 
tysięcy godzin spędzonych przez jej autora na roz-
mowach z pacjentami szpitali psychiatrycznych
i ośrodków psychoterapii, z ludźmi o chorej duszy 
szukającymi profesjonalnej pomocy również w pry-
watnym gabinecie autora, ludźmi będącymi w kon-
fl ikcie z prawem i nieradzącymi sobie z życiem. 

Autor prowadził przez 25 lat poradnictwo i kon-
sultacje dla osób w każdej grupie wiekowej.

Wysłuchiwał osoby usidlone przez własne czy-
ny i myśli, zniewolone przez swoje odruchy i doko-
nywane wybory, obezwładnione nieszczęściem czy 
strachem i skrępowane przeszłością.

Pomagał im w zrobieniu najpierw pierwszego, 
a później następnych, kroków prowadzących do 
zmiany, i dlatego o swojej książce mówi, że jest ona 
świadectwem ludzkich metamorfoz.

Relacje z tych rozmów, które czyta się jak cie-
kawą powieść, są jednocześnie dowodem jak prze-
ogromna jest w ludziach potrzeba rozmowy, po-
trzeba bycia rozumianym i rozumienia innych, jak 
konieczne jest słuchanie siebie nawzajem — słucha-
nie nie tylko słów, ale i ciszy między rozmawiającymi.

Są to ludzkie historie: ciekawe, przerażające, 
optymistyczne i odsłaniające ludzkie najciemniejsze 
strony, takie, w które trudno uwierzyć, i takie, które 
nam bardzo przypominają inne, z którymi zetknęli-
śmy się w swoim życiu i w telefonicznej służbie.

Poznajemy początki pracy autora jako psycho-
analityka i psychoterapeuty, które zostawiły w nim 
przekonanie, że ludzie bardzo różnią się od siebie
i dlatego wymagają różnego podejścia w diagnozo-
waniu i konkretnej terapii. Uświadomiły mu rów-
nież, że można się bardzo mylić zarówno w ocenie, 
jak i diagnozowaniu opartym na pierwszym wraże-
niu i wywiadzie, bo ludzie często zakładają mocno 
przylegające maski i mają czasami bardzo grubą 
„skórę” chroniącą wnętrze zarówno przed dobrą, 
jak i złą ingerencją.

Autor dołożył starań, żeby ochronić tożsamość 
swoich pacjentów. Aby nie naruszyć ich prywatno-
ści, zmienił wszystkim nazwiska i wszystkie cechy 
charakterystyczne, zachowując jednocześnie sed-
no każdej terapii. W przypadku wątpliwości poka-
zywał pacjentom wstępną wersję tekstu z prośbą
o komentarz — większość z nich wyrażała nadzieję, 
że ich historie pomogą innym ludziom, o czym ja je-
stem bardzo przekonana.

Cytaty, które wybrałam dla czytelników „Naszej 
Gazety” zupełnie nie oddają charakteru tej książki, 
ale sporo mówią o podejściu psychoterapeuty do 
pacjenta i reakcjach pacjenta na jego zachowanie, 
wypowiadane słowa i gesty czy nawet stosunek 
emocjonalny. Świadczą też o wpływie problemów 
pacjentów na życie ich lekarza.

Nie sposób byłoby przepisywać fragmenty, bar-
dzo ciekawych i wnoszących dużo wiedzy, histo-
rii opowiadanych w polecanej książce — żeby się
z nimi zapoznać, trzeba po prostu tę książkę prze-
czytać, do czego bardzo zachęcam! 

Barbara Skurzyńska

Uważam, że wszyscy próbujemy dostrzec sens
w naszym życiu poprzez opowiadanie swoich historii. 
Peter jednak był zniewolony przez historię, której nie 
potrafi ł opowiedzieć. Dopiero z czasem zorientowałem 
się, że jego postępowanie stanowi formę komunikacji ze 
mną, że stanowi swoisty język. Opowiedział mi swoją 
historię w taki sposób, że poczułem, jak to jest być nim.

S. 23

Już w początkach terapii zauważyłem, że Lily pod-
nosi głos na końcu zdania, nawet wtedy, gdy nie jest to 
zdanie pytające. Wywierała na mnie presję intonacją, 
zachęcała, żebym się odezwał. Sądziłem, że irytuje ją 
moje milczenie. Chciała słyszeć mój głos, chciała wie-
dzieć, czy się z nią zgadzam, czy nie.

Notatka o książce

Stephen GROSZ

ŻYCIE WYSŁUCHANE
Jak tracimy i odnajdujemy siebie

Wydawnictwo CZARNA OWCA, Warszawa 2014
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Powiedziałem otwarcie, że moim zdaniem oczeku-
je ode mnie, abym śmiał się z tego, co ona.

Mój uśmiech oznaczałby, że trzymamy sztamę, że 
my oboje jesteśmy dobrymi ludźmi, a jej rodzice — złymi.

S. 30 

Nie mogłem spać w nocy. Budziłem się, wypijałem 
szklankę wody, wracałem do łóżka i leżałem z otwarty-
mi oczami aż do świtu, kiedy wreszcie na kilka godzin 
morzył mnie sen. Byłem wściekły z powodu czegoś, co 
się stało w moim życiu — i w rezultacie zastanawiałem 
się, czy nie rzutuję własnych problemów na przypadek 
pacjentki.

S. 67

Gdy pacjent R. zadzwonił, aby się umówić, odnio-
słem wrażenie, że nie zależy mu szczególnie na naszym 
spotkaniu. Dlatego założyłem spóźnienie się lub przyj-
ście w ostatniej chwili.

Usiadłem w swoim fotelu, spojrzałem ponownie na 
nazwisko pacjenta oraz adres w notatniku. Zamknąłem 
oczy. Trudno opisać uczucia, które mnie ogarniają w chwi-
lach poprzedzających sesję psychoanalityczną — oczeki-
wanie połączone z zaciekawieniem i niepewnością.

S. 83

Większość z nas, jeśli nie wszyscy, miewamy irra-
cjonalne fantazje. A jednak rzadko się do tego przyzna-
jemy – nawet wobec naszych bliskich i przyjaciół. Nie 
umiemy o tym mówić. Nie wiemy, co te fantazje ozna-
czają, czego są wyrazem. Czy to symptom załamania? 
A może popadania w obłęd?.

W psychologii istnieje wiele hipotez próbujących 
wyjaśnić, dlaczego urojenia paranoiczne są częścią na-
szego życia psychicznego.

...Urojenia paranoiczne budzą w nas niepokój, ale 
stanowią formę obrony. Chronią przed jeszcze bardziej 
katastrofalnym stanem emocjonalnym, a mianowicie 
przekonaniem, że nikt się o nas nie troszczy, że nikogo 
nie obchodzi nasz los.

S. 92

Ludzie usychający z miłości odkładają na później 
skonfrontowanie swoich fantazji z rzeczywistością. Ro-
dzi się pytanie, dlaczego niektórzy z nas tak długo nie 
chcą spojrzeć prawdzie w oczy?

Dzieje się to dlatego, że skonfrontowanie się z rze-
czywistością pociąga za sobą zaakceptowanie własnej 
samotności. I choć samotność bywa pożyteczna — 
motywuje nas na przykład do poznawania innych ludzi 
— to strach przed samotnością przypomina potrzask
i więzi nas na długo w szponach tęsknoty.

S. 118

Jesteśmy fanatycznie wierni naszemu wyobrażeniu 
o świecie, naszej wersji rzeczywistości.

I koniecznie chcemy się dowiedzieć, jaka jest nowa 
wersja — do której ewentualnie musielibyśmy się prze-
konać — zanim zrezygnujemy ze starej.

Nie chcemy żadnej drogi ewakuacyjnej, dopóki nie 
ustalimy z całą pewnością, dokąd nas prowadzi — na-
wet, a być może zwłaszcza, w sytuacji podbramkowej. 
Jest tak – śpieszę dodać – bez względu na to, czy jeste-
śmy pacjentem czy psychoanalitykiem.

S. 129

Gdy dochodzi do jakiejś wielkiej tragedii. politycy
i dziennikarze ogłaszają zazwyczaj: „To zmienia wszyst-
ko”. Owszem, tragedie potrafi ą spowodować spore 
zmiany. Nawet człowiek, który był jedynie świadkiem 
takiego wydarzenia, może przeżyć wstrząs, który za-
owocuje współczuciem albo strachem.

Otoczenie, w którym żyjemy, wciąż się zmienia. 
Jednak czasem wykorzystujemy jakąś tragedię, żeby 
zablokować zmianę w naszym wnętrzu. Możemy wy-
korzystać nieszczęście do zagłuszenia własnych myśli
i uczuć, do uniknięcia odpowiedzialności za swoje skry-
te destrukcyjne postępowanie.

S. 150–151

Wspomnienia skłoniły mnie do rozważań o wybo-
rze, jakiego dokonałem w życiu: spędzam dni na roz-
mowach w cztery oczy, myśląc o problemach drugiego 
człowieka i starając się być obecnym. Na ogół moi pa-
cjenci angażują się w nasze wspólne wysiłki tak długo, 
jak to konieczne.

Czasem zabieram pacjentów do źródeł, wykorzy-
stując punkty orientacyjne. Pomagam im kroczyć przez 
niewidzialny, ale namacalny świat. Niekiedy czuję się 
jak przewodnik na usługach turystów — po części de-
tektyw, po części tłumacz. Każdy przeżywa to inaczej.

S. 192

Każdy z nas inaczej przeżywa żałobę, ale ogólnie 
rzecz biorąc, początkowy wstrząs i strach wywołane 
śmiercią z czasem słabną.

Dzięki przeżywaniu żałoby zaczynamy czuć się le-
piej, choć być może dalej cierpimy. Wciąż trudno wy-
trzymać wakacje czy rocznice. Żal po śmierci bliskiej 
osoby może słabnąć, a potem bez ostrzeżenia znowu 
się nasilić.

Strata dziecka, strata kogoś w wyniku samobójstwa 
— takie przeżycia mogą być źródłem długotrwałego 
smutku.

A jednak terapeuci obiecują domknięcie, czyli osta-
teczne uporanie się z żałobą.

S. 212
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Jak mam  sobie poradzić
ze zbuntowanym nastolatkiem

Podczas dyżuru w Telefonie Zaufania usłyszałam 
krzyk zdesperowanej matki – „Czy może mi ktoś 
pomóc?”.

„Jestem zrozpaczona tym, co dzieje się z moim 
synem. Wychowujemy go z mężem i dotychczas 
nie mieliśmy żadnych problemów z jego wychowa-
niem. Był posłuszny i miły, dobrze się uczył i zacho-
wywał w szkole. Kłopoty zaczęły się, gdy poszedł 
do gimnazjum. W drugiej klasie znacznie pogorszy-
ły się jego oceny z wielu przedmiotów i pojawiły 
się opuszczone pojedyncze lekcje i wcześniejsze 
wyjścia ze szkoły, rzekomo za zgodą rodziców.
W domu zachowuje się dziwnie, zamyka się w po-
koju, a na prośbę otwarcia reaguje agresją. Wiem, że 
w tym czasie korzysta z Internetu i ogląda progra-
my dla nastolatków, które według mnie dostarczają 
młodzieży różnych złych wzorców zachowań. Kilka 
razy prosiłam i tłumaczyłam mu, że to jest szkodliwe 
dla jego rozwoju i niszczące naszą dotychczasowo 
dobrą atmosferę rodzinną. On natomiast nie chce 
słuchać moich uwag, wychodzi z pokoju lub zamy-
ka drzwi przede mną. W sprawach religijnych też 
zachowuje się odmiennie jak dotąd. Nie modli się 
z nami w domu, a na msze święte i nabożeństwa 
wychodzi, ale zostaje pod Kościołem lub znika, nie 
wiadomo gdzie.

Rozmawiałam z pedagogami w szkole, oni tak-
że dostrzegają negatywne zmiany w zachowaniu
i nauce u syna, ale ich zabiegi, nie przynoszą po-
zytywnego rezultatu. Uwagi i reprymendy mojego 
męża, a jego ojca pomogły nieco na jeden tydzień. 
Następnie oświadczył nam, że gdy skończy gimna-
zjum, wyjedzie, bo ma taką szansę, a w domu ma już 
dość trzymania go »pod kołderką« jako grzecznego 

jedynaka. Na te pogróżki, ojciec ostro zareagował 
i podczas awantury uderzył go, wyjaśniając mu, że 
sprawdził jego kontakty internetowe i są one prze-
rażające. Wskazują one na spotkania z dziewczyną
z grupy przestępczej. Niewykluczone, że i on jest 
już zamieszany w jakieś akcje tej grupy. Syn zaprze-
czał, ale od tego zajścia i konfl iktu, unika ojca, a na 
moje prośby i pytania odpowiada zdawkowo: »nie 
wiem, moja sprawa, dowiesz się w swoim czasie«.

Jestem wykończona, nie mogę spać ani jeść, 
podobnie jak mąż. Czujemy się bezradni i szukamy 
pomocy po części kryjąc ten dramat przed dalszą 
rodziną. Co mam robić?”

Proponuję:
 — proszę starać się utrzymywać kontakt z synem, 

przekonując go o swej miłości i staraniach peł-
nych troski, niepokoju i lęku o konsekwencje 
jego postępowania oraz jego przyszłość;

 — proszę modlić się za syna i podejmować próby 
wspólnej modlitwy;

 — częściej bywać w szkole i prosić o rozmowę
z katechetą i wychowawcą i wspólnie ustalić 
program postępowania;

 — proszę skorzystać z lektury, którą mogę pani 
udostępnić w poradni „Arka” w podanym ter-
minie.
Jeżeli przyjmie Pani propozycję wizyty w po-

radni z synem lub bez niego, ustalę termin kontaktu
z psychologiem-kapłanem lub pedagogiem i psycho-
logiem świeckim. Proszę o odpowiedź po konsulta-
cji z mężem, ewentualnie z synem.

Na rodzicielskie dramaty można znaleźć sposób 
pomocy. W tym przypadku sposób okazał się sku-
teczny po półrocznej pracy kilku osób wspierających 
rodziców i ich syna.

Maria Hajduk

Telefony Zaufania w kraju

Z rozmów prowadzonych w Telefonie
Zaufania Arka w Tarnowie
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Chciałbym się włączyć do pracy w TZ
— jakie są wymagania, szkolenia?

Gdy usłyszałem w słuchawce TZ chęć włączenia 
się do naszego pomagania przez telefon, pomyślałem 
sobie „nie natura, lecz chęć szczera, zrobi z ciebie 
ofi cera”. Chęć, gotowość jest czymś bardzo waż-
nym, ponieważ to źródło motywacji, wytrwałości. Ale 
sama chęć nie wystarczy. Potrzebne jest odpowiednie 
przygotowanie. I stąd moja odpowiedź dla kandydata. 
Trzeba przejść szkolenie, tak zwane podstawowe, na 
które składa się 30 godzin (20 wykładów, 10 ćwiczeń), 
a następnie w każdym roku udział w szkoleniach te-
matycznych. Na pytanie, „jakie tematy szkoleń?”, po-
dałem mu kilka przykładowych w kolejnych latach. 
Szkolenia te odbywają się w atrakcyjnych miejscach
i prowadzą je różni specjaliści, różnymi metodami — 
wykłady, ćwiczenia, „granie ról” itp.

Bardzo wiele dawały nam, dyżurującym w ARCE, 
coroczne warsztaty organizowane przeważnie
w sierpniu, które były jedną z form ciągłego szkolenia 
się zespołu pracującego w telefonie zaufania i porad-
ni specjalistycznej. Szkolenia te poszerzały naszą wie-
dzę teoretyczną i uczyły umiejętności praktycznych.

Zarząd ARKI szukał sposobności, aby zapewnić 
wysokiej klasy wykładowców, a zarazem praktyków, 
którzy byli również superwizorami tych warsztatów. 
Głównym „programistą” tych szkoleń był i jest pre-
zes ARKI (od 1981) – ks. dr Władysław Szewczyk.
W latach 1993–2017 zorganizowano 29 takich warsz-
tatów i sympozjów. Oto niektóre tematy szkoleń:
1993 — „Można pomóc” w Piwnicznej,
1994 — „Zaufaj mnie – zaufaj sobie” w Rytrze,
1995 — „Świat uczuć – jak rozumieć, jak ulepszać”

  w Wysowej,
1996 — „Profi laktyka – Poradnictwo

  – Psychoterapia” we Włoszech,
1997 — „Nie ma pomagania bez diagnozy”

  w Iwoniczu,
1999 — „Umiejętności Doradcy w Poradni i TZ”

  w Zakopanem,
2002 — „Sekty – mit czy rzeczywistość”

  w Nowym Sączu,
2001 — „Kształty nadziei” w Tarnowie,
2004 — „Media – bogactwo i zagrożenia”

  w Dębicy,
2007 — „Więzi rodzinne a emigracja”

  w Nowym Sączu,
2011 — „Nauczycielowi sztuki pomagania Janowi

  Pawłowi II w hołdzie” w Gródku nad
  Dunajcem,

2016 — „Rozmowy, które leczą, nie spisuj nikogo
  na straty, cuda dzieją się na co dzień”
  w Starym Sączu.

Organizowane warsztaty odbywały się w atrak-
cyjnych miejscowościach i trwały zwyczajnie ty-
dzień, dlatego integrowały również zespół pracu-
jący w ARCE nie tylko poprzez wykłady i wspólne 
ćwiczenia, ale również przez udział w praktykach 
religijnych oraz wspólnie zorganizowany w różnych 
formach wypoczynek.

Materiały z przeprowadzonych warsztatów sta-
wały się inspiracją do redakcji i wydania kilku ksią-
żek: „Jak sobie z tym poradzić” Tarnów 1994, „Świat 
ludzkich uczuć” Tarnów 1997, „Kształty nadziei” 
Tarnów 2002, „Podaj dłoń” Tarnów 2006, „Pomoc-
ne słowa Jana Pawła II” Tarnów 2011, „Szukając po-
mocy — informator” Tarnów 2011.

Profesjonalne pomaganie innym ludziom wyma-
ga ciągłego dokształcania się, dlatego w okresie mię-
dzy warsztatami odbywały się co miesiąc szkolenia, 
tradycyjnie od początku ARKI w każdy trzeci ponie-
działek miesiąca. 

Antoni Marcke

Jaką ro lę może odgrywać duchowość 
— modlitwa w pomaganiu?

Wybór telefonu zaufania przez osobę poszukują-
cą pomocy może być motywowany przewidywaniem
i oczekiwaniem, że nie tylko uzyska w nim poradę i in-
formację na nurtujący ją problem, ale spotka się z szer-
szym na ten problem spojrzeniem. Jeśli jest osobą wie-
rzącą, to również w aspekcie duchowym, religijnym.

Czym jest duchowość? Odróżnia się ducho-
wość teocentryczną i antropocentryczną. Dla wielu 
ludzi duchowość bywa utożsamiana z religijnością.
W duchowości teocentrycznej człowiek dąży do 
zbawienia i zjednoczenia z Bogiem poprzez mo-
dlitwę, którą traktuje jako rozmowę z osobowym 
Bogiem, rozważanie Słowa Bożego, uczestniczenie 
w życiu sakramentalnym, otwieranie się na potrze-
by innych, współpracę z Bożą łaską oraz rozpozna-
wanie i spełnianie Bożej woli. Można jednak mówić 
również o duchowości antropocentrycznej, w której 
człowiek dąży do rozwoju i samorealizacji poprzez 
różnorodne techniki i strategie, bez uwzględniania 
łaski i mocy Boga, człowiek próbuje doskonalić sie-
bie i podejmować rozwój samotnym wysiłkiem.

Podobnie podejście można zauważyć w poma-
ganiu człowiekowi w jego problemach. Dotyczy to 
zarówno szukających pomocy, jak i udzielających tej 
pomocy. Czy pomoc ma zatrzymać się na metodach 
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i technikach dostępnych medycynie, psychologii, 
psychoterapii, czy też odwoływać się do sfery du-
chowej, religijnej? Dylemat ten znajduje odzwiercie-
dlenie w pytaniach klientów telefonu zaufania: czy
w moim problemie Pan Bóg mi pomoże, czy reli-
gia mi pomoże? Pytanie to jest jeszcze bardziej 
wyraziste, gdy osoba doświadcza długotrwałych 
problemów, modli się, ale nie czuję, że sytuacja się 
poprawia, doświadcza żalu i pretensji do Pana Boga
i zniechęcenia do dalszej modlitwy. 

W rozmowie z taką osobą można wskazać na 
zapewnienie Chrystusa o niezawodnym wysłu-
chaniu naszych próśb (Proście a będzie wam dane
(Łk 11,9–10)). Bywa, że odczytanie tych słów jest 
powodem nieporozumień, rozczarowań. Uznając 
swoją modlitwę za niewysłuchaną, ktoś może zanie-
chać modlitwy, a nawet odejść od Boga. Bo modlę 
się, a nie wychodzę z depresji, modlę się, a dalej mam 
stany lękowe, modlę się, a on dalej pije, modlę się,
a małżeństwo się rozpadło, modliłem się, a osoba 
nie odzyskała zdrowia. Czy jest w tej modlitwie 
miejsce na wypowiedzenie na serio: Bądź wola Two-
ja? Bardzo inspirująca jest biblijna relacja o zachowa-
niu Dawida w obliczu śmiertelnej choroby swojego 
synka: Dawid błagał Boga za chłopcem i zachowywał 
surowy post, a wróciwszy do siebie całą noc leżał na 
ziemi (2 Sm 12,16). Gdy chłopiec umarł, Dawid

zadziwił otoczenie swoim zachowaniem: wstał, ob-
mył się i namaścił, zmienił ubranie, pomodlił i kazał 
podać sobie posiłek. Wtedy zapytali go: Co ma zna-
czyć twój sposób postępowania? Gdy dziecko żyło — 
płakałeś, lecz gdy zmarło — powstałeś i posiliłeś się. 
Odrzekł: Dopóki dziecko żyło, pościłem i płakałem, 
gdyż mówiłem sobie: Kto wie, może Pan nade mną się 
ulituje i dziecko będzie żyło? Tymczasem umarło. Czyż 
zdołam je wskrzesić? (2 Sm 12, 21–23). 

Zachowanie Dawida w pełni odpowiada ducho-
wości teocentrycznej. W obliczu problemu usilnie 
modli się, podejmuje post i prosi Boga o uzdrowie-
nie dziecka. Gdy jednak dziecko umarło, Dawid po-
godził się z wolą Bożą, mimo że nie tego oczekiwał. 

Co to może oznaczać dla poradnictwa? Ko-
nieczność podejmowania normalnych, dostępnych 
medycynie, psychologii, poradnictwu strategii roz-
wiązywania problemów, a równocześnie, gdy jest 
się nawet słabo wierzącym zwracanie się o pomoc 
do Pana Boga. 

Wiara i modlitwa nie zawsze sprawią, że omi-
jać nas będą wszelkie cierpienia, trudności, bóle
i smutki, depresje, lęki, nerwic, ale dzięki modlitwie 
Pan Bóg da nam siłę, aby napotkane życiowe ciężary 
móc udźwignąć. 

Ks. Andrzej Sułek

Katolicki Telefon Zaufania
w Katowicach

Historia Katolickiego Telefonu Zaufania w Ka-
towicach ma swój prapoczątek w 1972 roku. Na 
łamach Dziennika Zachodniego pojawił się apel do 
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskie-
go Towarzystwa Higieny Psychicznej: „W mieście 
powinien zaistnieć Telefon Zaufania”. Taką potrze-
bę zgłosili w artykule lekarze, nękani niemedycz-
nymi problemami pacjentów. Najbliższe zebranie 
PTP wyłoniło kandydaturę Marii B. Argumenty 
za: „aktywna, uspołeczniona, nie ma męża i dzie-
ci’… — Trudności były ogromne — opowiada 
pani Maria. — To przecież czasy komunistyczne; 
ludzie nie mają prawa mieć problemów, zwłaszcza

egzystencjalnych! Niektórym ten pomysł wydał się 
„zrzutem amerykańskim”… A na dodatek byłam 
niemile widzianą psycholożką po KUL-u. Wprowa-
dzała mnie pani Alina Skotnicka, założycielka kra-
kowskiego TZ, który powstał sporo wcześniej. Po 
pracy jeździłam na dyżury do Krakowa. Uczyłam się, 
nabierałam doświadczenia. 

Najpierw katowicki TZ działał dwie godziny 
dziennie; po kilku latach cztery, następnie — osiem. 
Z trudem przetrwał stan wojenny i w końcu lat 80. 
ubiegłego wieku osiągnął szesnaście godzin. W tym 
wymiarze posługi doczekał likwidacji w 2016 roku. 
Uczestnicząc w roku 1976 pierwszy raz w kongresie 
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IFOTES, Międzynarodowej Federacji Pomocy Tele-
fonicznej w Berlinie, pani psycholog przekonała się, 
że problemy, z jakimi spotykała się w katowickim 
TZ, nie odbiegały od innych na świecie. Pani Maria 
mówi: — Urzekli mnie ludzie Telefonów Zaufania! 
Wszędzie ważna jest otwartość i ludzka życzliwość, 
solidarna z drugim człowiekiem w potrzebie.

Rozmówcy, mimo ustroju nieprzychylnego Ko-
ściołowi, podejmowali nieraz tematy etyczne, mo-
ralne, także te dotykające wiary. Wiele problemów 
wymagało pogłębienia i wsparcia duchowego. — 
Odkryłam, że Kazanie na Górze to też „podręcznik” 
dla TZ — wspomina dzisiaj założycielka. Pragnienie, 
by stworzyć Katolicki Telefon Zaufania, i to całodo-
bowy, pojawiło się już wtedy, ale z jego realizacją 
trzeba 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. Po-
trzebę takiej placówki odczuwało wielu ludzi. Dla tak 
wielkiej aglomeracji potrzebny był całodobowy Tele-
fon Zaufania. W konspekcie organizacyjnym, przed-
stawionym księdzu arcybiskupowi, wolontariusz do 
KTZ winien spełniać co najmniej cztery warunki:

1) być człowiekiem wiary; 
2) umieć słuchać; 
3) mieć wyższe wykształcenie; 
4) ukończyć trzydziesty 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 księdza arcybiskupa. Zanim 
wolontariusze rozpoczęli pełnić dyżury, prawie rok 
trwało przygotowanie. Zaliczyli między innymi dwa 
stopnie kursu komunikacji, poznawali abc telefo-
nicznego słuchania. Pierwszy dyżur całodobowego 
Katolickiego Telefonu Zaufania w Katowicach miał 
miejsce 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 two-
rzą wiernie wolontariusze z „pierwszego wezwa-
nia”. Systematycznie, każdego miesiąca ma miejsce 
dzień skupienia i formacji, a raz w roku odbywają się 
rekolekcje. Spotkania służą ustawicznemu dokształ-
caniu się. Profesjonalizm bywa ważny, ale nie tylko. 
Najważniejsza jest umiejętność życzliwego, pełnego 
empatii słuchania. 

Wszyscy dyżurujący to ludzie dojrzali, z wy-
kształceniem wyższym. Reprezentują wiele za-
wodów, co często się przydaje. Nie trzeba szukać 
konsultantów. Są w różnych godzinach (rytmicz-
nie) na dyżurach. W naszej posłudze najważniej-
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. Świad-
czy to niewątpliwie o potrzebie istnienia tego typu 
placówki. 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 Polskiego To-
warzystwa Pomocy Telefonicznej podczas obchodów 
40–lecia Gdańskiego Telefonu Zaufania, a w 2010 
roku została nagrodzona przez Kapitułę Nagrody im. 
błogosławionego księdza 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 dziesięciorgu oso-
bom posługującym w KTZ od początku do dziś. 

W bieżącym 2017 roku przeżywamy dwudzie-
stolecie naszego istnienia. Przygotowujemy się do 
świętowania.

Ewa B.
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Hymn ten, dla uczczenia uzyskania przez Polskę dostępu do morza, stworzyli  
kompozytor i pedagog, twórca muzyki do „Roty” - Feliks Nowowiejski i oficer  
Powstania Wielkopolskiego - poeta Stanisław Rybka „Myrius”.
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Hymn do Bałtyku 1920 r.

Wolności słońce pieści lazur,
łódź nasza płynie w świata dal,
Z okrętu dumnie polska flaga,
uśmiecha się do złotych fal.

Strażnico naszych Polskich granic,
już z dala brzmi zwycięski śpiew,
I nie oddamy cię Bałtyku,
zamienisz pierwej ty się w krew.

Płyń polska floto, płyń na krańce,
powita cię uchodziec brat,
Twa flaga dumnie niech powiewa,
wolność i sławę niosąc w świat.

Nad morzem krąży orzeł biały
co ochrzcił fale własną krwią,
Pomorskie straże rozbrzmiewają
nad brzegiem morza piosnką tą: 

Ref.: I póki kropla jest w Bałtyku,
polskim morzem będziesz ty,
Bo o twe wody szmaragdowe,
płynęła krew i nasze łzy.


