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Zabrały małe torby z ubraniami, dokumenty, dzieci i ruszyły w kierunku granicy. 
Przeżyły ostrzał, bombardowanie, a niektore również gwałt, czego świadkami 
czasami były dzieci. Z najcięższym bagażem w życiu – własnych traumatycznych 
doświadczeń – dotarły do Polski. Wśród ponad trzech milionów uchodźców 
z Ukrainy większość stanowią kobiety z dziećmi. Ich mężowie musieli zostać. 
Walczą o niepodległość kraju. Matki i dzieci każdego dnia myślą o tym, czy 
jeszcze zobaczą męża i tatę, czy będzie gdzie wrócić. 

W obliczu dramatu wojny Fundacja „Twarze depresji” - dzięki wsparciu  
finansowemu Nationale-Nederlanden - już 28 lutego uruchomiła program 
bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla oby-
wateli Ukrainy. Jego koordynatorką jest uchodźczyni - mama trojga dzieci. 
Depresja, zespół stresu pourazowego (PTSD), zaburzenia lękowe otwierają listę 
problemów psychicznych, z którymi mierzą się lub zmierzą, w niedługiej przyszło-
ści, uchodźcy z Ukrainy. Dlatego przede wszystkim im poświęcimy to wydanie 
magazynu.  Piszemy też o niezwykłym zaangażowaniu Polaków i polskich firm 
w pomoc ukraińskim uchodźcom.

Polecam Państwa uwadze nasz ekskluzywny wywiad z drem Rony’m  
Bergerem – światowej sławy specjalistą z Izraela, zajmującym się pracą z oso-
bami doświadczającymi traumy wojennej. Problem PTSD przybliży prof. Piotr 
Gałecki – Krajowy Konsultant w Dziedzinie Psychiatrii, a specjaliści naszej Fun-
dacji, na co dzień wspierają uchodźców, napisali felietony o swojej pracy, ale też 
o tym, jak pomagać, by nie wyczerpać własnych zasobów. Nasi ambasadorzy 
również są zaangażowani w pomoc, o czym opowiedział aktor Marcin Bosak, 
u którego dach nad głową i pełne wsparcie otrzymała matka trojga dzieci.

Grono ambasadorów „Twarzy depresji” powiększyło się - dołączyła do niego 
Agnieszka Kobus-Zawojska! Wicemistrzyni olimpijska z Tokio po raz pierwszy  
publicznie opowiedziała o walce, którą stoczyła podczas igrzysk, z najpoważ-
niejszą rywalką w swoim życiu – depresją. To niezwykle ważny głos mistrzyni, 
która udowodniła, że mimo brania leków antydepresyjnych i walki z chorobą 
psychiczną, można należeć do grona najlepszych sportowców na świecie.

Nasz magazyn jest bezpłatny dzięki partnerom wydania i Fundacji „Twarze 
depresji”: Nationale-Nederlanden, Grant Thornton i PZU. Bardzo dzięku-
jemy wszystkim, którzy nas wspierają. Dzięki Wam, jesteśmy w stanie zapewniać 
pomoc psychologiczną tym, którzy jej pilnie potrzebują, a z różnych powodów 
nie mają do niej dostępu.

OD NACZELNEJ

Twarze depresji. 
Nie oceniaj ...

Anna 
Morawska-Borowiec

redaktor naczelna
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TWARZE DEPRESJI. NIE OCENIAM. AKCEPTUJĘ.

Srebrny medal olimpijski ma dla mnie ogromne znaczenie. 
Trzy miesiące wcześniej na zgrupowaniu kadry Polski płakałam  
każdego dnia. Nie mogłam jeść. Nie miałam ochoty z nikim rozmawiać.

To był dla mnie straszny czas. Tym bardziej doceniam fakt,  
że - biorąc leki antydepresyjne - udało mi się stanąć na podium  
i zdobyć srebrny medal. 
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NASZ RAPORT

Nowy dom,  
czy miejsce na chwilę?
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SIEDZĘ W POCIĄGU. OBOK MNIE KOBIETA Z UKRAINY - JEST NERWOWA I SMUTNA. 
KAŻDA WIADOMOŚĆ, KTÓRA PRZYCHODZI NA JEJ TELEFON POWODUJE, 

ŻE ZANOSI SIĘ PŁACZEM. TRUDNO SOBIE NAWET WYOBRAZIĆ, CO CZUJĄ LUDZIE 
W SYTUACJI, W KTÓREJ ZNALEŹLI SIĘ NASI SĄSIEDZI ZZA WSCHODNIEJ GRANICY. 

DO POLSKI UCIEKŁY JUŻ PONAD TRZY MILIONY OSÓB. 
JAKIE MAJĄ PLANY, A JAKIE PERSPEKTYWY? W NASZYM RAPORCIE KILKA LICZB, 

KTÓRE POMOGĄ TO ZOBRAZOWAĆ. 

Joanna Gabis-Słodownik
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O d ponad dwóch mie-
sięcy żyjemy tym, co 
dzieje się za naszą 
wschodnią granicą. 
Chyba już na zawsze 

w zbiorowej pamięci Polaków zosta-
ną obrazy setek tysięcy ludzi – przede 
wszystkim matek z dziećmi, stoją-
cych na ukraińsko-polskiej granicy 
- zdezorientowanych, zagubionych, 
przerażonych, z domem spakowa-
nym w jedną walizkę, mały plecak. 
To wszystko, te obrazy, zdają się nie 
mieć końca. 

Miliony cierpiących 
Od początku wojny do Polski 

dotarły ponad trzy miliony osób 
z Ukrainy - tak  wynika z danych 
Straży Granicznej z początku maja.  
Gdy wojska rosyjskie wycofywały się 
z części ukraińskich terenów, prawie 
900 tysięcy osób zdecydowało się na 
powrót do ojczyzny. Większość z nich 
jednak została. W Polsce szukają spo-
koju. Potrzebują przede wszystkim 
pomocy humanitarnej i czasu, by 
stanąć na nogi w nowych realiach. 
Dopiero potem przychodzi czas na 
usamodzielnienie się. Według ana-
liz Biura Wysokiego Komisarza ds. 
Uchodźców ONZ na terytorium Unii 

Europejskiej będzie wkrótce znajdo-
wało się około 6,5 miliona, a może 
nawet 7 milionów osób z Ukrainy, 
głównie kobiet i dzieci. To ogromne 
wyzwanie: społeczne, logistyczne, 
psychologiczne. 

Plany uchodźców  
Jak pokazuje raport „Uchodźcy 

z Ukrainy w Polsce”, który powstał 
na podstawie badań przeprowadzo-
nych 23 marca – 3 kwietnia 2022 
roku – przez Platformę Migracyjną 
EWL oraz Studium Europy Wschod-
niej Uniwersytetu Warszawskiego, 
od początku wojny pracę w Polsce 
podjęło ponad 100 tysięcy osób 
z Ukrainy. Zdecydowana większość 
deklaruje, że chce się usamodzielnić, 
być niezależna od pomocy. Jednak 
uchodźcom trudno odnaleźć się na 
polskim rynku pracy z powodu sła-
bej znajomości języka polskiego, czy 
struktury płci - większość z nich to 
kobiety (93%), które muszą zapewnić 
opiekę swoim dzieciom. Przed wojną 
wśród migrantów dominowali męż-
czyźni (58 procent) - to dane z badań 
przeprowadzonych przez Studium 
Europy Wschodniej UW w grudniu 
w 2021 roku. 

Rynek pracy czekają wyzwania, 

zwłaszcza, że – jak pokazują badania 
– prawie 70% uchodźców chce miesz-
kać w miastach powyżej 200 tysięcy 
mieszkańców. Nawet w stolicach 
wojewódzkich rynek pracy nie jest 
z gumy. Poza tym jest on zmieniony 
przez wojnę i kryzys uchodźczy. Po-
nad jedna trzecia uchodźców (35%) 
chce zostać w Polsce na dłużej.

Szkoła wita, ale czy 
potrafi pomóc?
6 kwietnia Ministerstwo Edukacji 

i Nauki podało, że do Polski przyby-
ło ok. 800 tysięcy dzieci uchodźców 
z Ukrainy, z czego do placówek 
oświatowych - różnego szczebla - tra-
fiło prawie 200 tysięcy. Z oficjalnych 
danych wynika, że nowi uczniowie 
będą chodzić przede wszystkim do 
szkół w dużych miastach wojewódz-
kich: w Warszawie (14 743 uczniów), 
Wrocławiu (5743), Krakowie (5643), 
Łodzi (4736), Poznaniu (4200).

System edukacji zareagował na 
razie „spontanicznie” - tzn. nauczy-
ciele, jak mogą, starają się uczyć i po-
magać. Jednak przed nimi nie tylko 
jeden semestr, a kolejne semestry 
takiego wyzwania. Na ile starczy im 
sił? MEiN szacuje, że jesienią w szko-
łach obok polskich dzieci uczyć się 
może nawet kilkaset tysięcy młodych 
Ukraińców. 

Zdrowie 
psychiczne

Ważne są nie tylko matematyka, 
język polski, czy inne przedmioty. 
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 Dostrzegamy rosnący problem, 
dlatego nasi specjaliści zostali 

przeszkoleni w kierunku diagnozy 
i pracy z traumą wojenną.
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W wielu przypadkach dorośli i dzieci, 
którzy przyjeżdżają do Polski, to osoby, 
które mocno i coraz mocniej doświad-
czają wojny. Ich krewni, ale także zna-
jomi, którzy zostali w Ukrainie, walczą, 
próbują przetrwać bombardowania, gi-
ną w swoich domach, na ulicach. Dla 
tych, którzy są tam i tu w Polsce, ozna-
cza to życie w napięciu. Ogromnym. 

Jak pokazują badania UNICE-
F-u z 2008 r. wojna nie oszczędza 
dzieci i młodzieży.  Zazwyczaj sta-
nowią oni grupę 50-60 procent osób 
dotkniętych katastrofami. Giną lub 
są ranni. 

Wkrótce z pewnością pojawi się 
wiele opracowań pokazujących i opi-
sujących, z jakimi wyzwaniami zwią-
zanymi ze zdrowiem psychicznym 
mierzą się Ukraińcy. Można się jed-
nak domyślać, że nie będą odbiegały 
one od tych, które w ostatnim czasie 
pojawiły się na ten temat i dotyczyły 
innych wojen. Badania przeprowa-

dzone z udziałem obywateli Syrii, 
którzy bardzo ucierpieli podczas 
wojny w swoim kraju, pokazują, że 
konflikt zbrojny wyrządził szkody 
w zakresie zdrowia psychicznego 
u 80 procent osób! U połowy z nich 
wystąpił zespół stresu pourazowego 
(PTSD). Wśród innych zaburzeń 
psychicznych, wymienić można: 
depresję, zaburzenia lękowe, zabu-
rzenia adaptacyjne, związane np. 
z koniecznością adaptacji do warun-
ków w nowym kraju (w przypadku 
uchodźców), lub do tego, że utraciło 
się bliskich i trzeba się odnaleźć w no-
wej sytuacji.

Pokolenie wojennej 
traumy

Inne badania (Gelkopf & Berger, 
2009) mówią o tym, że wskaźniki 

PTSD wśród młodzieży narażonej 
na katastrofy wahają się od 8% do 
75%, co sugeruje, że problem ten jest 
powszechny. I podobnych trudności 
mogą doświadczać również Ukraiń-
cy, zarówno ci, którzy przebywają na 
terenie kraju ogarniętego wojną, jak 
i ci, którzy z niego wyjechali, pozosta-
wiając tam swoich bliskich. Co wię-
cej, my to widzimy u obywateli Ukra-
iny, którzy zgłaszają się do Fundacji 
„Twarze depresji”. Dostrzegamy ro-
snący problem, dlatego nasi specja-
liści zostali przeszkoleni w kierunku 
pracy z osobami doświadczającymi 
traumy wojennej.  

Więcej przeczytacie o tym w ko-
lejnych artykułach, ale już w naszym 
raporcie musimy podkreślić, jak waż-
na jest rola nauczycieli, pedagogów, 
psychologów szkolnych. To oni są 
w pewnym sensie osobami „pierw-
szego kontaktu” z uczniami, którzy 
doświadczyli okrucieństwa wojny  
i doświadczają emocji, z którymi so-
bie nie radzą. Dlatego Fundacja„Twa-
rze depresji” planuje szkolić właśnie 
nauczycieli, by lepiej mogli radzić 
sobie z wyzwaniami w nowej rze-
czywistości. Chcemy, by mogli lepiej
pomagać dzieciom z Ukrainy, a też 
polskim uczniom, dla których ta 
sytuacja również wiąże się z dużym 
stresem. Nie chodzi o to, by nauczy-
ciele stali się terapeutami, ale by do-
stali wiedzę, jak rozmawiać z małymi 
uchodźcami na co dzień, by wspie-
rać, dawać poczucie bezpieczeń-
stwa i akceptacji. To będzie kolejny 
ważny projekt, który zamierzamy 
zrealizować. 

Joanna  
Gabis-Słodownik 
dziennikarka telewizyjna - od zawsze zaangażowana w 
tematy społeczne; dyrektor ds. komunikacji w Fundacji 
„Twarze depresji”; wicenaczelna magazynu „Twarze 
depresji”; autorka książek; współwłaścicielka Just 
Communication, www.justcommunication.pl.
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Agnieszka Kobus-Zawojska jest wioślarką, brązową medalistką olimpijską z Rio de 
Janeiro (2016) i wicemistrzynią olimpijską z Tokio (2020). Ten drugi medal zdobyła, 
chorując na depresję. Droga po sportowe trofea nauczyła ją, że potrafi wygrywać,  
kiedy nie boi się prosić o pomoc. Uświadomili jej to psychiatra i psychoterapeuta, 
o czym polska wioślarka opowiedziała w rozmowie z Anną Morawską-Borowiec. 

z sobą, nie tylko
Wygrała

WYWIAD WYDANIA 

z przeciwniczkami
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WYWIAD WYDANIA 

Anna Morawska-Borowiec: Wydawać by 
się mogło, że podczas walki z depresją nie 
można zdobywać medali na igrzyskach 
olimpijskich. Ty zdobyłaś w Tokio srebro 
i udowodniłaś, że jest to możliwe.

Agnieszka Kobus-Zawojska: Tak, kiedy mi-
nęłam linię mety, pomyślałam sobie, że rze-
czywiście jesteśmy silniejsi niż nam się wy-
daje. Srebrny medal olimpijski ma dla mnie 
ogromne znaczenie. Trzy miesiące wcześ-
niej, na zgrupowaniu kadry Polski, płakałam 
każdego dnia. Nie mogłam jeść. Nie miałam 
ochoty z nikim rozmawiać. To był dla mnie 
straszny czas. Tym bardziej doceniam fakt, 
że, biorąc leki antydepresyjne, udało mi się 
stanąć na podium i zdobyć srebrny medal. 
Wygrałam z sobą, a nie tylko z przeciwnicz-
kami. Dla mnie to srebro jest jak złoto, bo 
ja naprawdę nie chciałam jechać na igrzy-
ska. Cieszę się, że miałam w sobie taką mą-
drość, by zdecydować się na powiększenie 
mojej drużyny. Zaprosiłam do mojej łódki 
dwóch specjalistów: psychiatrę i psychote-
rapeutę. Bez nich nie dałabym rady. Zrozu-
miałam, że w życiu nie wygram w pojedyn-
kę, ale w drużynie jestem mocna. Potrafię 
wygrywać, kiedy nie boję się prosić o po-
moc. Dziękuję psychiatrze i mojej psycho-
terapeutce, że mi to uświadomili.

Bardzo dziękuję, że zdecydowałaś się 
pierwszy raz publicznie opowiedzieć 
o swojej walce z depresją. Czy dla Cie-
bie, jako wicemistrzyni olimpijskiej, by-
ła to trudna decyzja?
Najtrudniej było mi na początku, kiedy tak 

bardzo źle się czułam. Wtedy „wyrzucałam 
z siebie wszystko” na papier. Trzydziesto-
letnia dziewczyna, pisząca pamiętnik. Tak 
było. Nie mówiłam o tym nikomu, chociaż 
moje dziewczyny z łódki widziały, że jest 
coś nie tak, ale nie komentowały tego. Nie 
chciałam obarczać ich niedyspozycją, bo 
one musiały skupić się na sobie, na swo-
jej dyspozycji fizycznej i psychicznej. Obar-
czałam moim problemem męża i trochę też 
najbliższą rodzinę. Tak jak wspomniałam, 
szybko zaprosiłam do mojej drużyny pa-
nią psycholog i lekarza psychiatrę. Później 
stwierdziłam, że mieć depresję, to coś zu-
pełnie powszechnego i normalnego. Roz-
mawiałam z przyjaciółmi, których córka też 
ma depresję. Inni znajomi, którym zaufa-
łam, też mówili mi, że to normalne, że moż-
na mieć depresję jak każdą inną chorobę. 

Oczywiście nie każdy z nas ma depre-
sję, ale każdy ma gorsze dni, gorszy nastrój, 
chwile zwątpienia. Nie bójmy się prosić 
o pomoc i rozmawiać o tym. Ja postano-
wiłam podzielić się doświadczeniem. Świat 
nie jest instagramowy, nie jest tylko koloro-
wy i usłany różami. Jest w nim też miejsce 
na smutek, gorszy nastrój, łzy i zwątpienie. 
Zawsze starałam się prawdziwie pokazywać 
moje życie, mówić publicznie również o mo-
ich gorszych wynikach na zawodach. Nicze-
go nie ukrywam, nie zamiatam pod dywan. 
Cieszę się, że zmobilizowałam dużo osób, 
żeby nie bały się sięgnąć po pomoc profe-
sjonalistów. Taki jest mój cel. Cieszę się, 
że znani sportowcy mówią o swojej walce 
z depresją, np. Naomi Osaka. Nie jestem tak 
popularna jak ona, ale w środowisku wio-

ślarskim dobrze mnie znają i od tego za-
częłam, żeby młodzi zawodnicy nie wsty-
dzili się sięgać po pomoc psychologiczną, 
jeśli tylko poczują, że jest im potrzebna. My-
ślę, że mój przykład będzie dobrą inspira-
cją dla sportowców, bo udało mi się udo-
wodnić, że nawet na „top poziomie”, kiedy 
przygotowujesz się do igrzysk olimpijskich, 
możesz zachorować na depresję. Leki anty-
depresyjne, konsultacje z psychiatrą i psy-
chologiem nie stoją na drodze do sukce-
su i zdobycia nawet olimpijskiego medalu.

W każdej edycji kampanii „Twarze depre-
sji. Nie oceniam. Akceptuję.” przypomina-
my, że połączenie farmakoterapii i psy-
choterapii jest najskuteczniejszą drogą 
walki z depresją. Zastanawiam się, czy 
Ty - jako sportowiec, w tak ważnym mo-
mencie, czyli tuż przed igrzyskami, bałaś 
się wziąć pierwszą tabletkę na depresję?
To było dla mnie coś strasznego. Podczas 
zgrupowania kadry Polski, przed igrzyska-
mi, podjęłam decyzję, że zapiszę się na kon-
sultację online do psychiatry. Podjęłam tę 
decyzję sama. Nikomu o tym nie mówiłam, 
bo się wstydziłam. Miałam jednak głębo-
kie przekonanie, że to jest jedyne wyjście. 
Podczas wizyty online lekarz zapisał mi an-
tydepresanty. To było wyzwaniem również 
dla niego. Musiał tak dobrać dla mnie leki, 
żeby z jednej strony pomóc mi uporać się 
z depresją i lękami, a z drugiej wiadomo, 
że jako sportowiec potrzebuję emocji, ad-
renaliny i potrzebuję być pobudzona przed 
startem. Zanim wzięłam pierwszą tablet-
kę minęło kilka dni, bo bałam się jej skut-
ku. Miałam w głowie taki stereotyp, że to 
jest coś strasznego, że na pewno coś się 
ze mną stanie, że się zmienię, przestanę 
być sobą. Kiedy wzięłam pierwszą tablet-
kę, nie mogłam spać pół nocy. Bałam się, 
że coś mi się stanie, chociaż nie wiedziałam 
co. Zadzwoniłam wtedy do lekarza i on mi 
na spokojnie wytłumaczył, jak te leki dzia-
łają, że poprawa nastroju nastąpi po około 
dwóch, trzech tygodniach. Przekonał mnie 
i zaczęłam brać antydepresanty. I rzeczywi-
ście po dwóch tygodniach poczułam się le-
piej. Leczenie pomogło mi również na pro-
blemy ze snem. Wcześniej w nocy bardzo 
się pociłam. Zmieniałam po trzy razy ko-
szulkę. Na zgrupowaniu kadry Polski przez 
dwie noce spałam u pani psycholog kadro-
wej, ponieważ bałam się sama spać i ba-
łam się wziąć lek antydepresyjny. Wzięłam 
go pod jej okiem i tak się zaczęło moje le-
czenie, i sytuacja zaczęła się poprawiać.
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Dla mnie, sportowca, to było wy-
zwaniem, żeby przekonać się do bra-
nia leków antydepresyjnych, żeby zro-
zumieć, że to jest tak samo normalne 
jak wzięcie tabletki na ból brzucha. 
Teraz już zupełnie normalnie do tego 
podchodzę. Idę rano do łazienki, bio-
rę tabletkę i to jest taka moja ruty-
na. Mam nadzieję, że uda mi się nie-
bawem odstawić leki, ale oczywiście 
będę to konsultować z lekarzem. Raz 
wydawało mi się, że jestem supersil-
na i wesoła, więc sama odstawiłam 
leki, co skończyło się dla mnie bardzo 
niedobrze. Fatalny stan szybko wró-
cił. Obecnie biorę leki antydepresyjne 
i ufam lekarzowi, który w tych spra-
wach jest ode mnie mądrzejszy. 

A czy jesteś też zadowolona z pracy 
z psychoterapeutą?
Po rozmowach z psycholog kadry Pol-
ski zrozumiałam, że potrzebuję indy-
widualnej psychoterapii. Znajomi po-
lecili mi psychoterapeutkę, z którą 
łączyłam się online podczas zgru-
powania kadry i która zapewniała mi 
wsparcie niemal dwadzieścia cztery 
godziny na dobę. Nawet w Tokio przed 
startem pisałam do niej i ona od ra-
zu mi odpowiadała. Spotykałyśmy się 
codziennie i to było dla mnie ogrom-
nym wsparciem. Ona nauczyła mnie 
odczytywać emocje - nie tylko pozna-
wać je, ale też akceptować. Do tej po-
ry psychoterapia dużo mi daje. Myślę, 
że już dużo lepiej panuję nad emocjami. Za-
wsze byłam bardzo wybuchowa. Nauczy-
łam się też doceniać to, co mam i patrzeć 
z dystansem na życie. Staram się nie oce-
niać ludzi, bo ich emocje są zależne od ich 
przeżyć, których często nie znamy. Ja też 
miałam w sobie wielkie emocje i to wła-
śnie były moje przeżycia. Depresja, choć 
była dla mnie trudnym doświadczeniem, 

to też w pewnym sensie pozytywnym, bo 
dużo mnie nauczyła.

Które czynniki w Twoim przypadku mogły 
mieć związek z depresją: genetyczne, oso-
bowościowe, wychowanie, stres, trauma, 
czy jeszcze inne?
Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, ale 
mam wrażenie, że na moją depresję złoży-

ło się dużo czynników. W sporcie za-
wodowym jestem od 2010 roku, czy-
li dwanaście lat. Jestem osobą, która 
wywiera na siebie ogromną presję 
w życiu. Z jednej strony czasem chcę 
odpocząć, a z drugiej strony, gdy za 
długo odpoczywam, to się denerwu-
ję, że nic nie robię. Na każdym tre-
ningu chciałam być lepsza. Nigdy nie 
miałam specjalnego talentu. Wszyst-
ko, do czego doszłam, to dzięki cięż-
kiej pracy. Sama siebie nakręcałam 
do coraz cięższej pracy. Nie pozwa-
lałam sobie na odpoczynek. Nie mo-
głam się pogodzić z tym, że mam 
prawo mieć gorszy dzień, czy być 
chora, bo od razu pojawiała się myśl: 
„Jak to? Przecież ja muszę jechać 
na igrzyska. Muszę zdobywać meda-
le. Nie mogę być chora!”. Takie „na-
kręcanie się” przez tyle lat w koń-
cu spowodowało moje wyczerpanie. 
Dodatkowo, przed Tokio, w kwietniu 
zachorowałam na COVID-19, co - 
jak już dziś wiemy, sprzyjało depre-
sji. Igrzyska były w lipcu i od razu 
zaczęłam się bać, że nie zdążę się 
przygotować. Szybko wróciłam do 
treningów, a moje ciało nie było na to 
gotowe. Nakręcałam się, że nie zdą-
żę, że muszę ciągle trenować. Moje 
ciało nie wytrzymywało takiego ob-
ciążenia, ale głowa chciała tego ob-
ciążenia i chciała jeszcze więcej. Do-
datkowo nie układały mi się relacje 
na linii zawodnik-trener. Trener chciał 

mnie z jakiegoś powodu wymienić, a ja uwa-
żałam, że nie zasługuję na to, że wszystko 
sobie wypracowałam. Wtedy zaczęłam się 
denerwować. Życie sportowca to jest ciągły 
stres. Potrafiłam się stresować każdym naj-
mniejszym treningiem. Po tylu latach walki 
o wyniki i życia w napięciu coś we mnie pę-
kło. Wtedy pojawił się gorszy nastrój, a na-
stępnie depresja. Miałam bóle w klatce pier-

WYWIAD WYDANIA 

Leki antydepresyjne, konsultacje z psychiatrą 
i psychologiem nie stoją na drodze do sukcesu
i zdobycia nawet olimpijskiego medalu.
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siowej i nie chciałam rozmawiać z ludźmi. 
Siedziałam sama w pokoju i po prostu pła-
kałam. Ratował mnie trening. Wtedy sku-
piałam się tylko na ruchu wioślarskim i nie 
myślałam, co będzie, jak będzie, kiedy bę-
dzie. Po treningu wracałam do pokoju i znów 
płakałam. Nie potrafiłam nikomu wyjaśnić, 
dlaczego płaczę. Bałam się każdej nocy. Ba-
łam się, że znów będę spocona i że znów 
będę czuć ból w klatce piersiowej. Nie mo-
głam wtedy spać. Myślałam, że mam zła-
mane żebra, co jest popularnym problemem 
wśród sportowców wyczynowych. Jednak 
na treningu, kiedy skupiałam myśli tylko na 
bieżącej robocie - na wiosłowaniu - to prze-
stawało mnie boleć w klatce. Wtedy zorien-
towałam się, że to nie jest problem z moim 
ciałem tylko z moją głową. Dotarło do mnie, 
że moje lęki i bóle są wytworem mojej gło-
wy i dlatego podjęłam decyzję o konsulta-
cji z psychiatrą. Dziś to już wiem, że moja 
depresja była efektem nie tylko ciężkiej pra-
cy sportowca, ale też mojej własnej presji, 
osobowości perfekcjonistycznej, presji na 
siebie i na wyniki.

Odważyłaś się powiedzieć o leczeniu de-
presji koleżankom. Jak zareagowały?
W Pucharze Świata – pierwszych zawo-
dach w sezonie olimpijskim po moim za-
chorowaniu na COVID-19 - nie poszło nam 
najlepiej. Zobaczyłam wtedy Marię Sajdak, 
siedzącą na brzegu i wpatrującą się w wo-
dę. Podeszłam do niej, bo była bardzo smut-
na. Powiedziałam jej: „Maria, nie przejmuj 
się! Trudno. My już mamy medal z igrzysk 
olimpijskich w Rio”. Odpowiedziała mi: „Nie 
wiem, czy to wszystko ma sens. Tak nam 
źle poszło”. Dodałam: „Nie przejmuj się. Ja 
startuję na lekach antydepresyjnych i też mi 
nie jest łatwo, też nie do końca mogę dać 
sobie radę sama ze sobą, ale wiem, że ra-
zem damy radę!”. I ona mi wtedy powiedzia-
ła: „Aga, jaka ty jesteś dzielna. Na pewno 
damy radę razem! Kiedy masz zły nastrój, 
przychodź do mnie, to zawsze pogadamy. 
Dlaczego od razu do mnie nie przyszłaś po-
rozmawiać?”. Maria bardzo podniosła mnie 
na duchu. Sama nie wiem, dlaczego od ra-
zu do niej nie poszłam, żeby porozmawiać. 
Miałyśmy pokój w pokój i podobny sposób 
myślenia. Ona dodawała mi otuchy i uświa-
damiała, że rzeczywiście jestem bardzo sil-
na, skoro w takiej sytuacji startuję w za-
wodach. Poczułam, że naprawdę razem 
zdobędziemy medal, że damy radę, że je-
steśmy silne i co by się nie działo, to bę-
dziemy siebie wspierać.

A mąż wspiera Cię w tej walce?
Bardzo mnie wspiera. Gdyby nie mój mąż, 

to na pewno wyjechałabym ze zgrupowania 
kardy, zrezygnowałabym ze startu w igrzy-
skach olimpijskich. Kiedy czułam się tak 
strasznie źle, to zadzwoniłam do niego i po-
wiedziałam, że jeśli teraz nie przyjedzie do 
mnie na zgrupowanie, to ja wyjadę i wrócę 
do domu. Mąż wziął urlop w pracy i z same-
go rana przyjechał. To była dla mnie wielka 
ulga. Był ze mną przez pięć dni i to były klu-
czowe dni. Bałam się, że jak wyjedzie, zły 
nastrój znów mnie przytłoczy. Ale i z nim tak 
miałam, że choć byłam szczęśliwa, że je-
steśmy razem, to nagle zaczynałam płakać 
bez żadnego powodu. To trudno opisać, co 
się dzieje z człowiekiem w depresji. Z jednej 
strony bardzo chciałam zdobyć drugi olim-
pijski medal, a z drugiej strony nie miałam 
na to ochoty, to mnie przytłaczało. Ta dro-
ga przestała mi sprawiać przyjemność. Po 
przekroczeniu linii mety w Tokio poczułam 
wielką ulgę, że dałam radę mimo tak trud-
nego przeciwnika na karku, jakim jest de-
presja. Dziś wiem, jak ważne są dobre re-
lacje międzyludzkie. Musimy o nie dbać, 
o męża, rodzinę, przyjaciół, znajomych. To 
jest nasza życiowa drużyna. Życie w życz-
liwej drużynie, pełnej dobrych relacji, jest 
bardzo ważne.

Z wielką radością możemy poinformować, 
że zgodziłaś się zostać ambasadorką 15. 
jubileuszowej edycji kampanii „Twarze 

depresji. Nie oceniam. Akceptuję”, któ-
rą w całości poświęcimy depresji wśród 
dzieci i młodzieży. Wielu rodziców wciąż 
bagatelizuje ten problem, mówiąc, że to 
tylko bunt młodzieńczy, nic poważnego.  
Co chciałabyś powiedzieć zarówno rodzi-
com, jak i dzieciakom, które mierzą się - 
tak jak Ty - z depresją?
Drodzy rodzice, to nie jest koniec świata, 
gdy dziecko choruje na depresję. W dzisiej-
szych czasach, pełnych stresu, napięć, nie-
pewności to zupełnie normalne, że mamy 
problemy psychiczne. Kiedy mamy złamaną 
nogę, idziemy do ortopedy i nie biegamy od 
razu z gipsem na nodze. Tak samo jest z de-
presją. Trzeba iść po pomoc do specjalisty. 
Bardzo się cieszę, że mogę dołączyć do gro-
na ambasadorów kampanii „Twarze depre-
sji. Nie oceniam. Akceptuję.”. To ważne, że 
przełamujemy stereotypy związane z psy-
chiatrą i psychologiem. Ja dopiero w wie-
ku trzydziestu lat zrozumiałam, że to nie jest 
nic złego skorzystać z pomocy tych specja-
listów, że to żaden powód do wstydu. Mam 
nadzieję, że dzięki 15. edycji kampanii dzie-
ci i młodzież zrozumieją to wcześniej niż ja. 
Im wcześniej damy szansę sobie pomóc, 
tym szybciej będziemy dobrze funkcjono-
wać. Specjaliści wiedzą, jak pracować z na-
szymi emocjami. Mam też nadzieję, że mój 
przykład będzie inspiracją dla dzieci i mło-
dzieży. Wiadomo, że sportowcy kojarzą się 
z wojownikami, że są supersilni, ale my też 
mamy gorsze chwile. My też płaczemy, de-
nerwujemy się i mierzymy się z problema-
mi psychicznymi. Wrócę do Naomi Osaki, 
która jest wybitnym sportowcem. Ma wiel-
ką karierę, pieniądze, które pozwalają jej na 
podróże po świecie i spełnianie marzeń. Ma 
fanów na całym świecie, a mimo to choru-
je na depresję. Ona zainspirowała mnie do 
większej otwartości, a ja mam nadzieję, że 
zainspiruję kolejne osoby w Polsce, aby-
śmy otwarcie mówili o swoim zdrowiu psy-
chicznym. Ważne też, abyśmy uczyli szcze-
gólnie dzieci, żeby nie śmiały się ze swoich 
koleżanek i kolegów, gdy te mają gorszy 
nastrój. Od najmłodszych lat uczmy wraż-
liwości na drugiego człowieka. Powtórzę: 
depresja to nie koniec świata. Nawet mi-
strzowie się z nią mierzą się i wygrywają, 
korzystając z pomocy psychiatry i psycho-
loga. Dzięki współpracy z tymi specjalista-
mi udało mi się zdobyć olimpijskie srebro 
w Tokio, ale w życiu to zwycięstwo nad sa-
mą sobą uznaję za olimpijskie złoto.

Gratuluję sukcesów sportowych, terapeu-
tycznych, a także odwagi, by o tym opo-
wiedzieć w ramach naszej kampanii. Dzię-
kuję za rozmowę.

TWARZE DEPRESJIWYWIAD WYDANIA 
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Nie pytajmy ukraińskich uchodźców o ich najbardziej bolesne doświadczenia wojenne, 
jeśli sami nie podejmują tematu. Wesprzyjmy rodziców, żeby zadbać o przyszłość 
dzieci. Jak rozmawiać z osobami doświadczającymi traumy wojennej – pytamy 

dra Rony’ego Bergera. Jakub Borowiec rozmawiał ze światowej sławy izraelskim 
psychologiem klinicznym, który od lat, w wielu krajach, pomaga osobom z traumą 

wojenną i prowadzi badania nad jej leczeniem.

jak się z nią uporać

Trauma
     wojenna
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Można powiedzieć, że te osoby  
utknęły w traumatycznym doświadczeniu, 

że nie potrafią przestać o tym myśleć. 
Bolesne wspomnienia wciąż wracają do 

nich bez kontroli...
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Jakub Borowiec: Mamy obecnie w Polsce 
ponad trzy miliony uchodźców z Ukrainy. 
Wielu z nich cierpi z powodu traumy wo-
jennej. Które objawy powinny najbardziej 
niepokoić i wymagają sięgnięcia po profe-
sjonalną pomoc psychologiczną? 

Dr Rony Berger: Statystycznie co dziesią-
ty uchodźca wojenny doświadczy zespo-
łu stresu pourazowego (PTSD) i nie będzie 
w stanie samodzielnie uporać się z tym pro-
blemem, mimo że już znajduje się w bez-
piecznym miejscu. PTSD występuje u 10% 
do 15% populacji, która podczas wojny była 
narażona na sytuację bezpośrednio zagra-
żającą życiu. Objawy PTSD to m.in. częste 
wracanie do traumatycznych wspomnień, 
tak zwany „flashback”, koszmary sen-
ne związane z traumą, ataki paniki poja-
wiąjące się np. podczas głośnego dźwię-
ku. Można powiedzieć, że te osoby utknęły 
w traumatycznym doświadczeniu, że nie 
potrafią przestać o tym myśleć. Bolesne 
wspomnienia wciąż wracają do nich bez 
kontroli, kiedy tylko pojawia się bodziec, 
który przypomina im o traumatycznej sy-
tuacji. To może być dźwięk syreny, zdję-
cie, twarz przypadkowego człowieka koja-
rząca się z oprawcą. Inne symptomy PTSD 
to dysocjacja, czyli oddzielenie się od rze-
czywistości, a także chwiejność nastroju, 
nerwowość, nadpobudliwość, drażliwość, 
unikanie osób i rzeczy, które mogą kojarzyć 
się z przeżytą traumą.

Niektórzy uchodźcy z Ukrainy będą mieć 
PTSD, zaburzenia lękowe i  depresję, czyli 
chorobę, o której od lat uczy Wasza Funda-
cja „Twarze depresji”. Musimy zrozumieć, 
że ci ludzie doświadczyli traumy wojennej, 

wielu z nich straciło na wojnie bliskie oso-
by i przeżywają żałobę. W Ukrainie zostawili 
całe dotychczasowe życie, są zdezoriento-
wani. Przyjechali do kraju, którego nie zna-
ją. Dopiero poznają mentalność Polaków 
i Wasze zwyczaje. To wszystko powodu-
je, że są w ogromnym stresie, który prze-
kłada się na wiele objawów zarówno psy-
chicznych, jak i nierzadko somatycznych, 
np. bóle głowy, brzucha, nudności, napię-
cia mięśniowe. Podsumowując: dla oby-
wateli Ukrainy najważniejsze jest teraz, aby 
pomóc im ustabilizować się, odnaleźć bez-
pieczeństwo w nowej rzeczywistości, w no-
wym kraju, z nowymi ludźmi wokół.

Obecnie mamy w Polsce około 800 tysięcy 
dzieci i młodzieży, które razem z matkami 
opuściły Ukrainę. Czy w przypadku traumy 
wojennej u dzieci oddziaływania psycho-
logiczne są podobne jak u dorosłych? 

Różnica polega na tym, że dzieci mają 
mniejsze doświadczenie życiowe i mniej 
mechanizmów radzenia sobie z emocja-
mi. Młodzież gorzej radzi sobie niż rodzice 
z doświadczeniami wojennymi i sytuacją 
uchodźctwa, bo nigdy wcześniej nie przeży-
wali tak trudnej sytuacji stresowej i nie ma-
ją do czego się odnieść w swojej wyobraź-
ni. Nie wiedzą, czego się spodziewać, więc 
się boją. Te dzieci straciły poczucie bezpie-
czeństwa nie tylko przez wojnę, ale też przez 
brak odpowiedniego kontaktu z rodzicami, 
a właśnie rodzice są najważniejsi dla dzieci, 
dla ich poczucia bezpieczeństwa. Z jednej 
strony wielu młodych uchodźców z Ukrainy 
nie ma kontaktu ze swoimi ojcami, którzy 
pozostali w ich kraju, albo ten kontakt jest 
utrudniony, a z drugiej strony są z matka-
mi, które mogą borykać się z problemami 
psychicznymi: z depresją, zespołem stresu 
pourazowego, czy zaburzeniami lękowymi. 
Rodzice cierpiący z powodu traumy wojen-
nej są dla nich emocjonalnie niedostępni i to 
też powoduje, że dzieci jeszcze gorzej ra-
dzą sobie z trudną sytuacją.

Brytyjski psychiatra i psychoanalityk 
John Bowlby mówił o „bezpiecznej przy-
stani”, którą rodzice powinni stwarzać dzie-
ciom, by nauczyły się bezpiecznego stylu 
przywiązania już od najmłodszych lat. Cho-
dzi o to, żeby dziecko czuło się przez rodzi-
ca kochane bezwarunkowo, żeby rodzic był 
dla niego dostępny emocjonalnie. Powinien 
zapewnić mu „bezpieczną bazę”, z której 
dziecko może eksplorować świat i dosto-
sowywać się do zmieniającego środowi-
ska. Dziecko powinno być zachęcane do 
wyrażania różnych uczuć. Nie może czuć 
się odtrącane lub źle traktowane za wyraża-
nie trudnych emocji, z którymi się mierzy. 
Ono potrzebuje bezwarunkowej miłości, ak-
ceptacji i pocieszenia. Jeśli dziecko będzie 
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wiedziało, że zawsze ma przy rodzicu/ro-
dzicach „bezpieczną przystań” i „bezpiecz-
ną bazę”, to nie będzie się bało wchodzenia 
w nowe relacje, poznawania świata. Łatwiej 
będzie się angażować w relacje społeczne. 

Warto dodać, że jestem twórcą progra-
mu szkolnego ERASE-Stress. Znalazł on 
zastosowanie w piętnastu krajach, w na-
stępstwie terroru wojennego i klęsk żywio-
łowych. Wykazał skuteczność w ośmiu ran-
domizowanych, kontrolowanych badaniach 
w różnych kulturach. Mam nadzieję, że uda 
nam się zastosować go również w polskich 
szkołach, że okaże się pomocny również dla 
ukraińskich i polskich uczniów.

Dlatego tak ważne, żeby mamy uchodź-
ców z Ukrainy nie bagatelizowały obja-
wów depresji, żeby sięgały po pomoc 
profesjonalistów.
Zgadza się. W młodym wieku dzieci potrze-
bują rodziców, którzy potrafią opanować 
stres i emocje. Jeśli dzieci nauczą się te-
go od rodziców, jeśli nauczą się uspokajać 
i regulować swoje emocje, to jako osoby 
dorosłe będą mieć wyuczoną zdolność sa-
modzielnego kontrolowania trudnych emo-
cji. Jeśli nie dostaną we wczesnym dzieciń-
stwie narzędzi regulacji afektu, to będą mieć 
trudności w całym późniejszym życiu pod-
czas stresujących sytuacji, kiedy np. stra-
cą pracę lub będę mieć problem w rela-
cjach z innymi ludźmi. I te trudności będą 
trwać nawet po zakończeniu wojny. Każdy 
stresor będzie dla nich wyzwaniem, ponie-
waż nie nabyli umiejętności radzenia so-
bie ze stresem. 

W badaniach dowiedziono, że dzieci 
uczą się swojego sposobu regulacji na-
stroju w wieku od trzech do sześciu lat. 
Ten mechanizm istnieje w mózgu, a dokład-
nie w korze przedczołowej. Aktywacja roz-
woju tego regionu mózgu, który reguluje 
emocje, wymaga, aby rodzice byli dla dziec-
ka dostępni emocjonalnie. Rozwija się, gdy 
zapewniają mu bezwarunkową miłość, po-
czucie bezpieczeństwa i akceptacji. Mózg 
dziecka, które jest poddawane długotermi-
nowo silnemu stresowi, nie rozwija się pra-
widło. Na zdjęciach rentgenowskich widać, 
że jego mózg różni się od dziecka wychowy-
wanego w normalnej sytuacji, bez ogrom-
nego stresu. Podsumowując: dla zdrowia 
psychicznego dzieci z Ukrainy i ich prawi-
dłowego rozwoju, niezwykle ważne jest, aby 
uspokoić ich rodziców - zwłaszcza matki. 
Musimy pomóc im opanować trudne emo-
cje i zapewnić ich dzieciom poczucie bez-
pieczeństwa. To jak rodzic nauczy dziec-
ko radzić sobie ze stresem, będzie miało 

znaczenie na całe jego dorosłe życie, któ-
re przecież jest pełne stresorów i wyzwań. 
Pomoc psychologiczną trzeba zapewnić tak 
dorosłym uchodźcom z Ukrainy, jak i ich 
dzieciom.

W Fundacji „Twarze depresji” zapewnia-
my bezpłatną, zdalną pomoc psychologicz-
ną i psychiatryczną obywatelom Ukrainy. 
Ukraińskie dzieci, którym pomagamy, są na 
tyle duże, że zdają sobie sprawę, dlacze-
go ich ojcowie musieli pozostać w Ukra-
inie. Boją się każdego dnia, że ich ojcowie 
stracą życie podczas wojny. To łamie serce. 
Wiem, to prawda. Jednak mechanizm, 
o którym mówię, oznacza, że nawet je-
śli straciłeś ojca, ale masz bliską osobę: 
mamę, ciocię, która zapewnia „bezpieczną 
przystań”, to poradzisz sobie z żałobą po 
rodzicu. W Izraelu mamy dzieci, które stra-
ciły ojców w czasie wojny. Oczywiście to 
jest dla nich bardzo trudne. Jeśli jednak ma-
ją wspierające środowisko, czują się bez-
piecznie z mamą lub inną bliską osobą, to 
mogą wyjść z tego. Będzie to trudne, bo-
lesne, ale mogą dobrze funkcjonować ja-
ko dorośli ludzie. Dlatego rola matek, któ-
re uciekły z dziećmi z Ukrainy, jest nie do 
przecenienia. One muszą zadbać o swój 
stan psychiczny.

A co z dziećmi, które na wojnie straciły 
ojca i matkę?
To bardzo trudne. Dziecko bardzo potrze-
buje chociaż jednej dorosłej bliskiej oso-
by, która da mu poczucie bezpieczeństwa, 
miłości i zapewni bezwarunkowe wspar-
cie. To ważne, by takiemu dziecku zapew-
nić dom i bliską relację. Wiem, że Wasza 
Fundacja otoczyła opieką psychologiczną 
polską szkołę, w której uczy się 160 dzie-
ci z Ukrainy. My w Izraelu też przykładamy 

ogromną wagę do wspierania szkół, których 
uczniowie doświadczają dramatu wojny. Na 
południu naszego kraju mamy miasto, któ-
re jest regularnie ostrzeliwane ze Strefy Ga-
zy. To jest oczywiście bardzo przerażają-
ce i odbija się na dzieciach. W tamtejszych 
szkołach szkolimy nauczycieli, by wiedzie-
li, jak mają nauczyć dzieci umiejętności ra-
dzenia sobie ze stresem i traumą. W szko-
le, w której wdrożyliśmy program, o którym 
wspomniałem, ERASE-Stress, zarówno ka-
dra edukacyjna, jak i uczniowie wykazali się 
odpornością w radzeniu sobie z sytuacją. 
Jeśli dziecko straciło ojca i matkę, to sytu-
acja jest bardzo trudna, ale ono nadal mo-
że sobie w życiu poradzić. Niezbędne są do 
tego osoby dorosłe i tu nauczyciele też ma-
ją niezwykle ważną rolę.

Czy traumę wojenną można przezwycię-
żyć, czy jest to proces na całe życie? 
Myślę, że można przezwyciężyć. W Izraelu 
jesteśmy w stanie wojny od lat, ponieważ 
konflikt izraelsko-palestyński trwa. Czasami 
jest to wojna, czasami terror, czasami jest 
spokój. Jednak niepokój towarzyszy nam 
przez cały czas. Żyjemy w takich realiach 
i potrafimy sobie z tym nieźle poradzić, je-
śli mamy wspierające najbliższe otoczenie. 

Praktyki profilaktyczne, których uczy-
my zarówno dorosłych, jak i dzieci, poma-
gają lepiej radzić sobie z sytuacją. Badania 
porównujące populację w Izraelu i innych 
krajach, które doświadczyły wojny i terro-
ru, wykazały wyższą odporność w popula-
cji izraelskiej. Przypisuję te odkrycia pracy, 
którą my, specjaliści zdrowia psychiczne-
go, prowadzimy na bieżąco.

Oczywiście u niektórych ludzi, w związ-
ku z traumą wojenną, rozwijają się poważ-
ne problemy psychiczne, choroby, ale więk-
szość ludzi radzi sobie. 

Większość uchodźców z Ukrainy mieszka 
w domach polskich rodzin, które w odru-
chu serca dały im schronienie. Jakie dał-
by Pan Polakom wskazówki, jeśli chodzi 
o tematy do rozmowy, o co pytać, a o co 
lepiej nie, żeby nie ranić?

Dobrze jest podzielić się swoim doświad-
czeniem, opowiedzieć o przeżyciach. Opisa-
nie tego, co czujesz, sprawia, że czujesz się 
lepiej. To ważny element wsparcia społecz-
nego, które z kolei należy do najważniejszych 
czynników rezyliencji. Nie zalecam jednak, aby 
uchodźcy szczegółowo opisywali traumatycz-
ne przeżycia, których doświadczyli, ponieważ 
może to ich retraumatyzować. Rozmowa o ży-
ciu, empatia i nadzieja na powrót do normal-
nego życia są pomocne.

WYWIAD WYDANIA 

dr Rony  
Berger

psycholog kliniczny, jeden najwybitniejszych na świecie 
ekspertów zajmujących się traumą wywołaną wojną, 
terroryzmem i klęskami naturalnymi. Wykłada i prowadzi 
badania na Uniwersytecie Telawiwskim, Uniwersytecie 
Ben Guriona i Uniwersytecie Stanforda. Razem z prof. 
Philipem Zimbardo prowadził międzynarodowe badanie 
dotyczące deradykalizacji i transformacji z ekstremizmu do 
postawy prospołecznej. Świadczył pomoc psychologiczną 
podczas misji humanitarnych w Izraelu, Palestynie, Sri 
Lance, Tajlandii, Tanzanii, Kongo. Autor książek i artykułów 
naukowych o pomocy psychologicznej w następstwie 
kryzysów związanych z wojną, terroryzmem i klęskami 
naturalnymi.
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Wyjaśnijmy, proszę, czym jest rezyliencja.
To zdolność do regeneracji po urazach 
psychicznych, również takich jak do-
świadczenie wojny. W uproszczeniu moż-
na powiedzieć, że jest to nasza odporność 
psychiczna. Dzięki niej człowiek potrafi do-
stosować się do nowych warunków ży-
cia po trudnych doświadczeniach, zaadap- 
tować w nowym otoczeniu. To pewne-
go rodzaju plastyczność naszego umy-
słu, zdolność do odzyskania utraconych 
sił z powodu trwającego przez pewien czas 
załamania. Nasza zdolność rezyliencji jest 
zależna od czynników genetycznych i ale 
głównie od doświadczeń życiowych, pod-
czas których uczymy się radzić sobie ze 
stresem.

Wracając do Pana pytania, oczywiście 
należy rozmawiać z uchodźcami z Ukra-
iny, słuchać ich na co dzień. Jednak nie 
wolno ich wypytywać o traumatyczne do-
świadczenia, jeśli sami nam o nich nie opo-
wiedzą. Niech mówią o swoich uczuciach, 
ale nie oczekujmy szczegółowego opisu 
scen takich jak: zabicie na ich oczach lu-
dzi, gwałt, bombardowanie, zburzone i spa-
lone domy. One są dla nich traumą.

Nie jest dobrze skupiać się na nega-
tywnych doświadczeniach. Lepiej mó-
wić o tym, co ogólnie czują i o tym, co 
dzieje się w ich życiu „tu i teraz”. War-
to też zachęcić uchodźców do wspólnej 
aktywności fizycznej. Jeśli jesteś zestre-
sowany, twoje mięśnie są bardzo spięte. 
Stres odczuwamy w naszych mięśniach. 
Potrzebujesz wtedy aktywności fizycznej. 
Idź na spacer. Nie siedź w czterech ścia-
nach, żeby nie rozmyślać, nie pogrążać 
się w smutku. 

Badania pokazują, że w przypadku więk-
szości pacjentów z depresją najlepsze 
efekty przynosi terapia poznawczo-be-
hawioralna. A jak pomagać osobom do-
świadczającym zespołu stresu pourazo-
wego (PTSD)?
Najczęściej stosujemy tak zwaną techni-
kę ekspozycji. To oznacza, że prosimy ta-
ką osobę podczas terapii, by wróciła do 
traumatycznych wspomnień w bezpiecz-
nych okolicznościach. Specjaliści wiedzą, 
jak prowadzić pacjenta, by krok po kro-
ku oswajał się z lękiem, by nauczył się go 
kontrolować. Na to trzeba czasu, ale jest 
to jak najbardziej możliwe. Tę metodę te-
rapeutyczną stosuję tylko u osób z naj-
poważniejszymi objawami zespołu stre-
su pourazowego, które utknęły w sytuacji 
traumatycznej, mają koszmary senne, czę-
ste retrospekcje, „flashbacki”, lęk uniemoż-
liwiający funkcjonowanie.

Zanim jednak zaczniemy przetwarzać 
wspólnie negatywne doświadczenia i trud-
ne emocje, musimy ustabilizować tę oso-
bę i dać jej umiejętności radzenia sobie ze 
stresem. Jedną z takich metod jest ćwi-
czenie oddechowe, które pomaga aktywo-
wać nerw błędny. Ćwiczenie to uruchamia 
parasympatyczny układ nerwowy, dający 
sygnał wszystkim narządom ciała, aby się 
uspokoić.

Zatem osobie z PTSD najpierw dajemy 
narzędzia do radzenia sobie z negatywny-
mi myślami, a następnie dodajemy do tego 
procesu pracę nad emocjami. To skompli-
kowane oddziaływania. Ważnym elemen-
tem jest również współczucie. Musimy 
zrozumieć, że uchodźcom wojennym to-
warzyszy z jednej strony poczucie winy, 
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a z drugiej wstydu. To pierwsze wiąże się 
z myśleniem o tym, że „ja wyjechałem z kra-
ju, a inni zostali i zginęli na wojnie, albo da-
lej tam cierpią”. A wstydzą się, że w ogóle 
znaleźli się w takiej sytuacji, że musieli wy-
jechać z kraju, że muszą prosić o pomoc, 
że zaczynają wszystko od nowa. 

Do pracy z osobami doświadczającymi 
traumy wojennej wykorzystuję terapię po-
znawczo-behawioralną, ale jest ona wzbo-
gacona o metodologię wschodnią. To tzw. 
Compassion Focused Therapy, czyli terapia 
skoncentrowana na współczuciu. To jedna 
z najbardziej efektywnych terapii poznaw-
czo-behawioralnych tak zwanej trzeciej fa-
li. Współczucie jest sposobem, w jaki dba-
my o siebie.

Dziękuję, że zgodził się Pan przepro-
wadzić szkolenie dla specjalistów na-
szej fundacji, którzy na co dzień pracują 
z uchodźcami z Ukrainy podczas bezpłat-
nych, zdalnych konsultacji psychologicz-
nych. Wiem, że często odwiedza Pan Pol-
skę. Czy to z powodów osobistych, czy 
zawodowych?
Moja żona urodziła się w Polsce za czasów 
Gomółki. Z rodzicami wyjechała do Izraela, 
gdy miała trzy i pół roku. Większość ludzi 
tak zwanego pionierskiego pokolenia, któ-
re założyło tutaj nasz kraj, to osoby o pol-
skich korzeniach. Oczywiście jest to rów-
nież związane z Holokaustem. Długo można 
by rozmawiać. 

Tak, to temat na osobną rozmowę. Dzięku-
ję bardzo za poświęconych czas i podzie-
lenie się Pana doświadczeniem.
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U PSYCHIATRY - BEZ OBAW

Przed nami fala zachorowań    
na depresję i PTSD 

KOSZMARY SENNE, ATAKI PANIKI, „FLASHBACKI”, CZYLI NAGLE WRACAJĄCE UPORCZYWE 
WSPOMNIENIA ZWIĄZANE Z TRAUMĄ WOJENNĄ – Z JAKIMI OBJAWAMI 

MIERZĄ SIĘ UCHODŹCY Z UKRAINY WYJAŚNIA 
PROF. PIOTR GAŁECKI – KRAJOWY KONSULTANT W DZIEDZINIE PSYCHIATRII 

W ROZMOWIE Z ANNĄ MORAWSKĄ-BOROWIEC.
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Z jakimi problemami psychicznymi naj-
częściej zgłaszają się po pomoc obywa-
tele Ukrainy?
Najczęściej są to zaburzenia lękowe, za-
burzenia snu i zaburzenia adaptacyjne 
o charakterze depresyjnym jak: smutek, 
przygnębienie, lęk oraz objawy soma-
tyczne, czyli: bóle głowy, brzucha, ser-
ca, napięcia mięśniowe.

Do naszej fundacji każdego dnia zgłasza-
ją się po pomoc obywatele Ukrainy, któ-
rzy proszą o konsultację psychiatrycz-
ną i przepisanie leków antydepresyjnych 
lub nasennych. Czy do gabinetów psychia-
trów też coraz więcej uchodźców z Ukra-
iny zgłasza się po pomoc?
Trudno generalizować, ponieważ wiele 
zależy od tego, jakie dana osoba mia-
ła indywidualne doświadczenia związa-
ne z wojną. Oczywiście uchodźcy zgła-
szają się do nas po pomoc.

W jaki sposób mogą to zrobić? Czy tak 
jak Polacy nie potrzebują skierowania do 
psychiatry?
Nie ma żadnych specjalnych wymo-
gów, które musi spełnić osoba z Ukra-
iny, żeby mogła otrzymać świadczenia. 

W szpitalu w razie nagłego zachorowa-
nia nie jest wymagane skierowanie. Nie 
ma też wtedy znaczenia, czy ma PESEL, 
czy nie. Natomiast jeśli chodzi o pomoc 
ambulatoryjną np. w poradni zdrowia 
psychicznego, to skierowanie nie jest 
potrzebne, ale potrzebny jest PESEL. 

prof. dr hab. n. med. 
Piotr Gałecki

specjslista psychiatra, specjalista seksuolog, Krajowy 
Konsultant w Dziedzinie Psychiatrii; kierownik Kliniki 
Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi; ambasador i patron honorowy kampanii 
„Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję.”.

Objawy PTSD według Międzynarodowej 

Klasyfikacji Chorób ICD-10

ü „flashbacks”, czyli wspomnienia w formie krótkich „przebły-

sków”, obrazów, dźwięków, do których uporczywie wraca się 

myślami w sytuacji zetknięcia ze stresorem, czyli elementem, 

który kojarzy nam się z traumatyczną sytuacją (np. czyjaś 

twarz, głos itp.);

ü unikanie rozmowy o okolicznościach związanych z sytuacją 

traumatyczną;

ü wycofanie - unikanie relacji społecznych;

ü problemy z pamięcią polegające na częściowej lub całkowitej 

niezdolność do odtworzenia traumatycznych wspomnień;

ü trudności z zasypianiem i przebudzenia podczas snu;

ü drażliwość lub wybuchy gniewu;

ü problemy z koncentracją uwagi;

ü nadmierna czujność;

ü ataki paniki w reakcji na sytuację zaskakującą jak np. głośny dźwięk.

Uchodźcy z Ukrainy, którzy mają PE-
SEL, mogą korzystać z polskiej służby 
zdrowia tak samo jak Polacy i obywate-
le Unii Europejskiej. 

Wielu uchodźców obecnie mierzy się 
z ostrą reakcją na stres, a za kilka mie-
sięcy będzie mierzyć się z zespołem stre-
su pourazowego (PTSD). Jak skutecznie 
im pomagać?
PTSD, podobniej jak depresję, leczymy 
łącząc farmakoterapię i psychoterapię. 
W tym przypadku psychoterapia powin-
na odgrywać kluczową rolę i być bazą. 
Jeśli chodzi o wszystkie oddziaływania 
lecznicze, to w przypadku zespołu stresu 
pourazowego najczęściej sięgamy po le-
ki z grupy SSRI, czyli inhibitory wychwy-
tu zwrotnego serotoniny. Najczęściej jest 
to sertralina, paroksetyna i wenlafaksy-
na. PTSD diagnozujemy najczęściej pół 
roku po wystąpieniu sytuacji bezpośred-
nio zagrażającej życiu, ale ten czas może 
się wydłużyć. Szczególnie w przypadku 
doświadczeń wojennych trzeba do pa-
cjentów podchodzić bardzo indywidu-
alnie. Nierozpoznane i nieleczone PTSD 
często staje się furtką, która ułatwia za-
chorowanie na ciężki epizod depresyjny.

Panie Profesorze, jakie dałby Pan najważ-
niejsze wskazówki specjalistom, którzy 
pracują w Polsce z uchodźcami z Ukrainy?
Najważniejsza jest nasza postawa peł-
na akceptacji dla osób, które przyjechały 
do nas z doświadczeniem traumy wojen-
nej. Powinniśmy rozmawiać z nimi o ob-
jawach PTSD i depresji, że one mogą 
wystąpić, żeby ich na to przygotować, 
uczulić i już teraz podpowiedzieć, gdzie 
zgłosić się wtedy po pomoc. Powinni-
śmy wzmocnić jeszcze działania psycho-
edukacyjne wśród uchodźców z Ukrainy. 
Ważne, żeby wiedzieli, jakie objawy mo-
gą się u nich pojawić i żeby nie bali się 
sięgać po pomoc psychiatryczną i psy-
chologiczną. Kiedy pojawiają się proble-
my ze snem, dyskomfort psychiczny po-
móżmy im zgłosić się do specjalistów. 
Mają taką możliwość nie tylko w publicz-
nej służbie zdrowia, ale również w Funda-
cji „Twarze depresji” w ramach programu 
bezpłatnej, zdalnej pomocy psycholo-
gicznej i psychiatrycznej, którego je-
stem patronem honorowym.

Dziękuję za rozmowę, a także za Pana 
wsparcie naszych działań.
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Jak rozmawiać z dziećmi 
o wojnie?  

ROZMAWIAJMY Z NASZYMI DZIEĆMI RÓWNIEŻ O TRUDNYCH TEMATACH  
- TAKICH JAK WOJNA W UKRAINIE. DZIECI POWYŻEJ TRZECH LAT

NA PEWNO SŁYSZĄ INFORMACJE NA TEN TEMAT: NA PLACU ZABAW, PODWÓRKU, 
W PRZEDSZKOLU, A STARSZE DZIECI W SZKOLE.

RODZIC POWINIEN DOSTOSOWAĆ JĘZYK DO WIEKU DZIECKA I PRZEDSTAWIĆ INFORMACJE 
ZGODNE Z PRAWDĄ. LEPIEJ ZRÓBMY TO SAMI ZANIM ZROBIĄ TO ZA NAS INNI. 

lek. med. Olga Olszewska

EN
VA

TO
 E

LE
M

EN
TS



18 07/2022

U PSYCHIATRY - BEZ OBAW

EN
VA

TO
 E

LE
M

EN
TS

Jak wytłumaczyć dziecku, co to 
znaczy, że jest wojna w Ukrainie, 
kto z kim walczy? 

Uważam, że odpowiadając na takie 
pytania warto ważyć słowa. Zamiast 
mówić o tym, że Rosjanie napadli  
- powiedzieć: „Prezydent Rosji podjął 
decyzję, żeby zaatakować Ukrainę”. 
W samej Rosji jest dużo ludzi, któ-
rzy protestują przeciwko jego decy-
zji, nie zgadzają się z nią, nie chcą 
wojny w Ukrainie”. Warto pamiętać 
i podkreślić, że to nie jest akt agresji 
ze strony wszystkich obywateli Rosji. 
W Polsce również mieszkają Rosja-
nie, którzy nie popierają tej wojny. 
Ich dzieci chodzą do polskich szkół 
i mogą być narażone na prześladowa-
nia ze strony rówieśników w wyniku 
prostego uogólnienia „Rosjanie ata-
kują Ukrainę.” Taka informacja może 
również dać dziecku poczucie bez-
pieczeństwa, że to decy-
zja podjęta przez same-
go prezydenta Rosji, ale 
dużo Rosjan się z nim 
nie zgadza i protestuje 
przeciw wojnie.  

Jak odpowiadać na 
pytania dziecka:

- Mamo, czy jest 
wojna?

- Tak, jest wojna. 
Wojna jest w Ukrainie, 
w innym państwie, któ-
re z Polską sąsiaduje. 
W Polsce nie ma wojny.

- Czy u nas będzie 
wojna?

- U nas nie ma wojny i nic na to 
nie wskazuje, żeby wojna u nas mia-
ła być. Mamy silnych sojuszników 
(dla starszych dzieci)/przyjaciół (dla 
młodszych), którzy w razie czego po-
mogą nam się bronić.

Sprawdzone 
informacje

Korygujmy nieprawdziwe in-
formacje zasłyszane i powtarzane 
przez dziecko, np. „Wujek Stasia po-
wiedział, że u nas też będzie wojna”. 
Wyjaśnijmy: „Nic mi nie wiadomo, 
że miałaby być u nas wojna. Nasze 
władze też nic o tym nie wiedzą, nie 
ma takiej sprawdzonej informacji. 
To jest tylko przypuszczenie wujka 
Stasia”. 

lek. med. Olga  
Olszewska

psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeutka i 
superwizor poznawczo-behawioralna, udzielająca 
wsparcia podopiecznym Fundacji „Twarze depresji” w 
programie zdalnych konsultacji dla obywateli Ukrainy.

Dostosujmy dostęp do informa-
cji do wieku dziecka. Młodsze dzieci 
nie powinny oglądać kanałów infor-
macyjnych z dorosłymi, którym też 
zresztą nadmierne śledzenie wiado-
mości może nie służyć. Jeśli pojawia 
się lęk, stres, poczucie bezsilności, 
czy frustracja – warto ograniczyć 
czas spędzany na śledzeniu przeka-
zów medialnych tak, aby wiedzieć 
mniej więcej, co się dzieje, ale jed-
nocześnie zatroszczyć się o swoje 
samopoczucie.

Emocje  
i bezpieczeństwo
Rodzicu, postaraj się zrozumieć 

emocje dziecka i je zaakceptować. 
Nie zaprzeczaj im! Zamiast mówić: 
„Nie płacz, nie bój się”, powiedz: 

„Widzę, że się stresujesz, martwisz. 
Jest ci smutno z powodu tego, co się 
dzieje. Masz prawo być smutny i się 
stresować”.

Wartość 
wolontariatu 

Pokażmy dziecku konstruktyw-
ne działania, jakie można podjąć 
w tej chwili, np. zaangażujmy dziecko 
w akcje charytatywne takie jak zbiór-
ki żywności, czy rzeczy dla obywate-
li Ukrainy. Zachęćmy dzieci (nawet 
mniejsze) do okazywania solidarno-
ści z dziećmi i dorosłymi w Ukrainie 
choćby przez noszenie niebiesko-żół-
tej wstążeczki przy plecaku lub zawie-
szenie jej na balkonie. 

Dla osób wierzących ważna jest 
modlitwa z dzieckiem w intencji 
pokoju w Ukrainie i za wszystkich 
Ukraińców. Powyższe działania - 
oprócz bycia pożytecznymi dla po-
czucia sprawczości dziecka - są także 
dobre wychowawczo do kształtowa-
nia postaw.

Przytul, powiedz: 
„Kocham cię!”

Budujmy poczucie bezpieczeń-
stwa u dziecka i pozytywne emocje. 
Zmniejszajmy napięcie. Przytulajmy 
nasze dzieci, bo, gdy człowiek przy-
tula się do kochanej osoby, wydziela 
się oksytocyna – hormon poczucia 
bezpieczeństwa, spokojnego szczę-
ścia. Dla dziecka przytulenie może 
być nawet ważniejsze lub równie waż-

ne jak słowa wsparcia. 
Bardzo ważny jest 
również kontakt z ró-
wieśnikami, ale także 
pozytywne interakcje 
z członkami rodziny, 
zabawa, aktywność na 
świeżym powietrzu, 
kontakt z przyrodą, 
„pozytywna rutyna”. 
Co ona oznacza? To po 
prostu schemat dnia, 
plan dnia, by dziecko 
wiedziało, czego się 
spodziewać.

PS. Powyższy tekst 
napisałam w pierw-

szych dniach wojny. Obecnie chciała-
bym podkreślić ogromną wagę wspie-
rania uchodźców - każdy w miarę 
swoich możliwości. Temat ten został 
poruszony w wielu innych artykułach 
niniejszego wydania, które polecam 
Państwa uwadze.
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„TYLE WIEMY O SOBIE, ILE NAS SPRAWDZONO”
- TEN WERS Z WIERSZA „MINUTA CISZY PO LUDWICE WAWRZYŃSKIEJ” 

WISŁAWY SZYMBORSKIEJ JEST TERAZ SZCZEGÓLNIE AKTUALNY.
KAŻDY Z NAS STAJE W OBLICZU DUŻEJ NIEWIADOMEJ, JAKĄ NIESIE JUTRO. 

dr n. hum. Ana Okuskaite

Jak pomagać  
i nie wyczerpać swoich 

zasobów
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dr n. hum. 
Ana 
Okuskaite

pedagog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna 
(w trakcie szkolenia) obywatelstwa litewskiego. 
Współpracuje z Fundacją „Twarze depresji” w ramach 
programu bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologicznej i 
psychiatrycznej dla obywateli Ukrainy. Konsultuje w 
języku polskim i rosyjskim. Pomaga pacjentom 
doświadczającym m.in. depresji, zaburzeń lękowych, 
PTSD, odżywiania, bezsenności.

U PSYCHOLOGA

słyszymy swoich własnych potrzeb, 
ignorowanie ich, prowadzi do rezy-
gnacji z siebie. 

Dbajmy o swoje zdrowie - zarówno 
psychiczne, jak i fizyczne. Utrzyma-
nie balansu między pomaganiem, 
a życiem prywatnym jest szczególnie 
istotne. Każdy z nas chciałby pomóc 
jak największej liczbie osób - najle-
piej wszystkim - jednak jest to zadanie 
niewykonalne. Nie posiadamy takiej 
możliwości, aby zaspokoić potrze-
by wszystkich. W wirze pomagania 
dokonajmy też refleksji: ile już zro-
biliśmy i każdą - nawet najmniejszą 
- formę pomocy, uznajmy i bądźmy 
za nią także sobie wdzięczni. 

Czasem, kiedy nie jesteśmy w sta-
nie pomóc, czujemy się bezradni i to 
mocno nas osłabia. Możemy być sfru-
strowani, mieć poczucie winy. Pamię-
tajmy o tym, że jesteśmy tylko ludźmi 
i nie jesteśmy odpowiedzialni za to, 
aby rozwiązywać wszystkie potrzeby 
ludzi i świata. Znajdźmy czas na od-

Budzimy się z poczuciem 
niepewności. Świat wy-
daje nam się wywróco-
ny do góry nogami. To, 
o czym słuchaliśmy we 

wspomnieniach naszych dziadków, 
o czym czytaliśmy w książkach do 
historii i myśleliśmy z przerażeniem, 
mówiąc: „Nigdy więcej”, teraz jest 
obok nas. 

Trudno jest funkcjonować w takim 
stanie, znaleźć czas, przestrzeń, mo-
tywację do zadbania o siebie. Trwa-
jąca kilka lat pandemia, która dość 
mocno wykorzystała zasoby energii 
i zdrowia psychicznego, ustąpiła miej-
sca jeszcze bardziej wymagającemu 
doświadczeniu - wojny. Każdy z nas 
przeżywa to wszystko w różny spo-
sób, jednak Polacy są na pierwszej 
linii udzielania pomocy tym, którzy 
teraz jej tak bardzo potrzebują. Nie 
sposób nie widzieć tego, co się dzieje 
w Ukrainie i nie sposób nie wyciągnąć 
pomocnej dłoni. 

Jednak jeśli chcemy pomagać, 
to powinniśmy zadbać też o siebie, 
o swoje zdrowie - także psychiczne 
- bo trzeba mieć z czego dawać. Te 
potrzeby nie są czymś, co możemy 
zaspokoić raz na zawsze – tak samo, 
jak nie można się najeść na zapas, 
czy napić na rok do przodu. Tak sa-
mo działa zaspokajanie innych po-
trzeb, tych emocjonalnych również. 
Gdy nasze emocje nie są zaspoka-
jane w odpowiedni sposób pojawia 
się: strach, złość, smutek, czujemy 
się niezadowoleni. Jeśli przez dłuższy 
czas nie dbamy o swoje potrzeby, to 
może pojawić się depresja, zachowa-
nia dysfunkcyjne. Udawanie, że nie 

poczynek, czas dla swoich bliskich, 
dla siebie. Nawet krótkie spacery 
znacznie poprawią naszą kondycję 
psychiczną i fizyczną. Niezwykle 
cenne jest, aby przyjrzeć się swoim 
doświadczeniom: temu, co czujemy, 
myślimy. Warto zastanowić się, dla-
czego tak właśnie jest. Pozwoli nam 
to zrozumieć, a może nawet odkryć 
swój potencjał, motywatory działania, 
cele życiowe. 

Gdy jesteśmy spokojni i opanowa-
ni, adekwatnie reagujemy na emocje, 
to osobie, której pomagamy, pozwa-
lamy czuć się przy nas bezpiecz-
nie. I już to jest dużym wsparciem, 
bo sama obecność wpływa na stan 
emocjonalny drugiej osoby. Dzieląc 
się spokojem, powodujemy, że pozy-
tywna emocja przynosi znacznie wię-
cej korzyści, niż gdybyśmy się dzielili 
swoim smutkiem i problemami. 

Słuchajmy, co mówi nam ciało, 
o czym komunikują nasze emocje. 
Starajmy się tego nie ignorować, aby 
móc dobrze wspierać innych.  

FOTO
ALBO
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Ten program uruchomiliśmy z dnia na dzień, w pierwszych 
dniach wojny. Gdy jedni organizowali transport i środki pierw-
szej potrzeby, by zawieźć je na granicę polsko-ukraińską, my 
tłumaczyliśmy stronę fundacji i organizowaliśmy zespół ukra-
ińsko- i rosyjskojęzycznych specjalistów, którzy będą goto-
wi zmierzyć się z wyzwaniem traumy wojennej. Udało się. Już 
cztery dni  po wybuchu wojny psychoterapeuci fundacji łą-
czyli się z osobami zarówno w Ukrainie (38% konstultacji), jak 
i z uchodźcami z tego kraju w Polsce (62%). Do tej pory naj-
młodszy pacjent w tym programie miał cztery lata, a najstar-
szy siedemdziesiąt pięć. Co trzecia zgłoszona przez opieku-
nów osoba nie ma jeszcze 18 lat.   

Dziś obywatele Ukrainy korzystają ze wsparcia dziewięciu 
psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów. Nasz zespół 
cały czas się powiększa. Jesteśmy w trakcie szkolenia ko-
lejnych czterech specjalistów – psychologów i psychiatrów 
– uchodźców z Ukrainy. Koordynatorką tego programu jest 
Yuliia, która razem z dziećmi uciekła przed wojną. W tym wyda-
niu magazynu mają Państwo okazję lepiej poznać jej historię.

To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie natychmiastowa 
reakcja partnera programu Nationale-Nederlanden, który bły-
skawicznie podjął decyzję o finansowaniu programu. Dołączyła  
do nas także Takeda Pharma. Do końca kwietnia udało się 
nam zrealizować 240 konsultacji dla obywateli Ukrainy – do-
rosłych i dzieci. 

Program dla obywateli
Ukrainy 

Ця програма була запущена практично  в перші дні війни. Поки 
інші організували транспорт і предмети першої необхідності та 
доставили їх до польсько-української кордону, ми перевели сайт 
фонду та організували команду українських та російськоязикових 
спеціалістів, готових прийняти такий складний виклик. Нам це 
вдалося. Через кілька днів після початку війни психотерапевти 
вже контактували з людьми, які втекли з України перед війною 
– 62% консультацій – але й з тими, хто вирішив залишитися 
на батьківщині. Це аж 38% консультацій у цій програмі. На 
сьогоднішній день самому молодшому пацієнту цієї програми було 
чотири роки, а самому старшому - сімдесят п’ять років. Кожному 
третьому учаснику програми ще не виповнилося 18 років. 

Сьогодні громадяни України користуються підтримкою дев’яти 
психологів, психотерапевтів і психіатрів. Наша команда постійно 
росте. Зараз ми готуємо ще дев’ять спеціалістів – психологів та 
психіатрів – біженців з України. Координатор програми – Юлія, яка 
разом із дітьми втекла від війни. У цьому номері журналу ви маєте 
можливість більше дізнатися про їі сторію.

 Проте все це було б неможливим, якби не негайної реакції 
партнера програми Nationale-Nederlanden, який одразу прийняв 
рішення про фінансування програми. Takeda Pharma також 
приєдналася до нас. До кінця квітня нам вдалося завершити 240 
консультацій для громадян України – дорослих і дітей.

Програма для 
громадян України

TD DLA UKRAINY 
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Ważne jest dla 
mnie, że dzięki 
Fundacji jestem 
w kontakcie  
z innymi kobie-

tami z Ukrainy. Każda z nas przeżywa 
teraz wiele skrajnych, ale podobnych 
emocji. To nas łączy. Martwimy się o na-
szych bliskich i przyjaciół, o wszystkich, 
którzy pozostali w Ukrainie. Martwimy się 
o naszych mężów, ojców i synów, którzy 

bronią Ukrainy przed wrogiem. Wszyscy 
chcemy wrócić do domów. Wszyscy 
wierzymy i mamy nadzieję, że to się 
skończy i wrócimy do naszej ojczyzny. 

Ale teraz jesteśmy tu, w Polsce, 
i pomoc – także ta psychologiczna - 
dla ludzi z Ukrainy jest bardzo ważna. 
Ci, którzy decydują się skorzystać ze 
wsparcia Fundacji, z którymi rozma-
wiam, umawiając ich na wizyty onli-
ne, już sami nie wiedzą, co zrobić ze 
swoimi uczuciami, co zrobić z bólem 
psychicznym, który czują.  Myślą, że są 
w nim osamotnieni, że nie ma na niego 
lekarstwa. Wydaje im się, że są sami 
ze swoimi problemami. Kobiety z Ukra-
iny nie są przyzwyczajone do dzielenia 
się z innymi ludźmi swoimi uczuciami 
i emocjami. Pójście do psychoterapeu-
ty jest dla nich czymś nowym. U nas 
w Ukrainie ludzie nie byli przyzwyczaje-
ni, że mogą zwracać się o pomoc do 
specjalisty. To w wielu przypadkach jest 
nowe doświadczenie. Każdy najpierw 
stara się sam sobie poradzić. Jednak 
zauważyłam, że po takiej jednorazowej 
konsultacji te osoby najczęściej wracają 
do nas, bo dostrzegają, że jest im łatwiej 

i że nie są same z tym, co ich spotkało, 
że są dookoła ludzie gotowi pomóc.

Jako koordynatorka programu „Twa-
rze depresji dla Ukrainy” jestem osobą 
„pierwszego kontaktu”, z którą moi ro-
dacy się dzielą swoimi obawami i mówią 
o tym, co ich boli. Opowiadają o swoim 
życiu, choć widzę też, że mają często 
wątpliwości, czy dobrze robią, zwraca-
jąc się po pomoc. Staram się ich wysłu-
chać i pokierować do odpowiedniego 
specjalisty. Dziękują za to, że jest takie 
wsparcie, że Polacy nam pomagają, że  
my - Ukraińcy - nie jesteśmy sami. Dla 
mnie to jest bardzo budujące uczucie, 
że jestem małą częścią ogromnego 
łańcucha pomocy.

Yuliia Levchenko 

w Fundacji „Twarze depresji” koordynatorka 
programu bezpłatnej, zdalnej pomocy psycholo-
gicznej i psychiatrycznej dla obywateli Ukrainy.  
Ma wyższe wykształcenie ekonomiczne.  
Przez piętnaście lat pracowała w ukraińskim banku, 
przez ostatnie dwa – w księgowości.

UCIEKŁAM PRZED WOJNĄ RAZEM Z MOIMI DZIEĆMI. Z DNIA NA DZIEŃ ZMIENIŁO SIĘ 
CAŁE NASZE ŻYCIE. PRÓBUJMY SIĘ ODNALEŹĆ, TU W POLSCE, JAK MILIONY INNYCH OSÓB 

Z UKRAINY. PRACUJĘ W FUNDACJI „TWARZE DEPRESJI” JAKO KOORDYNATORKA PROGRAMU 
BEZPŁATNEJ, ZDALNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHIATRYCZNEJ DLA OBYWATELI 
UKRAINY – UCHODŹCÓW I TYCH, KTÓRZY WCIĄŻ SĄ W NASZYM KRAJU. TA PRACA JEST DLA 

MNIE PEWNEGO RODZAJU LEKARSTWEM NA MOJE WŁASNE PRZEŻYCIA I PROBLEMY. 

FELIETON

Jestem małą częścią    
ogromnego łańcucha pomocy 

TD DLA UKRAINY 

Yuliia 
Levchenko
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J  estem psychologiem, psycho-
terapeutką i niemal od pierw-
szych dni wojny współpracu-
ję z Fundacją „Twarze depre-
sji”. Dzieci, które wspieram, po-

chodzą przede wszystkim ze wschodniej 
i centralnej części Ukrainy: z Zapororza, 
Charkowa, Kijowa - miast bombardowa-
nych i traktowanych ze szczególnym okru-
cieństwem ze strony rosyjskich wojsk. Hi-
storie, których słucham, to, w jaki sposób 
toczą się dziecięce losy, jakie mają prze-
życia za sobą – to wszystko jest bardzo 
trudne. 

Dzieci boją się o swoje życie i bliskich, 
którzy zostali w kraju. Boją się śmierci oj-
ca, rodzeństwa, czy dziadków, którzy nie 
mogli wyjechać. Boją się, że Rosja mo-
że zaatakować Polskę. Czują się samot-
ne i tęsknią za swoim domem, szkołą, 
przyjaciómi, zabawkami. Opowiadają mi 
o swoim ogrodzie, domowych zwierzę-
tach, klockach, z których konstruowały po-
jazdy i domy. Wszystko to z godziny na 
godzinę musiały zostawić. Porzucić swo-
je życie. Niektórzy już wiedzą, że nie ma-
ją do czego wracać, bo ich domy zamie-
niły się w gruzy. Dla mnie jest ważne, że 
uczniowie chcą opowiadać mi o tym, co 
zostawili w Ukrainie, o długiej drodze do 
granicy, o nowej szkole, o swoich marze-
niach i trudnościach, z którymi się mierzą. 

W szkole uczą się też dzieci, które zo-
stały sierotami. Straciły na wojnie rodziców. 
Potrzebują szczególnego wsparcia pod-
czas tej żałoby i bólu przeżywanego z da-
la od domu i jakiejkolwiek bliskiej im oso-
by. Teraz to my – nauczyciele, psycholo-
dzy, inne dzieci, jesteśmy najbliżej nich. 

Dzieci tęsknią za matkami i rodzeń-
stwem, którzy mieszkają w innym wo-
jewództwie lub innym kraju. Część ma-
tek rozmawia z nimi tyko dwa, trzy razy 
w tygodniu.

Poza tym spora grupa dzieci z tej szko-
ły doświadczyła rozwodu rodziców, którzy 
zdążyli już  stworzyć nowe rodziny. Dzieci 
uciekające z Ukrainy nagle trafiły do nich 
i czują się tam niekochane, odrzucone. 

Mówią mi, że nie zawsze mogą liczyć na 
głębokie relacje i wsparcie ze strony mat-
ki, czy ojca.

Dzieci opowiadają mi o swojej wdzięcz-
ności dla Polski, dla szkoły w Górowie Iła-
weckim, która je przyjęła. Lubią swoich ró-
wieśników i nauczycieli - szczególnie tych, 
którzy tłumaczą lekcje po ukraińsku. Cie-
szą się, że swobodnie mogą biegać po 
korytarzach internatu, i cieszą się, że na-
uka jest tutaj przyjemnością. Nawet mate-
matyka i język angielski, które sprawiały im 
kiedyś dużo trudności. Co ciekawe więk-
szość dzieci jednocześnie uczy się w Pol-
sce i online łączy się ze szkołą w Ukrainie. 
Część z nich przygotowuje się do tego-
rocznej matury w swojej ojczyźnie. Dzieci 
pracują ciężko, aby zmierzyć się z dwo-
ma programami. To jest godne podziwu. 

Ukraińskie dzieci potrzebują długich 
rozmów, ukojenia i miłości. Nadziei, że ich 
kraj wywalczy niepodległość i będą mogły 
wrócić do swoich domów, matek, ojców. 

Dzieci i miłość

KAŻDEGO DNIA DOCIERAJĄ DO NAS OKRUTNE OBRAZY WOJNY:
ŚMIERĆ, ZNISZCZENIE, ROZPACZ. TE OBRAZY OGLĄDANE W TELEWIZJI, 

TO DLA MILIONÓW OSÓB, KTÓRE UCIEKAJĄ PRZED WOJNĄ, TRAUMATYCZNE WSPOMNIENIA.
ROZMAWIAM Z NIMI O TYM. FUNDACJA „TWARZE DEPRESJI” OBJĘŁA POMOCĄ 

PSYCHOLOGICZNĄ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
Z UKRAIŃSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA W GÓROWIE IŁAWECKIM 

W WARMIŃSKO-MAZURSKIEM. TU UCZY SIĘ 160 DZIECI Z UKRAINY. 

dr n. hum.  
Aleksandra Kozankewycz 
 
psycholog, psychoterapeutka, specjalistka terapii 
uzależnień, współpracuje z Fundacją „Twarze depresji” 
w programie bezpłatnej, zdalnej pomocy 
psychologicznej i psychiatrycznej dla obywateli Ukrainy. 
Udziela wsparcia zarówno dzieciom, młodzieży jak i 
osobom dorosłym. 

FELIETON
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Marta Pokutycka-
-Mądrala
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Marta Pokutycka-Mądrala 
 
dyrektor komunikacji korporacyjnej  
Nationale-Nederlanden. Odpowiada w ramach pionu 
HR za komunikację korporacyjną, wewnętrzną 
ukierunkowaną na budowanie doświadczeń 
pracowników, działania z zakresu budowania marki 
pracodawcy, CSR’u  oraz Public Affairs. Pełni również 
rolę rzecznika prasowego dla spółki ubezpieczeniowej   
i emerytalnej Nationale-Nederlanden. 

PARTNER PROGRAMÓW I WYDANIA: 

W i d e o k o n s u l t a -
cje odbywają się 
w języku ukraiń-
skim oraz rosyj-
skim. Co istotne, 

mogą z nich skorzystać także osoby prze-
bywające poza terytorium Polski. Oprócz 
aktywnego wsparcia Fundacji ,,Twarze  
depresji”, Nationale-Nederlanden zaan-
gażowało się w pomoc Onkofundacji Ali-
via. Dzięki uruchomieniu specjalnej plat-
formy Onkoukraina, stworzyliśmy prze-
strzeń, która udostępnia informacje do-

tyczące leczenia pacjentów onkologicz-
nych z Ukrainy. W serwisie publikowa-
ne są dane dotyczące dostępu do po-
mocy medycznej w Polsce, w tym m.in.  
lista placówek oferująca wsparcie w le-
czeniu pacjentów z chorobą nowotworo-
wą. Ponadto, jeszcze w lutym, przekaza-
liśmy 500 tys. zł organizacjom wspierają-
cym uchodźców z Ukrainy.

Nationale-Nederlanden jest inicjato-
rem wielu akcji z zakresu społecznej od-
powiedzialności biznesu. Od lat uczymy 
Polaków profilaktyki zdrowotnej i poru-
szamy tematy związane z dobrostanem 
psychicznym. Dlatego w ubiegłym roku, 
mocno koncentrując się na problemach 
osób w środowisku onkologicznym, wraz 
z Fundacją ,,Twarze depresji” uruchomili-
śmy program bezpłatnej, zdalnej pomo-
cy psychologicznej w ramach kampanii 
,,Rak? To nie tak!”. Od początku mieliśmy 
jeden, główny cel: przełamać tabu zwią-
zane z chorobami nowotworowymi i de-
presją. Wspólnie oferujemy konsultacje 
psychologiczne dla osób chorujących 
onkologicznie i ich rodzin. Z pomocą spe-
cjalistów staramy się odczarować problem 
wiary w samospełniającą się przepowied-

nię. Niestety, wciąż wiele osób myśli, że 
poddając się badaniom, sami ściągają 
na siebie chorobę. A jak wiadomo, profi-
laktyka odgrywa w onkologii szczególnie 
ważną rolę. Ponadto, na stronie interne-
towej Nationale-Nederlanden dostępne 
są wideoporadniki ekspertów, którzy 
przybliżają problemy stanowiące główne 
założenia kampanii. Od czerwca 2021 do 
końca kwietnia zrealizowaliśmy 954 zdal-
ne konsultacje. W pierwszym miesiącu 
z naszej pomocy skorzystały 52 osoby, 
a w minionym miesiącu już 150 osób. Ze 
zdalnych konsultacji korzysta coraz więcej 
chorych na raka i ich rodzin. To pokazuje, 
jak program się rozwija i jest potrzebny, 
dlatego kolejny rok działamy razem. 

Razem dbamy  
o zdrowie psychiczne osób w kryzysie

W LUTYM ZA NASZĄ WSCHODNIĄ GRANICĄ WYBUCHŁA WOJNA. NATYCHMIAST 
DOŁĄCZYLIŚMY DO AKCJI ,,TWARZE DEPRESJI DLA UKRAINY”. POGŁĘBIAJĄCY SIĘ LĘK, 

ZESPÓŁ STRESU POURAZOWEGO, TO POWSZECHNE PROBLEMY DOTYKAJĄCE  
UCZESTNIKÓW LUB ŚWIADKÓW WOJNY. DLATEGO SFINANSOWALIŚMY 

URUCHOMIENIE PRZEZ FUNDACJĘ BEZPŁATNEJ, ZDALNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ 
I PSYCHIATRYCZNEJ DLA OBYWATELI UKRAINY. 

FELIETON
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Ordziejewska

PARTNER PROGRAMU: 
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P  omoc organizuje pol-
skie społeczeństwo, dzie-
ci, młodzież, seniorzy, ale 
również organizacje poza-
rządowe, instytucje rządo-

we i przedsiębiorstwa - od małych firm 
rodzinnych po ogromne korporacje. Nie 
sposób wylicz wszystkich działań. 

Pomagamy obywatelom Ukrainy naj-
lepiej, jak potrafimy, zdając sobie sprawę 
z tego, jakie okrutne piętno wojna odciśnie 
na tym narodzie. Wystarczy jeden dzień 

w warunkach wojennych, aby mógł wystą-
pić zespół stresu pourazowego. Trauma-
tyczne przeżycia, jakich doświadczą Ukra-
ińcy, będą im towarzyszyły przez kolejne 
lata, a może nawet do końca życia.

Wśród wielu form pomocy jest kilka 
inicjatyw wspierających właśnie zdrowie 
psychiczne obywateli Ukrainy. Jedną 
z nich jest kampania edukacyjna oraz 
zdalna, pomoc psychologiczna i psy-
chiatryczna w języku ukraińskim i rosyjskim 
zorganizowana przez Fundację „Twarze 
depresji”. Zwraca ona uwagę na fakt, że 
„trauma wojenna prowadzi do zespołu 
stresu pourazowego, depresji i bardzo 
wielu innych problemów psychicznych”. 
Zachęca uchodźców, ale też osoby, które 
w Ukrainie zostały, aby nie zwlekali ze zgło-
szeniem się po pomoc, jeśli tylko czują, że 
wymagają wsparcia psychologa lub psy-
chiatry. To niezwykle istotne, żeby ludzie 
otrzymali pomoc jak najszybciej. 

Potrzebę przeciwdziałania skutkom 
traumy wojennej, na wczesnym jej etapie, 
doskonale rozumiemy w firmie Takeda, 

która jest globalną firmą farmaceutycz-
ną zaangażowaną w działania na rzecz 
poprawy zdrowia i jakości życia pacjen-
tów, poprzez dostarczanie innowacyj-
nych leków. Dlatego zdecydowaliśmy się 
wesprzeć finansowo program Fundacji. 
Głęboko wierzymy, że pomoc udzielona 
obywatelom Ukrainy uchroni ich przed 
skutkami traumy wojennej i pozwoli im 
wrócić do domów w pełni zdrowia. 

Dziękujemy Fundacji „Twarze Depre-
sji”, że podjęła się wyzwania i zorganizo-
wała potrzebną pomoc. 

Pomagamy 
najlepiej jak potrafimy

24 LUTEGO ROSJA NAPADŁA NA UKRAINĘ. W TELEWIZYJNYCH RELACJACH ZOBACZYLIŚMY 
BOMBARDOWANE BUDYNKI, MARTWYCH LUDZI I PRZERAŻONYCH UKRAIŃCÓW 

SZUKAJĄCYCH SCHRONIENIA PRZED KOLEJNYM ATAKIEM. WIELU Z NAS OGLĄDAŁO 
I OGLĄDA TE OBRAZY Z NIEDOWIERZANIEM. UKRAIŃCY ODWAŻNIE I SOLIDARNIE PODJĘLI 

WALKĘ O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ. W OBLICZU KRZYWD, JAKICH DOZNAJĄ, 
WIELU Z NAS NIE POZOSTAJE OBOJĘTNYCH. 

Monika Ordziejewska 
 
Patient Services Strategy Lead, w firmie Takeda Pharma 
Polska odpowiada za kierowanie strategicznym 
podejściem do zaangażowania i włączania głosu 
pacjenta we wszystkie operacje firmy oraz za 
nawiązywanie trwałych i skutecznych relacji z 
kluczowymi strategicznymi interesariuszami 
rzecznictwa pacjentów. Usprawnia i koordynuje 
inicjatywy ukierunkowane na pacjenta. 

FELIETON
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„JA JUŻ NIE WIDZĘ SENSU…” USŁYSZAŁEM W SŁUCHAWCE UKRAINKĘ, 
KTÓRA POŁĄCZYŁA SIĘ ZE MNĄ PODCZAS BOMBARDOWANIA. W PIWNICY ZOSTAWIŁA DZIECI 

I WYSZŁA PRZED DOM, ŻEBY MIEĆ ZASIĘG, ŻEBY MÓC ZE MNĄ POROZMAWIAĆ. 
JESTEM PSYCHOLOGIEM I PSYCHOTERAPEUTĄ. POCHODZĘ Z UKRAINY. KIEDY ROSJA 

ZAATAKOWAŁA MÓJ KRAJ I ZACZĘŁA SIĘ WOJNA, ROZPOCZĄŁEM WSPÓŁPRACĘ Z FUNDACJĄ 
„TWARZE DEPRESJI”. JAKO PSYCHOLOG I PSYCHOTERAPEUTA PROWADZĘ 

ZDALNE KONSULTACJE Z MOIMI RODAKAMI. 

Dymitr Leszko

Konsultacje psychologiczne    
w czasie bombardowania 

EN
VA

TO
 E

LE
M

EN
TS

TD DLA UKRAINY 



27 07/2022

EN
VA

TO
 E

LE
M

EN
TSWmojej pracy nie 

brakuje łączeń 
z osobami, które 
nadal są w Ukra-
inie. Wciąż sły-

szą wycie syren. Kilka razy dziennie 
chowają się w piwnicach i schronach. 
W bezpośredni sposób - na swoim ciele 
i psychice - odczuwają niszczące skutki 
wojny. Proszę wyobrazić sobie taką sy-
tuację. Mam połączenie telefoczniczne 
z oblężonego Chersonia. Ja jestem 
w Gdańsku i po drugiej stronie słuchaw-
ki słyszę kobietę, która mówi, że wyszła 
na chwilę z łazienki, bo chowa się tam 
z matką, żeby porozmawiać ze mną 
i otrzymać trochę wsparcia. Proszę mi 
wierzyć, że chociaż jestem psychotera-
peutą ze sporym doświadczeniem, to 
w takiej sytuacji nawet mi bardzo trudno 
jest znaleźć odpowiednie słowa. Jed-
nak profesjonalizm nie pozwala mi teraz 
na słabość. Muszę i chcę pomagać, 
towarzyszyć i wspierać. Psychotera-
peuci pracujący w programie „Twarze 
depresji dla Ukrainy” muszą dobierać 
tak metody pracy i techniki, żeby szybko 
i efektywnie pomóc człowiekowi.  

W pierwszych tygodniach, tuż po 
wybuchu wojny, w pracy z pacjentami 
z Ukrainy skupiałem się na tym, żeby 
maksymalnie zmniejszyć ryzyko rozwoju 
zespołu stresu pourazowego (PTSD), 
żeby ta wojna i wszechobecna krzyw-
da jak najmniej rzutowały na ich zdrowie 
psychiczne. Do fundacji zgłaszały się 
bardzo różne osoby: mamy i dzieci, 
babcie, mężczyźni i im wszystkim trzeba 
było w miarę szybko, krótkoterminowo 
i profesjonalnie pomóc. 

W drugim miesiącu działania pro-
gramu zauważyłem, że wśród nowych 
pacjentów zaczęli pojawiać się uchodź-
cy z typowymi dla PTSD symptomami, 
stanami depresyjnymi oraz lękowymi. 
Pojawiały się też osoby z coraz cięższy-
mi przypadkami klinicznymi, gdzie - bez 
fachowej pomocy psychiatry - pacjent 
nie dałby sobie rady. Fundacja „Twa-
rze depresji” taką pomoc zapewnia 
i wciąż rozszerza zakres wsparcia dla 
uchodźców. 

Działamy również na poziomie psy-
choedukacyjnym, co jest nie mniej 
ważne, bo  musimy zmieniać  sposób 
myślenia wielu Ukraińców o tym, że do 
psychologa/psychoterapeuty chodzą 

Dymitr  
Leszko

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawio-
ralny obywatelstwa ukraińskiego. Współpracuje z 
Fundacją „Twarze depresji” w ramach programu 
bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologicznej i 
psychiatrycznej dla obywateli Ukrainy. Konsultuje w 
języku polskim, ukraiński i rosyjskim. Jest również 
coachem, psychoterapeutą w nurcie pozytywnym. 
Prowadzi arteterapię, terapię schematu i terapię 
skoncentrowaną na emocjach.

nie wariaci, a osoby, które nie radzą so-
bie ze swoim napięciem, lękami i które, 
tak jak oni, nagle znalazły się w centrum 
koszmaru wojny. 

Moi rodacy, którzy schronili się w Pol-
sce, opowiadają mi, że doświadczają 
dużo ciepła, miłości, gościnności ze 
strony Polaków. Często z dużym wzru-
szeniem mówią o tym, że są zaskocze-
ni tym braterstwem, że nie spodziewali 
się takiej wrażliwości na biedę i trudny 
los drugiego człowieka. Co oczywiste, 
czują też smutek, rozpacz i pogubienie,  
bo nie rozumieją języka polskiego i mają 
trudności komunikacyjne. Tłumaczę im, 
że na wszystko potrzeba czasu. Na to, 
żeby Polacy nauczyli się kilku słów po 
ukraińsku, i żeby Ukraińcy chociaż tro-
chę mówili po polsku, żeby nie tylko byli 
„jednego serca i jednego ducha”, ale 
potrafili  się porozumieć. 

Podczas wideokonsultacji słyszę 
czasami: „Jak dobrze usłyszeć swój 
język…”. Dla moich rodaków to waż-
ne, że mogą ze mną porozmawiać nie 
tylko jak ze specjalistą, ale po prostu 
jak z Ukraińcem. Wracają im wspomnie-
nia związane z domem, z rodziną. Je-
stem dumny, że mogę współpracować 
z Fundacją „Twarze depresji”, która jako 
jedna z pierwszych organizacji pozarzą-
dowych w Polsce odpowiedziała na tak 

naglącą potrzebę, jaką jest wsparcie 
psychologiczne i psychiatryczne dla 
Ukraińców. Zatroszczyła się o nich, za-
pewniając bezpłatne konsultacje w ich 
ojczystym języku.

Jak mówi stara maksyma „obecność 
leczy”. Tak faktycznie jest. Udowodnili 
to Polacy, niosąc pomoc Ukraińcom, 
przyjmując ich do domów. Udowad-
niamy to codziennie w fundacji.  Wiele 
pracy jeszcze przed nami, ale „cicha 
woda kamień toczy”. Jak mawiała Mat-
ka Teresa z Kalkuty: „Wszystkim nie 
pomożemy, wszystkich nie uratujemy, 
ale niektórych tak.”. Staramy się to robić 
w fundacji. 

TD DLA UKRAINY 
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„PRZYJMĘ RODZINĘ Z UKRAINY” – TAKIE OGŁOSZENIE NAPISAŁ MARCIN BOSAK NA PORTALU 
SPOŁECZNOŚCIOWYM, GDY TYLKO DOWIEDZIAŁ SIĘ O ROSYJSKIEJ AGRESJI NA UKRAINĘ. 

AKTOR JEST AMBASADOREM PROGRAMU FUNDACJI „TWARZE DEPRESJI” BEZPŁATNEJ, ZDALNEJ 
POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHIATRYCZNEJ DLA OBYWATELI UKRAINY. MARCIN BOSAK, 

W POPRZEDNIM WYDANIU MAGAZYNU, PO RAZ PIERWSZY PUBLICZNIE OPOWIEDZIAŁ 
O  WALCE Z DEPRESJĄ. TERAZ W ROZMOWIE Z ANNĄ MORAWSKĄ-BOROWIEC OPOWIADA 

O SWOIM ZAANGAŻOWANIU W POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY. 

Dom 
pełen emocji
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Anna Morawska-Borowiec: Jak to się sta-
ło, że zamieszkała u Ciebie mama z Ukra-
iny z dziećmi? 
Marcin Bosak: Od razu, gdy pojawiła się 
informacja o wojnie w Ukrainie, napisałem 
na Facebooku, że jesteśmy gotowi przy-
jąć uchodźców. Moim znajomi powiedzieli 
mi, że będą jechać do granicy, żeby zabrać 
stamtąd przyjaciół z Ukrainy. Powiedzieli, że 
mają miejsce w samochodzie. Na granicy 
zabrali ze sobą mamę z dwójką dzieci i przy-
wieźli do nas, do Warszawy. Tak się zaczęło. 
Od dwóch miesięcy mieszka u nas kobieta 
z Ukrainy z trzyletnim synem. Na początku 
była też u nas jej starsza, pełnoletnia, cór-
ka, ale podjęła decyzję o wyjeździe do in-
nego europejskiego kraju i prawdopodobnie 
już tam zostanie. Teraz przyjechała do nas 
15-letnia córka i są u nas we troje. Najpierw 
pomogliśmy mamie znaleźć pracę, a teraz 
wspieramy ją w szukaniu mieszkania, że-
by mogła się usamodzielnić. Pomogliśmy 
też jej córce dostać się do szkoły i do klu-
bu sportowego, który bardzo zaangażował 
się w to, żeby kupić dla niej sprzęt niezbęd-
ny do rozwoju kariery sportowej.

Rozumiem, że mieszkasz teraz z ukraińską 
mamą i jej dwojgiem dzieci. Jakie emocje 
towarzyszą Wam na co dzień? Domyślam, 
się, że jest to cały wachlarz emocji…
Tak, to są ogromne emocje. Wiadomo, że 
oni - dużo bardziej niż my - przeżywają to, 
co się dzieje w Ukrainie. To są trudne roz-
mowy o tym, że oni wszystko tam zosta-
wili. Mieli pracę, mieszkanie, swoje rzeczy 
i zabawki dla dzieci, a teraz muszą zaczy-
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nać wszystko od nowa. Są zdezorientowa-
ni. Nie wiedzą, czy będą mogli kiedyś wró-
cić do domu, czy jednak trzeba planować 
swoje życie w Polsce, albo jechać gdzieś 
dalej, do innego kraju. To trudne decyzje. 
Oczywiście są też przyjemne chwile. Ta ro-
dzina stara się uczestniczyć we wszystkich 
aktywnościach mojej rodziny – w  świętach, 
urodzinach itp. 

Nie wiedzieliśmy, kto do nas przyjedzie. 
Nasi goście z Ukrainy mają zupełnie inne 
przyzwyczajenia niż my. Inne rzeczy są dla 
nich oczywiste. Różnimy się kulturowo. Ja 
mówię trochę po rosyjsku. Oni uczą się pol-
skiego. W zasadzie codziennie się czegoś 
nowego uczę o nich i od nich. To jest dla 
mnie niezwykle ważne doświadczenie.

Co jest dla Ciebie największą wartością 
w tym doświadczeniu?
Największą wartością jest to, że można dać 
schronienie komuś, kto tego tak bardzo po-
trzebuje, żeby - mimo wojny i bardzo trud-
nych okoliczności - mógł poczuć się bez-
piecznie. To jest podstawowa sprawa, że oni 
u nas mogą czuć się bezpiecznie.

A jak Twoi synowie odnajdują się w tej 
sytuacji?
Dobrze się odnajdują, chociaż wiadomo, 
że po dwóch miesiącach wspólnego życia 
konflikty są nieuniknione. Działają podob-
ne mechanizmy jak w rodzinie. W rodzinie 
przecież też są jakieś konflikty, różnice zdań, 
ale jest też dużo pozytywnych chwil i zda-
rzeń. Stasiek, mój młodszy syn, uczy grać 
na gitarze mamę dzieci z Ukrainy. Zawsze 
jest wtedy wesoło. Ważne jest to, że każdy 
z nas w domu ma jakąś przestrzeń dla sie-
bie, że nie siedzimy sobie na plecach. Je-
śli ktoś z nas chce pobyć sam, to ma ta-
ką szansę. To też pozwala nam żyć na co 
dzień w dobrych relacjach.

Czy podjąłeś spontanicznie decyzję o przy-
jęciu uchodźców z Ukrainy i czy rozmawia-
łeś o tym z rodziną?
Rozmawialiśmy o tym chwilę i nikt z nas 
nie miał wątpliwości, że chcemy w ten spo-
sób pomóc, że damy radę. To, co dzieje się 
w Ukrainie, jest straszne. Brakuje słów, by 
to opisać, by zrozumieć bezmiar cierpienia, 
z którym oni się mierzą w obliczu dramatów 
wojennych. Dlatego ważne, żebyśmy poma-
gali na tyle, na ile możemy i potrafimy. To 
jest wspaniałe, że potrzeba pomagania jest 
w tak wielu Polakach. Jestem z tego dumny.

Dziękuję za rozmowę.

Największą wartością jest to, że 
można dać schronienie komuś, kto tego 

tak bardzo potrzebuje, żeby - mimo wojny 
i bardzo trudnych okoliczności - mógł 

poczuć się bezpiecznie.
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Piątka dla świata 
PRACOWNICY FIRMY GRANT THORNTON UCZESTNICZYLI W WEBINARZE NA TEMAT

LECZENIA DEPRESJI Z UDZIAŁEM MARCINA BOSAKA – AMBASADORA KAMPANII
SPOŁECZNEJ „TWARZE DEPRESJI. NIE OCENIAM. AKCEPTUJĘ”.

PO NIM MIELI MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI
ZE SPECJALISTAMI NASZEJ FUNDACJI, A UKRAIŃSCY PRACOWNICY

SĄ OBJĘCI OPIEKĄ PRZEZ NASZYCH PSYCHOLOGÓW.
Z PRZEDSTAWICIELAMI FIRMY ROZMAWIAŁA ANNA MORAWSKA-BOROWIEC.

INSPIRUJEMY

PARTNER WYDANIA: 

Anna Morawska-Borowiec: W jaki spo-
sób Państwo jako pracodawca reagują 
na najważniejsze wyzwania współcze-
snego świata? 
Jolanta Jackowiak: Reagujemy zarówno 
na zdarzenia o zasięgu globalnym, jak i lo-
kalnym. Do zdarzeń globalnych na pewno 
zaliczają się pandemia, wojna w Ukrainie, 
czy zmiany klimatyczne. Śledzimy świato-
we trendy dotyczące rynku pracy i potrzeb 
klienta. Uważnie analizujemy też środowi-

sko lokalne, w którym staramy się kreować 
trendy, ale również odpowiadać na potrze-
by. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom 
naszych klientów, pracowników i społecz-
ności lokalnych.

Sformułowaliśmy bardzo ciekawy pro-
gram, który nazwaliśmy „Piątka dla świa-
ta”. Stanowi on strukturę  naszych dzia-
łań i wyznacza pięć kluczowych obszarów 
oddziaływania. Po pierwsze, staramy się 
aktywnie wpływać na kształtowanie aktów 

prawnych, a także dzielić się wiedzą i infor-
macją, w formie  raportów, analiz, porad-
ników, czy artykułów, a także organizując 
warsztaty, prelekcje, czy szkolenia. Po dru-
gie, wspieramy edukację i rozwój dzieci oraz 
młodzieży. Naszą domeną jest ekonomia, 
więc koncentrujemy się na zagadnieniach 
ekonomiczno-zarządczych. Pomagamy też 
w różnych formach dzieciom zagrożonym 
wykluczeniem społecznym np.  z domów 
dziecka, przy czy inwestując w ich rozwój 
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i wykształcenie staramy się dawać bardziej 
wędkę niż rybę.

Dużą wagę przywiązujemy do różnorod-
ności i inkluzywności. Dbamy też o zrówno-
ważone środowisko pracy, a ochronę śro-
dowiska wspieramy poprzez dedykowany 
projekt „Purple is the new green”. Nie wy-
liczam wszystkich aktywności, bo jest ich 
sporo, niemniej jednak poprzez wyzwa-
nia i projekty programu „Piątka dla świa-
ta” koncentrujemy się na czterech filarach 
odpowiedzialności: za klientów, za społe-
czeństwo, za środowisko naturalne oraz za 
naszych pracowników.

Czy wspierają Państwo swoich pra-
cowników również w zakresie zdrowia 
psychicznego? 
Katarzyna Nowaczyk: Tak, oczywiście. 
W szczególności pandemia objawiła, jak 
bardzo zdrowie psychiczne jest ważnym 
elementem naszego funkcjonowania. Ono 
zawsze było ważne, ale ten temat w spo-
sób szczególny zamanifestował się właśnie 
przez ostatnie dwa lata pandemii. Z powo-
du trybu zdalnej pracy nie spotykaliśmy się 
osobiście w biurze i to miało duży wpływ na 
dobrostan psychiczny wielu pracowników.

Prowadzimy szereg inicjatyw w zakresie 
zdrowia psychicznego. Znaczna ich część 
jest odpowiedzią na zgłoszone przez pra-
cowników potrzeby lub też wynikiem na-
szych obserwacji i analiz. Organizujemy 
dyżury telefoniczne z psychologami, a tak-
że webinary o zdrowiu psychicznym. Na-
si pracownicy w ostatnim czasie uczest-
niczyli w webinarze o leczeniu depresji 
z udziałem aktora Marcina Bosaka, który 
zorganizowała Fundacja „Twarze depresji”. 
Ponadto mieli oni możliwość skorzystania 
z konsultacji psychologicznych ze specja-
listami z Pani fundacji. Kwiecień był u nas 
miesiącem zdrowia, w tym zdrowia psy-
chicznego. Sporo uwagi poświęciliśmy te-
mu zagadnieniu. 

Każdego roku, badając ankietowo po-
ziom zaangażowania i zadowolenia na-
szych pracowników z pracy w Grant  
Thornton zadajemy serię pytań dotyczą-
cych tzw. bezpieczeństwa psychologicz-
nego. Mamy świadomość, że w znacznej 
mierze jest ono budowane przez najbliższe 
otoczenie, czyli zespół i szefa. Kształtując 
kulturę organizacyjną, nakłaniamy naszych 
szefów, aby kreowali w zespołach atmosferę 
zaufania i otwartości. Wyniki anonimowych 
ankiet potwierdzają, że nie są to tylko pięk-
ne i szlachetna założenia. Pracownicy de-
klarują, że czują się bezpieczni, że o każdej 
trudnej sprawie mogą porozmawiać z sze-
fem, współpracownikami i zawsze otrzyma-
ją wsparcie, że mogą przyznać się do błędu, 
potknięcia, że jeśli mają problemy rodzinne, 
czy osobiste, to jest przestrzeń, by temu 
zaradzić, chociażby poprzez dostosowanie 
miejsca i czasu pracy w sposób niezwy-
kle elastyczny do nowej, trudnej sytuacji. 

Dobrostan psychiczny warto wspierać 
poprzez szereg inicjatyw sportowych, inte-
gracyjnych i rozwojowych. Nie sposób wy-
mienić wszystkich. Program „GT wspiera 
Twoją pasję”, gdzie pracownicy mogą ubie-
gać się o pozyskanie grantu finansowego 
na rozwój swej pasji, czy konkurs „aGTyw-
ni”, zachęcający zespoły do spalania kalo-
rii, to tylko dwie możliwości z wielu innych.

Ponadto zachęcamy naszych pracowni-
ków do tworzenia społeczności, w ramach 
których omawiane są ważne dla każdej 
z nich tematy, wypracowywane różnorod-
ne wartościowe dla danej społeczności 
rozwiązania. Jedną z tych społeczności, 
działającej zresztą bardzo prężnie, jest spo-
łeczność o nazwie Rodzicielstwo. Wiem, 
że aktualnie przygotowywany jest przez nią 
cykl webinarów poświęconych wyzwaniom 
związanym z wychowywaniem dzieci . Pla-
nowany jest też szereg atrakcji  dla dzieci 
naszych pracowników  z okazji zbliżające-
go się  Dnia Dziecka.     

Jolanta 
Jackowiak

partner w Grant Thornton, odpowiedzialna za obszar 
współpracy międzynarodowej. Posiada ponad 
dwudziestoletnie doświadczenie w branży doradczej. 
Przez kilkanaście lat członek zarządu firmy 
konsultingowej.

Katarzyna 
Nowaczyk

praktyk biznesu, posiadająca ponad 20-letnie 
doświadczenie w kształtowaniu oraz realizacji strategii 
z obszaru zarządzania kapitelem ludzkim.  W firmie 
Grant Thornton odpowiedzialna m.in. za pozyskiwanie  
i rozwój talentów oraz kształtowanie angażującego 
środowiska pracy. 

Tomasz 
Wróblewski

partner zarządzający Grant Thornton. Zarządza firmą od 
1993 r. Ekspert w dziedzinie zarządzania strategicznego. 
Autor licznych raportów i komentarzy dotyczących 
sytuacji gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości w 
Polsce. W 2009 roku doprowadził do wejścia firmy w 
struktury globalnej organizacji audytorsko – doradczej 
Grant Thornton.

Jakie działania podejmują Państwo w ob-
liczu wojny w Ukrainie?
Tomasz Wróblewski: Od początku inwazji 
na Ukrainę podejmujemy bardzo wiele dzia-
łań. Od razu po wybuchu wojny odbyłem in-
dywidualne rozmowy z naszymi ukraińskimi 
pracownikami, by rozpoznać ich potrzeby 
i zapewnić im najpotrzebniejsze wsparcie. 
Objęliśmy ich programem pomocy psy-
chologicznej Fundacji „Twarze depresji”. 
Ponadto daliśmy pracownikom z Ukrainy 
możliwość dodatkowego urlopu, by mogli 
załatwić sprawy wywołane wojną, ale także 
pozostałym pracownikom, którzy aktywnie 
nieśli pomoc przyjaciołom z Ukrainy.

Jesteśmy też w stałym kontakcie z GT 
Ukraina. Pomogliśmy im m.in. w organiza-
cji kontaktów w celu zakupu kamizelek kulo-
odpornych. Pracownicy GT Ukraina, ich ro-
dziny i przyjaciele  mogli liczyć na ogromne 
wsparcie ze strony naszych koleżanek i ko-
legów, którzy dali im schronienie w swoich 
mieszkaniach i pierwszą pomoc.

Ponadto w gronie wspólników GT uru-
chomiliśmy specjalny fundusz, m.in. na za-
kup sprzętu medycznego i inne formy po-
mocy. Również w biurze organizowaliśmy 
zbiórki rzeczowe  typu powerbanki, opa-
trunki, ubrania itp. Dary wysyłaliśmy za-
równo do Ukrainy, jak i przekazywaliśmy 
uchodźcom  na miejscu. 

Jednym z priorytetowych działań po-
mocowych jest nasze zaangażowanie 
w sprawne dzielenie się wiedzą. Podpowia-
damy uchodźcom, jak załatwić formalności 
związane z pobytem w Polsce, otwarciem 
biznesu, czy z podjęciem pracy. 

Nasi pracownicy całym sercem an-
gażują się na rzecz pomocy obywatelom 
Ukrainy, ponieważ wszyscy jesteśmy bar-
dzo poruszeni dramatem wojennym, któ-
ry rozgrywa się na naszych oczach u na-
szych sąsiadów.

Dziękuję za rozmowę.
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PZU z pomocą  
dla Ukraińców  

PONAD 54 TYSIĄCE POLIS OC KOMUNIKACYJNYCH, 15 TYSIĘCY POWERBANKÓW, 
ZBIÓRKI DARÓW I PIENIĘDZY, DARMOWY DOSTĘP DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY 

DO PLACÓWEK MEDYCZNYCH PZU ZDROWIE ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI 
W RAMACH NFZ I WIELE INNYCH NIEZWYKLE WAŻNYCH INICJATYW POMOCOWYCH. 

CAŁKOWITY ROZMIAR POMOCY GRUPY PZU DLA UKRAIŃCÓW 
PRZEKROCZYŁ 12 MLN ZŁ.

Anna Morawska-Borowiec

PARTNER WYDANIA: 

O d 28 stycznia w centrali 
PZU działa sztab kryzy-
sowy, który podejmuje 
decyzje dotyczące 
pracowników w Ukra-

inie i pomocy dla uchodźców. Ponad 
800 osób związanych ze spółkami PZU 
w Ukrainie i ich rodziny otrzymali wsparcie 
od pracodawcy. 

- Zadbanie o ukraińskich pracow-
ników PZU jest dla nas sprawą pierw-
szorzędną. Wielu z nich pozostało na 
miejscu, by walczyć o swój kraj. Dlatego 
pomagamy tym osobom, które mogły 
i chciały wyjechać do Polski, a przede 
wszystkim ich rodzinom. Aktualnie do 
naszego kraju dotarło już prawie 130 
osób, w tym ponad 40 dzieci. Są one 
pod opieką PZU. Zapewniamy im zakwa-
terowanie, opiekę medyczną, wsparcie 
psychologów, środki niezbędne do życia. 
Przygotowujemy też dla nich plan aktywi-
zacji zawodowej – mówi dr hab. Beata 
Kozłowska-Chyła, prezes PZU. FO
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PZU sfinansował także koszty składek 
za 30-dniowe polisy OC granicznego wy-
stawiane od 28 lutego do 24 kwietnia br. dla 
pojazdów ukraińskich uchodźców.  Polisy 
były dostępne u agentów PZU dyżurują-
cych na przejściach granicznych w Medy-
ce, Korczowej, Budomierzu, Krościenku, 
na Podkarpaciu oraz w Dorohusku, Zosinie, 
Dołhobyczowie i Hrebennem na Lubelsz-
czyźnie, a także pod nr telefonu 22 505 
15 63 (infolinia obsługiwana jest w języku 
polskim i ukraińskim) oraz we wszystkich 
oddziałach i biurach agentów PZU. W trak-
cie całej akcji wydano ponad 54 tysiące 
takich polis OC, a koszt składek sfinanso-
wanych przez PZU wyniósł ponad 7,5 mln 
zł.  Bez polisy OC, w razie wypadku w Pol-
sce, uchodźca byłby narażony na spore 
problemy finansowe.

Grupa PZU jest także operatorem, 
stworzonej przez Ministerstwo Zdrowia, 
Teleplatformy Pierwszego Kontaktu  
800 137 200. Zapewnia ona uchodźcom 
z Ukrainy dostęp do lekarzy poza godzi-
nami pracy placówek podstawowej opieki 
zdrowotnej: w nocy, w weekendy i święta. 
Jest obsługiwana m.in. w języku ukraiń-
skim (gov.pl/tpk). Numer infolinii umiesz-
czono na  15 tysiącach powerbanków, 
które PZU zakupił dla ukraińskich uchodź-
ców. Ponadto mogą oni skorzystać z bez-
płatnej podstawowej opieki zdrowotnej, ba-
dań i konsultacji specjalistycznych w ponad 
50 placówkach medycznych PZU Zdrowie 
świadczących usługi w ramach NFZ.
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500 zestawów koców i poduszek, 1000 
kompletów pościeli, 4  pralko-suszarki 
PZU  przekazał dla uchodźców ukra-
ińskich przebywających w Przemyślu. 
500 zestawów pościeli i materacy trafiło 
na Lubelszczyznę, 200 do Urzędu Miasta 
Hrubieszów, 4000 koców termicznych do 
Zamościa i Hrubieszowa, rzeczy takie jak 
bielizna, pidżamy, klapki, koce, pościel do 
Domu Pomocy Społecznej im. św. Siostry 
Faustyny w Krasnobrodzie. Ponadto PZU 
Zdrowie przekazało materiały chirurgiczne 
do operacji i opatrywania rannych, które 
trafiły do ukraińskiego szpitala miejskiego 
w Równem koło Łucka.

Setki pracowników PZU angażują się 
w pomoc i wolontariat na terenach przygra-
nicznych. Łącznie dla uchodźców z Ukra-
iny zebrali i przekazali ponad 100 pudeł 
z darami, które trafiły m. in. do ukraińskich 
sierot z domów dziecka w Worochcie i Ja-
remczu. Pracownicy PZU zgłosili 70 inicja-
tyw, poprzez które chcą przeprowadzić 
autorskie akcje pomocowe. 
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Program trwa już prawie rok. Uruchomiliśmy go symbo-
licznie, w Dniu Dziecka, i przez ten czas udało się przepro-
wadzić́950 zdalnych konsultacji. Z dziećmi i młodzieżą́- od 
poniedziałku do soboty - pracuje dziewięciu naszych spe-
cjalistów: psychologów, psychoterapeutów oraz psychiatra 
dzieci i młodzieży. 

Do naszej fundacji po pomoc zgłaszają się rodzice 
z siedmioletnimi dziećmi, które się okaleczały. Niemal po-
łowa naszych nieletnich podopiecznych ma myśli samo-
bójcze lub jest po próbach samobójczych. Nasi specjaliści 
prowadzą interwencje nie tylko ratujące zdrowie, ale często 
i życie. Nasz zespół pomaga dzieciom i młodzieży z małych 
miejscowości i wsi, które nie mają żadnej szansy skorzysta-
nia z konsultacji z psychiatrą i psychologiem. Pomagamy 
również dzieciom z dużych miast doczekać w wielomie-
sięcznej kolejce do terminu psychoterapii w ramach pu-
blicznej służby zdrowia.

W ubiegłym roku program był finansowany przez dwóch 
partnerów. Od nowego roku każdy miesiąc jest walką 
o jego przetrwanie. Uda się to dzięki prywatnym darczyń-
com, a obecnie jest realizowany dzięki sieci kwiaciarni  
H. Skrzydlewska i osobistemu zaangażowaniu  
Witolda Skrzydlewskiego. Łódzka firma przekazała już 
po raz drugi 10 tysięcy złotych dla naszych najmłodszych 
podopiecznych, dlatego mamy środki na 76 zdalnych kon-
sultacji, za co bardzo dziękujemy.

Fundacja wciąż stoi przed wizją zawieszenia tego nie-
zwykle ważnego programu, dlatego uruchomiła zbiórkę  
www.pomagam.pl/wspieramtwarzedepresji

Pod naszą opieką są setki dzieci i młodzieży, dlatego nie 
wyobrażamy sobie konieczności zamknięcia tego programu.

Program dla dzieci i młodzieży  
TWARZE DEPRESJINASZE PROGRAMY 

Od października 2021, kiedy uruchomiliśmy program 
dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym, zrealizowa-
liśmy 499 zdalnych konsultacji. Jego ambasadorką jest 
piosenkarka jazzowa i kompozytorka Urszula Dudziak. 
Zdecydowaliśmy o uruchomieniu konsultacji dla dorosłych, 
ponieważ w czasie pandemii dwukrotnie wzrosła liczba osób 
zmagających się z depresją. Dziś szacuje się, że z tą choro-
bą zmagają się już co najmniej 4 miliony naszych rodaków. 

Umożliwiamy rozmowę online ze specjalistami, bez ko-
lejki, z własnego domu, z każdego miejsca w Polsce. Sesja 
trwa 50 minut i odbywa się przez Skype’a lub WhatsApp. 
Można zgłosić się ponownie na konsultację nie częściej niż 
raz w tygodniu. 

Szczegółowy opis programu zarówno dla osób doro-
słych, jak i dla dzieci i młodzieży znajduje się na stronie  
www.twarzedepresji.pl/pomocpsychologiczna

Z tego programu korzystają osoby dorosłe, które w innych 
okolicznościach nie miałyby żadnej szansy skorzystania 
z profesjonalnej pomocy psychologicznej. Nie ma tygo-
dnia, abyśmy nie prowadzili rozmów z osobami z zamiarami 
samobójczymi, rozmów ratujących życie. Dla naszych doro-
słych podopiecznych również prowadzimy zbiórkę: 
www.pomagam.pl/wspieramtwarzedepresji

Program dla osób 
dorosłych
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Znalezienie pracy dla 
mnie, mamy dwojga 
małych dzieci, nie 
było łatwe, szczegól-
nie w czasie pandemii. 

Tym bardzie cieszę się, że w lutym tego 
roku związałam się z Fundacją „Twarze 
depresji”. Koordynuję cztery programy: 
bezpłatnej, zdalnej pomocy psycho-
logicznej i psychiatrycznej dla dzieci 
i młodzieży oraz ich rodziców, a także 
bezpłatnej, zdalnej pomocy psycholo-

gicznej dla osób dorosłych doświad-
czających kryzysu psychicznego, dla 
osób chorych na raka, a od 8 marca 
z konsultacji z naszymi specjalistami 
mogą korzystać kobiety w ciąży i po 
porodzie. To unikatowa pomoc w skali 
kraju, dlatego zgłasza się po nią do nas 
coraz więcej osób. Fundacja wychodzi 
naprzeciw ludziom chorującym na de-
presję, która – jak się sama przekona-
łam - może dotknąć każdego - bez 
względu na wiek, czy status społeczny.

Moja praca polega na odbieraniu 
ankiet zgłoszeniowych, umawianiu 
sesji ze specjalistami, a także na kon-
takcie telefonicznym ze zgłaszającymi 
się do programów osobami.  Właśnie 
ten ostatni element mojej pracy jest dla 
mnie najważniejszy. Wymaga sporej 
dawki empatii i zrozumienia, i daje wiel-
kie poczucie satysfakcji. W trakcie roz-
mów telefonicznych bardzo często spo-
tykam się z ogromnym zaskoczeniem, 
że tak szybko działamy jako Fundacja, 
że wystarczy kilka dni i można uzyskać 
pomoc specjalisty. Nikt nie czeka na nią 
tygodniami, czy miesiącami, jak dzieje 
się to w wielu poradniach w Polsce.

Po drugiej stronie słuchawki zdarzają 

się też osoby, które - mimo wysłania an-
kiety zgłoszeniowej - mają pewne oba-
wy, po prostu się boją. Jak się okazuje 
samo wysłanie ankiety nie jest trudne. 
Dla niektórych największe wyzwanie 
stanowi podjęcie kolejnego kroku, czyli 
umówienie się na konsultację i wzięcie 
w niej udziału. Staram się te wszystkie 
obawy rozwiać i odpowiedzieć na nur-
tujące pytania. Przekonuję niezdecydo-
wanych, że depresję trzeba leczyć i nie 
jest ona powodem do wstydu.

Jestem bardzo dumna z tego, że 
pracuję w Fundacji „Twarze depresji” 
z ludźmi, którzy każdego dnia realnie 
niosą pomoc innym. Wszystkim, którzy 
korzystają z naszych programów po-
mocowych lub niosą się z zamiarem 
wysłania ankiety zgłoszeniowej mówię 
„DO USŁYSZENIA”!

Kinga Barczykowska

koordynatorka programów pomocowych w Fundacji 
„Twarze depresji”, wcześniej pracowała jako 
menadżer w prywatnej firmie i w agencji 
marketingu internetowego. Miała staż  
i pracowała w fundacji działającej na rzecz  
dzieci z zespołem Downa. 

„Z TEJ STRONY KINGA BARCZYKOWSKA” 
- TO MOJE NAZWISKO SŁYSZYCIE PO DRUGIEJ STRONIE SŁUCHAWKI, 

GDY DZWONIĘ DO WAS UMÓWIĆ SPOTKANIE ONLINE ZE SPECJALISTĄ. 
JESTEM KOORDYNATORKĄ PROGRAMÓW POMOCOWYCH 

W FUNDACJI „TWARZE DEPRESJI”. 

FELIETON

Pomaganie ludziom    
to największa wartość 

NASZE PROGRAMY 

Kinga 
Barczykowska
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Program dla osób chorych 
na raka i ich bliskich   

Przez ostatni rok zrealizowaliśmy 954 konsultacje w tym 
programie, który uruchomiliśmy i realizujemy dzięki wsparciu 
finansowemu Nationale-Nederlanden w ramach akcji 
„Rak? To nie tak!”. Co trzecia osoba chora na raka zmaga 
się z depresją. Problem w tym, że do psychoonkologów 
są kolejki. Np. w Warszawie w Narodowym Instytucie On-
kologii czas oczekiwania na konsultację przekracza rok. 
Chorzy na raka i depresję nie mogą tak długo czekać na 
pomoc. Nieleczona depresja obniża rokowania pacjentów 
onkologicznych. Na ten problem oraz konieczność sięgania 
po pomoc profesjonalistów zwracał uwagę nasz ambasa-
dor, aktor Marcin Bosak, którzy również mierzył się z rakiem 
i depresją. Na raka chorowały również nasze ambasadorki 
Urszula Dudziak i Anna Wyszkoni.

Nasze materiały edukacyjne z tego programu trafiły już 
do ponad 30 szpitali i oddziałów onkologicznych w Polsce. 
Wiele placówek nas wspiera, bo jest to ważny program, 
unikatowy w skali kraju. Nowotwory są drugą najczęstszą 
chorobą, z którą mierzą się ludzie na świecie. Mamy komu 
pomagać. I u nas nie ma kolejek. Zapisy do programu są na:  
www.twarzedepresji.pl/pomocpsychologiczna.

Program dla kobiet w ciąży 
i po porodzie

Symbolicznie w Dniu Kobiet, 8 marca 2022 r., urucho-
miliśmy pierwszy w Polsce program bezpłatnej, zdalnej 
pomocy psychologicznej dla kobiet w ciąży i po urodzeniu 
dziecka, który realizujemy dzięki wsparciu finansowemu 
Fundacji KGHM Polska Miedź. Program niezwykle waż-
ny, ponieważ problem wzrostu zachorowań na depresję 
i zaburzenia lękowe nasiliła najpierw pandemia, a obecnie 
również stres związany z wojną w Ukrainie. Ambasadorką 
tego programu jest piosenkarka Anna Wyszkoni, która 
chorowała na depresję poporodową, a później również 
mierzyła się z nawrotem depresji. 

Przed pandemią Światowa Organizacja Zdrowia in-
formowała, że z tą chorobą mierzy się od 10% do 30% 
kobiet. Najnowsze badania kanadyjskie mówią o ponad 
40% kobiet. Nasze konsultacje pozwalają kobietom się-
gać po pomoc z bez wychodzenia z domu, nawet bez 
konieczności znajdowania dla dziecka opieki. Choć to nasz 
najnowszy program, już cieszy się dużym zainteresowa-
niem. Zrealizowaliśmy 177 zdalnych konsultacji. Na każdą 
sesję online trzeba ponownie zgłaszać się przez stronę  
www.twarzedepresji.pl/pomocpsychologiczna.
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Z ŻYCIA WZIĘTE

POŁOWA MOJEGO ŻYCIA TO ZMAGANIE SIĘ Z ZABURZENIAMI DEPRESYJNYMI 
I DEPRESYJNO-LĘKOWYMI. DWA EPIZODY DEPRESYJNE NASTĘPOWAŁY 

W ODSTĘPIE DZIESIĘCIU LAT: W 2002 I 2012 R. 
UWAŻNOŚĆ BLISKICH SPOWODOWAŁA, ŻE SZYBKO TRAFIŁAM POD OPIEKĘ PSYCHIATRY 

I JUŻ ZA PIERWSZYM RAZEM UDAŁO SIĘ TRAFIĆ Z LEKAMI. 

Natalia Fabian

Osiemnaście lat 
 z „pigułkami szczęścia” ratującymi życie 

Powody mojej depresji 
były różne. W 2002 r. by-
ło to wyjście z długiego, 
toksycznego związku. 
W 2012 r. samobójcza 

śmierć mojego taty. W obu przypad-
kach towarzyszyło mi uczucie doj-
mującej samotności i opuszczenia. 

Kiedy zachorowałam, o depresji 
mówiono szeptem. Nie było we mnie 
na to zgody. Od samego początku bli-
scy: rodzina i przyjaciele, a z czasem 
i coraz większy krąg znajomych, wie-
dzieli o mojej walce. Nie wstydziłam 
się mówić o tym, publikować po-
stów w mediach społecznościowych. 
Z czasem okazało się, że są one po-
mocne, bo ktoś czuje, że doświadcza 
podobnego bólu, bo ktoś się boi tego, 
czego doświadcza, bo kogoś boli ży-
cie tak samo jak mnie. 

Jednym z najważniejszych moich 
osiągnięć w czasie depresji było zaj-
ście w ciążę i urodzenie ukochanego 
syna. To był bardzo trudny czas, po-
nieważ z dnia na dzień musiałam od-
stawić leki antydepresyjne. Pojawiły 
się wtedy objawy psychosomatyczne, 
bóle, a także ogromny lęk i poczucie 
bezradności. Tych dziewięć miesię-
cy było nieustanną walką o spokojne 
przeżycie każdego dnia, ale i ogrom-
ną troską o zdrowie i rozwój moje-
go dziecka. Były dni bardzo ciężkie, 
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Natalia 
Fabian 
menadżer administracyjny w Departamencie 
Outsourcingu w Grant Thornton. Jest odpowiedzialna za 
proces fakturowania, windykacji, a także wszelkie 
działania administracyjne i integracyjne w sześciu 
lokalizacjach firmy, w której pracuje od prawie czterech 
lat. Absolwentka administracji oraz doradztwa i 
coachingu.

jej objawy. Czuję, kiedy ona wraca. 
Taka samoświadomość i obserwacja 
są niezwykle ważne, ponieważ po-
zwalają szybko zareagować. Stare leki 
zostały zamienione na nowe. Lekarz 
zmienił mi też dawki. Z kolei tera-
pia pomaga mi rozłożyć na czynniki 
pierwsze różne moje zachowania, 
czy schematy myślowe. Pomaga 
mi zrozumieć, co się ze mną dzieje 
i dlaczego tak się dzieje. Dziś jestem 
w dobrej formie, ale to zasługa tego, 
że wsłuchałam się w siebie.

Mam ogromne szczęście, że ota-
czam się cudownymi ludźmi. Ro-
dzina, przyjaciele, znajomi są moją 
siłą. Moja niewielka rodzina stoi 
za mną murem. Mama, która ma 
osiemdziesiąt jeden lat, jest moją 
najlepszą nauczycielką życia. Może 
to egoistyczne, ale zapraszam do 
wspólnej, życiowej podróży tych, 
którzy mi pasują i z którymi mam 
„flow”. Nie mam czasu na toksyczne 
relacje i gry. Kiedy coś mi nie służy, 
ucinam. Czasem boli, ale to jedyna 
słuszna droga, aby pozostawać w do-
brostanie psychicznym.

Każdy z nas opiera swoje życie 
na jakichś filarach. Dla mnie dwa 
najważniejsze to rodzina i praca. 
Mam ogromne szczęście praco-
wać w firmie, w której pracownik 
jest największym zasobem. I troska 
o niego odczuwalna jest na każdym 
kroku. To daje mi spokój i poczucie 
bezpieczeństwa.

Kiedy miesiąc temu Ania, kole-
żanka z działu HR, zapytała mnie, czy 
zgodziłabym się być gospodarzem ze 
strony firmy podczas webinaru Fun-
dacji „Twarze depresji”, zgodziłam się 
bez wahania. Kwiecień był w Grant 
Thornton miesiącem zdrowia, stąd 
pomysł na taki webinar. Poprowa-
dzenie spotkania z Prezes Fundacji 

Anną Morawską-Borowiec i ambasa-
dorem tegorocznej kampanii „Twarze 
depresji. Nie oceniam. Akceptuję” - 
aktorem Marcinem Bosakiem, było 
dla mnie zaszczytem i niesamowitym 
przeżyciem. W spotkaniu uczestni-
czyło ponad dwustu moich współ-
pracowników. Zarówno Marcin 
Bosak, jak i ja dzieliliśmy się swoimi 
przeżyciami w walce z chorobą. Tym, 
co już za nami, a przede wszystkim, 
o co dbamy „tu i teraz”. 

Po webinarze, na którym szczerze 
i otwarcie podzieliłam się z koleżan-
kami i kolegami swoją historią, dosta-
łam wiele słów wsparcia i podziwu. 
Gratulowano mi odwagi. Odezwały 
się do mnie osoby, które znałam tylko 
z widzenia albo nie znałam wcale, bo 
społeczność Grant Thornton w Polsce 
liczy ponad 700 osób. Myślę, że dla 
wielu z nich to było pierwsze zetknię-
cie z tą chorobą. A ja pokazałam, że 
depresja ma moją twarz. I zerwałam 
z mitem, że choroba psychiczna to 
„żółte papiery” i bycie nieporadnym. 
Kilka osób poprosiło mnie o podanie 
namiarów na mojego lekarza i tera-
peutkę, miało pytania o leczenie. To 
ogromny sukces! 

Głęboko wierzę, że depresja i cho- 
roby psychiczne przestaną być tabu. 
Po moich doświadczeniach każ-
dy dzień traktuję jak nową szansę, 
dbam o siebie, o higienę życia, lubię 
żyć według schematów i ram. Lubię 
powtarzalność, bo to daje mi poczu-
cie bezpieczeństwa. Wspieram też 
innych. Jestem wrażliwa na krzyw-
dę i wiem, że słowa mają moc, więc 
używam ich rozważnie. Każdego dnia 
staram się być najlepszą wersją sie-
bie, a depresję, przez tyle lat trwania, 
traktuję jako znajomą, choć to szorst-
ka przyjaźń.

kiedy nie potrafiłam wstać z łóżka, 
czas zwalniał, a ja bałam się, że nie 
doczekam dnia porodu. Osiem mie-
sięcy po narodzinach mojego syna 
konsylium lekarzy zadecydowało, że 
bezwzględnie muszę wrócić do le-
ków antydepresyjnych. I tak jest do 
dzisiaj. Za chwilę będzie osiemnaście 
lat przyjmowania leków, ratujących 
życie. Czasem mówię o nich „pigułka 
szczęścia”.

Współczesna farmakologia potrafi 
czynić cuda. Potrzeba jednak czasu, 
aby lek zaczął działać. Niektórzy 
oczekują, że ból psychiczny minie 
po jednej pigułce, jak w przypadku 
leku przeciwbólowego. W leczeniu 
depresji potrzeba czasu i cierpliwo-
ści. Potrzeba świadomości. Pierw-
szym - choć najtrudniejszym kro-
kiem - jest uświadomienie sobie, że 
jesteśmy chorzy i potrzebujemy po-
mocy. Dlaczego akurat my? Bo jeste-
śmy delikatniejsi, wrażliwi, a może 
nadwrażliwi? 

Na przestrzeni lat korzystałam 
z pomocy trzech lekarzy psychiatrów 
i trzech terapeutów. Leczenie to dro-
ga, to decyzje. Mieszkam w dużym 
mieście, więc nigdy nie miałam pro-
blemów z dostępnością do leczenia, 
czy terapii. To ja decydowałam i do-
konywałam zmiany, kiedy czułam, że 
dany kontakt z lekarzem mi nie wy-
starcza, że terapia u tego terapeuty nie 
przynosi korzyści, na które liczyłam. 

Rok 2021 był dla mnie rokiem 
trudnym. Wiem, że nie tylko dla 
mnie. Czas pandemii zamknął nas 
w czterech ścianach, nasilił poczucie 
bezradności i wywołał kolejne lęki. 
W lipcu ubiegłego roku trafiłam pod 
skrzydła nowej psychoterapeutki, 
a w listopadzie do nowej psychia-
try. Zmagam się z depresją od wielu 
lat, dlatego już potrafię rozpoznać 
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ANETA NIE POZWALA SOBIE NA SŁABOŚĆ I SMUTEK. JEST ZWOLENNICZKĄ „TRZYMANIA SIĘ 
W RYZACH”. PROFESJONALNA, UŚMIECHNIĘTA, W NIENAGANNYM MAKIJAŻU, DOSKONALE 

UBRANA. JEST CENIONA ZA TO, ŻE DUŻO WYMAGA OD SIEBIE I INNYCH. MA OSIĄGNIĘCIA JAKO 
MENADŻERKA. W RODZINIE I W PRACY WSZYSTKO UKŁADA SIĘ WRĘCZ IDEALNIE. DLATEGO 
ZADAJE SOBIE PYTANIE: „DLACZEGO JEST MI TAK ŹLE?! MAM WSZYSTKO. DLACZEGO, MAJĄC 

TAK DOBRE ŻYCIE, NIE MAM OCHOTY ŻYĆ? CO ZE MNĄ JEST NIE TAK?”. 

Bożena Falkowska

Perfekcyjnie ukryta 
 depresja 
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Bożena  
Falkowska

psycholog, psychoterapeutka, socjolog, absolwentka 
Szkoły Psychoterapii Poznawczo Behawioralnej Centrum 
CBT w Warszawie. Pracuje w Centrum Terapii Dialog  
z pacjentami doświadczającymi depresji, różnego 
rodzaju stanów lękowych i fobii, zaburzeń 
psychosomatycznych, z osobami w żałobie,  
po przeżyciach traumatycznych, także z ludźmi 
mającymi trudności w relacjach.

Wterapii często spo-
tykam osoby, któ-
re w codziennym 
życiu i w pracy 
stawiają sobie 

tak wysokie standardy, że nigdy nie 
są w pełni zadowolone z tego, co osią-
gnęły, choć widzą obiektywne skutki 
swoich starań. Bywa, że przychodzą 
z objawami depresyjnymi i lękowy-
mi, w poczuciu życiowej porażki, 
albo - tak jak Aneta - niezrozumie-
nia, dlaczego czują się źle, choć z ze-
wnątrz wszystko wygląda doskonale. 
Nie mają w sobie zgody na możliwość 
„odpuszczenia sobie”, czy „wystar-
czające” wykonanie tego, co sobie 
zakładają, bo to dla nich oznaczało-
by niedoskonałość, czyli porażkę. To 
zmusza do perfekcjonizmu w niemal 
każdej dziedzinie życia. O zjawisku 
perfekcyjnie ukrytej depresji, ma-
skowanej dążeniem do doskonałości, 
pisze Margaret Robinson Rutherford.  
W książce „Perfekcyjni do bólu” daje 
szereg wskazówek, jak uwolnić się od 
niszczącej presji doskonałości.  Zwią-
zek perfekcjonizmu z depresyjnością 
wykazał także Paul Hewitt z Univer-
sity of British Columbia, badacz róż-
nych odmian nadmiernego dążenia 
do perfekcji i autor licznych publi-
kacji na ten temat.  Widać to także 
w praktyce terapeutycznej. 

W pułapce  
krytyka

Z pozoru wydaje się, że dążenie do 
doskonałości jest niezbędne, żeby coś 
osiągnąć i - jeżeli zaczniemy godzić 
się na coś zaledwie „wystarczającego” 
- to będzie oznaczać zgodę na „byle-
jakość” i nieuprawnione pobłażanie 
sobie. Zatem brak doskonałości bę-
dzie narażać nas na krytykę i odrzu-
cenie. W rzeczywistości najczęściej 
krytyki doświadczamy prewencyjnie 
ze strony swojego własnego „cenzo-
ra doskonałości”, czyli krytyka we-
wnętrznego. W dialogu, jaki codzien-
nie toczy się w naszych głowach, to 
on stawia nierealistyczne wymagania. 
Jeżeli nie zostaną spełnione - a nie 
mogą być spełnione, skoro są wizją 
idealności nie uwzględniającą re-
aliów - podlegamy dalszemu osądowi 
ze strony tego wewnętrznego głosu, 

który staje się krytykiem nie tylko 
wymagającym, ale karzącym. Wtedy 
w dialogu wewnętrznym słyszymy 
na przykład: „Powinnaś była zrobić 
to lepiej!”, „Jesteś beznadziejna (lub 
beznadziejny)”, „Do niczego się nie 
nadajesz”, „Nie można liczyć na to, 
że cokolwiek zrobisz dobrze”. 

Wstyd
Przykre emocje, które towarzyszą 

poczuciu niespełniania oczekiwań 
własnych i otoczenia, sprawiają, że 
osoba z problemem nadmiernego 
perfekcjonizmu czuje się ze sobą źle. 
Nie mogąc znieść trudnych emocji, 
odrzuca je. Stara się ich nie czuć, ale 
coraz głębiej wpada w pułapkę wy-
mogu doskonałości i uświadamiania 
sobie własnej niedoskonałości. Wsty-
dzi się siebie. Czuje, że nie może sobie 
pozwolić na słabość.  Nawykowo robi 
wszystko na najwyższym poziomie 
i nadal bardzo krytycznie siebie oce-
nia. Nawet jeżeli starania przynoszą 
doskonały skutek, tak jak u Anety - 
i tak może być niezadowolona: „Cie-
szę się niewystarczająco”, „Nie potra-
fię siebie docenić”. A towarzyszy temu 
ogromne zmęczenie i smutek.

 Siła nieidealności 
Nie jest łatwo wyrwać się z tej pu-

łapki, ale jest to możliwe. Kluczem 
może być zmiana w tonie naszego 
dialogu wewnętrznego. Chodzi o to, 
aby narracja osądu i krytyki zaczęła 
ustępować miejsca narracji zrozu-
mienia i zdrowej akceptacji siebie. 
Kiedy tolerujemy niedoskonałość 
i niepowodzenia, łatwiej nam zmo-
tywować się do działania i do zdrowe-
go doskonalenia się, inspirowanego 
chęcią rozwoju, a nie obawą przed 
porażką. 
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Nie oceniaj... Dołącz! 
Bez owijania w bawełnę. Jeśli Fundacja „Twarze depresji” nie zdobędzie 

finansowania, to będzie zmuszona wstrzymać programy bezpłatnej zdalnej 
pomocy dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych. Nawet nie chcę sobie 
wyobrażać, co to będzie znaczyło zwłaszcza dla setek młodych osób, 
z różnych zakątków kraju, które przez ostatni rok mogły liczyć na stałą 
pomoc specjalistów naszej Fundacji. Nie czekali w kolejkach z terminem 
na „za kilka miesięcy”. Co więcej, gdy było źle, sytuacja była kryzysowa, 
to wystarczyła informacja i konsultacja była umawiana w trybie pilnym. 
W wielu przypadkach, ta doraźna pomoc, która miała być tylko do momentu 
aż zwolni się miejsce w Poradni Zdrowia Psychicznego, była jedynym, 
powtarzanym przez kilka miesięcy, wsparciem. 

Ruszając z programem Anna Morawska–Borowiec, prezes Fundacji, 
wiedziała, że przez pandemię zdrowie psychiczne Polaków, zwłaszcza tych 
młodszych pokoleń, zostało znacznie nadszarpnięte i depresja oraz lęki na 
dobre zagościły w wielu domach. Wiedziała, ale skala problemu chyba nie 
tylko ją przerosła. Dlatego, gdy tylko program został bez partnera, sponsora, 
to wszystkie środki pochodzące z wpłat indywidulanych darczyńców, 
z Waszych zbiórek, Fundacja przekierowała na pomoc dzieciakom. Ale 
i tu zasoby się wyczerpują. Tuż przed wielkanocnymi świętami usłyszałam 
w słuchawce głos Ani: Asia, co ja powiem tym wszystkim osobom? 
Przepraszam, ale Fundacja nie ma pieniędzy na ich leczenie? 

Niestety, jeśli nic się nie zmieni, jeśli nie pojawi się partner, który 
będzie chciał zaangażować się we wspólne działania, to wiele osób straci 
szansę na korzystanie z bezpłatnych, zdalnych konsultacji z psychologiem 
i psychiatrą. W wielu przypadkach to były interwencje ratujące życie. Teraz 
sam program wymaga reanimacji.

Joanna 
Gabis-Słodownik
zastępczyni redaktor naczelnej

 ...co ja powiem tym 
wszystkim osobom? 
Przepraszam, ale Fundacja 
nie ma pieniędzy na ich 
leczenie?


