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Noszę w sobie wroga...
Jest straszniejszy, bardziej niebezpieczny niż wrogowie zewnętrzni.
Kryje się głęboko w mojej duszy, ale to oznacza, że nie mogę przed
nim uciec. Nie mogę go też pokonać, bo jak mógłbym iść na wojnę
z samym sobą?
Charlotte Link, Ciernista róża

Jedną z większych przyjemności, jakie ma człowiek zdrowy psychicznie
(bez względu na to, co by to miało oznaczać), jest to,
że spędza on znacznie mniej czasu na rozmyślaniu o sobie samym.

Susanna Kaysen, Przerwana lekcja muzyki

Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala.
On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż,
nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga.
Zastanawiajcie się więc nad Tym, który ze strony grzeszników taką wielką
wycierpiał wrogość przeciw sobie, abyście nie ustawali, złamani na duchu.
Hbr 12, 2–3
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Wprowadzenie
Niniejsza monografia zatytułowana: Duszpasterstwo w kobierzyńskiej kapelanii na przestrzeni wieku jest pierwszą publikacją, która w szerszym kontekście historyczno – społecznym i jednocześnie pastoralno – medycznym1
próbuje przedstawić pracę kapelanów (posługę kapłanów2) diecezjalnych
i zakonnych Kościoła rzymskokatolickiego w Państwowym3 Zakładzie dla
Umysłowo i Nerwowo Chorych w Kobierzynie – dziś w Szpitalu Klinicznym
imienia dr. Józefa Babińskiego w Krakowie od początku jego istnienia
i jednocześnie od początku funkcjonowania kapelanii przy tym Zakładzie
z jego kaplicą szpitalną. Rok 2018 był dla instytucji Szpitala w Kobierzynie rokiem jubileuszowym – stulecia istnienia tej ważnej w Małopolsce
Dzisiaj refleksję tak prowadzoną w obszarze teologii w ogóle wiążemy z jej fundamentalną
dyscypliną nazywaną teologią praktyczną (teologią pastoralną), która obok teologii
biblijnej i teologii historycznej tworzy potrójny filar dziedziny nauk teologicznych.
Jednakże jeszcze w latach 80–tych XX w. istniała osobna subdyscyplina teologii pastoralnej
nazywana medycyną pastoralną. Dziś jej zakres pokrywa się z psychologią pastoralną.
W kontekście holistycznej rewolucji, która ma miejsce w świecie współczesnej nauki,
decyzję o likwidacji dyscypliny: medycyna pastoralna należy uznać za kontrowersyjną.
2
Zasadniczo terminy: praca i posługa rozumiem jako synonimy. Jednak był okres w historii
Szpitala kobierzyńskiego, gdy jego kapelanom nie przysługiwało wynagrodzenie i nie
łączył ich ze Szpitalem jako instytucją stosunek pracy. Wtedy określenie ich aktywności
duszpasterskiej w Szpitalu najlepiej oddaje termin: posługa.
3
Przed odzyskaniem niepodległości w 1918 r. nazwa Szpitala brzmiała: Krajowy Zakład dla
Umysłowo Chorych w Kobierzynie.
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lecznicy. Ten właśnie jubileusz stał się dla mnie ważną inspiracją, aby
spróbować pokazać pracę i posługę kapelanów szpitala kobierzyńskiego
na przestrzeni minionego wieku oraz to, jak ta służba wobec chorych
wygląda dziś.
Choć posługa kapelanów jest podejmowana w cieniu kaplicy szpitalnej
(kojarzona przez wielu często tylko z modlitwą) i w cieniu pawilonów
szpitalnych (na dalszym miejscu w hierarchii innych ważnych działań medycznych wobec pacjentów) to przecież ma istotne i często fundamentalne
znaczenie dla dobrostanu psycho–duchowego naszych chorych. Tak było
sto lat temu, gdy z wielkim rozmachem i znacznym nakładem kosztów
wznoszono ( jako pierwszy spośród obiektów kompleksu szpitalnego)
budynek kaplicy i tak jest również i dzisiaj. Mimo zmian kulturowych
i procesów laicyzacji pacjenci naszego Szpitala i ich rodziny w ogromnej
większości nie wyobrażają sobie zamknięcia (likwidacji) szpitalnej kaplicy.
Przecież z niektórych zajęć w kobierzyńskim locum sacrum regularnie
korzystają również niewierzący i niepraktykujący (np.; Sobotnie spotkania
ze Słowem Bożym kończące się relaksacją (Rozdział V), liczne koncerty
muzyczne, Spacery aksjologiczne po Kobierzynie, Cztery Pory Roku w Kobierzynie bądź Dni otwarte Kobierzyna). Kaplica dosłownie i w przenośni
jest codziennie otwarta dla wszystkich. Z nabożeństw sprawowanych
w jej wnętrzu korzystają regularnie też pacjenci, którzy nieraz wiele lat
temu zakończyli kobierzyńską terapię na którymś z oddziałów Szpitala.
Najlepszym tego przykładem są rekolekcje ewangelizacyjne regularnie
wygłaszane co sześć tygodni szczególnie dla pacjentów oddziałów odwykowych i ich rodzin (Rozdział V Osoby uzależnione od alkoholu adresatem
szczególnej troski duszpasterskiej). Na te spotkania rekolekcyjne zwłaszcza
przedświąteczne (przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą) przyjeżdżają
dawni pacjenci co roku, niektórzy już prawie dwadzieścia lat.
Publikacja próbuje przedstawić pracę (posługę duszpasterską) kapelanów szpitalnych w Kobierzynie całościowo, to znaczy nie tylko
opisując jak ona wyglądała „wczoraj” (Rozdział IV Zarys realizowanego
duszpasterstwa w kapelanii szpitalnej w ujęciu historycznym – pastoralne
„kiedyś”) i jak realizowana jest dziś (Rozdział V Realizowane duszpasterstwo w kapelanii szpitalnej obecnie – duszpasterskie „dziś”), ale też,
jak należy ją projektować i realizować w oparciu o konkretny schemat
aktywności pastoralnej przyjęty, realizowany i z czasem modernizowany
10
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(meliorowany) dla tego szczególnego przecież środowiska pastoralnego
– duszpasterskiego milieu (Rozdział V Schemat generalnej (podstawowej)
koncepcji pastoralnej (duszpasterskiej) realizowanej w kapelanii szpitalnej
w Kobierzynie. Opis). Próbuję jednocześnie opisać, dlaczego to środowisko
duszpasterskie takim jest właśnie? Co je konstytuuje, wyróżnia a co łączy
z typowym środowiskiem duszpasterskim okolicznych parafii? Trzeba
mieć świadomość, że ten historyczny opis jest niekompletny z uwagi
na olbrzymie braki w archiwalnych materiałach źródłowych. Niemcy
po likwidacji Szpitala 23 czerwca 1942 roku skrzętnie niszczyli wszelkie
archiwa i każdą dokumentację związaną ze Szpitalem i jego kapelanią,
która wpadła im w ręce. Zakład w Kobierzynie był w okresie międzywojennym zamkniętą enklawą (i jeszcze wiele lat po wojnie) dlatego
też bardzo niewiele dokumentów znajdziemy w archiwach parafialnych:
w Parafii św. Józefa w Podgórzu (na jej terenie znajdował się Szpital kobierzyński) i w parafii Matki Bożej Królowej Polski, która została erygowana już po II wojnie światowej. Natomiast opis obecnie realizowanego
duszpasterstwa przy kapelanii szpitalnej (Rozdział V) obejmuje tylko
wybrane trzy cykliczne działania pastoralne typowe dla tego miejsca:
Sobotnie spotkania ze Słowem Bożym kończące się relaksacją; Rekolekcje
ewangelizacyjne szczególnie dla pacjentów oddziałów odwykowych; Nabożeństwa ku czci świętych, których relikwie posiadamy w kaplicy szpitalnej
(Znaczenie kultu relikwii w duszpasterstwie chorych psychicznie). Podstawą
dla codziennej opieki duszpasterskiej nad pacjentami Szpitala w Kobierzynie, nad mieszkańcami Rektoratu (osiedla przyszpitalnego będącego
społeczną otuliną kobierzyńskiej Lecznicy) oraz wobec mieszkańców
okolicznych osiedli, jak też dla rodzin pacjentów jest dziś, podobnie
jak sto lat temu, duszpasterstwo quasi–parafialne. Tak je nazwałem, aby
pokazać, że z jednej strony, i w znacznym zakresie swej aktywności,
duszpasterstwo realizowane przy kapelanii szpitalnej w Kobierzynie pokrywa się z duszpasterstwem typowym dla każdej parafii naszej diecezji,
ale z drugiej strony, musi ono jednak uwzględniać specyfikę pastoralną
szpitala psychiatrycznego wynikającą z realiów pracy terapeutycznej
z osobami chorymi psychicznie. Stąd wszelką duszpasterską aktywność
pokrywającą się z aktywnością parafialną nazwałem tu duszpasterstwem
quasi–parafialnym i zasadniczo go w niniejszej publikacji nie omawiam
(z wyjątkiem aspektów historycznych).
11
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Szeroko rozumiana destygmatyzacja chorych psychicznie jako ogólny
cel publikacji
Mam świadomość, że publikacja ta od strony metodologicznej ma
wiele braków i chociażby domaga się podtytułu, na przykład: Historyczno–pastoralna refleksja nad posługą kapelanów w Szpitalu psychiatrycznym
w Krakowie – Kobierzynie w stulecie jego istnienia. Jednakże zrezygnowałem z niego, aby podkreślić destygmatyzacyjny charakter publikacji.
Prostszy i krótszy tytuł oraz zamieszczone fotografie i zdjęcia materiałów
archiwalnych są dodatkową zachętą dla Czytelnika, aby przewertował karty
tej książki, a tym samym jest zachętą do nawiązania jakiejś formy osobistej
relacji z miejscem leczenia osób chorych psychicznie. Ta zapośredniczona
zrazu być może tylko ciekawością miejsca relacja, ostatecznie (mam taką
nadzieję) poprowadzi Czytelnika ku człowiekowi choremu psychicznie, ku
dziesiątkom tysięcy ludzi, którzy tu – w Kobierzynie – nieraz rozpaczliwie
poszukiwali ulgi w swoim cierpieniu psychicznym, fizycznym i duchowym
na przestrzeni minionego wieku. Problemy metodologiczne mają też swoje
źródło nie tylko w możliwie jak najbardziej popularnonaukowej formule
niniejszej publikacji (wspomniany ważny i zamierzony aspekt destygmatyzacyjny), ale przede wszystkim w interdyscyplinarności refleksji nad miejscem,
osobami i aktywnościami tu podejmowanymi. Platforma metodologiczna
teologii praktycznej (pastoralnej) jest chyba jedyną wystarczająco szeroką
(zakresowo i pojęciowo) w ramach dyscyplin teologicznych, by po analizie
dokonać wystarczająco kompletnej syntezy pastoralnej, czyli teologicznej.
Nie ulega żadnej wątpliwości, że chorzy psychicznie są wciąż najbardziej
stygmatyzowaną grupą ludzi chorych w społeczeństwie, nie tylko w Polsce4.
Ich cierpienie jest wciąż najbardziej tajemnicze diagnostycznie5, niezrozumiałe
Por. Schomerus G., Schwahn C., Holzinger A., Corrigan P., Grabe H., Carta M., Evolution
of public attitudes about mental illnes: a systematic review and meta analysis, Acta Psychiatrica
Scandinavica 125 (2012), nr 6, ss. 440–452.
5
To otwiera nas na przykład ku perspektywie refleksji zarówno totalnoteologicznej (poszukującej
dziś demonologicznej genezy chorób psychicznych) jak też i antypsychiatrycznej (rozwój
nurtu antypsychiatrii w latach 60–tych XX w.). Antypsychiatria co prawda może być
pojmowana jako jeden z nurtów współczesnej psychiatrii, ale ze względu na wielkie
zagrożenie jakie stanowiła ona dla samego istnienia psychiatrii i jej tożsamości, trzeba
ją kwalifikować jako swoiste nadużycie we współczesnej psychiatrii. Warto wspomnieć,
że główni przedstawiciele tego nurtu, jak Laing bądź Basaglia, byli pod silnym wpływem
politycznych idei lewicowych, a Cooper był zagorzałym komunistą. Szerzej na ten temat:

4
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społecznie i nieakceptowane ekonomicznie. To właśnie przede wszystkim
chorym psychicznie (szpitalom psychiatrycznym) ograniczalibyśmy fundusze w ramach hipotetycznego programu oszczędności w służbie zdrowia6.
Nie rozumiemy chorych psychicznie z ich cierpieniem i stąd boimy się ich,
a w każdym razie staramy się zachować wobec nich rozsądny i bezpieczny
dla nas dystans7. Tak, co prawda wiemy, że chorzy psychicznie nie zarażają,
ale może się jednak jakoś udzielają ich cierpienia psychiczne...? Wiemy, że
nie należy myśleć stereotypami, ale który z nich wyciągnąć z konstrukcji
mechanizmu naszych własnych sądów, aby się wszystko nie rozsypało?
Destygmatyzacja osób chorych psychicznie jak też i ich stygmatyzacja,
są procesami złożonymi – wieloaspektowymi, wielowymiarowymi oraz
wieloetapowymi8. Ale niewątpliwie ten złożony proces destygmatyzacji
rozpoczyna się od nawiązania jakiejś formy kontaktu człowieka zdrowego
z chorym psychicznie, od budowania relacji od tej najprostszej po stopniowo
już wielowymiarową, aż do twórczej, aktywnej bliskości, której nie da się
uzasadnić tylko racją społeczną, powinnością motywowaną ekonomicznie,
bądź ludzką szlachetnością. Ostatecznym uzasadnieniem tej relacji jest miłość
bliźniego, a jej najgłębszym źródłem – Bóg, który jest miłością (por. 1 J 4, 8).
Tak ujmowany i fundowany proces destygmatyzacji osób chorych psychicznie
Kościół katolicki prowadził poprzez posługę kapelanów w kobierzyńskim
środowisku szpitalnym, niejako w cieniu kaplicy zakładowej od pierwszych
chwil istnienia Zakładu. Od samego początku bowiem, od poświęcenia kaplicy szpitalnej i budynków Zakładu 5 stycznia 1918 roku, w kaplicy gromadzili
się przy jednym ołtarzu, na tej samej Mszy św. pacjenci, personel świecki
Berlim M. T., Fleck M. P. A., Shorter E., Notes on antypsychiatry, European Archives
of Psychiatry & Clinical Neuroscience 243 (2003), nr 2, s. 65.
6
Na przykład negatywny stosunek społeczeństwa niemieckiego do chorych psychicznie
potwierdzają nietypowe badanie G. Schomerusa i Współpracowników, gdzie pełnoletni
obywatele Niemiec w ankiecie anonimowej uznawali, że gdyby mieli decydować
o cięciach w budżecie publicznego sektora ochrony zdrowia, dotyczyły by one psychiatrii
i leczenia chorych psychicznie. Szerzej na ten temat: Schomerus G., Matschinger H.,
Angermeyer M., Preferences of the public regarding cutbacks in expenditure for patient care,
Social Psychiatry and Psychiatric Epidemology 41 (2006), s. 369–377.
7
Por. Kiniewicz P., Stygmatyzacja osób chorych psychicznie jako problem moralny [w:] Antropologia
teologicznomoralna. Koncepcje, kontrowersje, inspiracje, Mroczkowski I., Sobkowiak J. (red.),
Warszawa 2008, s. 157.
8
Szerzej na ten temat: Świtaj P., Doświadczenie piętna społecznego i dyskryminacji u pacjentów
z rozpoznaniem schizofrenii, Warszawa 2008.
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i zakonny oraz mieszkańcy przyszpitalnego osiedla. Już ta wspólna modlitwa
zanoszona razem, gdy siadano (i wciąż siada się) w tych samych ławkach,
ramię w ramię miała i wciąż ma istotne znaczenie destygmatyzacyjne.
Dziś to działanie destygmatyzacyjne, pośrednio związane z kaplicą
szpitalną, animujemy i moderujemy już świadomie przez konkretne akcje
społeczne takie jak chociażby: Spacery aksjologiczne po Kobierzynie, Cztery
pory roku w Kobierzynie bądź Dni otwarte Kobierzyna, gdzie kapelani zapraszają uczestników do szpitalnej kaplicy, a w części prelekcyjnej aktywnie
uczestniczą. Nie sprawujemy w kaplicy szpitalnej specjalnych nabożeństw
destygmatyzacyjnych, jednakże w każdej wspólnej modlitwie liturgicznej
– w każdym nabożeństwie staram się zaakcentować w jakimś stopniu ten
właśnie aspekt. Odbywa się to zgodnie z przepisami prawa kanonicznego
i liturgicznymi normami celebracji. Na przykład, wiele niedzielnych tekstów ewangelicznych można interpretować homiletycznie podkreślając
i uwypuklając aspekt destygmatyzacyjny. Ja czynię to, ukazując Chrystusa
jako lekarza duszy, ciała i psychiki człowieka (ujęcie zarówno biblijne
[człowiek jest jednością] i holistyczne), który w swojej misji wychodził na
margines ówczesnego społecznego życia i tam szukał chorych w najszerszym
tego słowa znaczeniu. Z tekstów ewangelicznych staram się wydobyć portret
Chrystusa, który łamał stereotypowe myślenie swego środowiska i epoki,
który dotykał trędowatego i powierzał misję ewangeliczną odrzuconym
i pogardzanym. Staram się pokazać Chrystusa jako pierwszego wykluczonego
ze społeczności Izraela, który sam doświadczył radykalnej stygmatyzacji.
Na ogół to człowiek zdrowy psychicznie rozpoczyna relację spotkania z człowiekiem chorym psychicznie. Wchodzi pierwszy na tę drogę
spotkania, a tak naprawdę na drogę wzajemnego spotkania z głębią i wielowymiarową kondycją naszej psychiki – niezwykłego przejawu naszego
człowieczeństwa, która mimo choroby i z nią związanych ograniczeń
i deficytów potrafi zadziwiać swoją szlachetnością, pięknem osobowości
człowieka chorego i jego talentami. Istotnie, ten proces winien rozpoczynać
człowiek zdrowy, bo człowiek chory psychicznie, mając świadomość swojej
inności, przeżywając syndrom spodziewanego odrzucenia i wykluczenia sam
z tej relacji świadomie i często rezygnuje9. Kiedyś niemal powszechnie,
9
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Efekt oczekiwanego odrzucenia prowadzi do autostygmatyzacji (self–stigma), zwanej też drugą
chorobą i ostatecznie skutkuje obniżoną samooceną. Jest on też główną przeszkodą
w podejmowaniu ról społecznych, w pracy zawodowej, w życiu osobistym i w przeżywaniu

Wprowadzenie
a dziś na szczęście tylko w wyjątkowych sytuacjach, ten efekt spodziewanego odrzucenia (chyba najgłębszy z mechanizmów stygmatyzacji) ma swoje fizyczne
urzeczywistnienie w ograniczeniu wolności osób chorych psychicznie, w ich
internacji bądź izolacji. Dlatego kiedyś – sto lat temu – szpitale psychiatryczne
powstawały poza miastem, w bezpiecznej fizycznie i psychicznie odległości.
Wystarczy wspomnieć tu o szpitalach: Steinhof pod Wiedniem, Bohnice
pod Pragą, Kulparków pod Lwowem i Kobierzyn pod Krakowem. Dziś one
wszystkie (zbudowane mniej więcej sto lat temu) zostały wchłonięte przez
wielkie miejskie aglomeracje. Miasta przybliżyły się do nich i ostatecznie
wchłonęły szpitale, ale czy szpitale przybliżyły się do miast?
Większość szpitali psychiatrycznych wznoszonych na przełomie XIX
i XX wieku posiadała wielkoprzestrzenne założenia parkowo–ogrodowe.
Miejsca leczenia chorych psychicznie otaczano celowo komponowanym
krajobrazem kreowanym w myśl trendów panujących wówczas w sztuce
ogrodowej. A wszystko dlatego, że według licznych teorii obowiązujących
w psychiatrii tamtych czasów (skądinąd w tych aspektach wciąż aktualnych i słusznych) przebywanie w pięknym, naturalnym środowisku,
obcowanie z naturą według ówczesnego idyllicznego obrazu wsi, miało
sprzyjać leczeniu chorób psychicznych10. W tym względzie Szpital kobierzyński jest szczególny11, gdyż jego założenie parkowo–ogrodowe ma
powierzchnię ponad 52 ha i jest ono zaprojektowane według założeń
idei miasta–ogrodu Ebenezera Howarda12. Dzisiejszy Kraków bardzo
wiary we wspólnocie religijnej. Szerzej na ten temat: Ucok A., Brohan D., Sartorius N.,
Leese M., Yoon M., Anticipated and experienced stigma among persons with schizophrenia:
its natur and correlates, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemology 46 (2011), s. 643–650.
10
Por. Staniszewska A., Ogrody szpitali psychiatrycznych z przełomu XIX i XX wieku –
reinterpretacja, Wiadomości Konserwatorskie (Journal of Heritage Conservation), nr 53 (2018),
ss. 55–66. [https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahU
KEwiQ_bOIh–nkAhVODuwKHVT3Cm4QFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fsuw.
biblos.pk.edu.pl%2FdownloadResource%26mId%3D2443087&usg=AOvVaw1FtGW4jwcsZq
CL8iC49YL3]. Data dostępu: 24. 02. 2019.
11
Por. Klimek J., Środowisko naturalne w kontekście zdrowia psychicznego. Aspekty pastoralne,
[w:] Odnaleźć wykluczonych, Dziedzic J., Klimek J. (red.), Kraków 2014, ss. 43–68.
12
Pierwsza polska definicja miasta–ogrodu pochodziła z 1909 r. i została sformułowana przez
Warszawskie Towarzystwo Higieniczne jako: „(…) planowe skupisko ludzkie na terenie
tanim, stale pod kontrolą wspólnoty pozostające, tak, by raz na zawsze uniemożliwić
spekulację. Jest to nowy typ miast, umożliwiający radykalną reformę mieszkaniową,
dostarczający przemysłowi i rękodzielnictwu korzystnych warunków produkcji i
zapewniający znaczną część terenu rolnictwu i ogrodnictwu”. Definicję tę podaję za
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Duszpasterstwo w kobierzyńskiej kapelanii na przestrzeni wieku
potrzebuje „wczorajszego” Kobierzyna sprzed stu lat, potrzebuje pięknej
zielonej przestrzeni, potrzebuje zadbanego parku, który we wspomnieniach najstarszych kobierzynian kwitnął co miesiąc innymi kolorami od
kwietnia do listopada. Zabudowany i stłoczony „Kraków” potrzebuje zielonego „Kobierzyna” i „bierze go sobie” coraz liczniej odwiedzającymi to
miejsce mieszkańcami. Jest to naturalny i dobry proces społeczny, który
od kilku lat obserwujemy i który należy wszelkimi sposobami wspierać.
Cele szczegółowe publikacji
Kobierzyński Szpital psychiatryczny, przez całe pokolenia swoich
pracowników i pacjentów nazywany Zakładem13 (nie etymologicznie, ale
mentalnie: od terminu: „zamknięcie”), musi otworzyć się dla społeczności miasta w wielowymiarowy sposób. Inaczej groziłaby mu likwidacja,
przeprowadzona w taki bądź w inny sposób. Z kolei mieszkaniec Krakowa – człowiek współczesnego europejskiego miasta
(...) musi otworzyć się na ludzi zamkniętych w świecie
swojej choroby psychicznej, w świecie swojego duchowego (psyche) cierpienia. Inaczej nie wejdzie w przestrzenie
ludzkiego umysłu, który nawet okaleczony chorobą, potrafi
tworzyć niezwykłe oazy piękna duchowego i artystycznego,
których kobierzyński kompleks na zewnątrz (miasto–ogród)
jest tylko cieniem. Dziś, bardziej jeszcze niż dawniej, Kobierzyn stwarza taką okazję14.

Proces obustronnego otwierania się na siebie osób zdrowych i chorych, uczenia się wzajemnych relacji opartych na szacunku i empatii,
przełamywanie stereotypicznych barier i konstruowanie platform współWładysławem Dobrzyńskim (Por. Dobrzyński W., Zdrowie publiczne a idea miast–ogrodów,
Warszawa 1911). E. Howard tak określać miał miasto–ogród: Miasto–ogród jest to miasto
samodzielne, przemysłowe, planowane jako całość i obejmujące dosyć przestrzeni, by w nim było
domów z ogrodami dla 30 000 mieszkańców, z szerokim pasem pól otwartych naokoło. Ono
łączy dodatnie strony miasta i wsi, torując drogę ruchowi narodowemu, mającemu hamować
wyludnienie wsi oraz przepełnienie i tak już przepełnionych miast. (Tamże).
13
Szpital kobierzyński, przynajmniej w początkowym okresie swego funkcjonowania, był
obiektem szczelnie odgrodzonym od otoczenia. Nie tylko chodzi tu o parkan – izolację
fizyczną (zdemontowany po blisko 90 latach istnienia Szpitala), ale też o pewną zamierzoną
izolację społeczną. W pierwszym 20–leciu swojej historii do pracy w Zakładzie nie
przyjmowano chętnie osób pochodzących z najbliższego otoczenia Szpitala.
14
Klimek J., Galus E., Kobierzyn wczoraj i dziś, Kraków 2017 s. 10.
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Wprowadzenie
pracy oraz wzajemnej pomocy nazwać możemy destygmatyzacją osób
chorych psychicznie i miejsca ich leczenia. To właśnie jest pierwszym
z celów szczegółowych niniejszej publikacji. Wspieranie wzajemnego
procesu spotkania osób zdrowych i chorych w miejscu ich leczenia oraz
otwarcie tego miejsca dla społeczności lokalnej.
Drugim celem szczegółowym jest choćby częściowe upamiętnienie
i udokumentowanie stuletniego dziedzictwa kobierzyńskiego Szpitala.
Jest to tym bardziej ważne, że pierwsze ćwierćwiecze istnienia Krajowego
Zakładu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Kobierzynie ma ( jak już
wspomniałem) znikomą dokumentację archiwalną. Natomiast pierwsze
lata powojenne naznaczone zostały mozolną odbudową infrastruktury
Szpitala całkowicie zdewastowanej przez wojska niemieckie i radzieckie
oraz powolnym tworzeniem się zespołów terapeutycznych na poszczególnych oddziałach stopniowo uruchamianych. Dziedzictwo kobierzyńskiego Szpitala rozumiemy tu jako świadectwo wyjątkowości i ofiarności
wielu osób personelu, świadectwo jego oddania w służbie chorych
i autentycznej troski wobec pacjentów. W zakończeniu historyczno–
statystycznej pracy magisterskiej o kobierzyńskim Szpitalu, tworzonej
między innymi z okazji 50–lecia jego istnienia, Maria Pater napisała:
Z pracy tej wyciągnąć można wniosek o poważnym niedostatku i niedoinwestowaniu placówek tego typu, co jest
wyrazem niedobrego stosunku państwa i społeczeństwa
wobec ludzi psychicznie chorych. (…) Dodać jednak należy,
że w pewnej mierze sygnalizowany wyżej niedostatek wypełniło poświęcenie personelu lekarskiego i pomocniczego
w służbie człowiekowi choremu. Często mamy tu do czynienia
z wielkim i autentycznym zaangażowaniem ludzi dobrej woli.
Dzieje Szpitala w Kobierzynie stanowią dobry tego przykład 15.

Wśród tych ludzi dobrej woli, pracujących w Szpitalu kobierzyńskim
z wielkim oddaniem i chrześcijańską miłością, nie brakowało kapłanów
– jak chociażby ks. Stefan Szeremeta (przed wojną grekokatolik, któremu w polskim obozie koncentracyjnym dla Ukraińców w Jaworznie
zamordowano żonę), który zaraził się gruźlicą na oddziałach Szpitala
i zmarł, do końca jednak służąc chorym. Nie brakowało sióstr zakonnych,
15

Pater M., Dzieje Zakładu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Kobierzynie koło Krakowa
do roku 1967, Lublin 1983.
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Duszpasterstwo w kobierzyńskiej kapelanii na przestrzeni wieku
które przez 89 lat stanowiły trzon personelu kobierzyńskiego, a wśród
których wiele odznaczało się autentyczną miłością do pacjentów. Jak
musiało być im ciężko w latach wojennych, gdy Niemcy prowadzili
w Kobierzynie planową wielomiesięczną eksterminację chorych psychicznie, głodząc ich na śmierć? Siostry zakonne w tym wszystkim – jako
personel szpitalny – musiały przecież uczestniczyć16. Na ten drugi cel jakim
jest dokumentacja dziedzictwa Kobierzyna składają się dwie publikacje.
Ta właśnie oraz wydana wcześniej przeze mnie, wraz z panią Elżbietą Galus
pozycja zatytułowana: Kobierzyn wczoraj i dziś (Kraków 2017). Zbiera
ona wspomnienia i świadectwa wielu osób całe swoje życie związanych
z Kobierzynem. Obie publikacje traktuję jako swoistą całość, którą łączy
nie tylko miejsce – Szpital w Kobierzynie, ale też szczególna rola kaplicy
szpitalnej dla chorych i społeczności osiedla przyszpitalnego, z którego
większość osób stanowiła szpitalny personel.
Opis (skrótowy) zastosowanych w pracy metod naukowych
Połączenie zamierzonych celów (destygmatyzacja i dokumentacja)
wymusiło zastosowanie dwóch szczegółowych metod naukowych, które
mieszczą się w metodologii zarówno nauk historycznych, medycznych
jak i teologicznych (teologia praktyczna, czyli pastoralna) oraz metody
ogólnej: analizy, która prowadzi ku syntezie pastoralnej. Niniejsza praca
ma więc charakter interdyscyplinarny. W historycznej perspektywie
ujmuje losy różnych osób związanych przez pracę i zamieszkanie (życie)
z miejscem leczenia chorych psychicznie w Kobierzynie, z wyraźnym
uwzględnieniem ich duchowych potrzeb i imperatywów. Wielowymiarowe podkreślenie aspektu duchowego nie jest przypadkowe. Wynika
z materiału wspomnień i ma materialny wymiar w nieprzerwanym funkcjonowaniu szpitalnej kaplicy (kapelanii) na przestrzeni stu lat Kobierzyna. Ta kaplica jako samodzielny, architektonicznie spójny, artystycznie
piękny i jednocześnie bardzo funkcjonalny budynek wzniesiona została
jako pierwszy z obiektów całego kompleksu (1909–1914), na głównej
jego osi i w najwyższym jego punkcie. Od samego początku gromadziła
w swoim locum sacrum trzy wspólnoty: pacjentów, personel zakonny
i świecki oraz mieszkańców osiedla przyszpitalnego wraz w mieszkańcami
16
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Por. Głos Sióstr Służebniczek, [w:] Klimek J., Galus E., Kobierzyn wczoraj i dziś..., op. cit.,
ss. 135–199.
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okolicznych wiosek. Wśród personelu Szpitala szczególną rolę pełniły
pielęgniarki – siostry zakonne – Służebniczki Dębickie przez blisko 89
lat historii Szpitala. To musiało zostawić swój duchowy ślad i pozostawiło.
Ze względu na oba cele niniejszej pracy jako podstawową metodę
naukową przyjęliśmy analizę dokumentów osobistych (prof. Bohdan Trzeciak nazywa ją: metodą dokumentów osobistych) realizowaną w ramach
metody badań mikrohistorycznych ze spersonalizowanymi wywiadami osobistymi o charakterze wspomnień17. Metoda badań mikrohistorycznych
polega na historycznym opisie niewielkich przestrzeni terytorialnych
i środowiskowych, w określonym zakresie czasowym, najczęściej niewielkim. Silnie akcentuje się w niej wymiary życia codziennego, problemy
świadomości, przekonań religijnych bądź obyczajów lokalnej społeczności. Te zagadnienia są często pomijane przez tradycyjną historiografię
zajmującą się głównie wielkimi procesami i wybitnymi jednostkami.
Badania mikrohistoryczne nie są często stosowane również dlatego, gdyż
domagają się wsparcia innych dyscyplin naukowych: antropologii, nauk
o kulturze, religiologii i teologii18.
Drugą metodą naukową (zastosowaną w niniejszej pracy oraz w publikacji: Kobierzyn wczoraj i dziś niejako w tle) była metoda historyczno–porównawcza, która stosowana jest powszechnie w badaniach nad przebiegiem zjawisk
i procesów zachodzących w przeszłości19. Opiera się ona w głównej
mierze na wiedzy źródłowej i pozaźródłowej. Należy mieć świadomość,
że źródła nie są śladami materialnymi po faktach historycznych, bądź
po czynach ludzi, ale dostarczają nam jedynie informacji, która pozwala
dopiero na konstruowanie faktów historycznych. Zadaniem historyka
jest przede wszystkim interpretacja źródeł20. Tę metodę przyjęliśmy,
Metoda badań mikrohistorycznych stosowana jest w badaniach przejawów życia społecznego
oraz subiektywnych postaw i zachowań jednostek i ich psychospołecznych uwarunkowań,
indywidualnych doświadczeń w określonych sytuacjach i stosunkach środowiskowych.
Szerzej na temat tej metody naukowej: Bohdan Trzeciak, Podstawy metodologii badań
medycznych, Łódź–Kołobrzeg 2010, ss. 13–14.
18
Por. A. Rybińska, Zagadnienia metodologii badań w naukach historycznych i medycznych –
problem interdyscyplinarności, Studia z Historii Społeczno–Gospodarczej, Tom XV (2015),
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, ss. 177–189. [Dostęp elektroniczny
(Open Access) http://dx.doi.org/10.18778/2080–8313.15.11]
19
Por. J. Topolski, Metodologia historii, Warszawa 1984, s. 349.
20
Por. J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 1998, ss. 34–39.
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Duszpasterstwo w kobierzyńskiej kapelanii na przestrzeni wieku
aby odrzucać niezgadzające się między sobą (pomiędzy wspomnieniami
poszczególnych osób) informacje, aby wykluczyć błędy w chronologii
(następstwo wydarzeń i ich zadatowanie) oraz błędy w generalnej ocenie
wspominanych wydarzeń. Ale i na odwrót, spisane bądź ustne wspomnienia niektórych osób stały się cennym komentarzem pozwalającym
lepiej zrozumieć niektóre dokumenty archiwalne21.
Zgromadzony materiał posłużył dla rekonstrukcji modelu duszpasterskiego, według którego realizowano duszpasterstwo w kobierzyńskiej
kapelanii w okresie międzywojennym i powojennym. Ta pierwsza synteza
(nazywana przeze mnie syntezą historyczną) posłużyła następnie jako składowy element w kolejnej refleksji nad konstruowaniem nowego modelu
duszpasterskiego, który wykorzystując typową dla teologii pastoralnej
metodę aplikacyjną pozwala jednak na uwspółcześnienie i dostosowanie
wcześniejszych działań pastoralnych do zmieniającej się rzeczywistości
(do zmieniającego się środowiska pastoralnego). Schemat generalnej
koncepcji duszpasterstwa wobec osób chorych psychicznie realizowanego w środowisku kobierzyńskim (część rozdziału IV niniejszej pracy)
stanowi owoc drugiej syntezy (nazwanej przeze mnie syntezą pastoralną).
Struktura publikacji
Przechodząc do omówienia struktury publikacji, na początku trzeba
zauważyć, że dzieli się ona na dwie generalne części. Rozdział I (Zarys
historii szpitalnictwa psychiatrycznego) i II (Szpital psychiatryczny w Kobierzynie – historia miejsca) stanowi część historyczną niniejszej monografii.
Rozdział III (Formalno – prawne aspekty opieki nad osobami chorymi
21
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Dla przykładu: Powodem rezygnacji kapelana ks. Piotra Niezgody z pracy w Szpitalu
(i wcześniej powodem konfliktu z ówczesną dyrekcją Szpitala) według zachowanego listu
kapelana w archiwum szpitalnym miało być trudne sąsiedztwo izby przyjęć (odgłosy
zachowań psychotycznych pacjentów). Ks. generał Piotr Niezgoda nie zgodził się na
zamieszkanie w budynku administracji, istotnie w sąsiedztwie izby przyjęć, gdzie dyrekcja
planowała go przenieść i gdzie przygotowano mu mieszkanie. W konflikcie chodziło jednak
o coś znacznie więcej. Szpital przez większość swojej historii był ściśle schierarchizowany
w swej wewnętrznej strukturze. Również mieszkania poprzez ich wielkość, standard
i rozlokowanie w poszczególnych budynkach osiedla przyszpitalnego (w określonych
miejscach kompleksu) podkreślały wyraźnie statut pracownika. Zamieszkanie kapelana
w budynku administracji w kobierzyńskich realiach było wyraźną degradacją. Ale o tym
dowiadujemy się ze wspomnień najstarszych mieszkańców Kobierzyna.
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psychicznie) – jest częścią o charakterze teologicznym i moralno–prawnym.
Zamyka on część teoretyczną monografii (rozdziały I, II, III), łącząc
jednocześnie dwa pierwsze rozdziały historyczne (historia idei i miejsca)
z częścią II (Pastoralne zobowiązania Kościoła wobec osób chorych psychicznie. Aspekty praktyczne) o charakterze pastoralnym, praktycznym. Rozdział III jest bowiem blokiem refleksji poruszającej się wokół tematów
ogólnych i fundamentalnych ( jak podstawy biblijno–teologiczne posługi
kapelana szpitalnego) w stronę konkretnych organizacyjno–prawnych
wytycznych dotyczących jego obecności w środowisku szpitalnym.
Ostatnie dwa podpunkty III rozdziału (Rola i zadania kapelana wobec
chorych z perspektywy kapelana szpitalnego oraz Wytyczne wybranych
kurii diecezjalnych dotyczące pracy kapelanów w szpitalach i domach
opieki społecznej) stanowią zamierzony przez Autora dwugłos – głos
pracownika (kapelana) i głos instytucji, w imieniu której tę pracę on
podejmuje (Kościoła w jego strukturach organizacyjnych). Ten dwugłos
posłużyć może przy ustalaniu warunków pracy i podpisywaniu umowy
o pracę pomiędzy pracownikiem (kapelanem szpitalnym) a pracodawcą
(dyrektorem jednostki medycznej). Nazywam tę część niniejszej pracy
częścią teoretyczną ze względu na jej ogólny i uniwersalny charakter
dotyczący każdego kapelana szpitalnego i różnych miejsc jego posługi.
Natomiast druga część monografii (Pastoralne zobowiązania Kościoła
wobec osób chorych psychicznie. Aspekty praktyczne) – jest częścią praktyczną przez związanie refleksji pastoralnej z konkretnym już miejscem
posługi kapelana (autora niniejszej monografii), właśnie ze szpitalem
psychiatrycznym w Kobierzynie.
W rozdziale I (Zarys historii szpitalnictwa psychiatrycznego) starłem się
pokazać na przestrzeni wieków niezwykły związek cierpienia psychicznego jednostki z religijną konotacją jej dążeń ku wyzdrowieniu. Łączność
doświadczenia psychotycznego osoby (dramatu choroby psychicznej)
z oceną społeczną, najczęściej formułowaną w religijnym kontekście.
Starałem się też przedstawić wysiłek pokoleń ludzi, którzy podejmowali
trud zespołowej opieki nad osobami chorymi psychicznie. Ich osiągnięcia
uświadamiają nam jak bardzo szpital psychiatryczny w swoich dzisiejszych aktywnościach terapeutycznych nawiązuje i odwołuje się do działań
z historii, nieraz sprzed wielu stuleci. Chciałem również podkreślić rolę
Kościoła katolickiego, który przez wieki był głównym mecenasem troski
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o chorych psychicznie oraz zrewidować niektóre krzywdzące stereotypy.
Ta z konieczności bardzo fragmentaryczna refleksja natury historycznej
pozwala nam jednak w szerszym kontekście zobaczyć społeczne jak
i religijne uwarunkowania, z których wyrasta wielowiekowy wysiłek
człowieka, by służyć pomocą ludziom psychicznie chorym. Pośrednio
ukazuje też niezwykle ważny społeczny wymiar choroby psychicznej. Jak
wrasta ona w tkankę środowiska i społeczno–religijne doświadczenie
człowieka każdej epoki.
Rozdział II (Szpital psychiatryczny w Kobierzynie – historia miejsca)
omawia historię tej ponad stuletniej już Lecznicy, ze szczególnym
uwzględnieniem jej kaplicy – locum sacrum. Celowo zamieściłem w tej
części szczegółowy historyczno–architektoniczny opis kaplicy szpitalnej.
Bowiem rola tego obiektu sakralnego dla pracy (posługi) kapelanów była
i jest fundamentalna. Trzeba zauważyć, że szpital somatyczny bądź dom
pomocy społecznej (DPS) może ostatecznie obejść się bez swojego locum
sacrum. Często prowizoryczną i czasową kaplicą staje się tam korytarz
szpitalny, jadalnia bądź jakieś inne godne miejsce. Ale zupełnie inaczej
to wygląda w realiach szpitala psychiatrycznego, szczególnie Szpitala kobierzyńskiego z jego układem pawilonowym i osiedlem mieszkaniowym
na jego terenie. W IV rozdziale starałem się pokazać to z perspektywy
pastoralnej. Gdy po stu latach funkcjonowania Szpitala mówi się dziś o
dziedzictwie Kobierzyna, to pamiętać należy, że ten kompleks powstał w
określonym miejscu i wśród społeczności ludzi mających swoją historię
i tradycję. Z czasem nazwa wsi Kobierzyn przylgnęła do szpitalnego
kompleksu tak bardzo, że stanowi dziś w świadomości społecznej jedność. Dla Szpitala jest to dobre i cenne ze względu na rozpoznawalność.
Zdecydowanie więcej osób kojarzy dziś kompleks szpitalny z Kobierzynem
niż z jego patronem Józefem Babińskim. Dla wsi Kobierzyn lokacja kompleksu szpitalnego w zeszłym stuleciu stała się okazją do rozwoju. Dziś
jest jednak inaczej. Dla dzielnicy Krakowa zwanej Kobierzyn Szpital im.
dr. J. Babińskiego (Szpital w Kobierzynie) jest społecznym obciążeniem,
gdyż stygmatyzacja osób chorych psychicznie rozkłada się nie tylko na
ich rodziny, ale też na personel i otoczenie miejsca ich leczenia. Ten
proces dobrze dziś udokumentowany nazywamy piętnem udzielonym (ang.
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courtesy stigma). Podpunkt rozdziału II (Historia wsi Kobierzyn) to oddanie
szacunku ludziom i miejscu, wśród których tworzył swoje dziedzictwo
kobierzyński kompleks przez stulecie.
Rozdział III (Formalno–prawne aspekty opieki nad osobami chorymi
psychicznie) stanowi oś metodologiczną niniejszej publikacji i pomost
łączący część historyczną monografii (rozdziały I oraz II) z jej częścią
praktyczną, z częścią pastoralną (rozdział IV i V). Rozdział ten jest
pomostem jeszcze w innym znaczeniu, a mianowicie historyczny opis
konkretnego miejsca geograficznego (szpitalny kompleks kobierzyński
pod Krakowem) łączy z konkretnym projektem pastoralnym (schemat
generalnej koncepcji pastoralnej) zamieszczonym i opisanym w V rozdziale oraz przedstawionym w swoich praktycznych realizacjach.
Rozdział IV (Elementy analizy pastoralnej) przedstawia osobistą refleksję pastoralną autora niniejszej monografii, kapelana Szpitala kobierzyńskiego, dotyczącą konkretnego miejsca jego posługi (pracy kapelana
szpitalnego) w tym właśnie kobierzyńskim Szpitala z jego pastoralnymi
realiami. Te realia pastoralne zostały ukazane w szerszym historycznym
aspekcie (Zarys realizowanego duszpasterstwa w kapelanii szpitalnej
w ujęciu historycznym – pastoralne „kiedyś”). Uczyniłem to świadomie, aby
podkreślić historyczną ciągłość obecnie realizowanego duszpasterstwa
i ukazać go w szerszym kontekście.
Rozdział V (Ku syntezie pastoralnej) składa się z dwóch części. Część
pierwsza (W poszukiwaniu zasady formalnej duszpasterstwa szpitalnego
oraz Opis schematu generalnej (podstawowej) koncepcji pastoralnej (duszpasterskiej) realizowanej w kapelanii szpitalnej w Kobierzynie) przedstawia
koncepcję teologiczno–pastoralną leżącą u podstawy duszpasterstwa
prowadzonego przeze mnie (ks. Jan Klimek) i współpracowników
(ks. Mirosław Żak – duszpasterz osób uzależnionych i Diakonia składająca się z trzeźwiejących alkoholików oraz mgr Mariola Milik, mgr Katarzyna
Bielarczyk – z Zespołu Wsparcia Duchowego). Ta generalna koncepcja
została przedstawiona graficznie (schemat) i zwięźle pastoralnie opisana
(Realizowane duszpasterstwo w kapelanii szpitalnej obecnie – pastoralne
„dziś”). Natomiast praktyczne jej zastosowanie w konkretnych akcjach
duszpasterskich przedstawiłem w drugiej części rozdziału (Przykłady
działań pastoralnych realizujących „zasadę towarzyszenia osobistego za23
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pośredniczonego”). Z palety różnych duszpasterskich działań wybrałem
trzy, które w moim przekonaniu wyrażają specyfikę duszpasterstwa
szpitalnego w Kobierzynie.
***
Zapraszając do lektury niniejszej publikacji mam świadomość,
że brakło w niej refleksji naszych Pacjentów, ich opinii na temat duszpasterstwa oraz postulatów. Przecież po personelu pracującym w Szpitalu
i mieszkającym w przyszpitalnym osiedlu w Kobierzynie to ważna kategoria ekspertów przez doświadczenie, których głos powinien na kartach
niniejszej monografii jakoś wybrzmieć. Niestety, wspomniany proces
destygmatyzacji ma przed sobą jeszcze wiele etapów, również w aspekcie
historyczno–pastoralnej refleksji. Mam również świadomość, że wiele
ważnych problemów i tematów dla całościowo rozumianej pastoralnej
refleksji zostało przeze mnie w niniejszej monografii pominiętych.
Zestawiam te tematy i problemy oraz odnoszę się do nich skrótowo
w Zakończeniu tej publikacji.
Trzeba powiedzieć na zakończenie niniejszego Wprowadzenia jeszcze
o jednej osobie bardzo ważnej dla kobierzyńskiego kompleksu. Tą osobą
jest bł. Hanna Chrzanowska, za wstawiennictwem której ( jeszcze jako
Sługi Bożej) modliliśmy się w kaplicy szpitalnej od wielu lat. Pracowała
w kobierzyńskim Szpitalu zaledwie dziewięć miesięcy jako dyrektorka
Pierwszej Szkoły Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, jednakże zostawiła tu
po sobie trwały i niezwykły ślad. Po wielu latach dyrektorem kobierzyńskiego Szpitala został jej duchowy wychowanek pan Stanisław Kracik.
Jako młody student w grupie wolontariuszy razem ze swoją późniejszą
żoną uczył się pomocy i służby chorym pod okiem dziś Błogosławionej „Profesor sztuki pielęgniarskiej”. Jej orędownictwu przed Bożym
majestatem zawierzamy przyszłość naszego kobierzyńskiego Szpitala
i jego kapelanii.

Ks. Jan Klimek
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Wstęp
Wybudowany na początku XX wieku1 Krajowy Zakład dla Umysłowo Chorych w Kobierzynie2 w ówczesnej wsi pod Krakowem na terenie
Galicji jest miejscem wyjątkowym z dwóch powodów. Po pierwsze,
w okresie zakończenia budowy (ok. 1914 roku) była to jedna z najbardziej
nowoczesnych placówek leczenia osób chorych psychicznie nie tylko
w ówczesnej Galicji, ale i w Europie. Na przyjęcie pierwszych pacjentów trzeba było jednak zaczekać do zakończenie wojny3. Gdy Szpital
rozpoczął swoją misję medyczną, w infrastrukturze i dzięki personelowi
oferował standardy medyczne na ogół niedostępne w innych lecznicach
tego typu. Po drugie, Krajowy Zakład został zaprojektowany z wielkim
rozmachem jako miejsce o szczególnych walorach architektonicznych
Według periodyzacji stosowanej w wielu pracach historycznych XX wiek niekoniecznie
rozpoczyna się w 1901 roku. Ze względu na głębokie przemiany w różnych dziedzinach
życia indywidualnego i społecznego datę początkową przenosi się na rok 1914 lub 1918.
Data końcowa nie została dotąd ustalona, ale w coraz liczniejszych opracowaniach uznaje
się za nią1989 lub 1991 rok. Z tego też powodu XX wiek nazywany bywa najkrótszym
stuleciem. Szerzej na ten temat: Janicki K., Bolączki periodyzacji [https://histmag.org/
Bolaczki–periodyzacji–1917]. Data dostępu: 21.05. 2018.
2
Po odzyskaniu niepodległości (w 1919 roku) nazwę zmieniono na: Państwowy Zakład
dla Umysłowo i Nerwowo Chorych w Kobierzynie.
3
Oddano go do służby chorym 1 stycznia, a poświęcono (w skromnej uroczystości) 5 stycznia
1918 roku.
1
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i krajobrazowych. Zaprojektowano go jako spójny stylistycznie kompleks
o charakterze secesyjnym, w rozległym terytorialnie (52 ha) urbanistycznym układzie pawilonowym, opartym o założenia koncepcji Ebenezera
Howarda city – garden, czyli miasta – ogrodu, gdzie krajobraz kreowany
podporządkowano funkcji terapeutycznej.
Warto nadmienić, że koncepcja budowy Zakładu być może współgrała
z ogólną dalekowzroczną koncepcją rozbudowy miasta Krakowa, zainicjowaną przez prezydenta miasta Juliusza Leo4. Jedną z przyczyn dla których
Szpital został zlokalizowany we wsi Kobierzyn pod Krakowem mogła być
idea stopniowego przesuwania granic miejskich. Dowodzić tego ma właśnie
zgoda prezydenta Leo na lokalizację Szpitala w odległości aż kilku kilometrów w linii prostej od centrum. Ale trzeba też zwrócić uwagę na istotne
zmiany urbanistyczne, które zachodziły w Krakowie na przełomie XIX
i XX wieku. Kraków jako małe miasto prowincjonalne było aglomeracją
zamkniętą w obrębie murów miejskich, przeżywającą czas stagnacji, wyludniania się dzielnic Krakowa oraz rozbiórek wielu budynków z Wawelem
na czele5. Taka właśnie (w Kobierzynie pod Krakowem) lokalizacja jednego
z największych wówczas szpitali psychiatrycznych w Europie mogła mieć
swoją genezę w zamierzonej ze względów medycznych (wsparcie terapii
przez walory miejsca) i społecznych (bezpieczeństwo) separacji od miasta.
Początkowo powstanie Wolnego Miasta Krakowa pozytywnie wpłynęło
na wzrost gospodarczy i rozbudowę urbanistyczną aglomeracji. Kiedy
jednak w roku 1846 Kraków został włączony do monarchii habsburskiej
stał się tym samym miastem nadgranicznym. Nastąpił rozwój fortyfikacji
na wypadek wojny z Rosją, której obawiały się władze austriackie6. Ostatecznie fortyfikowanie Krakowa zatrzymało jego ekonomiczny rozwój
i wpłynęło na upadek lokalnego przemysłu. Uzyskanie autonomii przez
Galicję po przegranej wojnie sił austriackich w 1866 roku zaowocowało
reorganizacją państwa i liberalizacją ustroju monarchii austro – węgierskiej.
Kraków na nowo miał się stać centrum polskiego życia kulturalnego7.
Por. Kobylarczyk K., Wielki Wybuch 1914 – 1918, Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2014.
Por. Purchla J., Kraków w latach 1795 – 1918, [w:] Marcin Fabiański, Jacek Purchla, Historia
architektury miasta Krakowa w zarysie, Kraków 2001, s. 43.
6
Por. Purchla J., Kraków, prowincja czy metropolia, Kraków 1996, s. 36.
7
Szerzej na ten temat: Dziadzio A., Austria wobec Galicji i Czech w dobie przemian ustrojowych
monarchii habsburskiej (1861 – 1871), Czasopismo Prawno – Historyczne, tom L, 1998,
zeszyt 1.
4
5
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W drugiej połowie XIX wieku zaczęło rozwijać się w Krakowie budownictwo publiczne, mieszkalne jak również szpitalne. Habsburgowie
obawiając się wojny z Rosją chętnie wspierali rozwój tego ostatniego.
I tak, w konsekwencji tych przemian na dzisiejszej ul. Kopernika
w Krakowie powstały okazałe pawilony szpitalne (Szpital św. Łazarza oraz
Szpital św. Ludwika). Rozwój szpitalnictwa wspierały posiadające patronat władzy prywatne kliniki oraz zakłady dobroczynne (między innymi
zakład Ludwika i Anny Helclów – dzisiaj nazywany Domem Pomocy
Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie, przy ul. Helclów 2)8.
Nie zaspokajało to jednak wszystkich potrzeb tej części kraju. Pod koniec
XIX wieku Kraków był rozbudowywany, a poszukiwanie indywidualnego
stylu architektonicznego doprowadziły do rozwoju krakowskiej secesji.
Przy ciągle zwiększające się liczbie mieszkańców powołanie i lokacja
zakładu, który opiekował by się osobami psychicznie chorymi stawało
się naglącą koniecznością. Brak takiej placówki w całej zachodniej części Galicji sprawił, że podjęto decyzję o wybudowaniu nowego szpitala
psychiatrycznego9.
Pomysł wybudowania placówki psychiatrycznej dla Galicji po raz
pierwszy pojawił się już w 1860 roku. Dopiero jednak siedem lat później
powołano specjalną komisję, która ostatecznie zadecydowała o budowie
placówki szpitalnej pod Lwowem, w miejscowości Kulparków10. O tej
lokalizacji zadecydowały przede wszystkim względy polityczne i prestiżowe, gdyż Lwów jako stolica prowincji miał po prostu pierwszeństwo
w tej kwestii11. Jednak po kilku latach funkcjonowania Kulparkowa okazało się, że nie był on wystarczająco duży i mimo nieustannych inwestycji
Por. Purchla J., Kraków, prowincja czy metropolia, Kraków 1996, ss. 86 – 89.
Por. Purchla J., Kraków w latach 1795 – 1918, [w:] Fabiański M., Purchla J. (red.), Historia
architektury miasta Krakowa w zarysie, Kraków 2001, ss. 116 – 120.
10
Por. Franaszek P., Powstanie szpitala w Kulparkowie [w:] Czerska D. (red.), Poprzez stulecia:
księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Antoniemu Podrazie w 80. Rocznicę Jego urodzin,
Kraków 2000, s. 184.
11
Zakup potrzebnego terenu w Kulparkowie został sfinansowany z pieniędzy loterii państwowej.
W większości środowisko polskich lekarzy psychiatrów uważało, że dobrym miejscem
na budowę nowego zakładu był właśnie Kraków, w którym znajdował się świetnie
rozwinięty i jedyny w Galicji wydział lekarski na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tymczasem
Lwów mógł się jedynie pochwalić szkołą chirurgii. Szerzej na ten temat: Bilikiewicz T.,
Gallus J., Psychiatria polska na tle dziejowym, Warszawa 1962, s. 152.
8
9
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oraz koniecznych modernizacji okazał się w swej koncepcji zbyt mało
nowoczesny dla rozwijającej się psychiatrii. Szczególnie w zachodniej
Galicji rażąco brakowało łóżek psychiatrycznych dla chorych psychicznie,
których wciąż przybywało. Zły sposób prowadzenia i leczenia pacjentów
w Kulparkowie powodował ciągłe przepełnienie placówki. Mimo planów
dobudowania kilku nowych pawilonów (dla około 500 łóżek) zabrakło
funduszy na realizację tej inwestycji. Unowocześnienia i modernizacje
zostały wprowadzone zbyt późno, bo dopiero w atmosferze skandalu po
odkryciu nieprawidłowości i złego zaopiekowania pacjentami placówki12.
Opieka psychiatryczna w Galicji wymagała interwencji i przede
wszystkim nowych inwestycji. Zajął się tym Wydział Krajowy, a druga
połowa lat osiemdziesiątych stała się dla tych działań przełomowa13.
Krajowa Rada Zdrowia przygotowała projekt rozwoju lecznictwa psychiatrycznego w całej Galicji, próbując uwzględnić w nim kluczowe
problemy i wyzwania opieki psychiatrycznej. Głos w tej sprawie podniosły
również środowiska psychiatryczne, które uważały, że obowiązująca od
1864 roku ustawa psychiatryczna jest przestarzała14. Pierwszym krokiem
do istotnych zmian w obszarze opieki psychiatrycznej było utworzenie
w istniejących szpitalach somatycznych oddziałów psychiatrycznych
(między innymi założono Klinikę Neurologiczno – Psychiatryczną Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1912 roku). Jednak mimo starań do roku
1914 powstało tylko jedenaście oddziałów o profilu psychiatrycznym
na obszarze Galicji. Placówki te mogły leczyć w sumie około półtora
tysiąca pacjentów, a przecież populacja Galicji tuż przed wybuchem
I wojny światowej osiągnęła 8 milionów ludzi15.
Por. Dydroń Z., Budowa Krajowego Szpitala dla Obłąkanych w Kobierzynie 1904 – 1924,
„Krakowski Rocznik Archiwalny” 1997, t. III, s. 75. Już wcześniej środowisko lekarzy psychiatrów
podnosiło w ramach sprzeciwu najróżniejsze kwestie, poczynając od braku odpowiednich
warunków sanitarnych, przepełnionych oddziałów, niewłaściwie zagospodarowanej przestrzeni
(brak odpowiedniej ilości izolatek), poprzez źle wyszkoloną kadrę pracowniczą (personel niższy
wywodził się nierzadko z marginesu społecznego i nie posiadał odpowiednich kwalifikacji),
bójki między pracownikami zakładu, aż po złe traktowanie pacjentów (wręcz znęcanie się nad
nimi). Por. Rozmaitości, Korespondencja „Przeglądu Lekarskiego”, „Przegląd Lekarski” 1867,
nr 40, ss. 319 – 320.
13
Szerzej na ten temat: Małecki M., Wydział Krajowy Sejmu Galicyjskiego. Geneza, struktura
i zakres kompetencji, następstwo prawne, Kraków 2014.
14
Por. Dydroń Z., Budowa Krajowego Szpitala dla Obłąkanych..., op. cit. t. III, s. 76.
15
Por. Bilikiewicz T., Gallus J., Psychiatria polska na tle dziejowym, Warszawa 1962, s. 152.
12
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Po trwających kilka lat burzliwych dyskusjach i prezentacji najróżniejszych lokalizacji, w roku 1907 Wydział Krajowy podjął decyzję
i konieczne działania administracyjne, aby rozpocząć budowę (...) nowego
zakładu dla obłąkanych we wsi Kobierzyn, znajdującej się na południowy
wschód od centrum Krakowa16. Tak rozpoczyna się historia kobierzyńskiego Zakładu i jego kapelanii.

16

Przegląd Lekarski 1912, nr 51, s. 732.
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Część 1

Obecność osób chorych psychicznie
w Kościele.
Aspekty teoretyczne

Rozdział 1

Zarys historii szpitalnictwa
psychiatrycznego

Papież Pius XII przemawiając 17 września 1954 roku w Castel Gandolfo do delegatów XIV Kongresu Historii Medycyny przypomniał im,
że historia powinna służyć ludziom obecnych czasów i edukować tak, aby
unikać powtarzania błędów i nie angażować się w działania, które ostatecznie prowadzą donikąd. W swoim przemówieniu papież podkreślał,
że tak jak w innych dziedzinach wiedzy, tak i w medycynie nierzadko
zdarzało się, że zasady dobrze ugruntowane, z czasem, krok po kroku,
ulegały zdeformowaniu, zaciemnieniu i zapomnieniu, czasem też stawały
się one ofiarami zwykłej codziennej rutyny1. Dlatego istotnym jest,
aby wciąż na nowo powracać do zapomnianych osiągnięć przeszłości i wydobywać je dla kolejnych pokoleń. Szczególnie ważne jest to w obszarze
etycznego działania i norm moralnych, które odkryli i stosowali dawni
lekarze. Papież przypomniał, że dokonali oni bowiem czegoś wielkiego,
odkrywając wartości i przekazując je ludzkości w formie kompletnego
i w miarę zharmonizowanego systemu. Złożyli tym samym większy hołd
cywilizacji niż ci, którzy podbijali w tym czasie imperia2.
O potrzebie odkrywania i zachowania mądrości minionych pokoleń
pisze wielu historyków medycyny, w tym badaczy historii psychiatrii.
Zachęcają oni do retrospekcji, by na nowo odkrywać zapomniane sukcesy
w historii opieki nad osobami chorymi psychicznie3.
Por. Pius XII, Ai partecipanti al XIV Congresso Internazionale di Storia della medicina (17.11. 1954),
[w:] Discorsi ai medici, Angelini F., (red.), Roma 1959, s. 350.
2
Tamże.
3
Por. Goldstein A., The moral psychiatry of Imperial Rome as practiced by Soranus of Ephesus,
The Psychiatric Quarterly 43 (1969), nr I-4, s. 535.
1
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1. 1. Opieka nad chorymi psychicznie w starożytności
W całym swym bogactwie historia medycyny pokazuje, między innymi,
rozwój trudnej opieki nad osobami chorymi psychiczne. Ale również kreśli
nam obraz, kim był i kim powinien być lekarz psychiatra oraz pośrednio
każdy, kto troszczy się zawodowo o psychicznie chorych. Choć nie wiemy
od kiedy człowiekowi towarzyszą cierpienia i choroby psychiczne, to jednak
docierać możemy do ich najstarszych opisów. Powstawały one sukcesywnie
wraz z rozwojem zdolności człowieka do opisywania i dokumentowania
swoich przeżyć i doświadczeń.
Choroby i cierpienia psychiczne u początków były zawsze odczytywane
w kontekście osobistego doświadczenia religijnego, a sami chorzy psychicznie
w religii i posłudze kapłanów dopatrywali się szansy uleczenia. Większość
prymitywnych i starożytnych społeczeństw traktowała osoby chore psychicznie bądź jako zbyt święte i dobre, bądź też zbyt potężne, aby ktokolwiek odważył się sprowadzać je do zwyczajnego stanu ludzkiej normalności. Dlatego
też u zarania dziejów psychiatrii opieka nad chorymi stała się domeną religii
i jej kapłanów, którzy często pełnili również funkcję lekarzy4.
W starożytnym Egipcie opieka nad chorymi stanowiła ważny aspekt życia społecznego. Osobę opiekującą się chorymi określano mianem: Sun-nu, co oznaczało
człowieka od chorych lub człowieka od tych, którzy cierpią, i był on utrzymywany
przez państwo5. Istniały wtedy trzy grupy uzdrowicieli: lekarz, kapłan i czarownik6.
Jednak trzeba zauważyć, że na pewnym poziomie oddziaływania społecznego
funkcje te były nierozdzielne i pełnione przez jedną i tę samą osobę7. Ich wiedza
medyczna zdobywana była w sposób empiryczny na zasadzie prób i błędów,
do których dochodziło w procesie terapeutycznym. Opisy uzyskanych
sukcesów w leczeniu i zastosowanych metod terapeutycznych, przekazywano następnym pokoleniom.
Lekarz w starożytnym Egipcie był kimś z pogranicza świata doczesnego
i świata bogów, a sztuka leczenia uważana była za integralną część praktyk
religijnych. Prawdopodobnie funkcję lekarzy psychiatrów w starożytnym
Por. Zegnas L. S., Victor B., S., Conceptual Issues in History of Psychiatry, [w:] Review
of Greneral Psychiatry, Goldman H. H., (red.), Los Altos 1984, s. 8.
5
Por. Ramos A., Mata D., La Medicina en el Antiguo Egipto, Informe Medico 5 (2004),
nr 4. s. 186.
6
Por. Prioreschi P., A History of Medicine, t. 1. Primitive and ancient medicine, Omaha 1994 , s. 303.
7
Por. Brown M., L., Israel’s divine healer, Michigan 1995, s. 42.
4
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Egipcie pełnili kapłani-czarownicy. Osoby pełniące takie funkcje były
wybierane bardzo starannie i należały zwykle do rodziny królewskiej
lub klanu, z którego pochodzili inni uzdrowiciele8. Poddawani byli oni
długotrwałemu procesowi kształcenia i edukacji, jednocześnie będąc
powoli wyłączanymi ze społeczeństwa. Zgodnie ze stopniami hierarchii.
Ta rytualna izolacja wyrażała się na zewnątrz noszeniem specjalnego stroju
i symbolicznej maski. Proces wychowania i kształcenia miał wzmacniać
w uzdrowicielu jego własne zdolności psychiczne i wyostrzać jego percepcję.
Zadaniem takiej osoby było przekonanie ludzi o swojej niezwykłej roli
społecznej. Dlatego też przestrzegał on licznych rytuałów społecznych
oraz uczył się wielu magicznych gestów, z których najwyższą formą był
taniec religijny. Całokształt takich zachowań wprowadzać miał ludzi
w odpowiednią atmosferę „świętego dramatu”. Pomocne było tu stosowanie przez uzdrowicieli różnego rodzaju środków halucynogennych9.
Egipcjanie mieli swój medyczny kodeks etyczny, który nie pomijał osób
chorych psychicznie. Kodeks ten zawarty jest w papirusie Ebersa i można
tam przeczytać następujące słowa odnoszące się do tych właśnie chorych:
(...) nie wyśmiewaj się z niewidomego, nie szkodź osobie
chromej, nie szydź z człowieka, który jest w rękach bogów (to znaczy z człowieka, który nie jest w pełni władz
umysłowych)10.

Dziewięć ocalałych starożytnych papirusów mówi nam o staroegipskiej sztuce medycznej11. Wśród nich szczególnie cenny jest papirus
Edwina Smitha ze względu na opis mózgu, który jest pierwszym opisem
tego narządu w historii medycyny. Jest to o tyle ważne, że Egipcjanie uznawali mózg za miejsce funkcji psychicznych człowieka. Według starożytnych
medyków osobowość człowieka składała się z dwóch części: realnej - widocznej,
i nieznanej - skrytej. Stąd też ważne było w procesie terapeutycznym dążenie
do poznania swojej nieznanej strony i odkrycia jej prawdziwego imienia.
To dążenie do niepoznawalnego, na nowo odkrywa się w nowożytnych teoriach
Por. Nasser M., Psychiatry in Ancient Egypt, Psychiatric Bulletin 2 (1987), nr 2, s. 421.
Por. Hącia A., Psychiatra i jego misja w nauczaniu Kościoła, Lublin 2017, s. 30.
10
Tamże.
11
Por. Guerra F., Review of Paul Ghalioungui “Magic and Medical Science in Ancient Egypt”,
Medical History 8(1964), nr 4, s. 391.
8
9
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Freuda czy psychologii Geschtalt12. Przyczyn chorób psychicznych upatrywano
z jednej strony w cielesności, tu leczenie ogniskowało się na oddziaływaniach
fizykalnych i to było domeną lekarza, a z drugiej strony w oddziaływaniu złych
duchów lub w woli bogów, stąd istotna była rola oddziaływań psychoterapeutycznych i magicznych podejmowanych w świątyniach13. Pomimo braku
specjalistów od chorób umysłu, zdawano sobie sprawę z istnienia takich
schorzeń jak: depresja, histeria, opóźnienie psychomotoryczne, negatywizm
oraz podostre stany deliryczne. Nie były one jeszcze sklasyfikowane i nazwane,
ale potrafiono je już od siebie odróżniać i opisywać14.
Leczenie chorych psychicznie odbywało się przy zastosowaniu substancji
pochodzenia mineralnego, roślinnego oraz zwierzęcego. W starożytnych
recepturach egipskich duże znaczenie przywiązywano do określonych stosunków wagowych użytych składników w miksturach i do ich dokładnego
dozowania. Ponieważ w ówczesnym świecie apteki dostępne ogółowi nie były
jeszcze znane, kapłani-medycy sami przygotowywali lekarstwa potrzebne do
prowadzonej przez siebie terapii15. Do szczególnych metod terapeutycznych
stosowanych w zaburzeniach psychicznych zaliczyć można okadzanie ciała16
w przypadku napadu histerii (lęku) oraz praktykowanie snu świątynnego17,
czyli tzw. inkubację, którą wspierały środki halucynogenne podawane
zasypiającym w świątyni. Efekt terapeutyczny osiągano dzięki działaniu
Por. Nasser M., Psychiatry in Ancient Egypt, Psychiatry Bulletin 2 (1987) nr 2, s. 420.
Por. Mohit A., Mental health and psychiatry in the Middle East: historical development,
Eastern Mediterranean Health Journal 7(200), nr 3, s. 338.
14
Por. Okasha A., Mental Health in Egypt, Israel Journal of Psychiatry & Related Sciences 41
(2005), nr 2, s. 116.
15
Por. Kokot U., Początki słownictwa zielarskiego i farmaceutycznego najstarszych cywilizacji Mezopotamii i Egiptu, Annales Academiae Medicae Silesiensis 59 (2005), nr 1, ss. 64-65.
16
Stosowano na przykład okadzanie specjalnymi, drogocennymi i przyjemnie pachnącymi
substancjami szczególnie okolic genitalnych, aby przywrócić, poprzez przywabienie,
odpowiednie ułożenie macicy w organizmie, której przemieszczenie wiązano z wystąpieniem
objawów chorobowych [inne okolice ciała okadzano substancjami o drażniącym i odpychającym
zapachu, aby spotęgować efekt przemieszczania się tego narządu]. Por. Okasha A., Mental Health
in Egypt, Israel Journal of Psychiatry & Related Sciences 41 (2005), nr 2, s. 117.
17
Sen świątynny był techniką leczenia związaną z osobą Imhotepa, najstarszego znanego
w historii lekarza (był on osobistym medykiem faraona Zosera ok. 2900 r. p. n. Ch.).
Już samo znaczenie jego imienia Imhotep jest symboliczne, ponieważ tłumaczyć
je można jako: Ten który przychodzi w pokoju (w ciszy). Por. Okasha A., Psychiatry
in Egypt, Psychiatric Bulletin 17 (1993), nr 17, s. 548.
12
13
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podawanych środków, specyficznej atmosferze świątyni, rozmowom o charakterze psychoterapeutycznym z kapłanami, a także dzięki sugerowanemu
cudownemu efektowi leczniczemu, który miał się dokonywać poprzez
oddziaływanie bóstw świątynnych, w szczególności bogini Izys18. Stosowano też całą gamę działań magicznych jako środka profilaktycznego
i leczniczego. Przykładowo, w bólach migrenowych stosowano pocieranie
głowy chorego głową ryby, tak aby przy odpowiednich rytuałach ból przeszedł z człowieka na rybę. Formami leczenia było również przenoszenie
swojego gniewu i swojej złości na lalkę bądź figurkę wykonaną z wosku,
a wyobrażającą wrogą osobę. W sytuacjach trudnych bądź kryzysowych recytowano pewne magicznie formuły ściśle określoną ilość razy19. Egipcjanie
dostrzegali również znaczenie i wagę problemu alkoholizmu i próbowali
odkrywać środki znoszące nieprzyjemne objawy jego nadużycia.
Natomiast w starożytnej Mezopotamii sztuka medyczna stanowiła
istotną część magii. Każda choroba traktowana była jako wpływ złych
duchów i w związku z tym przypisane zostało określonej chorobie
działanie konkretnego ducha (bóstwa). Stąd leczenie opierało się na
stosowaniu metod magicznych. Takie podejście do chorób dotyczyło nie
tylko somatyki, ale również zaburzeń umysłu. Mieszkańcy Mezopotamii
traktowali chorobę psychiczną jako wyrok i karę20, a zaburzenia zachowania przypisywali działaniu duchów, czarów oraz złamaniu obowiązującego
tabu21. Rozpoznanie zaburzeń psychicznych opierało się na stwierdzeniu
wystąpienia takich objawów, jak zaburzenia pamięci oraz zaburzenia zachowania. Na tabliczkach z tamtego okresu znaleźć można dokładne opisy
zaburzeń psychotycznych, epilepsji i nerwic. Opisy lęku obejmowały różne
aspekty życia człowieka od lęku o siebie, o utratę pozycji społecznej bądź
majątku, poprzez lęk związany z wykluczeniem z lokalnej społeczności,
po lęk bycia odrzuconym przez bogów22.
Por. Mohit A., Mental health and psychiatry in the Middle East: historical development... op. cit., s. 378.
Por. Nasser M., Psychiatry in Ancient Egypt... op. cit., s. 420.
20
Por. Bolechała E., Wspólne drogi psychiatrii i medycyny sądowej — historia i rozwój pojęcia
niepoczytalności od czasów antycznych po współczesne, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
59 (2009), nr 4, s. 301.
21
Por. Grzywa A., Fantastyka naukowa w urojeniach, Current Problems of Psychiatry 13 (2012), nr 2, s. 78.
22
Por. Stol M., Psychosomatic Suffering in Ancient Mesopotamia, [w:] Mesopotamian Magic:
Textual, Historical and Interpretative Perspectives, Abusch T., van der Toorn K., (red.),
Groningen 1999, ss. 57-68.
18

19
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W kulturze mezopotamskiej istniały dwa typy osób leczących. Pierwszy z nich ‑ ashipu (w naszym rozumieniu kapłan, czarownik lub mag),
był odpowiedzialny za diagnostykę. To on określał jaki typ złego ducha
wywołał chorobę i w niektórych przypadkach mógł stosować leczenie, które
uwalniało od złego ducha. Najczęściej jednak pacjent przekazywany był
do medyka – ashu, który był specjalistą od leków. W celach diagnostyczno-terapeutycznych korzystano z metody tłumaczenia snów, aby lepiej zrozumieć chorobę i jej przyczynę oraz aby wykorzystać uzdrawiający wpływ snu
na psychikę. Duże znaczenie posiadały liczby, w szczególności liczba „7”,
która miała wywoływać efekt terapeutyczny, podobnie jak stosowane rytuały
magiczne23. Przy rozpoznaniu epilepsji lub zaburzeń zachowania osoba taka
pozostawała nadal pod opieką ashipu, który stosował techniki podobne
do egzorcyzmów, aby uwolnić chorego od złego ducha. Niektórzy historycy
uznają ashipu za pierwszego w historii psychiatrę24.
Opieka nad osobami chorymi psychicznie i próby ich leczenia zmieniały
się w ciągu wieków. Obserwujemy tu nieustanny proces wahający się pomiędzy brutalnością a łagodnością. W czasach starożytnych najlepiej widać
to na przykładzie Grecji i Rzymu. Z jednej strony dotykamy brutalnej
rzeczywistości świata antycznego, a z drugiej pojawiają się nurty związane
z rozwojem filozofii i z medycyną, które dostrzegają w człowieku chorym
i cierpiącym dobro i chcą je ocalić. Prekursorami tych zmian są Soran
z Efezu, Aulus Cornelius Celsus, Galen czy Hipokrates25.
W starożytnej Grecji początki opieki nad chorymi psychicznie sięgają VII w. przed Chrystusem, kiedy to wyodrębnia się nowa dziedzina
nauk - medycyna. W początkowym okresie starożytnej Grecji choroba
psychiczna rozumiana była jako kara bóstw, a osoby nią dotknięte były
wykluczane z lokalnej społeczności. Ratunek dla chorego stanowiło
udanie się do świątyni z prośbą o modlitwę, aby kapłan wybłagał uzdrowienie. W tym czasie zaczynają powstawać świątynie poświęcone bogu
Asklepiosowi, zwane asklepiejonami. Wznoszono je w miejscach, które
miały leczniczy klimat ze względu na topografię, wodę o leczniczym
Por. Mohit A., Mental health and psychiatry in the Middle East..., op. cit., s. 338.
Por. Reynolds E. H., Kinnier-Wilson J. V., Psychoses of epilepsy in Babylon: The oldest account
of the disorder, Epilepsy 49 (2008), nr 9, s. 1490.
25
Por. Goldstein A., The moral psychiatry of Imperial Rome as practiced by Soranus of Ephesus...,
op. cit., s. 535.
23
24
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działaniu czy występujące tam i stosowane w terapii rośliny lecznicze.
Sam proces leczenia rozpoczynany był od symbolicznego wewnętrznego
oczyszczenia, następnie złożenia ofiary bóstwu i zażycia leczniczej kąpieli.
Następnie chory człowiek spędzał noc na terenie asklepiejonu, a rano
opowiadał swój sen. Na podstawie sennego przesłania, po odpowiedniej
interpretacji, włączano specjalnie dobrane leczenie, np.: kąpiele, dietę,
picie wód zdrojowych i wywarów z ziół. Zlecano też masaże i stosowano
maści, gimnastykę oraz psychoterapię, która obejmowała śpiew, słuchanie
muzyki, recytację wierszy (poematów) i oglądanie widowisk26.
Z czasem to na terenie starożytnej Grecji zrodzą się różne koncepcje
dotyczące przyczyn chorób umysłowych. Powstaną też szkoły lekarskie,
takie jak szkoła z Kos utożsamiana z Hipokratesem oraz szkoła z Knidos
utożsamiana z Euryphonem. Mówiąc współczesnym językiem, szkołę
z Kos cechowało holistyczne podejście do chorego i skupiała się ona
na organizmie ludzkim jako całości. W tej koncepcji leczenie oznaczało
próbę przywrócenia chorego organizmu do stanu wewnętrznej równowagi, a na samą chorobę patrzyło się według wzorca przyczynowości,
zakładając, że można zastosować odpowiednie leczenie. Tam dokonano
też pierwszej klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń osobowości
oraz próbowano tłumaczyć zaburzenia w sposób naturalny, wykorzystując teorię humoralną. Szkołę z Kos (model hipokratejski) cechowało
podejście racjonalne i naukowe, pomijające indywidualność pacjentów,
skupiające się na wspólnych cechach chorobowych. W obszarze chorób
psychicznych istotną nowością było skorelowanie rozpoznania ze stosowaną terapią (odchodzono od karania, więzienia, egzorcyzmów i działań
rytualnych na rzecz oddziaływań fizykalnych: ćwiczenia, dieta, spokojne
otoczenie, upusty krwi, a czasami nawet jako metodę terapeutyczną
polecano małżeństwo)27. Natomiast szkoła medyczna z Knidos skupiała
się bardziej na chorobie i chorym narządzie, niż na samym pacjencie. Leczenie
według tej szkoły sprowadzało się do podawania środków przeczyszczających,
stosowaniu diety mlecznej i na przyżeganiu28.
Por. Grzywa A., Oblicza psychozy, Lublin 2005, ss. 20-21.
Por. Millon T., Masters of the Mind: Exploring the Story af Mental Illness from ancient Times
to the New Millennium, New Jersey 2004, s. 17.
28
Por. Nasierowski T., Dzieje psychiatrii: główne wydarzenia, osoby i tendencje rozwojowe, [w:] Psychiatria.
Podstawy psychiatrii, T. 1., Rybakowski J, Pużyński S., Wciórka J., (red.), Wrocław 2012, s. 2.
26
27
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W chorobach psychiatrycznych teoria Asklepiadesa odrzucała humoralną
koncepcję Hipokratesa (patologia humoralna) i mówiła o pochodzeniu zaburzeń psychicznych z emocji takich jak złość, smutek i żałoba. Rozróżniała ona
stany ostre i chroniczne oraz takie objawy, jak halucynacje, urojenia i iluzje.
Asklepiades zachęcał, aby chorych pacjentów traktować dobrze, zapewnić
im wygodne łóżko oraz spokój. Dzisiaj nie tylko w psychiatrii dominuje
model hipokratejski, model ścisłego rozumowania i dedukcji. Tradycja
(filozofia) asklepiadejska skupiała się na pacjencie jako osobie jedynej
i niepowtarzalnej. Jak zauważa o. Artur Hącia dzisiaj
(...) warto wprowadzać do niego elementy filozofii asklepiadejskiej, co wyrażałoby się w skupieniu na pacjencie i na jego
narracji w czasie procesu diagnostycznego i terapeutycznego,
tak by pacjenci odczuli, że psychiatra naprawdę jest z nimi
i ceni ich29.

Chodzi tu o ważne przemodelowanie relacji: pacjent – lekarz w całym
procesie terapeutycznym30.
W starożytnym Rzymie istniało kilka szkół medycznych, które różniły
się między sobą nie tylko założeniami filozoficznymi oraz podejściem
do uprawiania nauki, ale też i sposobem traktowania chorego. Jedną
z wiodących szkół była tzw. szkoła metodyków. Głównym jej przedstawicielem
był Soranus z Efezu (urodził się 98, a zmarł w 138 r. po Ch.), którego
Caelius Aurelianus (V w. po Chr.) nazywał księciem metodyków31. Przedstawiciele tej szkoły słynęli z lekceważącego stosunku do wszelkiej
tradycji lekarskiej. Cechowała ich postawa antyteoretyczna. Uważali,
że rozwijanie koncepcji teoretycznych odwraca jedynie uwagę lekarzy
od podstawowego celu ich działalności, jakim miało być opracowywanie skutecznych metod leczenia32. Soranus w swoich traktatach
pisał, między innymi, jak należy traktować chorych psychicznie.
W przypadku manii zalecał zapewnić choremu odosobnione miejsce
z daleka od wszelkich odgłosów, które mogłyby go pobudzać. Samo pomieszczenie miało być ciepłe, obszerne oraz oświetlone światłem dziennym
Por. Hącia A., Psychiatra i jego misja..., op. cit., s. 37.
Por. Downie R., Ukierunkowywanie uwagi: podejście hipokrarejskie i asklepiadejskie, Psychiatria
po Dyplomie 10 (2013), nr 3 ss. S. 51-55.
31
Por. Robinson V., The History of Medicine, New York 1931, s. 112.
32
Por. Nasierowski T., Historia zaburzeń nastroju, Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej 7
(2007), nr 2, ss. 77-78.
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przez okno, które powinno znajdować się dość wysoko, aby chory nie
miał do niego dostępu, z uwagi na swoje bezpieczeństwo. Intensywność
i rodzaj światła należało dostosować, w zależności od schorzenia33. Ważną
rolę w szkole metodyków odgrywał ruch, stąd do metod terapeutycznych
zaliczali oni poruszanie się i czynniki zmieniające strukturę organizmu.
Wśród środków łagodnych stosowali spacery, biegi, jazdę konną, pływanie,
grę w piłkę, śpiew, głośne czytanie, ćwiczenia fizyczne, zimne i gorące
kąpiele, masaż strumieniami wody i wiele innych. Natomiast do środków
mocnych zaliczali nagrzewanie gorącym piaskiem, kąpiele słoneczne,
plastry dziegciowe i gorczycowe, wymioty prowokowane za pomocą
ciemiężycy lub rzodkwi, ostrą dietę, gorące okłady z wody morskiej czy
ziół34. Soranus uważał, że stosowanie więzów i krępowania pacjentów
przyczynia się do powstawania ran i dlatego nie zalecał ich stosowania,
natomiast w nagłej sytuacji proponował przytrzymanie pacjenta rękami.
Soranus niechętnie odnosił się też do stosowania leków wobec chorych
psychicznie35. Niemniej jednak to właśnie on jako pierwszy użył, w sposób
nieświadomy, litu do leczenia choroby maniakalnej36, zalecając picie wody
alkalicznej, która znajdowała się w pobliżu. Woda ta, jak potwierdziły
badania naukowe, zawierała bardzo duże ilości litu i przyczyniała się do
poprawy zdrowia pacjentów. Soranus wprowadził też do swojej praktyki
lekarskiej elementy terapii rodzin37, kładąc nacisk na odpowiednie relacje
chorego psychicznie z jego rodziną i przyjaciółmi.
Zupełnie inne podejście do terapii chorych psychicznie miał inny
znany lekarz – Celsus. Odrzucił on teorię Asklepiadesa i powrócił do idei
szaleństwa jako kary bogów za grzech. Uważał, że najlepszymi środkami
terapeutycznymi są: przetrzymywanie chorych w ciemności, aby uspokoić
ich duszę, golenie im głowy, prowokowanie wymiotów, polewanie głowy
(szczególnie nozdrzy) wodą lub olejem z ziołami, głodzenie, upusty krwi,
straszenie lub przemoc fizyczna. Niestety, te metody, które dziś uznaje
się za drastyczne i niehumanitarne przeniesiono na następne pokolenia.
Por. Goldstein A., The moral psychiatry of Imperial Rome..., op. cit., s. 537.
Por. Nasierowski T., Dzieje psychiatrii: główne wydarzenia, osoby i tendencje rozwojowe..., op. cit., s 7.
35
Por. Goldstein A., The moral psychiatry of Imperial Rome..., op. cit., s. 550.
36
Por. A. Strunecka, J. Patocka, M. Sarek, How does lithium mediate its therapeutic effects,
The Journal of Applied Biomedicine 3(2005), nr 3, s. 26.
37
Por. Grzywa A., Pogranicza psychiatrii. Drogi i bezdroża umysłu, Lublin 2009 s. I8.
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Z kolei najbardziej znany lekarz tamtych czasów Galen uważał, że przyczyną chorób umysłu może być tylko ciało, opierając się na teorii dysfunkcji
struktur neurologicznych38. Według niego dusza jest tylko częścią ciała,
a jej choroby (objawiające się jako phrenitis bądź paraphrosyne) powinny być
leczone metodami fizykalnymi, tak jak reszta ciała. Zalecał upusty krwi,
wcieranie w nos opium oraz środków drażniących. Galen odrzucał wszelkie oddziaływania za pomocą słów, uważając to za sferę zarezerwowana
dla filozofów, a nie dla lekarzy. Wraz ze śmiercią Galena nastąpił okres
zastoju w rozwoju myśli medycznej. Nie powstawały już nowe dzieła
i przez całe pokolenia korzystano ze starych podręczników.

38

42

Por. Millon T., Masters of the Mind: Exploring the Story of Mental Illness..., op. cit., s. 31.
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1. 2. Opieka nad chorymi psychicznie w chrześcijańskim średniowieczu
W epoce średniowiecza, która obejmowała okres tysiąclecia, podejście
do chorych psychicznie zmieniało się w miarę upływu wieków. Pomimo
jedności religijnej było jednak zróżnicowane ze względu na kontekst
geograficzny i kulturowy.
Jedyną instytucją, która stała się łącznikiem między starą
cywilizacją a nową, jeszcze nie narodzoną, był wtedy
Kościół39.

To w dużej mierze dzięki niemu Europa stopniowo i mozolnie
wydobywała się z zamętu, w jaki ją pogrążył upadek Rzymu i najazdy
barbarzyńskie40. Trzeba stwierdzić, że pomimo utraty licznych dzieł
epoki antycznej oraz odejścia od myślenia naturalistycznego, cały czas
obecna była troska o chorych psychicznie, choć czasami ograniczała się
tylko do bardzo skromnych działań małej grupy osób w nielicznych
ośrodkach41. Wbrew obiegowym opiniom, dopiero pod koniec tej
epoki doszło do pojawienia się obsesyjnego interpretowania szaleństwa
chorych psychicznie w kontekście opętania demonicznego. W średniowieczu chorzy psychicznie i niepełnosprawni intelektualnie na ogół
byli traktowani tak jak inni i zaliczani do tej samej grupy społecznej
co ubodzy, żebracy oraz wędrowcy, którym nie odmawiało się pomocy
ze względów religijnych42.
Już od V wieku zinstytucjonalizowaną troskę o chorych Kościół
powierzał przede wszystkim licznie powstającym bractwom i zakonom.
W VI wieku św. Benedykt (480-560) zobowiązał opatów do zakładania przy
każdym klasztorze xenodochium (hospicjum)43. Domagał się też od mnichów
żyjących według jego reguły specjalnej troski o człowieka chorego.
Por. Dodd Ch. H., Założyciel chrześcijaństwa, Kraków 1983, s. 8.
Tamże.
41
Por. Hącia A., Psychiatra i jego misja..., op. cit., s. 40.
42
Por. Sgreccia E., Manuale di bioetica, T. 2. Aspetti medico-sociali, Milano 2011, s. 47.
43
Niektórzy historycy medycyny nazwę xenodochium łączą biskupem Bazylim Wielkim,
który w roku 369 założył na przedmieściach Cezarei Kapadockiej Miasto Miłosierdzia.
Ponadto nakazał organizowanie podobnych ośrodków w innych miejscowościach. Ośrodek
ten nosił nazwę xenodochium (hospicjum) i był przeznaczony dla potrzebujących wszelkiego
rodzaju pomocy, a więc dla bezdomnych, chorych, ubogich i wędrowców. Od nazwy swego
pomysłodawcy ośrodki te nazywano także bazylejami bądź bazyliadami. [Uwaga autora].
39
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O chorych należy troszczyć się przede wszystkim i ponad
wszystko i służyć im rzeczywiście tak, jak Chrystusowi (…)44.

Jednocześnie dodaje:
Ale i chorzy niech pamiętają, że bracia służą im dla chwały
Bożej i niech przez nadmierne wymagania nie sprawiają
przykrości tym, którzy nimi się opiekują. Takich wymagających chorych należy jednak znosić cierpliwie, ponieważ przy
nich zyskuje się obfitszą nagrodę. Nich więc będzie główną
troską opata, aby nie doświadczali żadnego zaniedbania45.

To właśnie benedyktynom zawdzięczamy rozwój medycyny klasztornej46.
Mnisi chrześcijańscy rozczytując wezwania Biblii (w szczególności Nowego Testamentu) i zachowując najlepsze tradycje starożytności, starali się
dbać o swoich chorych. Świadectwa takiej troski zachowały się w ocalałych
tekstach okresu patrystycznego. Przykład stanowić tu może osoba Teodozjusza z Kapadocji, który w swoim klasztorze niedaleko Betlejem wzniósł
szpital, na terenie którego jeden z budynków przeznaczony był tylko dla
osób chorych psychicznie47. W Konstantynopolu i w całym Cesarstwie
Bizantyjskim powstawały szpitale i ośrodki opieki nad chorymi, także tymi
z zaburzeniami psychicznymi48. Na Soborze w Nicei w roku 325 ustalono,
aby w każdym mieście tworzyć specjalne przytułki dla potrzebujących
pomocy, chorych i umierających49. Instytucje te nazywano xenodochium,
a później, z łaciny, hospitale. Pierwsze xenodochium zbudowano w Sebaste
ok. 356 roku. Już za cesarza Juliana Apostaty (332-363) prawie każda
większa chrześcijańska gmina i nieomal każdy klasztor posiadały tego
rodzaju ośrodki50. W roku 372 św. Bazyli Wielki (330 - 379) założył na
przedmieściach Cezarei Kapadockiej ośrodek, w skład którego wchodziły
integralnie ze sobą połączone: szpital, hospicjum, klasztor z domem pielgrzyma oraz kościół (świątynia). Opiekę w tym kompleksie nad chorymi
Święty Benedykt z Nursji, Reguła. Żywot. Komentarz, red. Benedyktyni tynieccy, Warszawa
1979, ss. 45-46.
45
Tamże.
46
Por. Michalik M., B., Kronika medycyny, Warszawa 1994, s. 66.
47
Por. Patrich J., Sabas, leader of Palestinian monasticism: a comparative study in Eastern
monasticism, 4-th to 7-th centuries, Washington 1995, s. 184.
48
Por. Seyda B., Dzieje medycyny w zarysie, Warszawa 1977, s. 88.
49
Por. Wałdowska W., Od przytułku do hospicjum, Więź 42 (1999), nr 2 (484), s. 52.
50
Por. Kumor B., Historia Kościoła. Starożytność chrześcijańska, t. 1., Warszawa 1989, s. 209.
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i umierającymi pełnili już lekarze i pielęgniarze - mnisi przygotowywani
do tej posługi. Kolejne obiekty podobnie zaprojektowane i zorganizowane
(w Edessie w 375 roku, Antiochii w 398 i Efezie w 451) zaczęto z czasem
nazywać Bazyliadami (Bazylejami)51. Trzeba pamiętać, że na pojęcie szpitala
w całym średniowieczu składają się trzy konstytutywne elementy: dom,
w którym przebywali chorzy i ubodzy (domus pauperum) i miejsce ich
leczenia (domus infirmorum) oraz znajdujący się w pobliżu kościół szpitalny
(oratorium, capella). Często budynek kościoła przylegał do wspomnianych
obiektów, tworząc rodzaj korytarza bądź pomieszczenia łączącego wszystkie obiekty kompleksu. Ścisły związek ówczesnych szpitali z kościołami
związany był nie tylko z religijnością ówczesnego społeczeństwa, ale też z
troską o chorego pojmowaną integralnie jako zaspokojenie jego potrzeb
duchowych i zdrowotnych.
Najważniejszym ośrodkiem medycznym tamtych czasów był szpital
przy klasztorze Chrystusa Pantokratora założony w 1136 roku przez cesarza bizantyjskiego Jana II Komnena (1088-1143)52. Ta instytucja łączyła
w sobie funkcje: klasztoru, szpitala, hospicjum i grobowca cesarskiego, a pod
względem organizacji i opieki przewyższała wszystkie ówczesne centra opieki
nad chorymi w średniowieczu53. W tym szpitalu istniał osobny oddział dla
chorych psychicznie. Było tam dwóch głównych lekarzy, którzy specjalizowali się w chorobach neurologicznych i psychicznych. Do pomocy mieli cały
zastęp innych lekarzy, asystentów, studentów i personelu pielęgniarskiego.
Każdy nowo przyjęty pacjent był szczegółowo badany fizykalnie i psychicznie, a następnie odbywała się dyskusja na temat wdrażanych tam terapii.
Stosowano: kąpiele, namaszczanie olejami z ziołami, dietę (w dzisiejszym
przeliczeniu ok. 3300 cal), substancje lecznicze, terapię muzyką, terapię
przez pracę oraz psychoterapię i wsparcie duchowe. Pacjenci mieli możliwość uczestniczenia w różnych nabożeństwach oraz mogli w każdej chwili
prosić o spowiedź. W szpitalu tym osoby z zaburzeniami psychicznymi
(szczególnie biedni i samotni) mogli znaleźć pomoc i opiekę medyczną,
a jednocześnie były otoczone opieką duchową54.
Por. Michalik M. B., Kronika medycyny, Warszawa 1994, s. 62.
Por. Baloyannis S. J., The Neurosciences in the Byzantine era, Encephalos. Archives of Neurology
and Psychiatry, 49 (2012), nr 1, ss. 40-41.
53
Por. Michalik M. B., Kronika medycyny, Warszawa 1994, s. 91.
54
Tamże.
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Jednym z pierwszych lekarzy chrześcijańskich był św. Pantaleon z Nikomedii (+305 r.), który specjalizował się w chorobach umysłu, neurologii
i okulistyce. Po ukończeniu szkół medycznych został lekarzem na dworze
cesarza Maksymiana. Pod wpływem nauczania kapłana Hermolausza
i pociągnięty jego przykładem, przyjął wiarę chrześcijańską. Rozdał cały
swój majątek ubogim i zaczął leczyć za darmo. To nie spodobało się innym
lekarzom. Oskarżyli Pantaleona o magię, która miała pochodzić z nowej
wiary. Cesarz kazał mu wyrzec się chrześcijaństwa, a wobec odmowy,
poddał lekarza okrutnym torturom i ściął mu głowę. Według tradycji
inni chrześcijanie zebrali krew do flakoników, które trafiły do różnych
krajów. Jest on dziś jednym z patronów lekarzy i pielęgniarek55.
W literaturze spotkać można fałszywe zarzuty, że w okresie Bizancjum
opieka nad chorymi ograniczała się tylko do modlitw, a ówczesna medycyna
całkowicie podporządkowana została religii. Przegląd literatury i świadectw
z tamtych czasów przeczy jednak tej tezie i pokazuje, że pomimo braku
spektakularnych odkryć medycznych opieka nad chorymi była bardzo ważnym aspektem życia społecznego w cesarstwie bizantyjskim, a system opieki
medycznej był bardzo rozbudowany. Jak zauważa Artur Hącia obalenia mitu
o obskurantyzmie medycyny bizantyjskiej podjęło się wielu uczonych, którzy
mieli świadomość niezgodności tego przeświadczenia z rzeczywistością56.
Jednym z takich naukowców była Marie-Hélène Congourdeau57, którą
zbulwersowało twierdzenie znalezione w literaturze przedmiotu, że medycyna
bizantyjska opierała się tylko na amuletach i modlitwie.
Por. Baloyannis S.J., The Neurosciences in the Byzantine era..., op. cit., ss. 40-41.
Por. Hącia A., Psychiatra i jego misja..., op. cit., s. 42.
57
Na początku swojego wywodu podaje ona dwa przykłady, które odzwierciedlają ducha
medycyny bizantyjskiej. Pierwszy z nich to przeświadczenie, które widać u ojców Kościoła
(szczególnie u Bazylego z Cezarei i Jana Chryzostoma), że Bóg dał ludziom rozum oraz
rośliny o właściwościach leczniczych, po to, aby ci pierwsi używali tych drugich dla dobra
człowieka. Drugi obraz to spotkanie mniszki Doroty, odpowiedzialnej za infirmerię
klasztorną na pustyni Gaza (w VI wieku), ze swoim ojcem duchowym i jej pytanie, czy nie
jest niebezpieczne dla jej duszy czytanie pogańskich ksiąg medycznych: Ojciec duchowy
odpowiedział jej, że powinna zaufać swojej odpowiedzialności i pamiętać, że w żadnym
przypadku nauki medyczne nie szkodzą człowiekowi w rozwijaniu jego pobożności.
W dalszej części swojego artykułu w sposób systematyczny Congourdeau opisuje licznych
lekarzy bizantyjskich i wsparcie, jakie uzyskiwali od władz, opis rozwoju szpitalnictwa
w cesarstwie oraz system nauczania medycyny dla kandydatów na lekarzy. Szerzej na ten
temat: Congourdeau M. H., La médecine byzantine. Une réévaluation nécessaire, La Revue
du Praticien, 54 (2004), nr 15, ss. 1733-1737.
55
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1. 3. Wpływy arabskie na średniowieczną opiekę nad chorymi
psychicznie
Jak twierdzi prof. Janusz Danecki, pytając o to, co zawdzięczamy Arabom
i islamowi, również na polu medycyny, przede wszystkim trzeba podkreślić, że:
(...) tworzymy z muzułmanami wspólnotę kulturową,
w której wzajemne oddziaływania, wspólne wartości
i tradycje, w tym religijne, od wieków się przeplatają58.

Chrześcijaństwo wyrosło jako kontrpropozycja wobec judaizmu, islam
powstał na gruncie judaizmu i chrześcijaństwa. Rzeczą znamienną jest, że o ile
późniejsze cywilizacje przyznają się (z pewnymi zastrzeżeniami) do dziedzictwa
wcześniejszych, to wcześniejsze czynią to już niechętnie. Religia chrześcijańska
uznaje żydów za swoich starszych braci w wierze, islam uznaje judaizm i chrześcijaństwo. Natomiast judaizm jest niechętny chrześcijaństwu, a chrześcijaństwo islamowi. Każda z tych cywilizacji budowała swój własny świat. Islam
i chrześcijaństwo wkraczały na arenę cywilizacji w odstępie kilku wieków,
ale ich losy splatały się ze sobą: Bizancjum i kalifat przez wieki rywalizowały
o wpływy. W pierwszym etapie rozwoju islam okazał się prężniejszy, a Bizancjum, ze swoją kulturą chrześcijańską, poniosło klęskę. W drugim etapie,
w czasach nowożytnych, zwyciężył świat wywodzący się z chrześcijaństwa.
Mimo wrogości oba światy jednak zawsze kulturowo współdziałały59.
Każda kultura ma swoją wewnętrzną logikę rozwoju. W islamie ta logika
wiązała się z niezwykle szerokim horyzontem akceptacji dla wartości innych
kultur. Za tą akceptacją szło nie tylko ich przejmowanie, ale również wchłanianie (integracja) wielu często z pozoru sprzecznych wartości i budowanie
z nich kulturowo-religijnego monolitu. Taki też był duch kultur przed
islamem. Przecież dokładnie te same tendencje kształtowały wieloaspektową
kulturę hellenistyczną. Niestety tej cechy nie znajdujemy już w kulturze
współczesnego Zachodu. Wartości innych kultur traktuje się jako potencjalne
zagrożenie, a co za tym idzie - nie tylko nie darzy ich sympatią, ale walczy
z nimi wszelkimi możliwymi sposobami. Ta postawa znajduje często wyraz
nawet w dzisiejszej filozofii zachodniej oraz w reakcjach hierarchii Kościoła
katolickiego w niektórych krajach Europy.
Danecki J., Co zawdzięczamy islamowi, https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IR/co_islamowi.
html [data dostępu: 18.05. 2018].
59
Tamże.
58
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Można postawić pytanie: dlaczego islam przejął tak wiele wartości
innych kultur? Pierwszym i podstawowym czynnikiem otwarcia islamu
na inne kultury była jego niezwykła prostota. Islam z Półwyspu Arabskiego
przynosili na mieczach prości Beduini, ale narzucali jedynie monoteistyczną wiarę oraz język arabski. Jeśli ktoś był już monoteistą (niekoniecznie
muzułmaninem), zazwyczaj akceptowano go i otaczano opieką, narzucając
jednak na niego wyższe podatki60. Wszelkie wartości innych kultur muzułmanie gotowi byli akceptować i czynili to bez poważniejszych zastrzeżeń.
Po pierwszym etapie podboju świata i narzuceniu języka oraz wiary (etap
arabizacji), zaczęto wchłaniać kultury opanowanych ludów. Tak rozpoczął
się etap budowy cywilizacji islamu, czyli islamizacji.
Istnienie wspólnego języka ułatwiało gromadzenie wiedzy. Tłumaczono
dzieła z języków wszystkich kręgów kulturowych, które znalazły się pod panowaniem arabskim: greckiego, syryjskiego, perskiego oraz sanskrytu. Działalność
ta zaczęła się już za panowania kalifa Haruna ar-Raszida (786-809). W Bagdadzie,
założonej w 762 roku stolicy imperium, stworzono Bajt al-Hikma – Dom
Mądrości – w którym gromadzono dzieła naukowe zdobyte w czasie podbojów. Za następcy Haruna – Al-Mamuna (813-833) – w Domu Mądrości
pracowały całe zastępy uczonych. Jedni tłumaczyli te dzieła na arabski,
inni rozwijali zawartą w nich wiedzę przez komentowanie i dalsze badania, jeszcze inni szukali praktycznego zastosowania dla zdobytej wiedzy.
Dalszym badaniom służyło obserwatorium astronomiczne oraz szpital.
Były to oczywiście zaczątki systemu, na które składały się zapożyczone
elementy i własne pomysły.
W tym miejscu trzeba poczynić niezwykle ważną uwagę dotyczącą ludzi, którzy tę kulturę budowali. Otóż nie byli to wyłącznie Arabowie, lecz
przede wszystkim przedstawiciele ludów (a co za tym idzie kultur) podbitych
przez Arabów w VII wieku. To oni zbudowali cywilizację muzułmańską
w ten sposób, że najpierw się zarabizowali, potem często, choć nie zawsze,
zislamizowali i podjęli się budowania nowej cywilizacji, w której Arabowie
stanowili mniejszość. Ale była to mniejszość, która narzuciła swój język
i zarządzała wyłaniającą się cywilizacją. W rezultacie tych procesów w islamie
powstał nowy spójny system wiedzy, całkowicie odmienny od składowych
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Por. Jamieson A. G., Wiara i miecz. Historia konfliktu islamsko-chrześcijańskiego, Kraków
2009, ss. 24-25.
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elementów, które uczestniczyły w jego budowie. Nie można więc mówić,
że filozof Al-Farabi (zm. 950) był przedstawicielem myśli platońskiej, a Ibn
Ruszd (zm. 1198) - arystotelesowskiej. Obaj, podobnie jak dziesiątki innych
wybitnych myślicieli świata islamu, znali dzieła swoich greckich poprzedników, ale nie tylko je rozwijali, lecz tworzyli z nich nowy, znacznie bardziej
rozwinięty system. Połączyli w nim dziedzictwo przeszłości z własnymi
ideami i realiami świata islamu.
Dobrym przykładem takiego zespolenia wiedzy zaczerpniętej z wielu
źródeł i rozwinięcia jej w spójny system służący człowiekowi jest właśnie
arabska medycyna. Wszystkie najważniejsze dzieła medycyny greckiej i hellenistycznej (Galena, Hipokratesa i Serapiona) przełożono na język arabski. Kształcili się na nich lekarze muzułmańscy, przejmując jednocześnie
od syryjskich medyków ich wiedzę praktyczną oraz narzędzia medyczne.
Samo kształcenie odbywało się w nowych instytucjach zwanych maristanami, bimaristanami, czyli w szpitalach (odpowiednikach dzisiejszych klinik),
w których chorych leczyły zespoły lekarzy i osób dopiero uczących się
sztuki medycznej (pod okiem tych pierwszych). Ukończenie takiej uczelni
potwierdzane było dyplomem, zgodnie z tradycją przejętą z muzułmańskiej
teologii. Dokument ten zwano idżaza i wiązał się on z dopuszczeniem
do uprawiania zawodu lekarza. W bimaristanach podstawę kształcenia
stanowiła bezpośrednia praktyka, obserwacja chorych, kontakt z nimi.
Medycy-filozofowie opisywali wciąż nowe dotychczas niezdefiniowane
choroby: wietrzną ospę, odrę, trąd. Doskonalono metody chirurgiczne,
czemu towarzyszyła produkcja instrumentów medycznych. Taką encyklopedią chirurgii jest At-Tasrif, dzieło Az-Zahrawiego (zm. 1013; znanego
jako Albucasis Alsahravius).
Z czasem do systemu lecznictwa włączono farmakognozję. Tu znów
sięgano do dawnych tradycji: Dioskurides (I w.) był niewątpliwie
mistrzem, ale jego zestaw leków i ich opis szybko został poszerzony
o wiedzę pochodzącą z Indii i Chin oraz o doświadczenia zebrane przez
samych muzułmanów. Farmakognozja Al-Biruniego (+1058) czy Księga
leków Ibn al-Bajtara nie są zwykłą kontynuacją dzieła Dioskuridesa, lecz
oryginalnymi, o wiele bogatszymi muzułmańskimi opracowaniami.
Apteki wydające leki na podstawie recept sporządzanych przez lekarzy
z czasem stały się elementem muzułmańskiego lecznictwa otwartego.
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W islamie w ciągu kilku pierwszych stuleci rozwinął się zatem system
lecznictwa, którym objęta była znaczna część społeczeństwa muzułmańskiego.
Ten stan odzwierciedlają powstałe wówczas podręczniki. Najważniejszy niewątpliwie jest Kanon medycyny Awicenny (+1037) przełożony przez Gerharda
z Kremony. Ów systemowy wzór został przejęty w Europie, która w okresie
średniowiecza nie znała jeszcze systemu lecznictwa otwartego. Przejmując
system arabski, medycyna europejska powtórzyła rozwój, jaki w islamie nastąpił kilkaset lat wcześniej. Najpierw tłumaczono dzieła medyczne; Kanon
medycyny Awicenny był w użyciu w Europie co najmniej do wieku XVI.
Już od VII wieku na terenach opanowanych przez Arabów zaczynają powstawać ośrodki medyczne (Bagdad, Kair, Kordoba, Damaszek),
w których otaczano opieką osoby szalone, stosując różnorodne środki terapeutyczne. Trzeba zauważyć, że lekarze w tych ośrodkach kształcili się nie tylko
w medycynie, ale również filozofii, sztuce, a nawet muzyce i astrologii. Dzięki
temu na wszelkie problemy natury medycznej mogli patrzeć holistycznie61.
Pierwsze oddziały psychiatryczne zaczęły tam powstawać już w IX w., czyli
jakieś 300 lat przed podobnymi ośrodkami w Europie62. Według współczesnych badań pierwszy oddział psychiatryczny powstał w Bagdadzie w IX w.
i założony został przez al-Razi’ego63, który w swojej praktyce medycznej
stosował metody psychologiczne i psychoterapeutyczne64. Co ciekawe,
propagował on kontynuację opieki nad chorym również po jego wyjściu
Por. Mohit A., Mental health and psychiatry in the Middle East..., op. cit., s. 342.
Na terenie Europy podobny ośrodek powstał na Półwyspie Iberyjskim w Kordobie i Granadzie
(założony w 1365), które wtedy należały do świata islamu. Ten ostatni środek w swoich murach
gościł wielu wybitnych lekarzy: Awicennę, Awerroesa czy Majmonidesa. Por. Okasha A., The
Impact of Arab Culture on Psychiatric Ethics, The Arab Journal of Psychiatry 19 (2008), nr 2, s. 92.
63
Abu Bakr Muhammad ibn Zakarijja ar-Razi, znany jest również jako Rhazes (ur. 865 w ArRajju w Persji, zm. 925 w Ar-Rajju) był perskim alchemikiem, filozofem i jednym
z najwybitniejszych lekarzy średniowiecznego świata islamu. Jest autorem licznych dzieł
medycznych, tłumaczonych także na łacinę. Wielu lekarzy arabskich tamtego okresu
zgodnie z tradycją grecką było teoretykami, a więc filozofami. A właściwie na odwrót:
wybitni filozofowie wykształceni w tradycji greckiej i hellenistycznej byli również lekarzami.
Nic dziwnego, że rozwijali system medyczny, tworząc nowe dziedziny. Ar-Razi, czyli Rhazes
- jak nazywano go w łacińskim kręgu kulturowym stworzył podstawy pediatrii jako odrębnej
dziedziny nauk medycznych. Zajmował się również higieną, epidemiologią, toksykologią,
a nawet klimatologią. [Uwaga autora].
64
Por. Sabry W. M., Vohra A., Role of Islam in the management of Psychiatric disorders, Indian
Journal of Psychiatry 55 (2013), Suplement, s. 206.
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ze szpitala. Jest on więc prekursorem psychiatrycznej opieki środowiskowej. Każdy pacjent, który opuszczał jego szpital, przy wypisie otrzymywał
też drobną sumę pieniędzy na najważniejsze potrzeby. Al-Razi’ego można
nazwać propagatorem etyki psychiatrycznej, ponieważ w ośrodkach, w których
pracował, starał się wprowadzać zasady etyczne dotyczące opieki nad chorymi
doświadczającymi takich zaburzeń65.
W maristanach (bimaristanach) islamskich wobec chorych psychicznie stosowano najróżnorodniejsze metody lecznicze: obmycia (kąpiele
zimne i gorące), upusty krwi, perswazję i sugestię. Stosowano też liczne środki
medyczne (szczególnie zioła). Do metod terapeutycznych zaliczano podróże
do grobów świętych mężów oraz wizyty u uzdrowiciela (od którego można
było uzyskać „chroniący” talizman lub lecznicze zioła)66. W Kordobie oprócz
tego stosowano także kauteryzację głowy (przyżeganie), uznając ją (według
Avenzora) za jeden z najskuteczniejszych środków leczniczych67. W mieście
tym urodził się znany żydowski lekarz Majmonides (+1204), który zauważył
związek pomiędzy umysłem i ciałem, rozpoznając tym samym zaburzenia
psychosomatyczne. Uważał on, że fizyczny stan zdrowia zależy od stanu psychicznego i odwrotnie. Zwracał uwagę na opiekę nad pacjentami, którzy
zgłaszają myśli samobójcze. To on zalecał, aby zawsze przed przystąpieniem
do zaawansowanych zabiegów medycznych zbadać, czy objawy pacjenta nie
są wywołane przez lęk i strach. Proponował konkretne leczenie niektórych
chorób psychicznych i zaburzeń zachowania. Niemniej uważał, że lekarz jest
tylko narzędziem w ręku Boga, co oczywiście nie zwalniało go z obowiązku
studiowania i obserwowania świata natury68. Jak wspomniano, to dzięki rozwojowi islamskich ośrodków medycznych uratowano od zapomnienia wiele
greckich i rzymskich dzieł medycznych, które później na nowo odzyskano
dla Europy w XIII wieku.

Por. Daghestani A. N., Images in Psychiatry: AlRazi (Rhazes), 865-925, The American
Journal of Psychiatry 154 (1997), s. 1602.
66
Por. Pérez J., Baldessarini R. J., Undurraga J., Sánchez-Moreno J., Origins of Psyhiatric
Hospitalization in Medieval Spain, Psychiatric Quarterly, 83 (2012), nr 4, s. 423.
67
Por. Barcia D., The History of Spanish Psychiatry, [w:] Images of Spanish Psychiatry, Red. López
Ibor J.J., Leal Cereós C., Carbonell Masiá C., Barcelona 2004, s. 41.
68
Por. Gorman J.M., Images in Psychiatry: Majmonides, 1135-124, The American Journal of
Psychiatry, 158 (2001), s. 376.
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51

Część 1: Obecność osób chorych psychicznie w Kościele. Aspekty teoretyczne

1. 4. Pierwsze szpitale Europy Zachodu i początki szpitalnictwa
psychiatrycznego
W średniowiecznym społeczeństwie Europy zachodniej szeroko rozpowszechnione było przeświadczenie, że choroba psychiczna jest karą, która
spotyka grzesznika i ostatecznie ma na celu oczyszczenie jego duszy. Pogląd
ten przeważał wśród niższych warstw społecznych69. Jednakże nie wszędzie.
W IX wieku w miejscowości Geel niedaleko Antwerpii powstało niezwykle
centrum opieki nad osobami chorymi psychicznie70, które związane było
z kultem św. Dymfny (patronki chorych psychicznie)71. Według tradycji,
w IX wieku, w trakcie translacji jej relikwii z grobu do miejsca kultu, wielu
chorych psychicznie zostało uzdrowionych, co spowodowało, że uznano
ją za ich szczególną patronkę. Z tego względu otwarto tam specjalny
ośrodek dla tych właśnie chorych. Pacjenci nie mieszkali jednak zamknięci
pod kluczem, ale żyli w domach mieszkańców Geel, z nimi pracowali i spędzali
wolny czas. Ten rodzaj terapii, choć był czymś niezwykłym i pionierskim
w czasach średniowiecza, to jednak uzyskał akceptację społeczną.
Osoby wykształcone w zakresie medycyny, teologii i filozofii często
żywiły przekonanie, że choroby nie są sprowadzane przez Boga i jako takie,
mogą być leczone przez człowieka - lekarza. W tej koncepcji lekarze stali
się niejako narzędziami, którymi posługuje się Bóg, aby uleczyć człowieka.
W tym kontekście przytoczyć można słowa bł. Alkuina (+ 804 r.), który
uważał, że lekarze nie są twórcami leków (jest nim Bóg), a jedynie tymi,
którzy je przygotowują i odpowiednio podają. Natomiast biskup Halitgarius
Por. VanderVeldt J.H., Odenwald R. P., Psychiatry and Catbolicism, New York 1957, s. 45.
O ośrodku w Geel w czasach współczesnych można przeczytać w artykule: Jay M., The Geel
question, On line: https://aeon.co/essays/geel-where-the-mentally-ill-are-welcomedhome, (31.12.2015), oraz w artykule Wells K., Psychiatric community care: Belgian town
sets gold standard, On-line: http:/”www.cbe.ca/news/ world/psychiatrie-communitycare-belgian-town-sets gold-standard-1.2557693, (Data dostępu: 31.12.2015).
71
Dymfna, która nawróciła się na chrześcijaństwo, była córką pogańskiego króla Irlandii,
przed którym uciekła ze swoim spowiednikiem św. Gerebernusem. Powodem jej ucieczki
była chęć znalezienia schronienia przed szalonym, molestującym ją seksualnie ojcem,
który chciał ją poślubić. W okolicach Geel została schwytana przez ścigającego ich króla i
jego wojsko, a następnie zabita. Por. Nasierowski T., Dzieje psychiatrii: główne wydarzenia,
osoby i tendencje rozwojowe, ss. 16-17. Por. Craughwell T.J., Santi per ogni occasione,
Milano 2012, ss. 237-238.
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z Cambrai (+ 830 r.), podkreślając znaczenie lekarzy, w swoich tekstach
wyliczał ich różne specjalności (lekarz od ran, od chorób, od guzów i od
gnijącego ciała)72. Piotr Abelard bądź John z Salisbury wyraźnie podkreślali, że zaburzenia psychiczne nie są spowodowane działaniem diabła i wymagają, tak jak inne choroby, systematycznego leczenia73. Franciszkański
profesor teologii Bartłomiej Anglik w swojej encyklopedii z 1250 roku
(...) przypisywał szaleństwo czynnikom naturalnym,
usiłując nawet zlokalizować jego biologiczne podłoże
w okolicach bocznych komór mózgowych74.

Do wyjaśnień naturalnych odnośnie przyczyn chorób psychicznych skłaniał
się św. Tomasz z Akwinu75. Do tej koncepcji, rozróżniającej przyczyny pierwotne i wtórne całego uniwersum76, nawiązywali też Gilbert Anglik i Bernard
de Gordon. Ich poglądy na przyczyny chorób psychicznych wskazują, że klasyczne teorie humoralne w wyjaśnianiu zaburzeń psychicznych na Zachodzie
nigdy nie zostały do końca zapomniane, a w XIII wieku stały się wręcz standardowym wyjaśnieniem w podręcznikach medycznych i encyklopediach77.
Na kartach średniowiecznych kronik zakonnych zachowały się wzmianki,
że przełożeni klasztorów w przypadku choroby (również psychicznej) swoich
współbraci zazwyczaj w pierwszej kolejności uciekali się do znanych im leków,
a dopiero później uciekali się do modlitwy o uzdrowienie. Zachęcano także
braci do studiów medycznych i zgłębiania tajników świata naturalnego (Kasjodor, Izydor z Sewilli, Rabanus Maurus)78. Cały czas odwoływano się przy
tym do koncepcji Chrystusa-lekarza, który uzdrawia człowieka rękami lekarzy.
Por. Prioreschi P., A History of Medicine, T. 5, Medieval medicine, Omaha 2003, s. 28.
Por. Zegans V., Conceptual Issues In History of Psychiatry..., op. cit., s. 10.
74
Dębiec J., Opętanie. Próba psychotologicznego ujęcia problemu, Kraków 2000, s. 50.
75
Św. Tomasz z Akwinu próbował wyjaśnić problem zaburzeń psychicznych odwołując
się w swojej koncepcji antropologicznej do teorii hylemorficznej (materia-forma)
Arystotelesa. Uznawał, że zaburzenia psychiczne są wynikiem zaburzenia równowagi
dyspozycji psychicznych w człowieku. Podpierając się również fizjologią humoralną
Galena, przyznawał duży wpływ temperamentu na skłonność człowieka do pewnych wad
lub cnót. Poza tym zauważył, że wiele zaburzeń kognitywnych i afektywnych ma swoje
podłoże w dysfunkcjach mózgu. Szerzej na ten temat: Sgreccia E., Manuale di bioetica,
T. 2. Aspetti medico-sociali, Milano 2011, s. 48.
76
Por. McGrath A., Nauka i religia, Kraków 2009, ss. 142-150.
77
Por. Roffe D., Roffe C., Madness and care in the community: a medjeval perspective, BMJ:
British Medical Journal, 311 (7021), (1995), s. 1709.
78
Por. Prioreschi P., A History of Medicine, T. 5, Medieval medicine, ss. 19-30.
72
73

53

Część 1: Obecność osób chorych psychicznie w Kościele. Aspekty teoretyczne
W drugiej połowie wieku XI, na południu Francji, w pobliżu klasztoru
Cluny, świeccy chrześcijanie tworzą pierwsze wspólnoty, których zadaniem była opieka nad ubogimi i chorymi. Przyczyną rozwoju świeckiego
pielęgniarstwa, praktykowanego także w innych krajach Europy, była
zapoczątkowana wówczas reforma życia monastycznego. Jej skutkiem
wiele klasztorów przekazało swoje hospicja pod opiekę świeckich. Powstają tym samym wspólnoty pielęgnacyjne składające się już z przedstawicieli wszystkich stanów społecznych. Na rozwój tego ruchu miało
wpływ również utworzenie zakonu mendykanckiego przez św. Franciszka
z Asyżu (1181-1226). Ten zakon ma potrójną strukturę społeczną, jego
tercjarzami (przedstawicielami trzeciego zakonu) są osoby świeckie,
których misją jest m.in. opieka nad chorymi. W późnym średniowieczu
siostry szpitalne z trzeciego zakonu św. Franciszka otrzymują ludową
nazwę szarych sióstr79.
Wiek XII jest czasem dalszego rozwoju opieki nad chorym i powstawania nowych szpitali. W południowej Francji Gwidon z Montpellier
zakłada Zakon Świętego Ducha i szpital przy nim. W roku 1136 cesarz
bizantyjski Joannes II Komnenos (1088-1143) ufundował instytucję,
która łączyła w sobie funkcje klasztoru, szpitala i grobowca cesarskiego,
a pod względem organizacji i opieki przewyższała wszystkie ówczesne
europejskie centra opieki nad chorymi w średniowieczu80.
W początkach wieku XIII papież Innocenty II zakłada w Rzymie
szpital pod wezwaniem Świętego Ducha. Stanowi on dla ówczesnego
świata chrześcijańskiego wzór opieki nad chorymi. W roku 1255 grupa
chirurgów paryskich tworzy korporację zawodową pod patronem świętych Kosmy i Damiana81. Ten pierwszy związek zawodowy w Europie
ma duży wpływ na rozwój świeckiej opieki szpitalnej i na rozwój samej
medycyny.
W tym czasie w niektórych miastach Europy dochodzi do konfliktów
pomiędzy duchownymi i świeckimi opiekunami chorych. Przedmiotem
sporów staje się często zakres kompetencji i wpływu władzy duchownej
na rodzaj sprawowanej opieki i organizację szpitala. Dlatego też mieszkańcy
Por. Michalik M., Kronika medycyny, Warszawa 1994, s. 86; por. też: Kłoczowski J.,
Wspólnoty chrześcijańskie, Kraków 1964, ss. 163-203.
80
Por. Michalik M., Kronika medycyny, Warszawa 1994, s. 91.
81
Por. Tamże, s. 102.
79
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miast coraz częściej fundują szpitale, które są niezależne w swej strukturze od władzy kościelnej. Jednym z pierwszych był wybudowany w
roku 1286 w Lubece, szpital Świętego Ducha82.
Na ziemiach polskich opiekę nad chorymi obok Benedyktynów
sprawowali Stróże Grobu Chrystusowego, nazywani Bożogrobcami albo
Miechowitami i to już od roku 1166. W Poznaniu za Mieszka III Starego
osiedlają się Joannici (między rokiem 1122 a 1125)83, od 1530 roku nazywani Kawalerami Maltańskimi. Zakon ten wywodzi się ze szpitala ufundowanego w Jerozolimie około roku 1050 przez kupców z Amalfi. Zakonnicy
obok opieki nad chorymi pełnili służbę rycerską. Troska o chorego zawarta
w ich regule zakonnej stała się wzorem dla innych zakonów szpitalnych.
W prowadzonych przez nich szpitalach opiekę nad chorymi sprawowało zazwyczaj czterech lekarzy, w tym dwóch chirurgów. W każdej izbie
szpitalnej pracowało dziewięciu pielęgniarzy. Pielęgniarze byli zobowiązani
do dbania o porządek i czystość w salach szpitalnych. Kobietami opiekowały
się pielęgniarki. Chorzy traktowany byli przez nich z niezwykłym szacunkiem. Stąd też oficjalnie zwracano się do nich Pan chory (Seigneur malade).
To sformułowanie miało ustawicznie przypominać, że pacjent jest osobą,
którą należy leczyć i traktować w uprzywilejowany sposób.
W Krakowie już od początku XIII wieku działają, założeni przez Gwidona z Montpellier, Kanonicy i Kanoniczki Ducha Świętego, zwani Braćmi
Szpitalnymi. Biskup krakowski Iwo Odrowąż sprowadził ich w roku 1220
na Prądnik pod Krakowem, a biskup Prandota przeniósł ich klasztor
do samego miasta i ulokował przy kościele Świętego Krzyża. Tutaj dzięki
nim powstaje z czasem zespół budynków kościelno-szpitalnych. Źródła
historyczne wieku XV określają je jako wielki szpital84.
Na Kujawach i na Śląsku w wieku XII i XII szpitale fundują Krzyżowcy
z czerwoną gwiazdą (Bracia Szpitalni Najświętszej Panny). Zakonnicy
ci, podobnie jak Duchacy, są kongregacją kanoniczą. Obie wspólnoty
zostają założone przez świeckich organizujących bractwa opieki nad
Tamże, s. 103.
Por. J. Kłoczowski, Zakony na ziemiach polskich w wiekach średnich, [w:] Kościół w Polsce.
Średniowiecze, red. J, Kłoczowski 1968, t. I, s. 445.
84
Pod koniec XII wieku powstają dwa dalsze szpitale Duchaków w diecezji krakowskiej.
Pierwszy w Sandomierzu został ufundowany przez kasztelana Żegotę w roku 1292.
Drugi w Sławkowie dla górników funduje biskup Muskata w 1298. Szerzej na ten temat:
J. Kłoczowski, Zakony na ziemiach polskich w wiekach średnich...op. cit., s. 452.
82
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chorymi. Do ich obowiązków należało m.in. zakładanie i prowadzenie
szpitali. W Polsce jak i w Europie Zachodniej dopiero w późniejszym
czasie przyjmują regułę św. Augustyna, zatwierdzoną przez Rzym.
J. Kłoczowski podkreśla, że jedną ze znamiennych cech europejskiego
kanonikatu regularnego, zwłaszcza w wieku XII, było skupianie się przy
jego domach dużej liczby ludzi świeckich. Tworzą oni wspólnoty pełniące
różne służebne funkcje w społeczeństwie. Do nich zasadniczo należała
również opieka nad chorymi. Świeccy zakładają ośrodki pełniące funkcje
zbliżone do współczesnych szpitali i hospicjów85.
W roku 1190 w Palestynie z bractwa szpitalnego wyodrębnił się zakon
Krzyżaków (Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego
w Jerozolimie). Rozprzestrzenia się on bardzo szybko w całej Europie. Do
Polski sprowadził ich Konrad Mazowiecki (1187-1247). Domy zakonne zwane
komandoriami albo też komturiami sprawują opiekę hospicyjno-szpitalną.
Chorzy obsługiwani są w nich na równi przez duchownych, jak i świeckich.
W praktyce pełnią podobne funkcje jak małe szpitale fundacji kanonickich86.
W wieku XIV i XV opieka nad chorym w Europie stopniowo organizowana jest niezależnie od klasztorów. Istotny wpływ na niezależność szpitali
od klasztorów, a tym samym opieki nad chorymi, miał wzrost znaczenia
mieszczaństwa. W Polsce przejawem takich tendencji było założenie przez
chirurgów gdańskich w roku 1454 zawodowego cechu lekarzy. W ten sposób
powstał pierwszy na ziemiach polskich samorząd lekarski. Miał on wpływ na
doskonalenie umiejętności zawodowych, jak również przyczynił się do wzrostu szacunku dla chorego. W tym czasie jednym z bardziej znanych lekarzy
polskich był Jan Stańko. W roku 1472 wykonał on na osobie Jana Długosza
pierwszą w Polsce operację usunięcia kamienia z pęcherza moczowego.
W przeciągu wieku XV na ziemiach polskich powstało w sumie około
210 nowych szpitali, w stosunku do 180 znanych do roku 1400. Tworzono
je najczęściej w miastach87. Obok szpitali o charakterze ogólnym powstają
wtedy i pierwsze instytucje służące ludziom, którzy stanowią zagrożenie
dla swojego otoczenia (np. trędowaci i umysłowo chorzy) lub przeciwnie,
dla których pobyt w szpitalu jest niewskazany (np. dzieci).
Tamże.
Tamże.
87
Por. Drożdż B., Duszpasterstwo chorych, [w:] Duszpasterstwo specjalne, (red.) R. Kamiński,
B. Drożdż, Lublin 1998, s. 275.
85
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Pierwsze szpitale psychiatryczne Europy Zachodniej
Przez całe wieki średnie chorzy umysłowo stanowili bardzo pokrzywdzoną grupą społeczną. Nieznajomość specyfiki chorób psychicznych
powodowała częste łączenia psychoz z opętaniem demonicznym. Na ogół
ludzi chorych psychicznie pozostawiono samych sobie, jak długo nie byli
szkodliwi dla otoczenia. Gdy stawali się uciążliwi bądź zagrażali społeczeństwu, usuwano ich ze społeczności poprzez wygnanie lub przymusową
separację. W Europie Zachodniej wiek XIV przyniósł dla nich ledwo
zaczątki pewnej opieki, którą można nazwać instytucjonalną. Clausa albo
stuba hospitalis, w której zamykano chorego psychicznie, budowana była
na ogół przy bramie miejskiej, by przechodnie łatwiej mogli podawać mu
jałmużnę88. Nadzór nad nią spełniał na ogół lokalny szpital.
Druga połowa średniowiecza to jednak i czas zmian w podejściu
do osób chorych psychicznie. Zaczynają powstawać ośrodki opieki nad chorymi psychicznie nazywane asylum. Nazwa tych miejsc (azyl) nawiązywała
do idei ochrony (tzw. prawo azylu), jaką dawało wejście do świętego miejsca
(locum sacrum), którym był budynek świątyni lub klasztoru. Wchodzono tam,
prosząc o opiekę, o ochronę i pomoc89. Tym samym osoba chora psychicznie
dostawała się pod opiekę Kościoła i władza świecka nie miała nad nią już
władzy. Z czasem we wszystkich miastach Europy zaczęły powstawać ośrodki,
w których znajdowali schronienie ludzie z najróżnorodniejszymi problemami,
również ci, z ewidentnymi zaburzeniami psychicznymi. W efekcie niektóre
ośrodki wyspecjalizowały się w udzielaniu im konkretnej, fachowej pomocy90.
Trzeba zauważyć, że wiele z tych ośrodków pretenduje do miana pierwszego szpitala psychiatrycznego świata zachodniego. Jak wspomnieliśmy
wcześniej, istniały już ośrodki zakładane przez chrześcijan w Bizancjum
i przez muzułmanów na Półwyspie Iberyjskim. Jednak nie były one związane
ze kulturą świata Zachodu. Pierwszymi instytucjami w Europie Zachodniej,
które przyjmowały chorych psychicznie były szpitale: San Lazaro w Palencji
(1063), St. Mary of Bethlehem (Bedlam) w Londynie (założony 1274, który
jednak część przeznaczoną dla chorych psychicznie otworzył dopiero w 1385),
Por. Dola K., Szpitale średniowieczne Śląska, cz. I., Rozwój historyczny, Rocznik Teologiczny
Śląska Opolskiego 1 (1968), s. 261.
89
Por. Reyerson K. L., Flight from Prosecution: The Search for Religions Asylum in Medieval
Montpellier, French Historical Studiem, 17 (1992), nr 3, s. 604.
90
Por. Hącia A., Psychiatra i jego misja..., op. cit., s. 44.
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św. Jerzego w Elblągu należący do Zakonu Krzyżackiego (1326), szpital
w Hamburgu (1385) oraz wiele innych. Wszystkie te ośrodki służyły jednak
raczej do przetrzymywania chorych i izolowania ich od lokalnych społeczności, niż dla celów terapeutycznych. Pewne formy terapii wprowadzono
w nich dość późno. Przykładowo szpital St. Mary of Bethlehem (Bedlam)
w Londynie91 wprowadził taki system dopiero w 147392. Tutaj uwidacznia
się pewien rozłam w podejściu do chorych. Szpital Bedlam stał się z czasem
symbolem szaleństwa, nad którym nikt nie panuje. Chorzy byli tam przetrzymywani w celu odizolowania ich od reszty społeczeństwa. Warunki,
w jakich tam przebywali, urągały godności człowieka93. Szpital ten jest
owocem nurtu, który dominował w Anglii, w której opiekę nad chorymi
sprawowała Korona. To urzędnicy królewscy w pierwszej kolejności wskazywali
jako opiekuna rodzinę chorego, a gdy rodzina nie była w stanie podjąć się opieki, wtedy trafiał on do specjalnego ośrodka utrzymywanego przez monarchę.
Nie istniało tam jednak specjalne leczenie, a jedynie izolacja z zapewnieniem
podstawowych potrzeb. W większości przypadków sama rodzina podejmowała
się opieki, co często kończyło się dla chorego źle. Był on bowiem nadal przetrzymywany w miejscu odosobnienia, choć zapewnianym przez najbliższych94.
Relacja do chorych psychicznie na terenie Półwyspu Iberyjskiego
objętego wpływami zarówno islamu jak i katolicyzmu, kontrastowała z
ich sytuacją w północnej Europie. Czas zamętu religijnego i dramatyczne
konflikty związane z wybuchem reformacji oraz bratobójczych wojen religijnych nie sprzyjały opiece nad kimkolwiek, a zwłaszcza nad chorymi psychicznie95. Według niektórych badaczy postępowanie wobec nich na Północy
Według niektórych badaczy na samym początku istnienia tego ośrodka osoby korzystające
z niego, po wyjściu doświadczały wiele uwagi i troski od lokalnej społeczności. To powodowało,
że włóczędzy podrabiali znaki umieszczane na rękawach chorych, aby, uchodząc w mieście
za dawnych pensjonariuszy szpitala, uzyskać przychylność swojej społeczności. Por. Dębiec
J., Opętanie..., op. cit., s. 50.
92
Por. López Ibor. J.J., The Founding of the first psychiatric hospital in the Word in Valencia,
Actas Espańolas de Psiquiatria, 36 (2008), s. 4.
93
Por. Shorter E., Historia psychiatrii. Od zakładu dla obłąkanych po erę Prozaku, Warszawa
2005, s. 15.
94
Edward Shorter opisuje w swojej książce sytuację psychicznie chorego irlandzkiego wieśniaka,
który był przetrzymywany przez rodzinę w jamie wykopanej w ziemi, na którą i nałożona
metalowa krata. Jama ta była tak płytka, że człowiek ten nie mógł się w niej nawet
wyprostować. Tam ten nieszczęśnik przebywał aż do końca swoich dni. Por. Tamże, s. 11.
95
O tej różnicy w opiece medycznej pomiędzy północą i południem Europy wspominał sam
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Europy było bardziej opresyjne i opierało się częściej na ich wykluczaniu i karaniu. Poza tym głębsza była ludowa wiara i przekonanie, że choroba psychiczna
jest wynikiem opętania przez szatana lub jest skutkiem własnej grzeszności96.
Wojny religijne przyczyniły się również do upadku związanej z klasztorami
i kościołami sieci przytułków i szpitali dla chorych psychicznie97.
Zupełnie inaczej opieka psychiatryczna wyglądała na Półwyspie Iberyjskim. Pomimo tego, że społeczeństwo Hiszpanii również było nieufne
wobec chorych oraz że i tam często zdarzały się prześladowania osób chorych
psychicznie, to jednak właśnie w Hiszpanii powstał jeden z pierwszych
szpitali dla szaleńców. Był nim El Hospital d’Innocents, Follcs i Orats
w Walencji, który zajmował się chorymi psychicznie ze względu na
nich samych. Tam też starano się otoczyć ich możliwie najbardziej
kompleksową medyczną opieką. Szpital został założony w 1410 roku
przez ojca Juana Gilberta Jofré z Zakonu Mercedarianów98. Sam pomysł
Marcin Luter, który w 1510 roku był pacjentem szpitala Santa Maria Nuova we Florencji.
Por. Tombaccini D., Lippi D., Lelli F., Rossi C., Florence and its hospitals. A history of health
care and assistance in the Florentine area, Firenze 2008, s. 35; zob. też: Prioreschi P., A History
of Medicine, T. 5., Medieval medicine..., op. cit., s. 691.
96
Por. Pérez J., Baldessarini R.J., Undurraga J., Sanchez-Moreno J., Origins of Pyhiatrie
Hospitalization in Medievał Spain, Psychiarrie Quarterly, 83 (2012), nr 4, s. 427.
97
Dla przykładu: w Anglii w okresie sprzed reformacji istniało 585 szpitali oraz niezliczona ilość
przytułków usytuowanych przy klasztorach i opactwach, w których podejmowano się opieki
i leczenia również osób chorych psychicznie. Wraz z końcem XVI w. ten system opieki rozpadł
się w wyniku zmian społecznych i politycznych, co było spowodowane przede wszystkim kasatą
klasztorów katolickich. Odzyskanie wcześniejszego poziomu opieki nad chorymi udało się w Anglii
osiągnąć dopiero pod koniec XVII w. wraz z powstaniem tzw. prywatnych domów dla szaleńców.
Upadek szpitali przyklasztornych spowodował, że duża część chorych straciła jakąkolwiek opiekę
i znaczna część z nich trafiła na ulicę, gdzie doświadczała prześladowań z powodu swojej inności
i umierała w skrajnej nędzy. Por. Nolan P., Bradley E., Drugs and mental health care: an historical
perspective, Mental Health Practice, 8 (2005), nr 10, ss. 26-27.
98
Por. Espi Forcen F., Father Jofre and the Founding of the First Insane Asylum, The Journal
of Humanistic Psychiatry, 1 (2013), s. 9. Ojciec Juan miał 24 lutego 1409 roku wracać
do swojego klasztoru i był świadkiem prześladowania osoby chorej psychicznie
na ulicach miasta. Chorzy psychicznie byli wtedy często uznawani za opętanych przez
diabła i wyrzucani poza lokalną społeczność. Odważnie stanął w jego obronie i zabrał
go do klasztoru, gdzie zapewnił mu wszelką potrzebną pomoc i opiekę. Następnej niedzieli
wezwał mieszkańców do otworzenia szpitala dla osób chorych psychicznie, w którym
mogliby oni znaleźć schronienie, opiekę i konieczne leczenie. Szerzej na ten temat: Livianos
Aldana L., Sierra San Migiel P., Rojo Moreno L., Images in Psychiatry: The Foundation First
Western Mental Asylum, The American Journal of Psychiatry, 167 (2010), s. 260.
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utworzenia ośrodka był wzorowany na islamskich maristanach, które
o. Juan miał możliwość poznać podczas swoich misji wykupu niewolników
w Afryce Północnej99. Szpital ten funkcjonował nieprzerwanie aż do
1808 roku. Został zamknięty przez Francuzów, podobnie jak wszystkie
szpitale katolickie w Hiszpanii, w czasie wojen napoleońskich. Przyjęcie
do szpitala poprzedzone było badaniem lekarskim celem stwierdzenia, czy
dana osoba jest rzeczywiście chora psychicznie100, a także przedstawieniem
zaświadczenia od władz oraz od proboszcza miejsca zamieszkania pacjenta
dotyczącego ubóstwa, które uniemożliwia rodzinie pacjenta zapewnienie
odpowiedniej opieki w domu101. Podobny system opieki stworzono w innym
ważnym szpitalu psychiatrycznym ufundowanym przez króla Hiszpanii
Alfonsa V w Saragossie w 1425 roku. Na frontonie szpitala znajdował się
napis Domus Infirmorum Urbi et Orbis (Dom chorych miasta i świata).
W szpitalu tym przebywało 120 mężczyzni 180 kobiet, którzy korzystali
z osobnych dormitoriów (pomieszczeń sypialnych), w ośrodku razem
z chorymi mieszkały osoby sprawujące opiekę i kontrolę nad nimi, które
były bardzo starannie dobierane. Opiekunowie ci nazywani byli ojcami
i matkami. Ich zadaniem była troska o ubieranie i czystość pacjentów,
zmianę bielizny pościelowej oraz pomoc w jedzeniu i czynnościach dnia
codziennego. Szpital posiadał dwóch stałych lekarzy, którzy dwa razy
dziennie dokonywali wizyt pacjentów (ok. godz. 700 i 1400). Nieliczne
środki medyczne stosowano wobec chorych w ostateczności, gdy pacjent
był zagrożeniem dla innych lub dostawał ataku szaleństwa102.
Por. Pérez J., Girón-Irueste F., Gurpegui M., Baldessarini R. J., de Leon J., Images in Psychiatry:
The Lion of Granada Maristan, The American Journal of Psychiatry, nr 170 (2010), s. 152.
100
Por. Barrios Flores L.F., El internamiento psiquiátrico en Espańa: de Valencia a Zaragoza
(1409-1808), Revista Cubana de Salud Pública, 28 (2002), nr 2, s. 231.
101
Ten model opieki medycznej nad chorymi miał prawdopodobnie wpływ na rozwój psychiatrii
francuskiej w czasach rewolucji. W 1791 roku Comité de mendicité w Paryżu zachęciła
Giuseppe M. Ibertiego do napisania raportu dotyczącego szpitala w Saragossie. W wyniku
czego powstało dzieło: Détails sur I’hôpital de Saragosse en Espagne, destiné au traitement
des fous ou maniaques wydane w Paryżu. Z pewnością znał to dzieło Pinel (niektórzy autorzy
zakładają, że raport ten mógł wpłynąć na jego postawę wobec chorych — symboliczne
wyzwolenie z kajdan). Szerzej na ten temat: Weiner D. B., The Madman in the Light
of the Reason. Enlightenment Psychiatry, [w:] History of Psyhiatry and Medical Psychology:
With an Epilogue on Psychiatry (red.) Wallace E. R., Gach J., Randallstown 2008, s. 272.
102
Por. López Ibor J. J., The Founding of the first psychiatric hospital in the Word in Valencia...,
op. cit., s. 7.
99
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Połączone modele opieki medycznej ze szpitala w Walencji i Saragossie
objęły z czasem cały Półwysep Iberyjski, a później również Amerykę
Południową. Miały również wpływ na rozwój opieki psychiatrycznej
w innych krajach Europy. Innymi ważnymi szpitalami w Hiszpanii były:
szpital w Kordobie (1419), w Sewilli (1436), w Toledo (1483), w Valladolid (1489) i w Granadzie (1527)103. Ten ostatni został otwarty przez
św. Jana Bożego, założyciela Zakonu Bonifratrów. Warto wspomnieć,
że dzisiejsi bonifratrzy u swoich początków byli wspólnotą świecką
zorganizowaną przy szpitalu dla służby osobom chorym. W późniejszym
czasie przekształca się ona w Zakon Braci Miłosierdzia (Bonifratrów),
współcześnie noszący nazwę Zakonu Szpitalnego. Opieka nad chorym
roztaczana przez bonifratrów cieszyła się (i cieszy) wielkim uznaniem
w społeczeństwie104. W czasie groźnych epidemii zakaźnych wykazali się oni szczególną ofiarnością i apostolstwem. W samej Hiszpanii
w okresie pomiędzy 1581 a 1832, z powodu zarażenia się chorobą, umarło dwustu braci105. Bonifratrzy wykazują szczególną troskę o chorych
najuboższych i chorych psychicznie. Dzięki bardzo dobremu przygotowaniu zawodowemu w dziedzinie medycyny i farmacji, przyczynili się
oni o rozwoju szpitalnictwa i nauk medycznych. Zakon ten w odegrał
ważną rolę w opiece nad chorymi psychicznie w całej Europie i na
świecie. Jego założyciel św. Jan Boży (Jan Ciudad) po swoim nagłym
nawróceniu, spędził jako pacjent kilka miesięcy w ówczesnym szpitalu
w Granadzie106. Tam poznał osobiście jak traktowani byli ludzie chorzy
psychicznie. Postanowił stworzyć dla nich inne, jak najlepsze miejsce
leczenia. Zamysł zamiany przytułków jakimi były ówczesne szpitale
Por. Carrera E., Madness and Melancholy in Sixteenth- and Seventeenth-Century Spain: New
Evidence, New Approaches, Bulletin of Spanish Studies, 87 (2010), nr 8, s. 6.
104
Pierluigi Marchesi z Zakonu Bonifratrów podaje, że w 1606 roku tylko w samej Francji
bonifratrzy posiadali około 10 ośrodków, gdzie przebywali chorzy psychicznie. Por.
Marchesi P., Ruolo della Chiesa nel trattamento dei malati mentali, Dolentium Hominum
34 (1997), s. 205.
105
Por. Duchniewski J., Bonifratrzy, [w:] Encyklopedia Katolicka, Lublin 1985, t. I, kol. 799-801.
106
Jako chory psychicznie nie mógł zostać przyjęty do zakonu. Wymagano bowiem
trzech znaków powołania: sanitas, sanctitas et sapientia (zdrowie, świętość-godziwość
postępowania, mądrość-zdolność do nauki). Człowiek chory psychicznie miał zamknięte
drzwi do wspólnot zakonnych nie tylko średniowiecza. To tłumaczy fakt, że Bonifratrzy
byli początkowo wspólnotą ludzi świeckich.
103
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Część 1: Obecność osób chorych psychicznie w Kościele. Aspekty teoretyczne
w miejsce leczenia św. Jan Boży zrealizował w 1540 roku, zakładając
w Granadzie wspólnotę świeckich braci działającą przy szpitalu dla różnych
chorych. W korespondencji z Ludwikiem Baptystą pisał:
Przyjmowaliśmy zazwyczaj wszystkich chorych i wszelkiego
rodzaju ludzi, mamy więc tu kulawych, sparaliżowanych,
trędowatych, niemych, umysłowo chorych, świerzbem pokrytych, niedołężnych starców i wiele dzieci, pomijając licznych
podróżujących pielgrzymów, którzy u nas się zatrzymują107.

Troszcząc się o chorych, starał się zapewnić im właściwe wyżywienie,
a w szczególności chleb, mięso, między innymi drób. Swoim podopiecznym
dostarczał opał, odzież i bieliznę pościelową (koszule, buty, płaszcze, prześcieradła oraz kołdry), a co najważniejsze zaopatrywał ich w lekarstwa. Słowa
napisane w liście do Ludwika Baptysty stały się mottem całej jego działalności:
Bądź zawsze miłosierny; gdzie nie ma miłosierdzia, nie ma Boga,
chociaż jest on na każdym miejscu108.

Liczba pensjonariuszy szpitala czasami oscylowała w granicach stu
pięćdziesięciu potrzebujących. Święty Jan Boży zabiegał o zachowanie
właściwego stanu higieny w szpitalu, a także higieny osobistej poszczególnych
pacjentów (wielu z nich przybywało do szpitala w stanie skrajnego zaniedbania). W tym celu zatrudniał jedną lub dwie osoby tylko do dezynfekcji
ubrań chorych109. Wszystkie szpitale bonifraterskie funkcjonowały w ten
sam sposób, który określony był przez własne konstytucje zakonu, a ośrodki
opieki psychiatrycznej posiadały jedynie dodatkowe przepisy szczegółowe.
Przykładem takiego szpitala jest ośrodek w Senlis. W tym klasztorze zachował się opis przyjęcia chorego psychicznie do przyklasztornego szpitala110.
Gomez-Moreno M., Życie Świętego Jana Bożego, [w:] Święty Jan Boży. Pierwsze wiadomości
historyczne, Kraków 2001, ss. 169-170.
108
Tamże, s. 164.
109
Por. Komaryńska-Polak H., Psychicznie chorzy w krakowskim szpitalu bonifratrów
w XVII-XVIII wieku, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej
w Tarnowie, 18 (2011), nr I, s. 36. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.
element.desklight-d738cd5. [Data dostępu: 22.07.2018.].
110
Opis przyjęcia do szpitala rozpoczynał się od odprowadzenia chorego do osobnego pokoju.
Tam go rozbierano i myto mu nogi, a następnie prowadzono do łóżka. Rzeczy chorego
podlegały rewizji w celu usunięcia narzędzi niebezpiecznych bądź ułatwiających ucieczkę.
Po dokonaniu rewizji pacjent odzyskiwał swoje rzeczy oprócz wierzchnich ubrań — zamiast
nich zaopatrywano go w czapkę i pantofle szpitalne, które były charakterystyczne i w razie
ucieczki chorego łatwo rozpoznawalne. W szpitalu w Senlis istniały trzy oddziały: otwarty,
107
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Bonifratrzy nie byli jedynym zakonem, który opiekował się i leczył
chorych. Posługę chorym psychicznie w swoim charyzmacie odkryły
także inne zakony, wśród których znaleźli się m.in. franciszkanie, bracia
szkolni (Bracia Szkół Chrześcijańskich), maryści, siostry Dobrego Pasterza,
urszulanki od Świętej Pelagii111.
W Rzymie w 1550 roku został założony przez kapłana z Nawarry przy wsparciu świeckich Szpital Santa Maria della Pieta dla chorych psychicznie. Szpital
ten uzyskał znaczne wsparcie finansowe od św. Karola Boromeusza i papieża
Piusa IV. O historii tego szpitala i jego znaczeniu dla współpracy Kościoła
i medycyny na polu psychiatrii mówił papież św. Paweł VI w swoim przemówieniu z okazji rocznicy oficjalnego ustanowienia tego szpitala w 1963 roku112.
W Polsce pierwszy szpital ogólny (przyjmujący, jednakże chorych
psychicznie) założyli w Krakowie w 1609 roku bonifratrzy. W szpitalu
tym przyjmowali wszystkich potrzebujących, trafiali tam również i chorzy
psychicznie113. Z czasem duża część ośrodków bonifraterskich w Polsce,
przekształciła się w szpitale dla chorych psychicznie. Pod koniec XVIII wieku
na całym świecie bonifratrzy posiadali już blisko 350 takich właśnie szpitali114. Terapia wobec osób z rozpoznaniem: chory na szaleństwo stosowano
w Krakowie polegała na podawaniu im środków wymiotnych, na upuszczaniu krwi i stosowaniu zimnych kąpieli. Wykorzystywano również kurację
za pomocą pięknych słów i łagodności. Niestety czasami także dopuszczano
się tzw. słów ostrych czy zastosowania rózg115.
półorwarty i zamknięty, do których kwalifikowano chorych w zależności od objawów choroby.
Chorzy przebywający na oddziale otwartym mogli opuszczać teren szpitala, obowiązywał
ich jedynie punktualny powrót na posiłki i wieczorem przed zamknięciem bramy. Chorzy
z oddziału półzamkniętego mogli swobodnie poruszać się w obrębie szpitala i w ogrodzie
szpitalnym. Pacjenci z oddziału zamkniętego, określani też jako niespokojni, przebywali
w osobnych pokojach pod stałym nadzorem zarówno w dzień, jaki w nocy. Por. KomaryńskaPolak H., Psychicznie chorzy u krakowskim szpitalu bonifratrów..., op. cit., s. 44.
111
Por. Marchesi P., Roto della Chiesa nel trattamento dei malati mentali..., op. cit., s. 205.
112
Por. Paweł VI, Discorso ai partecipanti al Convegno „Psicbiatria e problemi dello Spirito”, Por. Paweł
VI, Affocution a des Psychiatres (2.12.1963), [w:] Documents pontificaux de Paul VI, 1963, SaintMaurice 1967, ss. 486-489.
113
Por. Komaryńska-Polak H., Psychicznie chorzy w krakowskim szpitalu bonifratrów..., op. cit., s. 37.
114
Por. Bonifratrzy, [w:] Religia, Encyklopedia PWN, T. 2, Red. Gadacz T., Milerski B.,
Warszawa 2001, s. 187.
115
Por. Komaryńska-Polak H., Psychicznie chorzy w krakowskim szpitalu bonifratrów..., op. cit, s. 39.
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Drugim ośrodkiem leczenia chorych psychicznie był Gdańsk, gdzie
powstał osobny oddział dla chorych psychicznie. Został on dobudowany
do szpitala św. Łazarza, w którym opiekowano się chorymi na ospę. O tym
pomieszczeniu dla szaleńców116 wspominał w swoim dziele z 1542 roku Reinhold Curicke117. Pisze on, że obejmowało ono 8 izb, a chorzy co kwartał byli
poddawani kąpieli z ziół, otrzymywali czystą koszulę i biały chleb oraz napoje,
a także regularnie czyszczono ich szpitalne cele. Jeśli chodzi o wyżywienie,
to zwykli chorzy otrzymywali je jednorazowo, natomiast chorzy psychicznie
dwa razy w ciągu dnia. Jeden z dokumentów z 1701 roku zalecał również,
aby zarządczyni służyła z oddaniem chorym, słabym, umysłowo chorym oraz
osobom nieuleczalnie chorym i każdorazowo postrzegała ich jako cierpiące
członki Chrystusa Pana. W dokumencie tym znaleźć można również
nakaz dopilnowania chorych, aby nikt ich nie niepokoił i nie doprowadzał
do ataków agresji (prawdopodobnie zdarzało się, że z chorych umysłowo
czyniono sobie widowisko, w niegodny sposób prowokując ich do zachowań, eufemistycznie to ujmując, niekonwencjonalnych). Prawdopodobnie
dochodziło również do nadużyć, z których najczęstsze to odbieranie
im pożywienia lub dawanie im podartego, zniszczonego odzienia118.

Z danych zachowanych w dokumentach z 1776 roku wynika, że zadziwiająco liczną
grupę (21,5% wszystkich pacjentów) stanowili pacjenci z niedorozwojem umysłowym
lub chorobami psychicznymi (pięćdziesiąt jeden osób). Ponad połowa to pacjenci
z pomieszaniem zmysłów (gestöhren lub Blödsinnig), ośmioro to osoby upośledzone
umysłowo (dammlich), troje - głuchoniemi (taub und stumm), pięcioro - melancholicy
(melancholisch). Średni czas hospitalizacji wynosił w tej grupie sześćdziesiąt pięć miesięcy.
Nie wliczono do jego oszacowania stosunkowo licznej grupy chorych psychicznie bądź też
upośledzonych umysłowo (osiem osób), którzy zostali wkupieni do szpitala na dożywocie.
Okres przebywania w zakładzie w tej ostatniej grupie był szczególnie długi i wynosił
od trzech do trzydziestu sześciu lat (średnio: dwieście dziesięć miesięcy). Por. Szarszewski A.,
Proces medykalizacji szpitali gdańskich: aspekty socjalne, prawne i ekonomiczne (1755-1874), Annales
Academiac Medicae Gedanensis, 37 (2007), supl. 1, ss. 69-70.
117
Por. Tenże, Opieka nad osobami upośledzonymi umysłowo i chorymi psychicznie w Gdańskim
Szpitalu św. Łazarza (Lazarecie) od XVI w. do XVIII w., Annales Academiae Medicae
Gedanensis, 35 (2005), s. 200.
118
Por. tamże, s. 203.
116
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1. 5. Dramat chorych czy może opętanych?
W dawnych podręcznikach historii medycyny spotkać można poglądy
głoszące, że w średniowieczu powszechnie przyjmowano demoniczne pochodzenie chorób psychicznych i ich ścisły związek z ludzką grzesznością119.
Skutkiem tego osoby chore psychicznie miały być masowo poddawane
procesom o czary, a następnie karane, nierzadko okrutną śmiercią120. Takie
zachowania wobec chorych psychicznie pojawiły się jednak dopiero pod
koniec średniowiecza, a na dobre rozwinęły się, paradoksalnie, dopiero
w okresie odrodzenia121. Wcześniej osoby z zaburzeniami psychicznymi
uważane były w społeczeństwie za osoby chore (których, co prawda,
nie potrafiono skutecznie leczyć, ale którym starano się jakoś pomóc)
i na ogół nie traktowano ich jak ludzi demonicznie opętanych122.
Początek ery nowożytnej okazał się czasem zmian w podejściu do osób
chorych psychicznie. W mentalności wielu do głosu doszły poglądy, które
źródła szaleństwa upatrywały w opętaniu i w czarach123. To wtedy rozpoczynają się oskarżenia o czary i sławne polowania na czarownice. Z drugiej
strony Europa, odkrywając swoją zapomnianą antyczną spuściznę, zaczynała
jednocześnie podważać swój drugi filar związany z tradycją chrześcijańską.
Kroll i Bachrach postanowili zbadać, czy prawdziwy jest współczesny stereotyp mówiący
o tym, że w średniowieczu chorobę psychiczną uznawano za wynik grzechu. Przebadali
oni 57 opisów przypadków chorób psychicznych (szaleństwa, owładnięcia, alkoholizmu,
padaczki i form mieszanych) w kronikach z czasów sprzed wypraw krzyżowych. Tylko
w 9 przypadkach (16%) odkryli oni, że chorobę uznawano za skutek grzechu lub złego
prowadzenia się. Stwierdzili ponadto, że autorzy średniowieczni świadomi byli przybliżonych
przyczyn chorób psychicznych. Wyróżniali tu m.in. zaburzenia humoralne, niewłaściwą
dietę, nadużywanie alkoholu, przepracowanie czy żałobę. Por. Kroll J., Bachrach B.,
Sin and mental illness in tbe Middle Ages, Psychological Medicine, 14 (1984), nr 3, ss. 507-514.
120
Za jedną z najbardziej wpływowych prac, które przyczyniły się do rozpowszechnienia
negatywnych ocen średniowiecznego etapu rozwoju psychiatrii, uważa się A History
of Medical Psychology autorstwa G. Zilboorga z 1941 roku, która przez długie lata była
jednym z najczęściej cytowanych oraz wykorzystywanych do nauki historii psychiatrii
w obszarze języka angielskiego. Por. Dębiec J., Opętanie, s. 46; por. też: Kemp S., Modern
Myth and Medieval Madness: Views of Mental Illness in the European Middle Ages and
Renaisance, New Zealand Journal of Psychology, 14 (1985), nr 1, s. 1.
121
Por. Hącia A., Psychiatra i jego misja..., op. cit., s. 49.
122
Por. Sgreccia E., Manuale di bioetica, T. 2, Aspetti medico-sociali..., op. cit., s. 47.
123
Por. Hącia A., Psychiatra i jego misja..., op. cit., s. 51.
119
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Dążenie do opierania się tylko na rozumie doprowadziło do deprecjonowania tego, co związane było z wiarą, duchowością i religią, a więc tego,
co w potocznym rozumieniu wiązało się ze średniowieczem. Paradoksalnie, zjawisko procesów o czary i polowań na czarownice, kojarzone
właśnie ze średniowieczem (które niesłusznie dla wielu jest okresem
zacofania, ciemnoty i obskurantyzmu), zaczęło być wyraźnie widoczne
dopiero pod koniec XIV wieku, a swoje dramatyczne apogeum osiągnęło
w XVI wieku. Historyk Jean Delumeau uważa wiek XVI i XVII za okres
rodzenia się silnego (wręcz neurotycznego) poczucia winy w całych
społeczeństwach Północnej Europy oraz pogłębiania się augustiańskiego
pesymizmu w powszechnej mentalności. Wiązało się to z obrazem Boga
przedstawianego i postrzeganego jako okrutny sędzia, czekający tylko
na najmniejsze potknięcie człowieka po to, aby go następnie osądzić
i ukarać. Kształtowało się przeświadczenie, że pomimo dzieła odkupienia
tylko mała część ludzi zostanie ostatecznie zbawiona. Pozostała większość
będzie skazana na wieczne potępienie (Augustyńska massa damnata)124.
Takie przekonanie pogłębiało w ludziach poczucie lęku oraz niepewności
i przyczyniało się do reakcji, których celem stało się przeciwdziałanie złu
ogarniającemu tak człowieka, jak i całe wspólnoty. Leszek Kołakowski nie
miał wątpliwości, że problem opętań, czarów i czarownic był problemem
nowożytnym, a nie średniowiecznym125. Największa fala tzw. polowań na
czarownice, która pochłonąć miała według niektórych historyków nawet
124
125
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Por. Moriarty M., Early Modern French Thought: The Age of Suspician, Oxford 2003, s. 5.
Leszek Kołakowski napisał: W ciągu średniowiecza były sporadyczne procesy czarownic
i wykrywanie czcicieli diabła. Jednakże prawdziwa eksplozja szatańskiej aktywności przyszła
później, a najbardziej intensywne prześladowania czarownic miały miejsce w drugiej połowie
XVI i pierwszej połowie XVII wieku; z tych czasów pochodzą najsławniejsze monstrualności
z dziejów walk przeciw siłom piekielnym, przy czym były one z pewnością związane z wojnami
religijnymi, które nastąpiły po Wielkiej Reformacji. Kraje i obszary, gdzie starcia między
reformacją i kontrreformacją z różnych powodów były najgwałtowniejsze, doświadczały też
najbardziej intensywnych prześladowań czarownic. Katolicy i protestanci konkurowali ze sobą
w okrucieństwie. Żaden kraj europejski nie uniknął ogólnej mody, jednakże kraje niemieckie,
Francja i Szkocja znacznie przewyższały inne w rozmiarach i częstości procesów czarownice.
W porównaniu z wiekiem reformacji i odrodzenia, Kościół średniowieczny był ostrożny
i umiarkowany w praktyce demaskowania demonów: żaden myśliciel średniowieczny
nie wpadł na myśl - nieraz później wypowiadaną - że świat tak się roi od czarownic,
iż tylko bardzo niewielu szczęśliwcom udało się uniknąć losu piekielnych sług. Kołakowski L.,
Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Londyn 1984, ss. 185-186.
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ok. 100 tys. ofiar, ogarnęła Europę w XVII w. (ze szczytowym rokiem
1620) i nie ograniczała się bynajmniej do krajów katolickich, ani tym
bardziej nie była domeną sądów inkwizycyjnych126.
Niesłusznym okazał się również pogląd głoszący, że to osoby chore psychicznie były głównymi ofiarami polowań na czarownice. To twierdzenie
przez wielu autorów jest od jakiegoś czasu podważane127. Dziś uważa się,
że pogląd ten jest nieuprawniony i że opierał się na przestarzałym modelu
filozofii nauki, a część badań była dobierana pod pewnym kątem, tak aby potwierdzić zakładane wcześniej tezy128. Dużą w tym rolę odgrywały czynniki polityczne,
socjologiczne i środowiskowe129.
Za symboliczny i najbardziej współcześnie znany artefakt owej ponurej rzeczywistości uznać należy traktat dominikanina Heinricha
Kramera Malleus maleficarum130 (Młot na czarownice), podręcznik
napisany jako przewodnik dla osób uczestniczących w procesach
Por. Ryś G., Inkwizycja, [w:] Religia, Encyklopedia PWN, T. 5, Red. Gadacz T., Milerski
B., Warszawa 2002, s. 43.
127
Por. Kemp, Modern Myth and Medieval Madness: Views of Mental Illness in the European
Middle Ages snd Renaissance, s. 7.
128
Por. Schoneman T.J., The role of mental illness in the European witch hunts of the sixteenth
and seventeenth centuries: an assessment, Journal of the History of the Behavioral Sciences,
13 (1977), nr 4, ss. 337-351.
129
Więcej na temat procesów o czary można przeczytać w artykułach o. Tomasza Gałuszki:
Młot na czarownice, W drodze, 1(497) (2015), ss. 93-115; Inkwizytor też człowiek,
Intrygujące karty Kościoła, Poznań 2016, ss. 124-137; Magia jako herezja, On-line: http://
religie.wiara.pl/doc/472 ;83.Magia-jako-herezja, [Data dostępu: 10.08.2018].
130
Napisana w 1486 przez niemieckiego dominikanina Heinricha Kramera, dwa lata po wydaniu bulli
papieża Innocentego VIII Summis Desiderantes Affectibus, która zachęcała do przeciwdziałania
czarom i herezji. Heinrich Kramer dopisał Jacoba Sprengera jako współautora, nie pytając
go o zgodę, aby podeprzeć się jego autorytetem wybitnego teologa oraz byłego dziekana
wydziału teologicznego w Kolonii. Wywołało co sprzeciw Zakonu, szczególnie, że autor nie
otrzymał formalnego poparcia wydziału teologii w Kolonii, na który się powoływał (posiadał
jedynie opinie poszczególnych teologów tego wydziału). Sprenger zainicjował działania,
które zakończyły się ukaraniem Kramera w 1490 roku, samo zaś dzieło - według Petersa zostało wpisane w tym samym roku na listę będącą zalążkiem przyszłego Index Librorum
Prohibitorum (ustanowionego oficjalnie bullą papieża Piusa IV Dominici gregis custodiae z 24
marca 1564). Według Petersa w roku 1538 inkwizycja hiszpańska wydała zarządzenie, aby
nie przyjmować tego, co zawarte jest w Młocie na czarownice, nawet wtedy, gdy poparte jest
to solidnymi dowodami. Por. Peters E., The Medieval Church and State on Superstition, Magic,
and Witchcraft from Augustine to the Sixteenth Century, [w:] Witchcraft and Magic in Europe,
T. 3, The Middle Ages, London 2002, s. 241.
126
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o czary. To dzieło, wokół którego narosło wiele legend i opowieści
i które do dzisiaj jest uważane za symbol masowej histerii jaka przez kilkaset lat pleniła się w katolickiej i protestanckiej Europie131. Przypomnijmy,
ostatnie procesy o czary odbyły się w 1763 roku w Szwecji, w 1775
roku w Niemczech, a w Szwajcarii w 1782 roku132. W Polsce procesy
o czary były nieliczne, co spowodowane było prawdopodobnie największą chyba w Europie tolerancją religijną i rasową. Stosunek do chorych
psychicznie na terenie Polski w średniowieczu i później, jak na tamte
warunki, uznać można za dość humanitarny133.
Początek ery nowożytnej był zatem czasem, kiedy również lekarzom
nie udało się uniknąć wpływu swojego środowiska, kultury, obyczajów,
religii i filozofii. Stąd też tacy lekarze jak Chauliac, Rondino, Jean Feler,
Pico della Mirandola czy Paracelsus nie odrzucali koncepcji demonologicznych, a jedynie starali się na nie spojrzeć w inny, medyczny i bardziej
racjonalny sposób134. Dobrym przykładem obrazującym tę sytuację
jest dyskusja na temat stosowania różnych metod śledczych w trakcie
procesu celem odróżnienia czarownicy od osoby chorej. Do wymiany
zdań doszło pomiędzy Adolfem Schreiberem (nazywany Scriboniusem),
filozofem i lekarzem, oraz Hermannem Neuwaltem (profesor medycyny
w Helmstedt). Adolf Schreiber135, który był uznawany przez sobie
współczesnych za wybitny autorytet, usilnie zalecał, by w procesach
o czary stosować test zimnej wody136. Niezgadzający się z nim Hermann Neuwalt nieustannie przeciwstawiał się tym brutalnym metodom, czego wyraz
dawał w swoich wypowiedziach137. Natomiast inny znany przedstawiciel
Por. Hinnebusch W. A., Dominikanie - krótki zarys dziejów, [w:] Dominikanie - Szkice
z dziejów Zakonu. Red. Babraj M., Poznań 1986, s. 183.
132
Por. Grzywa A., Pogranicza psychiatrii. Drogi i bezdroża umysłu, Lublin 2009, s. 21.
133
Por. Grzywa A., Oblicza psychozy..., op. cit., s. 17.
134
Por. Dębiec J., Opętanie..., op. cit., s. 68.
135
Schreiber swoje stanowisko opisał w dziele De examine et purgańone sagarum per
frigidam epistola wydanym w 1583 r. w Magdeburgu. Por. Scholz W. G., Demonologies,
[w:] The Oxford Handbook of Witchcraft in Early Modern Europe and Colonial America,
Red. Leyack Brian P., Oxford 2013, s. 76.
136
Test zimnej wody polegał na skrępowaniu rąk i nóg podejrzanej o czary kobiecie, a następnie
wrzuceniu jej do zimniej wody i oczekiwaniu, czy wypłynie na powierzchnię, czy też nie,
Jeżeli nie wypływała, to znaczyło, że jest niewinna.
137
Swoje poglądy opublikował w dziele: Exegesis Purgationis sive examinis sagarum super
131
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XVI-wiecznej medycyny Richard Napier spośród 148 pacjentów, którzy
skarżyli się na opętanie przez diabła, jedynie osiemnastu uznał za opętanych.
Niemniej sceptycyzm Napiera związany z opętaniami w żaden sposób
nic przeszkadzał mu w uprawianiu astrologii138. Z kolei Keith Thomas
podaje liczne przykłady lekarzy, którzy w XVI i XVII wieku stawiali
rozpoznanie: opętanie, ponieważ nie byli w stanie wykryć żadnych
wskaźników choroby139.
Również lekarze uważani za tych, którzy dokonali fundamentalnego
przełomu w podejściu do czarów, chociażby Luis Vives, Cornelius Agrypa
czy Johann Weyer (którego wielu140, wśród nich Freud, uznawało lub nadal
uznaje za ojca naukowej psychiatrii141, a jego działalność za pierwszą rewolucję
psychiatryczną142), w istocie byli synami swej epoki. Johann Weyer rzeczywiście
całe swoje życie stawał w obronie osób oskarżonych o czary, uważając,
że ich zeznania i opowieści są wynikiem choroby umysłu. Nie odrzucał jednak
możliwości świadomej współpracy ze złem, o to jednak oskarżał magów.
Wierzył on w silne oddziaływanie zła i podawał w swoich dziełach szeroki
i dokładny opis możliwych formuł egzorcyzmów143. O osobach, które uznawał za chore psychicznie, twierdził, że nie wolno ich karać za ich zachowanie,
bo sama choroba jest już dla nich wystarczającą karą. Przypominał, że jedynym trybunałem, który może ich sprawiedliwie sądzić, jest sam Chrystus144.

aquam frigidam proiectarim: In qua Refutata opinione Guilbelmi Adoipbi Scribonit,
de hujus purgattonis et aliarum similium origine, natura, et veritale agitur: Omnibus ad rerum
gubernacula sedentibus maxime nessesaria. Por. Scholz W., Demonologies..., op. cit., s. 77.
138
Por. Lipsedge M., Religion and madness in history, W: Psychiatry and Religion: Context,
Consensus and Controversies, Red. Bhugra D., London: Routledge 1997, s. 27.
139
Por. Tamże, s. 26.
140
Por. Stone M.H., History of Schizophrenia and its Antecedents, [w:] The Textbook of Schizophrenia,
Red. Lieberman J.A., Stroup T.S., Perkins D.O., Washington-London 2006, s. 7.
141
Por. VanderVeldt, Odenwald, Psychiatry and Catholicism..., op. cit., s. 45.
142
Por. Mora G., Early American Historians of Psychiatry: 1910-1966, [w:] Discovering the History
of Psychiatry, Red. Micale M.S., Porter R., New York 1994, s. 63.
143
Por. Vandermceersch P., The victory of psychiatry over demonology: the origin of the nineteenthcentury myth, History of Psychiatry, 2 (1991), nr 8, s. 357.
144
Por. Valente M., Weyer Johan (1515-1588), [w:] Encycopedia of Witchcraft: The Western
Tradition, Red. Golden R.M., Santa Barbara 2006, ss. 1193-1195.
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W Hiszpanii, w kontekście procesów inkwizycyjnych na przełomie XVI
i XVII wieku, toczyła się dyskusja pomiędzy lekarzami na temat natury zaburzeń psychicznych. Ich rozważania obejmowały teorie Platona i Arystotelesa,
teorie humoralne, a także przyczyny naturalne i nadnaturalne (wśród nich
bardzo poważnie traktowano przyczyny demonologiczne). Znaczącą rolę
w ocenie stanu pacjenta oraz w odkryciu źródła choroby odgrywały obserwacje pod kątem afektu, zaburzeń odżywiania oraz innej choroby145. Lekarze ci,
np.: Andrés Laguna, opisują, że inkwizytorzy czasami głęboko wierzyli
w realność kontaktów oskarżonych z demonem, dlatego wydawali bardzo
surowe kary. Jednak, jeżeli okazywało się, że osoba może być szalona i można
to udowodnić, to proces zawieszano lub przerywano. Wyjątkiem były sytuacje, kiedy działania oskarżonego wyraźnie godziły w porządek społeczny
lub polityczny146.

* * *

Ta garść refleksji natury historycznej, zawarta w niniejszym rozdziale,
pozwala nam w szerszym kontekście zobaczyć zarówno społeczne jak
i religijne środowisko oraz uwarunkowania, z których wyrasta wielowiekowy
wysiłek człowieka, by służyć pomocą ludziom chorym i cierpiącym
chorym psychicznie. Ukazuje też jak choroba psychiczna wrastała i wciąż
wrasta w tkankę środowiska i w glebę społeczno-religijnych doświadczeń
i relacji człowieka każdej epoki. Myślę, że daje nam też w jakiejś mierze
odpowiedź, dlaczego w centrum kobierzyńskiego kompleksu, w najwyższym
jego punkcie zbudowano kaplicę szpitalną. Czy była ona potrzebna tylko
dla zamieszkującego szpitalny kompleks personelu, z których znaczą część
stanowiły siostry zakonne? Z pewnością nie. Jestem przekonany, że kaplicę
szpitalną ufundowano ponad sto lat temu (jako pierwszy obiekt szpitalnego
kompleksu pawilonów) przede wszystkim ze względu na ludzi cierpiących
i chorych psychicznie.
Por. Carrera E., Madness and Melancholy in Sixteenth - and Seventeenth-Century Spain:
New Evidence, New Approaches, Biulletin of Spanish Studies, 87 (2010), nr 8, s. 10.
146
Opisywany jest przykład Pedro Ysábala, który ogłosił siebie królem i dążył do zdetronizowania
króla Filipa IV oraz jednego z jego towarzyszy, który uważał się za papieża i chciał zdetronizować
papieża Innocentego X. Chociaż proces Pedro Ysábala nie skończył się dla niego karą śmierci,
to całe swoje życie spędził w więzieniu, gdzie zmarł w 1662 roku. Por. Tropè H., Inqudsición
y locura en la Espańa de los siglos XVI y XVII, Bulletin of Spanish Studies, 87 (2010), nr 8, ss. 75-78.
145
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Szpital psychiatryczny w Kobierzynie
- historia miejsca
2. 1. Historia wsi Kobierzyn
Najstarsze informacje na temat istnienia wsi Kobierzyn zachowały się od 1350 roku, a poszczególne źródła pozwalają na datację wsi
w trzynastym wieku1. Ciekawe informacje można odnaleźć poszukując
etymologii nazwy tej podkrakowskiej wsi. Franciszek Piekosiński2 łączy
ją z imieniem Kobiera. W języku staropolskim kobier, kobierz oznaczał
rodzaj tkaniny ozdobnej lub dywanu. Co więcej w najstarszych dokumentach związanych z tym miejscem można odnaleźć różne zapisy samej
nazwy wsi: Coberzin, Coberzino, Kobirzin, Kobirzyn, Coberzyn, Cobyerzino, Cobyrzin, Cobyerzin, Kobyerzin, Coberzyno, Kobierzin, Kobyeszrin,
Kobyerzyn, Kobierzyno, Koberin. Granice wsi3 wyznaczone zostały przez
kopce graniczne, fosy, znaki lub kamienie. Pierwotnie wieś lokowano
na prawie polskim. Poźniej jednak przez króla Kazimierza Jagiellończyka
została przeniesiona na prawo średzkie w 1450 roku. Sama wieś, była
własnością rycerzy – szlachty, który mieszkali w dworach z folwarkiem.
Wieś Kobierzyn była terenem bardzo zielonym, istniały tam siedliska,
łąki (w źródłach można odnaleźć dwa z nich: Ogrodzienica i Przymiarek),
były też zagrody i niwy, ponadto gaje, lasy i role. W pierwszej połowie
Por. Dąbrowska E., Osadnictwo wczesno-średniowieczne na terenie powiatu krakowskiego,
Zeszyty Naukowe UJ, Prace Archeologiczne, Kraków 1962, zeszyt IV, ss. 26-27.
2
Por. Piekosiński F., Rycerstwo polskie wieków Średnich. Rycerstwo małopolskie w dobie piastowskiej
1200-1366, Kraków 1904, s. XXV; Piekosiński F., O ludności wieśniaczej w dobie piastowskiej.
Sprawozdania z czynności i posiedzeń r. 1896 Akademia Umiejętności Kraków, s. 7.
3
Por. Archiwum Narodowe Kraków, o. V, K. Krak op. 60, s. 1: zarys granic- mapa z 1845 r.
1

71

Część 1: Obecność osób chorych psychicznie w Kościele. Aspekty teoretyczne
XIX stulecia były też cztery stawy na Łączkach4, pozostałość po wielkim
jeziorze zalewającym niegdyś rozległą dolinę kobierzyńską otoczoną
pokładami wapiennymi. Zostały one porośnięte przez las.
W roku 1985 Pracownia Konserwacji Zabytków oddział Kraków na
zlecenie Wydziału Ochrony Zabytków Urzędu Miasta w Krakowie podjęła
prace historyczno–konserwatorskie w Kobierzynie. W czasie ich trwania
udokumentowano i zaproponowano sześć faz rozwoju przestrzennego wsi:
–– od XIII wieku do przeniesienia wsi z prawa polskiego na średzkie
w 1450 roku;
–– od 1450 roku do końca XVI wieku, jest to czas rozwoju folwarku;
–– od XVII wieku do połowy XIX, kiedy to nastąpił rozwój zabudowy wiejskiej w kierunku Zalesia oraz rozwój zespołu dworskiego;
–– od połowy XIX wieku do jego końca, kiedy na terenie wsi budowano koszary kawaleryjskie;
–– do początku XX wieku, dokładnie od 1912 do 1945 roku, kiedy
na terenie wsi trwała budowa Zakładu dla Psychicznie i Nerwowo
Chorych aż do końca wojny;
–– od roku 1945 do lat 80-tych ubiegłego wieku – czas dewastacji
i likwidacji zespołu dworskiego.
Badania te - jak twierdzi historyk tego miejsca pani Urszula Kryszałowicz - nie uwzględniły istotnych dla mieszkańców austriackich ograniczeń
budowlanych (wieś leżała w obszarze fortecznym). Nie wzmiankowano także
o parcelacji ziem dworskich, istnieniu trzech folwarków, o bumie budowlanym
z lat trzydziestych XX w., o powojennych ograniczeniach budowlanych na tym
terenie oraz o wyludnianiu się Kobierzyna w latach 70. Co więcej, pominięto
całkowicie sprawę włączenia wsi Kobierzyn do Krakowa w 1941 roku.
Po III rozbiorze Polski najmniejszą jednostką administracyjną
w zaborze austriackim było dominium (zwierzchność gruntowa). Wieś
Kobierzyn obejmowało wówczas Dominium Kobierzyn (państwo Kobierzyn).
Dokumenty oficjalne wystawiało Dominium, ale dodawano pieczęć wsi
i podpisy (najczęściej były to krzyżyki) osób z Gromady. Gromada Kobierzyn
to samorząd wiejski. Warto dodać, że Dominium Kobierzyn opowiadało
się za przyłączeniem wsi do parafii św. Józefa w Podgórzu, czego dowody
znajdujemy w archiwum tejże parafii5.
4
5
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Por. Archiwum Narodowe w Krakowie o. l, TSchn 746, s. 531.
Por. Archiwum Parafii św. Józefa w Podgórzu, Kronika I, s. 152.
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Odciski pieczęci urzędowych Kobierzyna pochodzące z lat 1854, 1901 i 1924 oraz pieczęci dominialnej („państwa
kobierzyńskiego”) z 1854 roku (Archiwum Narodowe w Krakowie, sygn. 29/279/1996, s. 162; sygn. Kr 7950, nlb.;
sygn. PUZKr 44, s. 24; sygn. 29/279/1996, s. 162).

(1854)

(1901)
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Szacując wielkość wsi po I wojnie światowej w gminie było 100 małorolnych gospodarzy i 59 bezrolnych. Opisujący Gminę Kobierzyn w roku 19286
ówczesny naczelnik gminy Andrzej Basista zwrócił uwagę na rozdrobnienie
gruntów. Gospodarze posiadali małe działki, a majątkiem zakładowym gminy
było pastwisko. W gminie Kobierzyn nie było wspólnot, a młodzież skupiała
się w ludowej organizacji Związku Młodzieży Wiejskiej Wici. We wsi działała
Kasa Stefczyka Spółdzielnia z nieograniczoną odpowiedzialnością nr 447,
a nadzorowana przez Państwowy Bank Rolny. Została ona jednak zlikwidowana w 1927 roku po wykryciu nadużyć.
Gmina, odpowiadając na potrzeby mieszkańców, przeznaczyła dla
powstającej we wsi parafii 6 mórg ziemi, czyli ponad 3 hektary, a potem dodatkowo dodano 5 morgów. Budowę plebanii i organistówki
sfinansowano z gminnych oszczędności i z datków (ofiar) mieszkańców.
Drogi
Znana dziś mieszkańcom Krakowa (i nie tylko) ulica Kobierzyńska
i ulica Babińskiego to szlak głównej drogi wiejskiej, która przebiegała tędy
bez większych przesunięć od niepamiętnych czasów. Była ona przede
wszystkim ważnym traktem handlowym szczególnie jako tzw. nowa
droga na Śląsk od bramy skawińskiej na Kazimierzu aż do Oświęcimia.
Alternatywną drogą był fragment gościńca łączący Zakrzów ze Skotnikami, jednak był on w dużo gorszym stanie. Urzędnicy królewscy
zazwyczaj wybierali trasę przez Kobierzyn: aby kupcy mogli jeździć lepszą
drogą … przeoraną na 10 łokci. W samej wsi ksiądz proboszcz pobierał
myto (cło) za przejazd trasą: od każdego konia po 3 denary, a od wołu,
krowy, bydła roboczego, wieprza, barana i kozy po 1 denarze. Z części
zarobionych pieniędzy naprawiano drogę, groble i mosty. W roku 1870
droga przez Kobierzyn do Podgórza była w złym stanie i wymagała prac
remontowych. Korzystające z niej gminy i obszary dworskie zobowiązały
się do wykonania potrzebnych napraw. Składano też dobrowolne ofiary
na ten cel. I tak, dwór kobierzyński okazał się najhojniejszy ofiarowując
500 złotych reńskich i nieodpłatnie grunty dworskie. Skawina ofiarowała
na ten cel 200 złotych reńskich, a pozostali mniejsze sumy8. Kolejny
Por. Archiwum Narodowe w Krakowie o. II, PUZKr 50, pismo z 24.01.1928.
Por. Archiwum Narodowe w Krakowie o. Spytkowice, Państwowy Bank Rolny 29/620/1973.
8
Por. Archiwum Narodowe Kraków o. l, TSchn 746, s. 565.
6
7
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Z tak zwanej metryki józefińskiej – galicyjskiego katastru gruntowego wpis z 1787 roku z potwierdzeniami prawidłowości delimitacji granic gromadzkich między Kobierzynem a Skotnikami, dokonanej w ramach sporządzanego
katastru gruntowego (CPAHU we Lwowie, sygn. fond 19, opis 8, sprawa 55)
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kapitalny remont tej drogi zakończył się 1 września 1961 roku i uroczystość oddania nowej, asfaltowej już drogi połączono z rozpoczęciem
roku szkolonego. Uruchomiono także komunikację miejską9.
Dodatkowo przez Kobierzyn przechodziła od 1918 do lat 80-tych
kolej wąskotorowa, która dostarczała do fabryki sody Solvay kamień
z Zakrzówka. Tory kolei państwowej prowadziły też do Zakładu dla
Psychicznie i Nerwowo Chorych w Kobierzynie. Bocznica na terenie
Zakładu łączyła się z linią Kraków – Oświęcim i jeszcze długo po wojnie
dostarczano w ten sposób do szpitala węgiel i wszelkie potrzebne towary.
Uprzemysłowienie
Lata dwudzieste XX wieku to czas znaczącego wzrostu liczby mieszkańców Kobierzyna o około 1300 osób. Związany on był z napływem ludności
w poszukiwaniu pracy. W samym Kobierzynie po I wojnie światowej można
było zdobyć intratną pracę w Zakładzie (szpitalu) albo w koszarach ułańskich
(koszarach wojskowych). Do rozrastającego się Zakładu napływała ludność
z okolicznych wsi, ale także dawni pracownicy Zakładu w Kulparkowie.
Więcej miejsc pracy oferowano w sąsiednich miejscowościach, w Skawinie
i w samym Krakowie. Pracy szukano przede wszystkim w Borku Fałęckim,
w Fabryce sody Bernarda Libana, wydzierżawionej w 1909 roku przez międzynarodowy koncern Solvay, a także w Hucie Żelaza Juliusza Epsteina,
w Fabryce Mydła i Świec, w cegielni bądź we młynie. W Łagiewnikach
działały: Fabryka Mebli, Fabryka Armatur, Cegielnia i młyny. W pobliskim
Ludwinowie można było pracować w Garbarni, w Fabryce Obuwia Marko,
w młynie oraz w Ludwinowskiej Fabryce Cegieł. Ponadto pracę można
było dostać w Skotnickiej Fabryce Gipsu albo też w Kamieniołomie
na Zakrzówku. Warto dodać, że zamożniejsi gospodarze kobierzyńscy
przeszli na uprawę roślin sprzedawanych na potrzeby Zakładu i ułanów
z miejscowych koszar. Wiadomo o istnieniu w samym Kobierzynie cegielni10 jeszcze na początku XX wieku. Do procesu industrializacji wsi Kobierzyn
znacząco przyczyniły się osoby pochodzenia żydowskiego. W 1909 roku właPor. Archiwum Szkoły Podstawowej nr 53 w Krakowie, Kronika Szkolna Publicznej, Szkoły
Powszechnej w Kobierzynie (kronika jest prowadzona od 1946 roku a została założona
przez Jana Koczanowskiego, kierownik szkoły), s. 87.
10
Archiwum Narodowe w Krakowie o. II, OUZ 215, z protokołu Gminnej Komisji Ziemskiej
z 21.11.1920.
9
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ściciel wsi Joachim Ladesdorfer planował rozbudowę wsi o młyn do gipsu11.
Natomiast jeszcze w 1930 roku pertraktowano w kwestii dokonania odkrywki
dla kopalni gipsu na parceli Katarzyny Basista.
Wraz ze wzrostem ludności w okresie międzywojennym w Kobierzynie
miał miejsce wielki ruch budowlany. Jak wynika z danych spisowych, powstało wtedy 75 nowych domów i to pomimo okresu kryzysu gospodarczego.
W Kobierzynie stawiano wtedy domy murowane. Do dziś zachowały się typowe
wówczas rozwiązania architektoniczne: domy 2 rodzinne (bez sanitariatów),
w których z sieni wchodziło się do kuchni, a przez kuchnie do pokojów.
Na podstawie spisu sołtysa12 z lat trzydziestych XX w., w Kobierzynie
było ponad 240 domów, w tym 134 murowane (także szkoła i kaplica).
We wsi mieszkało też kilka rodzin żydowskich. Wśród głów rodzin
przeważali robotnicy (co najmniej 45 osób), rolnicy, rzemieślnicy: murarze, szewcy, stolarze, cieśle, koszykarze, kowale, rzeźnicy, pielęgniarze.
Był też górnik, szwaczka, palacz, restaurator, handlujący bydłem, 4 kupcy, kilku funkcjonariuszy państwowych, 2 inżynierów, funkcjonariusze
PKP, tramwajów. Jednakże sporo osób pozostawało bez zajęcia.
Naturalną konsekwencją uprzemysłowienia i szybkiego wzrostu liczby
mieszkańców stało się umiastowienie, czyli przyłączenie wsi do Krakowa
w 1941 roku w ramach tzw. rozszerzenia w okresie okupacji hitlerowskiej.
Uroczyste przyjęcie nowych dzielnic (Kobierzyn – nr XXVI) do miasta
Krakowa świętowano w budynku Rady Miejskiej 13 czerwca 1941 roku
w obecności Szefa Rządu Generalnej Gubernii – Josefa Bühlera i szefa
Dystryktu Krakowskiego – Otto Wӓchtera. Polskie władze po wyzwoleniu
zaakceptowały to rozszerzenie.
Kobierzyn jest od 1941 r. dzielnicą miasta Krakowa, a nie gminą! – napominało Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w liście do Państwowego Banku
Rolnego z 11 lipca 1950 roku13.

Por. Archiwum Narodowe w Krakowie o. Spytkowice, Prokuratoria Generalna RP o. Kraków,
tzw. rewersy demolacyjne, gmina Kobierzyn 29/ 312/13495, 202-13/1.
12
Archiwum prywatne rodziny Zarasków, księga bez tytułu i bez określenia cezur. Z danych osobowych
można wnosić, że powstawała między 1932 a 1936 r., nie jest pewne czy zawiera ona komplet
danych.
13
Por. Archiwum Narodowe Kraków, o. Spytkowice 29/ 620/ 1973.
11
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Życie społeczno – polityczne w Kobierzynie po II wojnie światowej
Od 1946 roku w Kobierzynie działały partie polityczne: Polska Partia
Robotnicza i Polska Partia Socjalistyczna, a także Organizacja Młodzieży
Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, która wykonała i otwarła boisko
sportowe. Na terenie Szpitala istniał od 1949 roku Związek Młodzieży
Polskiej z własnym chórem. W Szpitalu dziećmi personelu i małymi
pacjentami opiekowało się Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. W Domu Kultury (w budynku teatru) w Szpitalu prowadzono od 1952 roku Ogniska
Niedzielne – zajęcia dla dzieci. Wśród rolników w Kobierzynie popularna
była Samopomoc Chłopska14.
Społeczność Kobierzyna nie mogła się obejść bez zespołu muzycznego. Do wszelkich uroczystości rodzinnych, sąsiedzkich, kościelnych,
grywała miejscowa kapela o niestałym składzie. Najczęściej grali: Antoni
Basista na akordeonie guzikowym, Józef Basista wolał akordeon klawiszowy i pianino, Franciszek Wilk grał na klarnecie i saksofonie, Józef
Gawlik na trąbce, Wilhelm Hobrzyk na perkusji. W rodzinie Basistów
zachowały się ogromne zbiory nut popularnych utworów, spisywanych
ręcznie, a także druków muzycznych. Okresowo zespół ten nosił nazwę
- imię jednej z muz - „Terpsychora”.
Zwykle uroczystości rozpoczynała długa oracja z życzeniami. Mistrzem
w układaniu pisanych wierszem przemówień, życzeń, pouczeń był Piotr
Florkiewicz. Z kolei z krótkiego, aczkolwiek pięknego przemawiania
słynęła pani Leokadia Wyspiańska – pracownik Zakładu (szpitala). Wielu znajomych Heleny Woch posiada jej obrazy: pejzaże, obrazy o treści
religijnej.
W samorządzie terytorialnym od 1954 roku działał Jan Koczanowski –
kierownik szkoły. Był on też radnym Dzielnicowej Rady Narodowej 6 kadencji15.
Od 1973 roku w Komitecie Osiedlowym XXIX w Kobierzynie przewodniczącym
był Jan Koczanowski, zastępcą Jacek Datka, sekretarzem Genowefa Rębacz.
Natomiast przewodniczącym Samorządu Osiedlowego od 1976 roku był Jerzy
Folda. Wszystkie te nazwiska dobrze są znane kobierzynianom.

Por. Archiwum Rodziny Klusków i Basistów, pismo z 12.01.1955 Antoniego Basisty do
Miejskiej Rady Narodowej.
15
Por. Kronika Szkolna... op. cit., ss. 56, 61, 81, 98, 111, 122.
14
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Kościół
Wiadomości o pobieraniu świętopietrza i o dochodach prebendarza
kościoła w Kobierzynie są jednocześnie najdawniejszymi wzmiankami o tej
wsi i sięgają 1350 roku. W dokumentach zachowały się nieliczne imiona
prebendarzy z Kobierzyna: ks. Piotra (rok 1386) i ks. Mikołaja syna Jakuba z Charbinowic (rok 1402). W dokumentach jest również zapis o ks.
Wawrzyńcu – kapelanie dworu (rok 1386). Dodatkowo z lat 1411 – 1415
można znaleźć informacje, że w Kobierzynie istniała kaplica św. Elżbiety16
z prebendarzem. Inne dokumenty wzmiankują o kościele w Kobierzynie,
dla którego prawo patronatu i prezenty sprawowali właściciele wsi17.
Według zapisów z 1411 roku biskup krakowski ks. Piotr Wysz zarzucał
prebendarzom, że zaniedbywali obowiązku rezydencji z uszczerbkiem dla
służby Bożej i prebendę przyłączył do ołtarza Wszystkich Świętych w katedrze krakowskiej. Tym samym naruszył też prawo prezenty właścicieli wsi.
Według zwyczajów kościół parafialny dla mieszkańców wsi był tam, gdzie
parafia właściciela danej wsi. Tam też składano dziesięcinę. Od roku 1472 opiekę
duszpasterską dla mieszkańców wsi Kobierzyn sprawowali Paulini18. Okresowo kolęda z Kobierzyna należała się plebanowi na Skałce. Kobierzyn
należał do parafialnego kościoła na Skałce w drugiej połowie XVI wieku19.
Natomiast w latach 1581–1629 mieszkańcy wsi Kobierzyn należeli do
parafii św. Jakuba na Kazimierzu. Opieka duszpasterska parafii św. Jakuba
nad Kobierzynem najprawdopodobniej trwała do chwili, kiedy to w 1783
roku decyzją prymasa Michała Poniatowskiego parafia została zniesiona20.
Por. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. V, s. 204.
Prawo patronatu kościoła to ogół przywilejów i obowiązków przysługujący fundatorom,
prawo prezenty oznacza uprawnienie do wyznaczania kandydatów na wakujące beneficja,
było wyrazem wdzięczności Kościoła za dary uczynione na cele pobożne np. ziemia,
budowa i wyposażenie kościoła. Więcej: Pankiewicz R., Relikt prawa patronatu w Kodeksie
Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Kościół i Prawo, 2(15), 2013, nr 3, s. 41.
18
Do parafii na Skałce należały wówczas m.in. Kobierzyn, Dębniki, Zakrzów, Pychowice
(więcej: Zbudniewek J., Miasto Kazimierz w czasach bł. Stanisława Kazimierczyka [w:]
Łatak K. (red.), Święty Stanisław Kazimierczyk, Kraków 2010, s. 142).
19
Por. Rutkowski H. (red.), Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI w. Część II,
Warszawa 2008, s. 148.
20
Wieś Kobierzyn należała do parafii Ludwinów, a formalnie Kobierzyn był w parafii św.
Jakuba do 1783, zaś rok później dokumenty mieszkańców Kobierzyna są gromadzone
w parafii św. Józefa w Podgórzu (Por. Jewuła Ł., Kargol T., Ślusarek K. (opr.), Słownik
miejscowości i elity wiejskiej zachodniej Małopolski w latach 1772 – 1815, Kraków 2015;
16
17
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Czasowo mieszkańcy Kobierzyna korzystali z kaplicy na Ludwinowie (dzisiaj jest to Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej
w Krakowie, przy ul. Komandosów 18). Dokumentację kościelną dla
mieszkańców Kobierzyna, podobnie jak i dla Ludwinowa, gromadzono
w parafii św. Józefa w Podgórzu. Również formalnie siedzibą parafii
dla Kobierzyna był kościół św. Józefa w Podgórzu (ówczesna diecezja
tarnowska). Odległość od świątyni i plebanii (w linii prostej na mapie
to ponad 5 km) sprawiała, że religijność mieszkańców wsi Kobierzyn
była ograniczona. Aby ułatwiać dostęp do duszpasterstwa parafialnego
mieszkańcom wsi okazjonalnie były w Kobierzynie prowadzone katechezy. Z zachowanych dokumentów wiemy o naukach wygłoszonych
w 1833 i 1835 roku21 oraz systematycznie w latach 60-tych22.
Mieszkańcy wsi Kobierzyn aktywnie włączali się w działania duszpasterskie skierowane na zachowanie trzeźwości. Śluby abstynencji
od alkoholu złożyły 234 osoby23, za równo kobiety jak i mężczyźni, często nawet całe rodziny. Wpisano ogółem 58 gospodarzy, 51 gospodyń,
2 chałupników, 8 komorników, 4 zagrodników, 30 służących, 7 parobków, 7 dziewczyn, 2 lokajów, wiele wdów, córek, synów, wymieniono
także stolarza, karbowego, leśnego, ucznia.
Mieszkańcy nie zapominali również, aby regularnie powierzać Bożej
Opatrzności wszystkie sprawy Gminy Kobierzyn. W tych intencjach
były odprawiane Msze święte wotywne: w 1869 roku dwie Msze święte,
w 1870 roku – trzy, w 1875 roku jedna Msza święta, w 1881 roku również
jedna Msza i 1882 roku – jedna. Intencje były ogólne, najczęściej proszono: o zachowanie od nieszczęść, o Boże błogosławieństwo, o uchronienie
od klęsk, o uchronienie od gradobicia, o urodzaj i oddalenie wszelkich klęsk24.
Do parafialnej wspólnoty Żywego Różańca jako pierwsi ze wsi wstąpili:
Józef Dyras, Franciszka Basista, Katarzyna Zaraska, Agata Piekarczyk,
Jan i Magdalena Zadra, Stanisław i Marian Madej, Wincenty Pyc, Anna
Wolski M., Nie istniejący kościół pod wezwaniem św. Jakuba Starszego na Kazimierzu,
Rocznik Krakowski, t. LXII, 1995, s. 11).
21
Por. Archiwum Parafii św. Józefa, Kronika I, s. 166.
22
Por. Archiwum parafii św. Józefa, Księga ogłoszeń od r. 1864 do 1882.
23
Por. Archiwum Parafii św. Józefa, Książka do zapisywania osób, które w parafii Podgórskiej
ślub trzeźwości uczyniły, wpisy z 20.10.1844.
24
Por. Archiwum Parafii św. Józefa, Księga ogłoszeń od r. 1864-1882.
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Zdebska. W latach 90-tych XIX wieku do wspólnoty wpisali się: Marianna
Piekarczyk, Karolina i Franciszka Czaja, Marianna Zdebska, Anna Hudziak,
Antoni Wiatrak, Wojciech Balak, Krystyna Pieniążek, Barbara Calina.
W latach 1900 – 1922 wspólnota powiększyła się o kolejnych członków:
Regina Popek, Józef Basista, Teresa Michalska, Maria Pławecka, Katarzyna
Torba, Aniela, Józefa i Karolina Dyras, Marianna Wcisło, Otylia Hudziak,
Wojciech i Stefan Zamerlak, Anna Adamczyk25.
Przedstawiciele Gminy Kobierzyn od 1925 roku wielokrotnie zwracali
się do biskupów krakowskich o możliwość sprawowania nabożeństw we
wsi. Po wielu latach starań, dopiero przy poparciu proboszcza kościoła
św. Józefa w Podgórzu ks. Józefa Niemczyńskiego, Kuria Krakowska
zgodziła się na utworzenie parafii dla czterech tysięcy mieszkańców wsi
Kobierzyn, dla wojska przebywającego na terenie wsi oraz dla siedmioklasowej szkoły powszechnej. W 1934 roku ks. Jan Lupa otrzymał urząd
proboszcza, który piastował do 1941. Z pisma Kapituły Metropolitalnej
w Krakowie do Kurii biskupiej z dnia 4 lutego 1935 roku w sprawie
erygowania parafii, czytamy:
Kapituła Katedralna 4.02.1935 r. wyraziła zasadniczo swoją
zgodę na wyłączenie z parafii św. Józefa Gminy Kobierzyn
i utworzenie dla niej osobnej parafii. Gmina ma zabezpieczyć
prawnie donacje beneficjenta i organisty26.

Proboszcz podgórski ks. Józef Niemczyński, wspominał:
(...) powstała parafia na Dębnikach (1921), na uboczu tworzy się parafia w Płaszowie, Kobierzynie i Woli Duchackiej.
W tych trzech miejscowościach już sprawuje się oddzielne
duszpasterstwa, choć oficjalnie nie są tam utworzone
jeszcze parafie27.

Archiwum Parafii św. Józefa, Księga Żywy Różaniec od 1865 r.; por. także: Księga ogłoszeń
od r. 1864- 1882- w Bractwie Różańcowym parafii z Kobierzyna „starszymi” byli w 1868 r.
Józef Dyras i Michał Dyras
26
Archiwum Metropolitalne Kraków, APA 452 Kraków- Kobierzyn I.
27
Archiwum Parafii św. Józefa Podgórze, Kronika II- Pamiętnik ks. Józefa Niemczyńskiego,
ss. 38, 44, 77, 283

25
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W innym miejscu wspominał ks. proboszcz Józef Niemczyński,
że 20 listopada 1936 roku biskup Rospond odbył wizytację kanoniczną
w Borku Fałęckim i w Kobierzynie, gdzie też przy kaplicy miało miejsce
bierzmowanie wielu ludzi i gdzie był też obecny ks. Jan Lupa. Ks. Niemczyński uzupełnia swój pamiętnik wzmianką, że 1 stycznia 1945 roku
formalnie została gmina Kobierzyn oddzielona od parafii podgórskiej
jako parafia duszpasterska. Należy uściślić, że ksiądz proboszcz Niemczyński zgodził się na utworzenie z dniem 1 stycznia 1945 roku wikariatu
w Kobierzynie28, natomiast w Archiwum Kurii zachował się spisany
dokument nr 6053/44 dotyczący powołania w Kobierzynie wikariatu
z dniem 1 stycznia 1945 roku. Wikariuszem kooperatorem został
ks. Kazimierz Lagosz, który 30 grudnia 1944 odebrał od proboszcza
Niemczyńskiego księgi metrykalne dotyczące Kobierzyna, ruchomości
i nieruchomości kościoła w Kobierzynie. Pieczęcią wikariatu posługiwał
się ks. Jan Lupa jako administrator parafii w latach 1946 – 1952, dopiero
pieczęć okrągła z napisem: Urząd Parafialny w Kobierzynie, Kraków
X, używana była od listopada 1953 roku. W sprawozdaniu z wizytacji
kanonicznej parafii Kobierzyn połączonej z bierzmowaniem 228 osób
w 1955 można przeczytać informację:
Parafia Kobierzyn istnieje dopiero od 1945 r., w tym
bowiem czasie została erygowana jako samoistna placówka, ale nabożeństwa odprawiano w tutejszym kościele
od 1936 roku29.

Kościołem parafialnym dla Kobierzyna stała się Kaplica zbudowana
dla koszar wojskowych, w latach 1909-11 wg projektu architekta Władysława Klimczaka. Jej architektura była zbliżona do obiektów budowanego wówczas Zakładu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych. Bardzo
popularny Władysław Klimczak był jednym z projektantów Szpitala
w Kobierzynie. Trzeba jednak zauważyć, że w czasie I wojny światowej
w Kobierzynie istniały cztery kaplice: na Zalesiu, kaplica szpitalna, kaplica
na cmentarzu Szpitalnym i wojskowa (usytuowana z dala od koszar).
Przy budowie tej ostatniej pomagało wojsko. Kaplica jednak długo
28
29

Archiwum Metropolitalne Kraków, APA 452, Kraków - Kobierzyn I.
Archiwum Metropolitalne Kraków, Pers A 1189, s. 13- 16, sprawozdanie z 28 IX 1955 roku
ks. bp Franciszka Joba.
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pozostawała w stanie surowym. Dlatego też w pamiątce z jubileuszu
ćwierćwiecza parafii użyto słów: kościół zbudowany w latach 1909 – 1911,
wykończony w latach 1934 – 1939.
We wsi Kobierzyn szerzył się kult Maryi Królowej Polski. W pismach
ks. proboszcza Jana Lupy możemy przeczytać:
od mojego przybycia do Kobierzyna w 1934 roku, gdzie
kościół miał tytuł Królowej Korony Polskiej przy malowaniu
kościoła w 1939-40 dałem namalować koło wielkiego
ołtarza napis: Królowo Korony Polskiej módl się za nami.
Jednak ks. Kazimierz Lagosz, który po moim uwięzieniu
na Montelupich [Więzienie Policyjne Kraków podlegające
Gestapo – przyp. red.] był w moim duszpasterstwie następcą, przemalował ten napis na Królowo Różańca Świętego.
Powstała Róża Matek30 do rozwijania nabożeństwa do
Matki Bożej Królowej Polski. Takie nabożeństwo szerzyłem
w czasie dziesięcioletniej nowenny przed tysiącleciem
chrztu Polski. Dostałem pozwolenie na Msze święte
w soboty o Najmilszej Królowej Polskiej (pozwolenie
prolongowano w 1968 r. na kolejne 6 lat). Modliliśmy się
w kościele o rozszerzenie się nabożeństwa do Królowej
Polski w parafii Kobierzyn i w Polsce31.

Pierwsze parafialne misje święte głosili bardzo popularni sercanie z Płaszowa: ks. Franciszek Nagy i ks. Jan Góra. Wygłoszono łącznie czterdzieści
nauk w dniach od 12 do 20 kwietnia 1958 roku32. W sprawozdaniu księdza
proboszcza do kurii po zakończeniu misji można przeczytać, że: tylko dziesięciu „błędnowierców” i sekciarzy oraz kilku zobojętniałych nie wzięło udziału
w misjach. Udzielono około 1500 komunii świętych (warto zaznaczyć,
że parafia liczyła wówczas około dwóch tysięcy wiernych). Również
poświęcono z tej okazji Krzyż Misyjny na pamiątkę tego wydarzenia.
Archiwum Metropolitalne Kraków, APA 452 II- sprawozdanie z 20. 07. 1938 r. wiadomość
o działaniu w 1938 r.: 12 Róż Matek, 5 Róż Mężów, 5 Róż Panien, 2 Róż Młodzieży,
6 Róż Dzieci oraz Apostolstwa Modlitwy - 156 osób.
31
Archiwum Metropolitalne Kraków, Pers A 1189, s. 102, 103. Data aresztowania przez
Niemców ks. Kazimierza Lagosza to zapewne 30. 11. 1941 r., wtedy też wikariusze parafii
św. Józefa w Podgórzu zostali zobowiązani przez Kurię do regularnej posługi duszpasterskiej
w Kobierzynie, a 16.01.1942 r. ks. Henryk Kulikowski objął administrację kościoła
w Kobierzynie, ale jeszcze tego samego roku, zmienił go ks. Kazimierz Lagosz.
32
Archiwum Metropolitalne Kraków, APA 452 I i APA 452 II.
30
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Kobierzyńska parafia zapewniała też konieczną opiekę duszpasterską
w Szpitalu Psychiatrycznym im dr. Józefa Babińskiego (w dawnym
Zakładzie) w latach likwidacji tamtejszej kapelanii33.
Parafia kobierzyńska była wielokrotnie dzielona: jej część w 1989
roku weszła w skład parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Krakowie - Ruczaju, w 1998 r. wydzielono Ośrodek duszpasterski, a później
Rektorat pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Szpitalu Specjalistycznym
im dr J. Babińskiego w Krakowie, następnie w 2002 roku odłączono
parafię pw. Św. Rafała Kalinowskiego Kliny- Zacisze, a w 2011 roku
powstał Rektorat pw. Św. Jana Pawła II – obecnie Parafia przy Kampusie
Uniwersyteckim.
O dawnej pobożności mieszkańców Kobierzyna świadczą liczne krzyże, figurki i kapliczki34. Artyzmem wyróżniają się figury św. Jana Nepomucena (u zbiegu ulic Babińskiego i Piltza, praktycznie naprzeciw wjazdu
do Szpitala), wzmiankowana w Ankiecie z 1841 r. (wizytacja biskupia)
i figura Matki Boskiej z poł. XIX w. – fundacja dziedzica wsi (róg
ulic Skośnej i ul. Kobierzyńskiej). O żywym kulcie maryjnym we wsi
świadczyła też ufundowana przez Michała i Katarzynę Deras w 1860 roku
Od 9. 03. 1918 r. pełniącym obowiązki kapelana Zakładu i mianowanym na to stanowisko
przez Wydział Krajowy (rząd Galicji) był ks. Andrzej Kasprzykiewicz. 7. 09. 1920 r.
o mianowanie go „kapelanem tymczasowym” zabiegał ks. emeryt Adam Kurkiewicz.
14. 12. 1922 r. kapelanowi Zakładu ks. Ignacemu Żyła proponowano dodatkowo nauczanie
religii w szkole kobierzyńskiej. Przeszedł on na emeryturę 16. 05. 1935. Zastąpił go
od 19. 07. 1935 na stanowisku kapelana Zakładu ks. Jan Marszał - usunięty przez Niemców
22. 06. 1942 r. Po wojnie duszpasterstwo w kapelanii szpitalnej rozpoczęto w 1945 r., ale już
14. 03. 1945 r. ks. Stanisław Marszał zrezygnował z tej funkcji. 14. 05. 1945 r. zamianowano
kapelanem ks. Wincentego Wojakowskiego, zaś 1.03. 1947 r. na funkcję kapelana powołany
został ks. gen. Piotr Niezgoda (emeryt) - odwołany przez Ministra Zdrowia 24. 10. 1949 r.
zrezygnował z kapelanii i dostał pisemne zwolnienie. Jednak 20. 01. 1951 r. dostał od dyrektora
umowę zlecenie na pełnienie posługi religijnej kapelana. Dyrektor szpitala w piśmie
z 11. 09. 1952 r. nie przyjął bowiem rezygnacji kapelana ks. płk. Władysława Antosza.
Potem tytuł kapelana miał tylko ks. Stanisław Szeremeta (od 31.01, w innych dokumentach
od 10. 03. 1953 - 1956). W Kurii proszono 16. 08. 1967 r., aby kapelanem szpitalnym był
ks. Bolesław Kołacz. Ostatecznie odnowienie kapelanii szpitalnej nastąpiło w 1998 roku.
Kapelanem do 2002 r. był ks. Jerzy Siatkowski, po nim rok kapelanem był ks. dr. Stanisław
Basista, w latach 2003-2006 ks. Jacek Strzeleck po nim w latach 2006-2008 ks. Ruben
Juarez (z Argentyny i pomocnik ks. Sibi George z Indii), od 2008 r. rektorem i kapelanem
szpitala jest ks. dr Jan Klimek.
34
Por. Gawędy o kamieniu. Kapliczki, Przegląd Geologiczny, zeszyt 60, nr 7, rok 2012.
33
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figurka Matki Boskiej, której towarzyszy 8 świętych (róg ul. Babińskiego
i Czerwone Maki). Największa, murowana kapliczka znajduje się na Zalesiu przy ul. Kobierzyńska 122 (os. Zaborze/Sąsiedzka). Jej fundatorami byli
Marianna i Stanisław Gorel. Zwraca uwagę nie tylko jej barokowy kształt,
ale także stojąca na ołtarzu piękna figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem
i z sierpem księżycowym u stóp. Posadzka kaplicy, w której sprawowano
Msze św. w Święto Nawiedzenia NMP (1879, 1880), znajduje się znacznie
poniżej powierzchni jezdni biegnącej o krok od niszczejącego obiektu35.
W Gminnej Ewidencji Zabytków określona została jako kapliczka domkowa
pw. Matki Bożej, zbudowana przez miejscowego muratora w 1878 roku.

35
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Z kroniki rodzinnej Gorelów spisanej przez Helenę Woch możemy się dowiedzieć, że przy
tej kapliczce cała wieś święciła pokarmy na Wielkanoc oraz odbywały się majówki i inne
nabożeństwa w czasach przynależności Kobierzyna do parafii św. Józefa w Podgórzu. Tabliczkę
z nazwiskiem fundatorów, zdjętą z kapliczki, przekazano ks. prob. Piotrowi Kałamackiemu
do parafii kobierzyńskiej. Przez pewien czas kapliczką opiekowała się rodzina Gromków z Zalesia.
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2. 2. O budowie nowego zakładu dla obłąkanych i idiotów
Zasadniczy przełom w sytuacji społecznej osób chorych psychicznie,
a w konsekwencji i w metodach ich leczenia miał miejsce we Francji. Zmiany dokonały się pod wpływem idei oświeceniowych i Wielkiej Rewolucji
Francuskiej. Chorzy psychicznie przestali być traktowane jak nieszczęśnicy
niebezpieczni dla społeczeństwa i dlatego izolowani. Zaczęto postrzegać ich
jako ludzi chorych, którym tak samo jak innym chorym trzeba próbować
pomóc poprzez odpowiednią terapię. Pionierami tych tendencji we Francji
byli lekarze: Tomasz Daquin (1733–1815) i Filip Pinel (1745–1826)1.
Uważali oni, że w szpitalu dla obłąkanych (chorych psychicznie) należy
postępować według zasad ówczesnego przyrodoznawstwa, dostosować
metody leczenia do różnych odmian zaburzeń psychicznych, a wreszcie
stosować we wszystkich wypadkach leczenie moralne2 (psychoterapię).
Stawiali sobie pytanie: jak zmienić domy wariatów w instytucje lecznicze?
Według nich należało zastosować dyscyplinę, spokój, rozmowę i leki. Nowatorska była też i ich koncepcja, że samo przebywanie w szpitalu może mieć
już funkcję terapeutyczną dla chorych psychicznie. Miejsca odosobnienia
zmieniły się w szpitale dla chorych psychicznie3.
Za ojców współczesnej psychiatrii uważa się: Philllipe’a Pinel’a (Francja), William’a Tuke’a
(Anglia) – założyciela nowoczesnej instytucji dla chorych umysłowo Retreat i działającego
we Florencji Vincenzo Chiarugi’ego (Włochy).
2
Philippe Pinel wprowadził pojęcie le traitment moral, co tłumaczy się wlaśnie jako terapię
moralną. Znaczenie tego sformułowania odnosi się raczej do leczenia umysłowego czy
też psychologicznego, polegającego na celowym wykorzystywaniu relacji lekarz – pacjent
i bezpośrednim wpływie na psychikę pacjenta. W podejściu tym, obejmującym rozmowę
z pacjentem, klasyczni historycy psychiatrii dopatrywali się kroku naprzód w stosunku
do wcześniejszych, brutalnych metod leczenia obłąkanych. Widzieli w nim prototyp
psychoterapii. Przeciwna interpretacja wskazywała jednak, iż był to w istocie krok do tyłu,
który utorował drogę „moralnemu zarządzaniu” chorymi umysłowo i zahamował rozwój
terapii somatycznej, gdzie poprzez zmiany organiczne dochodzi się do przywrócenia zdrowia
psychicznego pacjenta. Według Pinela to jednak właśnie terapia moralna miała decydować
o różnicy między nowoczesnymi zakładami psychiatrycznymi a zwykłymi przytułkami
dla obłąkanych, które najczęściej prowadzone były przez instytucje kościelne (zakony).
3
W Paryżu po rewolucji francuskiej (1793) Jakobini powierzyli Philippe’owi Pinelowi kontrolę
nad głównymi szpitalami dla obłąkanych (hôpitaux généraux): Bicêtre – dla mężczyzn
i Sâlpetrière – dla kobiet. Philippe Pinel rozkuł z kajdan obłąkanych w Bicêtre, a dwa lata
później w Sâlpetrière. Jego symboliczny gest stanowi osobliwy mit założycielski psychiatrii.
1
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Projekt urządzenia parku i sadu przy krakowskim Zakładzie dla umysłowo i nerwowo chorych w Kobierzynie.
Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Można założyć symbolicznie, że w Polsce podobnie jak w Europie,
obłąkany, szaleniec stał się człowiekiem chorym również w 1793 roku,
kiedy to brat Ludwik Perzyna4 wydał drukiem pierwszą polską klasyfikację chorób umysłowych w swym poradniku medycznym zatytułowanym
4
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Brat Ludwik Perzyna urodził się w 1742 w Krakowie, zmarł w 1812 w Warszawie. Był polskim
lekarzem, zakonnikiem, pisarzem oraz popularyzatorem wiedzy medycznej. Nie zachowały
się żadne dokumenty potwierdzające jego formalne wykształcenie lekarskie, jednak jego
działalność pozwala domniemywać, że nie był jedynie samoukiem. Utrzymywał kontakty
z wrocławskimi lekarzami: Trallesem i Krockerem. Początkowo praktykę lekarską prowadził
na Podolu, Pokuciu, Wołoszczyźnie, Spiszu, następnie przeniósł się do Warszawy i tam
w 1782 r. wstąpił do Zakonu Braci Miłosierdzia św. Jana Bożego (tzw. bonifratrów).
Odbył roczny nowicjat, następnie złożył śluby czasowe (na 3 lata), a w roku 1786 wieczyste.
W latach 1790–1793 pracował jako lekarz w miejscowym szpitalu pod wezwaniem św. Jana
Bożego. W 1793 r. został przeorem klasztoru oraz lekarzem Szpitala św. Ducha w Kaliszu.
Od 1807 r., aż do likwidacji konwentu, był przeorem w Łowiczu.

Rozdział 2: Szpital psychiatryczny w Kobierzynie - historia miejsca
Lekarz dla włościan, czyli rada dla pospólstwa5. Omawia w nim – już jako
choroby – takie typy obłędu jak: smutnodur (melancholia), domarad
(nostalgia), chłopodur (nimfomania) czy maciennictwo (histeria). To jemu
zawdzięczamy większość archaicznych terminów medycznych (starych
słów), oddających różne rodzaje i stopnie cierpienia psychicznego, jak
na przykład: napuszenie (histeria) i trwoga przysercowa (ataki paniki) oraz
smutnodur (melancholia) czy domarad (nostalgia) i posępnica (depresja).
W późniejszym okresie, bo od połowy dziewiętnastego wieku, to słownictwo psychiatryczne będą kształtować głównie autorzy podręczników
psychiatrii: Bartłomiej Frydrych, Romulad Pląskowski czy Alfons Erlicki. Przez cały wiek dziewiętnasty kształtowało się bogate, ale coraz
bardziej hermetyczne słownictwo psychiatryczne, niepozbawione jednak
pewnego wdzięku. Właśnie owo plastyczne, autorskie nazewnictwo
chorób umysłowych stało się przyczyną wielu nieporozumień między
specjalistami. Dlatego też w roku 1880 w Warszawie powołano komisję
do ujednolicenia nomenklatury psychiatrycznej. Jednakże zunifikować
udało się ją dopiero w następnym stuleciu.
Poza językiem działo się jednak wiele ważnych wydarzeń mających
wpływ na życie naszych dalekich obłąkanych krewnych z przełomu
osiemnastego i dziewiętnastego wieku. Trzeba pamiętać, że człowiek
nie tylko werbalizuje pojęciami stany swojej świadomości i wiedzy, ale
i pojęcia, które przyswoił sobie i wykorzystuje, kształtują stany naszej
świadomości i mają wpływ na nasze działania. Człowiek każdej epoki
myśli językiem. Brat Ludwik Perzyna rozpoczął pewien kierunek polskiej
psychiatryzacji, wzmacniany później systematycznie pojawiającymi się
podręcznikami psychiatrii, specjalistycznymi artykułami i monografiami.
Fundowane będą szpitale o funkcji leczniczej przeznaczone wyłącznie
dla terapii osób chorych umysłowo. Początki nowoczesnej psychiatrii
polskiej zbiegają się u nas z utratą niepodległości. Z okresem, kiedy
nasz kraj dotknęła polityczna i gospodarcza tragedia drugiego rozbioru
Polski (1793) i wielki dramat utraty niepodległości.
5

Lekarz dla włościan, czyli rada dla pospólstwa, w chorobach i dolegliwościach naszemu kraiowi
albo właściwych, albo po wiekszey części przyswoionych, każdemu naszego Kraiu Mieszkańcowi
do wiadomości potrzebna przez brata Ludwika Perzynę Zakonu Braci Miłosierdzia
w narodowym języku napisana. Kalisz 1793.
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Lokacja i budowa Szpitala
W roku 2017 społeczność Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa
Babińskiego SPZOZ w Krakowie (od 2019 roku Szpital Kliniczny) świętowała stulecie istnienia kobierzyńskiego kompleksu opieki psychiatrycznej.
Przeżywany jubileusz był okazją do pogłębionej refleksji dotyczącej przemian zarówno w psychiatrii minionego stulecia, jak też zmian dokonanych
w obrębie samego szpitala i jego funkcjonowania. Była to również okazja
do głębszego namysłu nad znaczeniem otwarcia Zakładu dla ówczesnej
społeczności wiejskiej i dzisiejszej społeczności miejskiej.
Istnienie tak dużego szpitala na terenie wsi Kobierzyn6 niosło zarówno
dla jej mieszkańców jak i pracowników Zakładu istotne korzyści gospodarcze
i kulturalne. Szpital zapewniał szybkie awanse społeczne osobom zatrudnianym w tej placówce i konsolidował całe otoczenie we wzajemnej pomocy
w trudnych doświadczeniach II wojny światowej. W chwili otwarcia Szpitala
w 1917 roku we wsi Kobierzyn był dwór, szkoła i koszary kawaleryjskie.
Inwestycja związana z fundacją Zakładu stała się nieodłącznym elementem
życia wsi. Do dziś Kobierzyn (już nie wieś czy gmina, ale jedna z dzielnic
rozbudowującego się miasta) nierozerwalnie łączy się z istniejącym tutaj
Szpitalem i miejscem opieki psychiatrycznej. Kobierzyn kiedyś (jako wieś)
tylko zyskiwał na sąsiedztwie ze Szpitalem psychiatrycznym. Dziś Kobierzyn
jako dzielnica Krakowa zdaje się tylko tracić.
Kiedy prof. Tadeusz Bilikiewicz, historyk medycyny i filozof, wraz
z psychiatrą Janem Gallusem, który od 1 listopada 1952 roku pracował
jako dyrektor Państwowego Zakładu dla Umysłowo i Nerwowo Chorych
w Kobierzynie, opracowywali publikację Psychiatria polska na tle dziejowym7
Szpital w Kobierzynie był jednym z dwudziestu ośmiu zakładów psychiatrycznych w Polsce i jednym z największych, posiadając wówczas 1550 łóżek.
W całej Polsce szacuje się, że było 3400 miejsc dla osób potrzebujących
opieki psychiatrycznej. Założony w 1917 roku jest jednym z najstarszych,
najdłużej pracujących zakładów psychiatrycznych w Polsce. Brak jest źródeł
Kobierzyn jako wieś włączono do Krakowa formalnie w 1941 roku. Szerzej na ten temat:
Dąbrowska E., Osadnictwo wczesno–średniowieczne na terenie powiatu krakowskiego,
Zeszyty Naukowe UJ – Prace Archeologiczne, Kraków 1962, zeszyt IV, s. 26–27. Por. też:
Klimek J., Galus E., Kobierzyn wczoraj i dziś, Kraków 2017, s. 21.
7
Bilikiewicz T., Gallus J., Psychiatria polska na tle dziejowym, Państwowy Zakład Wydawnictw
Lekarskich, Warszawa 1962.
6
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Widok z balonu na kompleks szpitalny. 1917. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Dr Roman Zagórski - drugi dyrektor Szpitala.
Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego
w Krakowie.

Pierwszy dyrektor Jan Mazurkiewicz. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.
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Pierwsze pacjentki Szpitala, oddział 1 B, 1918 rok.
Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Aleja przy oddziałach 7 A i 7 B w 1920 roku. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.
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Pielęgniarka Maria Rogoż 1920–1967. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Pielęgniarz Franciszek Haizer pracujący w latach1920 - 1968.
Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Orkiestra pacjentów. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.
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do okresu 1917–1939, ponieważ zostały one zniszczone w czasie wojny,
kiedy to szpital zlikwidowały władze niemieckie. Zachowało się jedynie
Sprawozdanie Zakładu Psychiatrycznego za rok 1925–1928 sporządzone
przez Juliusza Morawskiego, znajdujące się w Archiwum Miasta Krakowa.
O twórcach szpitala w Kobierzynie Marzena Florkowska na antenie Radia
Kraków rozmawiała Maciejem Bobrem rzecznikiem prasowym szpitala:
Prof. Jan Mazurkiewicz, lekarz-psychiatra, twórca i pierwszy
dyrektor Zakładu w Kobierzynie oraz Władysław Klimczak
– architekt, byli najważniejszymi współtwórcami koncepcji
urbanistycznej obecnego Szpitala psychiatrycznego w Krakowie-Kobierzynie jako miasta-ogrodu (city-garden). Na powierzchni
52 ha powstało 15 pawilonów szpitalnych oraz 40 innych
budynków. Źródłem inspiracji dla kobierzyńskiego rozwiązania
były psychiatryczne szpitale takie jak najbliższy i niewiele wcześniejszy wiedeński Steinhof (dzieło jednego z najwybitniejszych
przedstawicieli tamtejszej secesji – Otto Wagnera) oraz pochodzący niemal z tego samego czasu Szpital Bohnice w czeskiej
Pradze. Jednak koncepcja centralnego ronda i podzielonych
funkcjonalnie części założenia szpitalnego ma swe źródło
w idei miasta-ogrodu brytyjskiego urbanisty Ebenezera Howarda
(1850 -1928), który zresztą odwiedził Kraków w 1912 roku jako
gość VIII. Światowego Kongresu Esperanta8.

Przed wybuchem I wojny światowej Królestwo Galicji i Lodomerii
liczyło około 8 milionów mieszkańców, a brak łóżek psychiatrycznych dawał się dotkliwie we znaki. Dlatego też Wydział Krajowy już w 1905 roku
przedłożył Sejmowi Krajowemu Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim
Księstwem Krakowskim wniosek o konieczności budowy drugiego oprócz
Kulparkowa (pod Lwowem – stolicą Galicji) zakładu psychiatrycznego9.
O wyborze miejsca pod przyszły Zakład w okolicach Krakowa można
przeczytać w wydaniu gazety Słowo Polskie z dnia 1 października 1907 roku,
w sprawozdaniu z 31 posiedzenia III sesji 8 kadencji Sejmu. Czytamy tam,
między innymi, pod tytułem: Zakład dla obłąkanych:
Florkowska M., Audycja: Pod lupą z dnia 22 maja 2017 roku: Miasto – ogród. Szpital
Psychiatryczny w Kobierzynie, dostęp: 7.01.2018 – https://www.radiokrakow.pl/audycje/
pod–lupa/pod–lupa–miasto–ogrod–szpital–psychiatryczny–w–kobierzynie.
9
Por. J. Mazurkiewicz, O opiece nad umysłowo chorymi w Galicji i o nowym Zakładzie Krajowym
w Kobierzynie, Kraków 1912, s. 11.
8
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Dawno odczuwana potrzeba kolejnego zakładu dla
obłąkanych w kraju bliską jest urzeczywistnienia. Wydział
krajowy stosując się do poprzednich uchwał Sejmu przedłożył obecnie wnioski w sprawie budowy takiego zakładu
w Kobierzynie w powiecie Podgórskim. Początkowo proponowana była miejscowość Lusina, wydelegowana jedna
komisya Wydziału i ankieta oświadczyły się ostatecznie
za Kobierzynem. Kosztorys budowy i urządzenia zakładu
Wydział krajowy oblicza na 4,321.000 koron. Jako przyszły
dyrektor współudział przy wykonywaniu planów dr. Jan
Mazurkiewicz kierownik podobnego zakładu w Kochanówce pod Łodzią. Wydział krajowy przedkłada następujący wniosek: 1. Sejm przyjmuje sprawozdanie Wydziału
krajowego do wiadomości i zatwierdza ogólny program
mającego powstać zakładu dla obłąkanych w Kobierzynie oraz kosztorys urządzenia tego zakładu, opiewający
na sumę 4,321.000 koron. 2. Dla uposażenia potrzebnego
na ten cel funduszu, Sejm upoważnia Wydział krajowy
do zaciągnięcia w Banku krajowym pożyczki w obligacjach
komunalnych do maksymalnej wartości 4,321.000 koron.
3. O postępie budowy winien Wydział krajowy składać
Sejmowi corocznie wyczerpujące sprawozdanie. Odesłano
do komisyi sanitarnej10.

W swych założeniach projektowany zakład dla psychicznie chorych miał stać się najnowocześniejszym tego typu ośrodkiem opieki
psychiatrycznej w całej Europie. Bardzo komfortowe dla pacjentów
rozplanowanie pawilonów szpitalnych według koncepcji miasta-ogrodu, połączono z wyróżniającym się innowacyjnym, jak na tamte czasy,
podejściem do samej terapii chorych psychicznie. Budową kompleksu
osobiście kierował Władysław Klimczak11. Pierwszy dyrektor Szpitala Jan
Słowo Polskie, Lwów 1907, wtorek 1 października wydanie popołudniowe N. 456, Rok XII,
s. 7. W przytoczonym fragmencie zachowano styl i pisownię oryginalną.
11
Władysław Klimczak urodził się 19 listopada 1878 w Taniawie (powiat doliński), a zmarł
17 marca 1929 we Lwowie. Był inżynierem architektem, profesorem Politechniki
Lwowskiej. W latach 1908–1914 rozplanował układ urbanistyczny szpitala psychiatrycznego
w Krakowie–Kobierzynie jako miasta–ogrodu. Realizację 15 pawilonów szpitalnych oraz
40 innych budynków na powierzchni 52 ha wykonał wraz z Tadeuszem Zielińskim, Antonim
Budkowskim oraz Zygmuntem Jarlanym. Por. też: Jan Mazurkiewicz. O opiece nad umysłowo
chorymi w Galicji i o nowym zakładzie krajowym w Kobierzynie, Przegląd Lekarski, Rok LI,
nr 51, Kraków 1912, s. 732.
10
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Drzewa przed dyrekcja. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Folwark. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.
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Mazurkiewicz zaprosił do konsultacji medycznych przy projektowaniu
kompleksu lekarzy: Łuszczkiewicza, Müllera, Lipskiego, Kohlbergera.
Ważny wkład w budowę Zakładu mieli profesorowie: Halbana, Piltz
i Nowak, a wśród inżynierów: Józef Sare, Józef Henryk Pakiesa oraz
prof. Stefan Ossowski. Termin rozpoczęcia budowy wyznaczono na
rok 1908. Całkowite finansowanie inwestycji zapewnił kredyt uzyskany
w Banku Krajowym. Wydział Krajowy zakupił 104 morgi gruntu na sumę
197000 koron12. Prace nad ustaleniem ogólnego programu budowy, zakup
gruntu oraz przygotowanie wszelkich projektów i dokumentacji trwały
cztery lata. Była to praca zbiorowa. Wszystkie plany budowy zostały wykonane w biurze budowlanym Wydziału Krajowego pod kierownictwem
inż. Kurczaka, który też w dalszym ciągu nadzorował samą budowę.
Zakupiono 104 morgowy13 teren w Kobierzynie, odległy o przeszło
7 kilometrów na południe od Krakowa. Położony jest on na płaskowzgórzu dochodzącym do 256 metrów wysokości nad poziomem morza
z łagodnym spadkiem ku północy, z widokiem na Kraków, Bielany,
Kopiec Kościuszki. Od strony południowej z rozległą panoramą na Babią
Górę i Beskidy. Na południowym i południowo–zachodnim skłonie
terenu usytułowane zostały pawilony dla chorych. W części wschodniej
postawiono budynki mieszkalne i techniczne. W północno-zachodnim
skraju kompleksu, przy drodze powiatowej na Skawinę, usytuowano folwark
zakładowy (budynki gospodarcze). Ogółem pod budynki zakładowe przeznaczono 44 morgi, na park szpitalny 7 mórg, na grunta orne 50 i na cmentarz
zakładowy 3 morgi. Przy ostatecznym opracowaniu planów wzrosła liczba łóżek
z przewidywanych 500 do 55014. Jednakże wszystkie budynki administracyjne,
gospodarcze, techniczne i wszelkie instalacje zostały wykonywane w takich
rozmiarach, aby wystarczały na obsługę 800-900 szpitalnych łóżek – gdyż takie
były docelowe plany rozwoju kobierzyńskiego Zakładu.

Por. Zakład w Kobierzynie, [w:] Czas 1908 r., Nr 219, Lwów 24 września 1908, wydanie wieczorne.
Morga tzw. nowopolska wynosiła 0,559 ha.
14
Por. Mazurkiewicz J., O opiece nad umysłowo chorymi w Galicji i o nowym Zakładzie Krajowym
w Kobierzynie, Kraków 1912, s. 12.
12
13

99

Część 1: Obecność osób chorych psychicznie w Kościele. Aspekty teoretyczne

Pacjenci i personel Szpitala. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Personel jednego z odziałów. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.
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Warsztat terapi zajęciowej. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Świetlica. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.
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Infrastruktura kompleksu szpitalnego
Na terenie kompleksu szpitalnego miał zamieszkać również personel.
W skład personelu miał wchodzić: dyrektor, prymariusz–prosektor, 6 lekarzy oddziałowych, 6 osób służby pielęgniarskiej wyższej, jeden pielęgniarz
względnie pielęgniarka na 5 chorych i wreszcie personel administracyjny
i gospodarczy, z zarządcą gospodarstwa na czele. Opiekę nad pacjentami
miały też sprawować siostry zakonne. Wschodnia grupa budynków mieszkalnych (osiedle przyszpitalne) składała się z willi dyrektora i 3 domów
dla lekarzy, z 4 kamienic dla urzędników i służby administracyjnej wyższej
oraz z 2 domów o wielu mieszkaniach składających się z pokoju i kuchni,
z sanitariatami na klatkach schodowych przeznaczonych dla niższej służby
pielęgniarskiej z rodzinami. System socjalno-bytowy Szpitala, tak jak
i cała jego struktura medyczno-administracyjna, był schierarchizowany.
W jednym z domów wielomieszkalnych znajdowały się warsztaty
dla pacjentów: krawiecki, szewski, stolarski, lakierniczy, tapicerski, introligatorski. Na piętrze budynku były mieszkania dla służby gospodarczej.
W zespole 5 budynków leżących pomiędzy grupą mieszkalną z jednej
a pawilonami chorych z drugiej strony, wzniesiono teatr (dom zabaw)
z wielką salą przeznaczoną na zajęcia kulturalne i dla rozrywki personelu i chorych, budynek z salą jadalną i salą kursów pielęgniarskich dla
personelu, schronisko dla dzieci (ochronkę) i kasyno dla pracowników
zakładowych. Pralnia, kuchnia i piekarnia mogły obsłużyć 1200 ludzi.
W suterenach kuchennych mieściła się wielka masarnia mogąca zaopatrywać w swe wyroby cały zakład. Na przedłużeniu osi głównej Szpitala
wzniesiono kaplicę zakładową mieszczącą 300 osób (160 miejsc siedzących).
Nowoczesna elektro-ciepłownia dostarczała do wszystkich pawilonów
dla chorych ciepłą wodę użytkową i prąd. Kaplica, teatr (dom zabaw),
wymienione już budynki gospodarcze i pawilony szpitalne ogrzewane
były sprężoną parą wodną, zaś domy mieszkalne zwykłymi piecami
kaflowymi. Chorzy byli rozmieszczeni w 15 pawilonach. Wszystkie
pawilony zorientowano na południe w ten sposób, że sale chorych
są od strony południowej, korytarz i wszelkie pozostałe pomieszczenia
od strony północnej. Drugi budynek administracyjny dzielił główną
grupę pawilonów na 2 części, wschodnią z 5 pawilonami kobiecymi
i zachodnią z 5 męskimi. Na osi tego podziału leżały 3 budynki zwrócone
na północ: drugi budynek administracyjny mieszczący na parterze magazyny centralne i aptekę, na pierwszym piętrze salę konferencyjną, kancelarię
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kierownika laboratoriów i pracownie: histopatologiczną, bakteriologiczną,
doświadczalną, psychologiczną i chemiczną. Pomiędzy tymi budynkami, za
budynkiem apteki, wzniesiono największy pawilon szpitalny - infirmerię
dla somatycznie chorych. W środkowej części infirmerii mieściły się sale
operacyjne, pokoje do badań, urządzenia rentgenowskie, mieszkanie lekarza
na I piętrze, mieszkanie służby pielęgniarskiej niższej. Między budynkiem
aptecznym a infirmerią wybudowano pawilony obserwacyjne mieszczące po
31 łóżek dla chorych nowoprzybyłych i takich, którzy wymagali wyjątkowo
ścisłej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.
Po obu stronach infirmerii na przedłużeniu jej osi podłużnej znajdowały
się pawilony dla chorych niespokojnych (pobudzonych), dla 30 mężczyzn
i dla tyluż kobiet. Były to pawilony parterowe, by nie trzeba było przeprowadzać chorych niespokojnych po schodach. W tych pawilonach znajdowały
się sale sypialne i obok nich mniejsze sale dzienne. W sypialniach obliczono
metraż po 8 m² na osobę, przy 4 metrowej wysokości sali. Sale dzienne
obliczone były dla połowy chorych, po 4 m² na osobę. W każdym z tych
pawilonów były wanny do kąpieli oczyszczających i leczniczych – 1 wanna
na 6 do 10 chorych, poza tym gabinety lekarskie, magazyny bielizny, kuchenki oddziałowe, tzw. brudownik i toalety.
Jedynie na stronie południowej kompleksu wzniesiono 2 pawilony
zbudowane systemem korytarzowym przeznaczone dla chorych wymagających hospitalizacji, w celu wydania orzeczenia sądowo–psychiatrycznego oraz dla chorych skazanych przez sąd na detencję w zakładzie
psychiatrycznym. Skrajny pawilon, nieopodal prosektorium i dezynfektora, wyposażony w korytarze i śluzy sanitarne, zbudowano dla chorych
zakaźnie. Zakład posiadał także budynek prosektorium z salą sekcyjną,
przechowalnię zwłok, z muzeum anatomopatologicznym oraz na piętrze
z mieszkaniem dla pracownika prosektorium.
Folwark położony w północno-zachodniej części, przy drodze do Skawiny,
składał się z mieszkania ekonoma, wozowni, obory, chlewni, stodoły, kurnika
na kilkaset kur w kształcie chińskiej pagody i rzeźni. Folwark zaopatrywany był
w wodę z wodociągów krakowskich i posiadał oświetlenie elektryczne. Główny
południowy kompleks terenu został otoczony siatką drucianą z żywopłotem.
W 1918 roku w styczniu były uruchomione 4 pawilony dla chorych15.
15

Por. Gallus J., Dzieje państwowego szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych w Krakowie
Kobierzynie, [w:] Przegląd Lekarski, Rok XXIII, seria II, Nr 9, 1967, s. 653.
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Kuchnia szpitalna. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Generator. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.
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W wieczornym wydaniu dziennika politycznego i literacko – społecznego Czas z 5 stycznia 1918 roku w części Kronika, napisano o poświęceniu:
(...) Krajowego Zakładu dla chorych umysłowo w Kobierzynie, oddanego z dniem 1 bm. (1 stycznia 1918 roku)
na cel przeznaczony, odbyło się dzisiaj przed południem.
Z powodu wojny było ograniczone do najmniejszych rozmiarów. W otwarciu i poświęceniu wzięli udział: członek
wydziału krajowego Dr Bernadzikowski, wiceprezydent
miasta Sare, prof. Pilz, prof. Julian Nowak, sekretarz
wydziału krajowego Dr Ostrowski – Bełza, członkowie
komitetu budowy. W dniach najbliższych rozpocznie się
przyjmowanie chorych16.

Personel szpitalny
Pierwszym dyrektorem Szpitala był dr nauk med. Jan Mazurkiewicz
(1918–1919). W organizacji pomagali mu lekarze: Ignacy Furman, Jan Nelken, Władysław Stryjeński. Drugim dyrektorem zakładu był dr med. Roman
Zagórski (1919–1925)17. Przejściowo między tymi dwoma dyrektorami był
pełniącym obowiązki dr Jan Nelken (1919). Następnym dyrektorem wybrano
docenta dra med. Juliana Morawskiego (1925–1928). Podczas jego kadencji rozpoczęto dalszą rozbudowę Zakładu (pawilon 5C). Kolejnym i bardzo zasłużonym
dla Szpitala dyrektorem był dr Władysław Stryjeński (1928–1939), senator II RP18.
Personel pomocniczy i gospodarczy składał się z miejscowej ludności,
specjalnie przeszkolonej. Do pracy pielęgniarskiej zaangażowano siostry Służebniczki Dębickie, które przybyły do Kobierzyna w lipcu 1917 roku19. Do
chwili otwarcia oddziałów (przybycia chorych) siostry zajmowały się urządzaniem Zakładu: przygotowywaniem pościeli, bielizny osobistej dla chorych,
kompletowaniem i inwentaryzacją sprzętów medycznych itp. Początkowo
siostry zakonne podejmując obowiązek pielęgnowania chorych psychicznie
nie miały fachowego przygotowania, gdyż w Polsce nie było jeszcze szkół
pielęgniarstwa psychiatrycznego. Zostały więc na miejscu przyuczone
sztuki pielęgniarskiej wobec chorych psychicznie. Teoretyczne wiadomości
„Czas” krakowski z soboty 5 stycznia 1918 r. (wydanie wieczorne).
Por. Gallus J., Dzieje państwowego szpitala..., dz. cyt., s. 653.
18
Por. Tamże.
19
Por. Tajanowicz W., Służebniczki Dębickie w społeczeństwie Polskim w latach 1914–1939, Lublin
1980, s. 259.
16
17

105

Część 1: Obecność osób chorych psychicznie w Kościele. Aspekty teoretyczne

Dyrektor Władysław Stryjeński. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.
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zdobywały stopniowo na kursach przeprowadzanych w Zakładzie przez lekarzy,
pod kierunkiem dyrektora. Praktyczne umiejętności nabywały pracując przy
chorych na oddziałach szpitalnych. Dopiero w ostatnich latach przed II wojną
światową wymagano, by siostry posiadały dyplomy pielęgniarskie. Starszymi
pielęgniarkami (pielęgniarkami oddziałowymi) były zawsze siostry zakonne.
Pierwszymi pacjentami Szpitala byli wyłącznie mężczyźni, głównie
wojskowi. Od początku wielką trudnością w pracy szpitalnej było jego
przepełnienie. Według danych liczba przyjęć systematycznie wzrastała
w stosunku rocznym. W 1918 do szpitala przyjęto 527 chorych, w 1921 było
ich już 798, a w roku 1924 liczba znacznie przekroczyła 800 pacjentów20. Tak
intensywny przypływ pacjentów i wynikające zeń przepełnienie tłumaczyć
można tym, że Szpital kobierzyński obsługiwał duży teren zamieszkały przez
ok. 5 milionową populację. Zakład przygotowany na przyjęcie maksymalnie
550 chorych pozostawał przewlekle przepełniony. W roku 1925 czynnych
było już 17 pawilonów dla chorych i wszystkie łóżka pozostawały zajęte.
W ramach terapii przez pracę (ówczesnej ergoterapii) pacjenci pracowali w polu i w ogrodzie, w szklarniach i inspektach, na folwarku,
w kuchni, w maszynowni, składzie węgla, u szewca, krawca, w koszykarni,
introligatorni, przy wyrobie pantofli z resztek materiałów, guzików. Zajmowali się obrabianiem wikliny i lnu, pracowali przy tkackich warsztatach, przy
naprawie bielizny i przy tzw. robótkach kobiecych, przy wyplataniu słomianek,
robieniu kopert, pocztówek i torebek papierowych dla kancelarii Zakładu21.
Szpital nie tylko zapewniał pracę, ale też starał się o zorganizowanie
rozrywki dla chorych w formie wieczorków tanecznych, przedstawień
amatorskich urządzanych przez pracowników przy współudziale chorych.
Systematycznie organizowano koncerty wykonywany przez zespoły artystyczne z miasta. W niedziele i w święta część chorych uczęszczała na
nabożeństwa do kaplicy zakładowej. W pogodne dni chorzy spacerowali
w obrębie zakładu lub też przebywali w ogródkach działkowych.

Por. Zagórski R., O zakładzie dla umysłowo i nerwowo chorych w Kobierzynie, [w:] Polska
Gazeta Lekarska, IV, Nr 17, Rok 1925, s. 401.
21
Por. Morawski J., Sprawozdanie Zakładu Psychiatrycznego za rok 1925–1928, Nr 4818,
Kraków 1926, s.15.
20
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Okres II wojny światowej
We wrześniu 1939 roku w kobierzyńskim Szpitalu przebywało około
1200 chorych, rozmieszczonych w 17 pawilonach. Zatrudnionych było
6 lekarzy i około 200 osób personelu pomocniczego22, łącznie z około czterdziestoma zakonnicami23. Dyrektorem Zakładu był Władysław Issajewicz.
Wyposażenie w sprzęt lekarski, aprowizację i zapasy lekarstw były wystarczające. Działania wojenne w 1939 roku wyrządziły stosunkowo niewiele
szkód. Pociskiem artyleryjskim uszkodzony został jeden pawilon. Chorzy
nie ucierpieli na skutek bombardowań lotniczych i ostrzału artyleryjskiego.
Z personelu pomocniczego zraniona została jedna osoba. Ponieważ polskie
władze zwierzchnie nie wydały zarządzenia ewakuacji zakładu, wywieziono
do Lwowa tylko kasę wraz z depozytami chorych, celem ich zabezpieczenia24. Gdy przesuwała się linia frontu, wojska niemieckie stacjonowały
w Szpitalu od 6 do 8 września 1939 roku. Opuszczając Szpital zabrali
różne cenniejsze przedmioty, w tym wszystkie maszyny kancelaryjne,
część środków leczniczych i artykułów sanitarnych z zakładowej apteki.
W listopadzie 1939 roku przybył do Kobierzyna dyrektor szpitala
św. Łukasza w Krakowie dr Giller i zapowiedział przejęcie tej instytucji
przez władze niemieckie25. Równocześnie przeprowadził badanie personelu pod kątem jego aryjskiego pochodzenia. W wyniku tych badań
usunięto (aresztowano) jedną osobę z personelu lekarskiego. Na drugi
dzień przybył Komisarz wyznaczony przez władze niemieckie i objął
funkcję administratora Zakładu. Nie dokonano żadnych zmian w zatrudnieniu. Funkcjonowanie Szpitala początkowo nie uległo większym zmianom.
Z końcem maja 1940 roku został mianowany dyrektorem Zakładu niejaki
Arnold Zweck dyplomowany kupiec26, a działalność dyrektora Władysława
Issajewicza ograniczono tylko do czynności lekarskich, nadając mu tytuł
lekarza naczelnego. Na skutek pogorszenia się warunków aprowizacji wzmogła
się śmiertelność wśród chorych. W październiku 1940 roku kierownictwo objął
Por. Gallus J., Dzieje państwowego szpitala..., dz. cyt., s. 654.
Por. Tajanowicz W., Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanego
Poczęcia (służebniczki dębickie) w latach 1939–1947, s. 141.
24
Por. Issajewicz W., Losy Państwowego Zakładu dla Nerwowo i Umysłowo Chorych w Kobierzynie
z czasów okupacji i po przełomie, [w:] Przegląd Lekarski, Nr 6, Rok 1945, s. 126.
25
Por. Tamże.
26
Por. Tamże.
22
23
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Budynek teatru w 1946 roku. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Dyrektor Wladyslaw Issajewicz, Leokadia Wyspiańska z administracji Szpitala oraz pan Zawirski – zarządca. Źródło:
Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.
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urzędnik Warszawskiego Wydziału Zdrowia (Gesundheitswesen) Aleksander
Kroll i sprawował je do września 1942 roku. To on pomimo zwiększonego
przydziału żywności dla Szpitala, zarządził eksterminację głodową pacjentów.
Wyżywienie stanowiły zasadniczo ziemniaki w łupinach, zupa ziemniaczana
i kapusta. W tym czasie porcje żywieniowe dla chorych Szpitala były dwukrotnie niższe, od wymaganych norm w przededniu wojny. Umierało w Szpitalu
średnio 40–50 pacjentów miesięcznie. W tym czasie jedynym pragnieniem
chorych było, by chociaż przed śmiercią otrzymać kawałek chleba27.
W pierwszych dniach września 1941 roku na rozkaz Aleksandra
Krolla wywieziono ze Szpitala wszystkich pacjentów pochodzenia
żydowskiego28. Ponad stu Żydów wywieziono do szpitala w Otwocku29.
Wydarzenie to było wstępem do całkowitej likwidacji Szpitala30. W dniu
18 czerwca 1942 roku naczelny lekarz Władysław Issajewicz został wezwany
wraz z zespolem lekarskim do dyrekcji, gdzie wręczono wszystkim dekrety
przeniesienia do pracy w szpitalu psychiatrycznym w Drewnicy pod Warszawą, z przymusowym przesiedleniem w terminie do 3 dni. Zakomunikowano
im, że opiekę nad pozostałymi chorymi przejmują od tej chwili lekarze
niemieccy. Równocześnie zabroniono im wstępu na oddziały szpitalne
i jakiegokolwiek kontaktu z chorymi. Dyrektor Kroll zażądał też wydania
historii chorób i kluczy oddziałowych. W dniu 21 czerwca 1942 roku
lekarze polscy opuścili Zakład i wyjechali do Warszawy. Dnia 22 czerwca
usunięto z terenu Szpitala księdza kapelana i siostry pielęgniarki31.
Por. Klimek J., Galus E., Kobierzyn wczoraj i dziś, Kraków 2017, s. 148.
Istnieje również wykaz Żydów przesiedlonych do wsi Kobierzyn przed 1 czerwca 1941 r. oraz
po 1 czerwca 1941 roku dotyczący 328 osób (Żydowski Instytut Historyczny Warszawa,
zespół nr 228 – Starosta Miasta Krakowa 1939– 1945). Losy tych ludzi wymagają
dalszych historycznych ustaleń. Kolejnym etapem ich tułaczki było zapewne obowiązkowe
przesiedlenie do getta w Podgórzu (działało od 3 marca 1941 roku), a z czasem zagłada.
Już 19 sierpnia 1941 roku Niemcy zdecydowali o przesiedleniach do getta Żydów
z okolicznych wsi – gmin przyłączonych do Krakowa dwa miesiące wcześniej.
29
Por. Głos świadków zagłady [w:] Klimek J., Galus E., Kobierzyn wczoraj i dziś, Kraków 2017, s. 110.
30
Według zestawionej przez sędziego Romana Kiełkowskiego listy miejsc w okupowanej Polsce,
w których dokonano masowych mordów na osobach psychicznie chorych, było co najmniej
czternaście. W każdym z nich zamordowanych zostało od kilkudziesięciu do ponad
tysiąca chorych. Szerzej na ten temat: Szpytma M., Bezużyteczne życie, Instytut Pamięci
Narodowej,
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/40720,Mateusz–Szpytma–Bezuzyteczne–
zycie.html [Data dostępu: 13. 06. 2017].
31
Por. Głos świadków zagłady [w:] Klimek J., Galus E., Kobierzyn wczoraj i dziś, Kraków 2017,
ss. 109–123.
27
28
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Całkowitej likwidacji chorych w Kobierzynie dokonano 23 czerwca
1942 roku32. Na teren Szpitala sprowadzono niemiecką policję, która
objęła straż przy bramie wjazdowej. Przed godziną 1000 Aleksander Kroll
zarządził odprawę personelu. Na jego rozkaz siostry wraz z personelem
świeckim żeńskim już przed godziną 1200 musiały opuścić swoje oddziały
i udać się do wyznaczonego pawilonu. Na oddziałach pozostali dyżurni
wyznaczeni spośród personelu świeckiego. Personelowi Szpitala nic się
nie stało. Do godziny 700 rano następnego dnia (24 czerwca) nikt nie mógł
wyjść na teren Szpitala lub patrzeć w stronę kompleksu szpitalnego przez
okno, bo w przeciwnym razie byłby rozstrzelany. Ponad 500 chorych
załadowano do 8 wagonów bydlęcych i wywieziono do KL Auschwitz-Birkenau, gdzie prosto z rampy kolejowej zapędzono ich do komór gazowych.
W dniu likwidacji Szpitala przebywało w nim 567 pacjentów. Uratowała
się jedna osoba33.
W ostatnich miesiącach okupacji od 24 lipca 1944 roku do stycznia
1945 roku Niemcy przeprowadzili ogólną ewakuację kobierzyńskiego Zakładu34. Wywieziono wówczas wszystkie urządzenia medyczne
i przyrządy pracowni naukowej, zabrano większość pozycji z biblioteki
lekarskiej, całe wyposażenie apteki, meble oddziałowe, bieliznę i pościel,
kompletne wyposażenie kuchni szpitalnej, urządzenia warsztatowe itp.
Wcześniej zostały wywiezione wszelkie akta biurowe i zostało zniszczone
całe archiwum szpitalne.
Władze polskie objęły kontrolę nad Szpitalem 22 stycznia 1945 roku35.
Urząd Wojewódzki w Krakowie w dniu 15 lutego 1945 roku powołał
na nowo Władysława Issajewicza na stanowisko dyrektora Szpitala36.
W marcu tego roku Wojewódzki Urząd Zdrowia wydał polecenie podjęcia przygotowań do uruchomienia Szpitala. W tym celu zaadaptowano
3 baraki (pozostałość po Niemcach) na przyjęcie pierwszych 300 chorych
Tamże.
Tamże, s. 121.
34
W archiwum prywatnym rodziny państwa Zarasków z Kobierzyna zachował się spis
ludności Kobierzyna, z 1 lutego 1941, mówiący o 482 mieszkańców Zakładu, którzy
zostali później wysiedleni poza Bramę (w tym m. in. kapelana Jana Marszała oraz doktora
Władysława Issajewicza).
35
Por. Issajewicz W., Losy Państwowego Zakładu dla Nerwowo i Umysłowo Chorych w Kobierzynie
z czasów okupacji i po przełomie, [w:] Przegląd Lekarski, Nr 6, Rok 1945, s. 127.
36
Tamże.
32
33
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Stanisława Pałys i Norbert Chmielewski przy oknie pawilonu 5 B. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w
Krakowie.
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Waleria Białońska przy oddziale 5 B Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.
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psychicznie. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Kobierzynie
uruchomiono ponownie w dniu 1 czerwca 1946 roku37. Szpital był całkowicie zniszczony i zdewastowany. Większość budynków pozbawiona
była podłóg, szyb, klamek, grzejników centralnego ogrzewania, armatury wodociągowej i instalacji elektrycznej. Z tego powodu pierwsze lata
po uruchomieniu Szpitala poświęcono na jego stopniową i częściową
odbudowę, remonty budynków i naprawę urządzeń38.
Powojenny rozwój Szpitala
Po drugiej wojnie światowej zaczęto organizować w Szpitalu nowe formy
opieki psychiatrycznej. W 1947 roku otwarto pierwszy oddział leczenia
uzależnionych od alkoholu czyli rozpoczęto lecznictwo odwykowe. Pierwszym ordynatorem i lekarzem oddziału odwykowego został dr Zdzisław
Mieniewski. W roku 1950 dr Mieczysław Choynowski wraz z doktorem
(a później profesorem) Antonim Kępińskim zorganizowali wspólnie Pracownię Psychologiczną. Była to pierwsza tego typu pracownia w Polsce, a jej
zadaniem miało być, między innymi, opracowanie i zaadaptowanie testów
psychologicznych na potrzeby terapii osób chorych psychicznie oraz koordynowanie prac badawczych prowadzonych wspólnie z lekarzami psychiatrami.
Również wtedy, w 1947 roku, z inicjatywy dr Mieniewskiego i dyrektora Issajewicza, założono pierwszą w Polsce 2–letnią Szkołę Pielęgniarstwa Psychiatrycznego39. Program szkoły opracował dr Mieniewski wraz
z dr Stryjeńskim. Program ten obejmował pielęgniarstwo ogólne ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarstwa psychiatrycznego. Szkoła istniała
do 1953 roku40. Dr Zdzisław Mieniewski uruchomił oddział terapii zajęciowej z różnymi warsztatami, oddział terapii insulinowej oraz wspomniany
już oddział dla alkoholików.
Por. Gallus J., Dzieje Państwowego Szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych w Krakowie
Kobierzynie, [w:] Przegląd Lekarski, Nr 9, Rok 1967, s. 655.
38
Tamże.
39
Przez kilka miesięcy dyrektorką tej Szkoły była bł. Hanna Chrzanowska. Samą Szkołę
Pielęgniarstwa Psychiatrycznego założono, między innymi, dlatego, aby pozbyć się z
terenu Szpitala sióstr zakonnych. Władze polityczne (komuniści) bardzo na to naciskały.
Gdy zorientowano się, że Hanna Chrzanowska jest osobą wierzącą i publicznie
praktykującą (pojechała z uczennicami Szkoły na pielgrzymkę do Częstochowy) zwolniły
ją z pracy, a Szkołę zamknięto.
40
Por. Gallus J., Dzieje Państwowego Szpitala dla nerwowo i psychicznie chorych w Krakowie –
Kobierzynie, [w:] Przegląd Lekarski, Rok XXIII, seria II, Nr 9, 1967, s. 655.
37

114

Rozdział 2: Szpital psychiatryczny w Kobierzynie - historia miejsca

Ekshumacja. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Zbiorowa mogiła. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.
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Pomnik ofiar. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Pracownicy. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.
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W listopadzie 1952 roku nastąpiły poważne zmiany personalne w Szpitalu.
Ze stanowiska dyrektora odszedł dr Władysław Issajewicz, a wraz z nim opuściło Zakład wielu pracowników. Nastąpiło to na skutek otwarcia się nowych
możliwości podjęcia lepiej płatnej pracy w innych instytucjach medycznych.
Trzeba zauważyć, że w przeciwieństwie do czasów międzywojennych pensje
w zakładach psychiatrycznych były bardzo niskie, a warunki pracy trudne.
Dlatego też szpitale psychiatryczne notowały duży przepływ kadr41.
W tym czasie stanowisko dyrektora objął dr Jan Gallus. Przystąpił on do
ponownej organizacji kierownictwa szpitalnego. Wraz ze zmianami personalnymi nastąpiła przebudowa organizacyjna w administracji i w poszczególnych działach leczniczych. Zaczęto wprowadzać w życie nowe regulaminy
dostosowane do miejscowych warunków i potrzeb. Zgodnie z nowymi wymogami profilaktycznymi utworzono oddziały dla: nowoprzybyłych chorych,
przewlekle chorych, obserwacji i detencji sądowo–psychiatrycznej, gruźliczy
i zakaźny. W końcu zreorganizowano i stworzono odpowiednie warunki
bezpieczeństwa ogólnego i przeciwpożarowego, utworzono sieć łączności.
Zwiększono liczbę samochodów zakładowych i uruchomiono transport
autobusowy dla pracowników. Częściowo przebudowano bocznicę kolejową.
Przebudowano urządzenia kulturalno–oświatowe dla chorych i personelu.
Przeprowadzono remont i uruchomiono teatr (dom kultury), a następnie
stołówkę pracowniczą i boisko sportowe. Szpital w 1967 roku posiadał
już 23 oddziały i ponad 1550 łóżek, w tym jeden oddział w Kalwarii Zebrzydowskiej a drugi uruchomiony w 1954 roku w Piekarach pod Krakowem42.
Należy dodać, że Zakład dysponujący teatrem i kaplicą był centrum
lokalnej kultury, przyciągał pracowników, śmietankę towarzyską Kobierzyna i Krakowa. Mieszkańcy Zakładu w czasach międzywojennych nazywali mieszkańców wsi Kobierzyn tymi zza Bramy. Odcinali się od świata
poza Zakładem, tworzyli samowystarczalną enklawą. Określenie zza bramy
funkcjonuje nadal. Samo życie wymusiło otwarcie się Zakładu i jego mieszkańców na świat zewnętrzny.

Por. Gallus J., Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Krakowie–Kobierzynie,
[w:] Neurologia, Neurochirurgia i Psychiatria Polska, Rok X, t. X, nr 4, 1960, s. 531.
42
Por. Gallus J., Dzieje Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Krakowie–
Kobierzynie, [w:] Przegląd Lekarski, Rok XXIII, seria II. Nr 9, 1967, s. 659.
41
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Rehabilitacja psychiatryczna
Właściwie od początku swojego istnienia, tj. od 1917 roku, Szpital
Psychiatryczny w Kobierzynie prowadził nie tylko leczenie, ale też i rehabilitacją osób psychicznie chorych. Wielu pacjentów pozostawało w Szpitalu
przez długie lata, a niekiedy na całe swoje życie. Nie było przecież neuroleptyków i nie istniały również domy opieki dla chorych psychicznie.
Dlatego też personel szpitala dbał o zapewnienie pacjentom różnych form
terapii zajęciowej i pracy. Poprawiało to komfort życia pacjentom (czuli się
potrzebni w społeczności szpitalnej i otrzymywali wynagrodzenie za pracę),
służyło terapii (usamodzielnianie w różnych obszarach życia) i obniżało
koszty ekonomiczne długoletniego przebywania pacjentów w Szpitalu.
Rehabilitacja psychiatryczna w okresie międzywojennym polegała głównie
na zatrudnianiu chorych w gospodarstwach rolnych, zakładach technicznych
i rzemieślniczych przy oddziałach lub w warsztatach terapii zajęciowej, które
funkcjonowały jako samodzielne gospodarstwa pomocnicze Szpitala.
Od lat 70-tych zaczęto stopniowo zatrudniać na każdym oddziale
szpitalnym terapeutów zajęciowych i pracowników socjalnych. Równolegle powstał też Oddział Rehabilitacji z pracowniami terapii zajęciowej:
plastyczną, rzeźby, tkactwa artystycznego, stolarstwa, muzykoterapii.
W 1973 roku powstała Poradnia Rehabilitacyjna zajmująca się sprawami
zatrudnienia osób chorych psychicznie: kwalifikowano tu pacjentów
do pracy na określone stanowiska, udzielano konsultacji dla spółdzielni
inwalidów i zakładów pracy chronionej, oraz utrzymywano stały kontakt
z pacjentami już pracującymi. Pod koniec lat 70–tych powstał Klub
Pacjentów Rodzina prowadzony przez dr Noemi Madejską, ordynator
Oddziału 7A. Początkowo klub nie miał stałej siedziby, a byli pacjenci i spotykali się w krakowskich kawiarniach, chodzili razem do kina
i na koncerty. Było to z resztą zgodne z ideą dr Madejskiej, której zależało
na kontynuowaniu terapii poza Szpitalem i na podtrzymywaniu więzi
ze swymi podopiecznymi już w oderwaniu od środowiska szpitalnego.
Gdy dyrektorami kobierzyńskiego kompleksu byli Tadeusz Pańkow
(1971–1984) i Zdzisław Wasieczko (1984–1991)43 Szpital ciągle unowocześniano poprzez wprowadzanie innowacyjnych metod leczenia. Uruchomiono
43
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Por. Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego, Wikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/
Szpital_Specjalistyczny_im._dr._J%C3%B3zefa_Babi%C5%84skiego [Data dostępu:
20.03.2017].
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Pracownia krawiecka mężczyzn. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Pracownia krawiecka kobiet. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.
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Pracownia stolarska. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Pracownia szczotkarska. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.
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Pracownia tkacka. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Pracownia wikliniarska. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.
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Pracownia introligatorska. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Prace ogrodowe w ogródku willi dyrektora. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.
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Odział Odwykowy dla Alkoholików, a w 1986 roku Ośrodek Leczenia Zależności
Lekowych (dla długotrwałego leczenia lekomanów), a także Zespół Leczenia
Środowiskowego z hospitacją domową44. Wybudowano również w technologii
wielkiej płyty dwa bloki z mieszkaniami dla personelu szpitalnego i ich rodzin.
W 1972 roku połączono Szpital kobierzyński z Wojewódzką Przychodnią
Zdrowia Psychicznego w Krakowie w wyniku czego postał Wojewódzki Zespół
Zdrowia Psychicznego, a następnie Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki
Zdrowotnej45. Oprócz ciągłej modernizacji Szpitala zajmowano się również naukowym rozwojem jego personelu. Prowadzono specjalizacje i liczne szkolenia
lekarzy psychiatrów, pielęgniarek i terapeutów. Pracownicy wygłaszali referaty na
zjazdach i sympozjach specjalistycznych. Ponadto studenci medycyny i słuchacze
szkół pielęgniarskich odbywali tutaj swoje praktyki i staże.
Lata 90–te to okres rozwijającej się współpracy Szpitala Babińskiego
z zachodnioeuropejskimi ośrodkami tego typu w Niemczech, Danii,
Holandii i Francji. Zaowocowała ona cenną wymianą doświadczeń
i wsparciem finansowym ze strony zagranicznych partnerów oraz stażami dla personelu szpitala – lekarzy, pielęgniarek i terapeutów, między
innymi w szpitalu Maison–Blanche pod Paryżem. Za pozyskiwane
zagraniczne środki finansowe wyremontowano i odnowiono część budynków szpitalnych. Przy jednym z oddziałów (oddział 4 A) stworzono
po gruntownej modernizacji całodobowy ośrodek profilaktyczno–rehabilitacyjny nazwany Szkołą Życia. Oddział ten poprzez nowoczesne
metody terapii i zapewnienie dobrych warunków bytowych pomagał
chorym przystosować się na nowo do życia w społeczeństwie. Ściśle
współpracował on z hostelem dla pacjentów istniejącym na terenie Szpitala
i z tzw. mieszkaniami chronionymi.
W latach 1991–2003 dyrektorem szpitala był lek. med. Andrzej
Kowal. Człowiek ten jako lekarz i filozof cenił arteterapię i rozwijał
ją w kobierzyńskim kompleksie. Za jego kadencji rozpoczęto planowe
i systematyczne zmniejszanie liczby łóżek w salach szpitalnych (poprawa
komfortu) i rozwijano opiekę środowiskową (wizyty lekarskie i pielęgniarskie w domu pacjenta). Nawiązano ściślejsze relacje z lokalnymi
Por. Sroka Z. (red.), 70 lat w służbie chorym 1917–1987. Szpital im. Józefa Babińskiego
w Krakowie–Kobierzynie, Kraków 1987 s. 11.
45
Por. Tamże.
44
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zespołami opieki społecznej. W czasach, gdy Szpitalem zarządzał Andrzej
Kowal przeciętnie leczyło się w nim około 820 chorych. Dla porównania,
w latach 80–tych liczba ta sięgała 1800. Dyrektor Andrzej Kowal głęboko wierzył w misję medyczną Szpitala w Kobierzynie. O jego koncepcji
i potrzebie rozwoju Szpitala możemy przeczytać w jednej z jego notatek:
Trzeba tworzyć warunki niezbędne do pracy twórczej,
naukowej i promocji zawodowej nie tylko dla młodych
lekarzy. Trzeba zadbać o zmianę nastawienia mieszkańców Krakowa do chorych psychicznie, otworzyć tereny
szpitalne dla rekreacji, wyciszenia i pogłębionej refleksji.
Trzeba zadbać o wyeksponowanie zgromadzonych dzieł
sztuki wybitnych twórców – pacjentów naszego Szpitala46.

To właśnie za dyrekcji Andrzeja Kowala dokonano generalnego
remontu kaplicy szpitalnej, której ówczesny stan techniczny groził katastrofą budowlaną. Warto też wspomnieć o serdecznej przyjaźni jaka
łączyła go z kard. Franciszkiem Macharskim. To na osobiste zaproszenie
Andrzeja Kowala hierarcha ten kilkakrotnie przybywał do Kobierzyna.
W roku 1994 oddano do użytku po generalnym remoncie pawilon
2 B. Wyposażenie tego budynku było darem województwa Kopenhagi
w Danii, szczególnie szpitala Glostrup. W następnych latach zmodernizowano centralną kotłownię, kuchnię, oczyszczalnię ścieków, w całości
wymieniono instalację wody pitnej (4,5 km rur) i częściowo kanalizację
sanitarną (rok 1995/96). Z Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Miasta
Krakowa w 1996 roku odnowiono kaplicę Szpitala i budynek Teatru.
W marcu 2001 roku został oddany do użytku pawilon 7 B. Mieścił
się tu oddział dzienny, kilka bogato wyposażonych pracowni i oddział
całodobowy krótkiego pobytu. Zadaniem tego oddziału była obok leczenia
farmakologicznego i psychoterapeutycznego, rehabilitacja społeczna
i zawodowa osób po kryzysach psychicznych. Wszystko to odbywało
się w bardzo komfortowych warunkach odpowiadającym najwyższym
obecnym standardom. W skład pracowni wchodziła, między innymi,
Pracownia Florystyczna nazywana Palmiarnią, znajdująca się na terenie
ogrodu szpitalnego, której modernizacja została ufundowana przez Kluby
46
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Zgoda L., Wspomnienie o dr. Andrzeju Kowlu, http://tischner.org.pl/artykuly/inne/wspomnienie–o–
dr–andrzeju–kowalu [Data dostępu: 15.03.2015].
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Rotariańskie Holenderski i Międzynarodowy przy współpracy Klubu
Krakowskiego. W 2002 roku wyremontowano ze środków Szpitala
dawną Willę Dyrektorów, która służyła początkowo jako Centrum Terapii
przez Sztukę, mieszcząc trzy sale ekspozycyjne, pracownię komputerową,
czytelnię oraz część hotelowo–recepcyjną dla gości Szpitala.
W latach 2003–2008 dyrektorem szpitala była lek. med. Anna
Przewłocka. W tym czasie w 2004 roku oddano po generalnym remoncie budynek 2 A, w którym mieścił się Oddział Psychiatrii Sądowej
o wzmocnionym zabezpieczeniu, jedyny tego typu zakład w Małopolsce.
W 2006 roku, również po generalnym remoncie, oddany został do użytku budynek 7 A, w którym znajduje się Oddział Ogólnopsychiatryczny
Małopolska–Południe. Rozpoczęła się również współpraca trójstronna
Szpitala: polsko–holendersko–ukraińska w ramach projektu edukacyjnego Rozwój Terapii Zajęciowej w Lwowskim Szpitalu Psychiatrycznym.
Od 2008 do 2012 roku funkcję dyrektora kobierzyńskiego Szpitala pełniła mgr Marzena Grochowska. Jak za poprzednich dyrektorów skończono
kilka remontów budynków i otwarto Zespoły Leczenia Środowiskowego.
Praca pani dyrektor nie była dobrze oceniana przez personel Szpitala,
co zaowocowało trzema wotami nieufności z wnioskiem o odwołanie pani
dyrektor, kolejno w 2009, 2010 i 2011 roku. Zarzucano jej brak wizji
rozwoju, brak komunikacji z personelem i błędy w zarządzaniu zasobami
ludzkimi47. Punktem kulminacyjnym był ogłoszony przez pracowników
Szpitala strajk, będący wyrazem bezradności załogi i zaniepokojenia
uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nr 409/09 z dnia 21. 04. 2009
roku, w której Szpital Babińskiego wraz z lokalami mieszkalnymi umieszczono jako (...) obiekt do zbycia48. Protestujący pracownicy zażądali podwyżki płac. Jednak była to sprawa drugorzędna. Obowiązująca ustawa
o sporze zbiorowym nie pozwalała na legalną akcję strajkową bez podłoża finansowego. Pracownicy nie mogą domagać się wprost zmiany
dyrektora. Protest rozpoczął się 9 maja 2012 roku, w połowie miesiąca
przerodził się w strajk okupacyjny, a następnie w dramatyczny dla wielu
strajk głodowy. Skonsolidowane, zgodne z prawem i pełne determinacji
Por. Wotum Nieufności dla Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im dra Józefa Babińskiego
w Krakowie Panie Marzeny Grochowskiej, http://www.kobierzyn.pl/files/votum.pdf
(20.03.2015).
48
Por. http://www.kobierzyn.pl/historia–sporu.html (20.03.2015).
47
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Budynek oddziału 7 A. Źródło: Prywatne archiwum M. Piotrowskiej.

Budynek teatru. Źródło: Prywatne archiwum M. Piotrowskiej.
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działania większości personelu doprowadziły ostatecznie do odwołania
dyrektor Marzeny Grochowskiej. Niezwykłą zasługę ma tu niewątpliwie
pani Ewa Jędrys, która od początku stała na czele akcji strajkowej.
Od sierpnia 2012 roku funkcję dyrektora przejął dawny wojewoda
małopolski pan mgr. Stanisław Kracik. Doprowadził do podpisania porozumienia ze strajkującymi i rozwiązania akcji strajkowej49. Rozpoczął
kompleksową rewaloryzację obiektu Szpitala i usprawnił komunikacje między załogą a dyrekcją. Od 2012 roku rozpoczęły się zakrojone
na szeroką skalę prace remontowe w całym kompleksie szpitalnym. O tym
jak ważna i doceniana jest praca dyrektora Stanisława Kracika, świadczą,
między innymi, słowa listu wysłanego przez kapelana ks. Jana Klimka
do kard. Stanisława Dziwisza z okazji zakończenia remontu kaplicy
i odpustu parafialnego ku czci patronki Matki Bożej Częstochowskiej,
dnia 26 sierpnia 2015 roku. Oto fragmenty tego listu:
Od trzech lat kompleks kobierzyński intensywnie się zmienia. Miejsce to przez całe dziesięciolecia tragicznie zaniedbane,
niedoinwestowane i odgrodzone od miasta, dziś stało się terenem
wielomilionowych inwestycji remontowych. Z miesiąca na miesiąc przybywa odnowionych budynków, które na nowo ukazują
pierwotną harmonię i piękno kobierzyńskiego miasta-ogrodu.
W dziele prac remontowych nie pominięto i naszej kaplicy. W ostatnich miesiącach wykonano osuszenie i odwodnienie
fundamentów, nową elewację zewnętrzną całego kościoła,
remont muru oporowego, inspekcję i naprawy dachu świątyni
oraz wymianę i modernizację systemu ogrzewania i zasilania
w energię elektryczną. Te kosztowne i pracochłonne inwestycje
nie byłyby możliwe bez szczególnego zaangażowania i wielkiej
życzliwości pana Dyrektora Stanisława Kracika, jednocześnie
prezesa Małopolskich Parków Przemysłowych. To on pozyskał
fundusze z różnych źródeł oraz częściowo sfinansował remonty
ze środków Małopolskich Parków Przemysłowych.
Jego troska o pacjentów wierzących, poszukujących Boga
bądź przeżywających kryzys religijny, wyraziła się w powołaniu
do istnienia w strukturach terapeutycznych Szpitala Zespołu
Wsparcia Duchowego. Dzięki pracy tego Zespołu ze mszy św.
49

Por. http://www.kobierzyn.pl/files/POROZUMIENIE_q3oq5103.pdf (20.03.2015).
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w kaplicy szpitalnej i z sakramentu pojednania skorzystało dodatkowo około 700 pacjentów w ciągu ostatniego półrocza, a ponad
1000 pacjentów włączyło się w dzieło codziennej modlitwy
na oddziałach szpitalnych za Światowe Dni Młodzieży.
Ten duchowy dar połączony z ofiarą cierpienia przekazujemy Ojcu Świętemu Franciszkowi. Niezwykłym i pięknym
znakiem szacunku wobec naszych wierzących pacjentów
i pracowników Szpitala było zaproszenie jakie wystosował Pan
Dyrektor wraz z nami do Papieża Franciszka, aby odwiedził
Szpital w ramach Światowych Dni Młodzieży. Wszyscy jesteśmy
świadomi, jak bardzo to spotkanie wpisałoby się w fundamentalne założenie pastoralne obecnego Pontyfikatu – odnaleźć
wykluczonych. Podpisy złożone pod zaproszeniem są dla nas
zobowiązaniem do codziennej modlitwy w intencjach Papieża
Franciszka, o błogosławione owoce Światowych Dni Młodzieży
w Krakowie oraz o możliwość spotkania Ojca Świętego z chorymi
czy to w naszym Szpitalu bądź też w innym miejscu przeżywania
choroby i cierpienia. Eminencjo, Księże Kardynale bardzo prosimy abyś z ojcowską troską i miłością spojrzał na ten Szpital,
wsparł nasze inicjatywy i pobłogosławił dziełu naszej codziennej
modlitwy we wspomnianych intencjach 50.

W czasie stuletniej historii szpitala wiele razy zmieniały się nazwy
i specyfika poszczególnych oddziałów. Na dzień 1 stycznia 2019 przedstawiają się one następująco:
Oddziały stacjonarne
Specjalistyczne Centrum Psychiatrii
1. Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu
(OPSW);
2. Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu
(OPSP);
3. Oddział Psychiatryczny – Rehabilitacyjny I (OPR I);
4. Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny II (OPRII);
5. Oddział Psychogeriatryczny z pododdziałem diagnozowania i leczenia
otępień (OPG I);
50
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List do Kardynała Stanisława Dziwisza z okazji odpustu parafialnego, na zakończenie
remontu kaplicy pw. MB Częstochowskiej w Szpitalu w Kobierzynie – dokumenty
archiwalne Rektoratu Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie – Kobierzynie.

Rozdział 2: Szpital psychiatryczny w Kobierzynie - historia miejsca
6. Oddział Psychogeriatryczny (OPG II);
7. Oddział Rehabilitacji dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi (ORU);
8. Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic (OLZON);
Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków-Krowodrza – Lecznictwo
Szpitalne
1. Oddział Psychiatryczny Kraków – Krowodrza I (OP-K I)
2. Oddział Psychiatryczny Kraków – Krowodrza II (OP-K II)
Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków-Podgórze – Lecznictwo
Szpitalne
1. Oddział Psychiatryczny Kraków – Podgórze I (OP-P I)
2. Oddział Psychiatryczny Kraków – Podgórze II (OP-P II)
Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków-Nowa Huta – Lecznictwo
Szpitalne
1. Oddział Psychiatryczny Kraków Nowa Huta II (OP-NH II)
Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska Południe – Lecznictwo
Szpitalne
1. Oddział Psychiatryczny Małopolska – Południe (OP-MP);
2. WOTUW – Lecznictwo Szpitalne;
3. Oddział Terapii Uzależnienionych od Alkoholu, w tym Osób
z innymi dysfunkcjami (OTUA);
4. Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych I (OLZA).
Oddziały dzienne
1. Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu;
2. Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny Kraków
Śródmieście;
3. Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny Kraków
Podgórze;
4. Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny Kraków
Krowodrza;
5. Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny Kraków
Nowa Huta;
6. Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny Miechów.

–
–
–
–
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Refleksja końcowa
Kobierzyn jako dawna podkrakowska wieś51, został włączony w granice administracyjne miasta już w 1941 roku. Ale wciąż istnieje inna granica – mentalna,
która oddziela Kobierzyn od stolicy Małopolski. Ta granica psychologiczna
nie pozwala mieszkańcom Krakowa korzystać z niekwestionowanych atutów
kompleksu kobierzyńskiego, z pięknego, obszernego terytorialnie założenia
ogrodowego wraz z zespołem ślicznych, spójnych architektonicznie secesyjnych
budynków. To ona sprawia, że nazwa Kobierzyn jest wciąż związana z dotkliwym
rodzajem piętna. Do tego stopnia, że nawet granicząca z kompleksem szpitalnym
parafia pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski zdecydowała się wystąpić
do kurii o wykreślenie słowa Kobierzyn z jej oficjalnej nazwy. Przez tę barierę
stygmatyzacyjną zdecydowana większość mieszkańców Krakowa nie ma nawet pojęcia, że dosłownie kilka przystanków od znanych Łagiewnik znajduje
się jeden z najpiękniej zaprojektowanych europejskich kompleksów parkowych.
Wszyscy w Krakowie wiedzą natomiast, że Kobierzyn to szpital dla
chorych psychicznie. Ale Kobierzyn wciąż kojarzy się wielu osobom z miejscem niebezpiecznym, zniszczonym i zdewastowany przez lata świadomych
zaniedbań. Tymczasem, już teraz to miejsce ma do zaoferowania Krakowowi
i jego mieszkańcom niemało. A w perspektywie kilku lat może to być jedno
z najbardziej unikalnych i ciekawych miejsc w Polsce. Czy dla wielowymiarowej
destygmatyzacji osób chorych psychicznie i miejsc ich leczenia to zostanie
świadomie wykorzystane?

51
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Por. Dąbrowska E., Osadnictwo wczesno–średniowieczne na terenie powiatu krakowskiego,
Zeszyty Naukowe UJ – Prace Archeologiczne, Kraków 1962, zeszyt IV, s. 26–27.
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2. 2. Kaplica i kapelania w Zakładzie dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Kobierzynie
Kobierzyński Szpital dla osób chorych psychicznie ufundowano na obszarze ponad 60 hektarów jako samodzielny zespół urbanistyczny w stylu
miasta–ogrodu1. W założeniu parkowym rozlokowano komfortowo
dla chorych (z zachowaniem odległości pomiędzy budynkami) 15 pawilonów
medycznych, do dziś nazywanych oddziałami. Na obrzeżach kompleksu
szpitalnego rozmieszczono też 40 budynków administracyjnych, gospodarczych i mieszkalnych dla personelu obsługującego chorych. W centralnym
i reprezentacyjnym miejscu wzniesiono budynek teatru, a w najwyższym
punkcie topograficznym ulokowano kaplicę szpitalną. Kompleks kobierzyński wyposażono we własną elektro-ciepłownię, oczyszczalnię ścieków
(jedną z pierwszych w Cesarstwie Austrowęgierskim), pralnię, kuchnię
z kotłami parowymi oraz piekarnię. Nie zapomniano też i o trzech boiskach
sportowych dla personelu i pacjentów. Znaczną samowystarczalność
(częściową niezależność gospodarczą), ale przede wszystkim możliwość
terapii przez pracę zapewniał folwark z zespołem budynków gospodarczych, pola uprawne, łąki, ogród warzywny i sad oraz gospodarstwo
nowoczesne gospodarstwo ogrodnicze z systemem szklarni i inspektów.
Wydzielono teren pod cmentarz szpitalny i wzniesiono kaplicą cmentarną.
W tak całościowo zaplanowanym kompleksie szpitalnym, jak wspomnieliśmy, nie mogło zabraknąć budynku kościoła. Kaplicę szpitalną
pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej – głównej patronki naszej
Ojczyzny, oznaczono według administracji zakładowej jako budynek
nr 12. Od początku istnienia kompleksu kobierzyńskiego stanowiła
kaplica waży jego element i została wzniesiona jako jeden z pierwszych
jego budynków w latach 1908-1913. Wybudowano ją według projektu
architekta Antoniego Budkowskiego z malowidłami ściennymi Jana
Bukowskiego, który motywy ludowe połączył z secesyjnymi. Witraże do
kaplicy wykonał w 1913 roku Stanisław Gabriel Żeleński. Wyposażenie
1

Por. G. M. Harris, The Garden City Movment, London 1906 (broszura 70 stronnicowa)
z przedmową twórcy idei miast-ogrodów Ebenezera Howarda, autora Garden Cities
of Tomorrow (1902). Publikacja Harrisa znana była Antoniemu Budkowskiemu
i umieszczona w bibliografii czasopisma: Architekt. Miesięcznik poświęcony architekturze,
budownictwu i przemysłowi artystycznemu, Kraków 1909.

131

Część 1: Obecność osób chorych psychicznie w Kościele. Aspekty teoretyczne

Budynek kaplicy. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

wnętrza: ławki, konfesjonał, klęcznik, meble do zakrystii i inne elementy
zostały wykonane w stolarni szpitalnej według projektu Antoniego Budkowskiego.
Kaplica szpitalna pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej
powstała w latach 1908–1913 jako jeden z pierwszych budynków
w kompleksie szpitalnym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Całość
zabudowy kompleksu wzniesiono w latach 1908–1917 na finezyjnym
planie motyla, ulubionego motywu secesji. Kaplica zbudowana została
na niewielkim wzniesieniu, na głównej osi będącej przedłużeniem Alei
Głogowej – głównej drogi wjazdowej do kompleksu szpitalnego. Autorem
projektu kaplicy był Antonii Budkowski – członek zespołu projektowego
całego kobierzyńskiego kompleksu miasta-ogrodu. W skład zespołu weszli
architekci: Władysław Klimczak, Tadeusz Zieliński, Zygmunt Jarlany i Antoni Budkowski. Założenie architektoniczne budynku sakralnego, spójne
z całością kompleksu kobierzyńskiego jest wyrazem poszukiwań stylu
rodzinnego, nawiązującego do typowych kościołów prowincjonalnych
przełomu XVIII i XIX wieku. Na przykład widać to w kształcie wierzy
kościelnej na planie czworoboku, na wzór wież drewnianych świątyń tego
132
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Wnętrze kaplicy szpitalnej. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.
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okresu. Kaplica ze swoim założeniem architektoniczno-artystycznym
idealnie wpisuje się w plan całej zabudowy kompleksu szpitalnego. Budynek kaplicy jest prosty, jednonawowy z wyodrębnionym prezbiterium.
Dla dokumentacji architektoniczno-artystycznej budynku kaplicy
szczególnie cenne jest archiwalne studium urbanistyczne i konserwatorskie
wykonane przez pracownie konserwacji zabytków, oddział w Krakowie
w 1968 roku. W dokumencie tym czytamy:
Kaplica szpitalna – budynek numer 12.

Budynek kaplicy szpitalnej został wybudowany pomiędzy 1908
a 1914 rokiem, jednak prace wykończeniowe trwały do początku lat 20–tych
ubiegłego wieku. Wykonana została według projektu Antoniego Budkowskiego. Budynek kaplicy jest usytuowany w zachodniej części Zakładu, na zakończeniu osi numer 1, zwrócony frontem w kierunku północno – wschodnim.
Wzniesiona na obmurowanym kamieniem tarasie ziemnym o obrysie trójkąta
równoramiennego o zaokrąglonych narożnikach, zwróconych wierzchołkiem
w kierunku północno – wschodnim. Kaplica została wybudowana na rzucie
prostokąta, o zaokrąglonych narożnikach od strony zachodniej. Jest to konstrukcja jednonawowa, trójprzęsłowa z prostokątnym, jednoprzęsłowym
prezbiterium zamkniętym wycinkową absydą od strony zachodniej. Przęsło
wschodnie poszerzone od strony północnej półkolistym ryzalitem klatki schodowej. Od strony wschodniej trójosiowy trakt wstępny, z poprzedzoną portykiem wgłębnym kruchtą w osi środkowej. Przed portykiem schody w kształcie
odwróconej litery Y z górnym biegiem o wygiętych na zewnątrz wycinkowo
stopniach, z rozdzielonymi wygiętym wycinkowo podestem, rozwidlonymi
biegami dolnymi. Po południowej stronie prezbiterium i krótkiego odcinka nawy prostokątna zakrystia z przedsionkiem poprzedzone na całej
długości boku południowego loggiowym gankiem ze schodami, z wejściem
od strony zachodniej. Nawa sklepiona w przęśle wschodnim, trójprzęsłowy,
sklepiony żeglasto chór muzyczny o wybrzuszonym ku nawie przęśle
środkowym, wspartym na dwóch kolumnach z wydatnym enthasis,
z przestylizowanymi festonami na kapitelach. W przęśle północnym chóru
oddzielona murkiem z metalową furtką klatka schodowa. Schody z zabiegiem w półkolistym ryzalicie. Dojście do biegu piwnicznego w wyodrębnionej w północno – wschodnim boku przęsła, skomunikowanej z pomieszaniem po północnej stronie kruchty lokalności, nad która przylegająca
do sklepiania lokalność z wejściem na chór. Naprzeciwko w północno –
wschodnim rogu chóru analogiczna lokalność. Nad chórem, w zachodniej
ścianie kaplicy zamknięte koszowo okno z wygiętą wklęsło-wypukle ławą.
Prezbiterium z apsydą nakryte hemisferą z lunetami parabolicznymi. Tęcza
o łuku parabolicznym. Przejścia między ścianą tęczy a ścianami i sklepieniem
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Kaplica szpitalna. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.
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Widok z wieży kaplicy, 1924. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Projekt budynku numer 12, rzut z boku. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.
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Projekt kaplicy szpitalnej. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Rozdział 2: Szpital psychiatryczny w Kobierzynie - historia miejsca

137

Część 1: Obecność osób chorych psychicznie w Kościele. Aspekty teoretyczne

Projekty witraży do kaplicy. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.
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nawy szeroko zaokrąglone. W północnej ścianie prezbiterium w lunecie
prostokątne, zamknięte od dołu i góry półkoliste okno. W ścianie południowej zamknięty wycinkowo otwór drzwi do zakrystii. Zakrystia nakryta
stropem belkowym. W rogu północno – wschodnim drewniane zabiegowe
schodki do wejścia na ambonę. Ganek i schody sklepione krzyżowo. Kruchta kaplicy sklepiona krzyżowo, portyk kolebką o łuku półkolistym podwyższonym. Bryła kaplicy rozczłonkowana od strony zachodniej prezbiterium z wycinkową apsydą od południa zakrystią, poprzedzoną loggiowym gankiem
ze schodami od wschodu obniżonym traktem wstępnym, od północy półkolistym ryzalitem klatki schodowej przy przęśle wschodnim. Ściany nawy
opięte skarpami o profilach parabolicznych. Dach nad nawą dwuspadowy,
o wygiętych połaciach przełamany pięciospadowo nad zaokrąglonymi narożnikami w części zachodniej. Nad przęsłem wschodnim odgięte i przełamane
połacie tworzą podstawę sygnaturki. Jest ona w formie izbicy o czterech narożnych filarkach, oszalowanej lambrekinowo nakrytej namiotowym daszkiem
o wygiętych połaciach, zwieńczonym kopułką z gałką, na której metalowy
krzyż w owalnym obramieniu, ozdobiony owalnymi gałkami i czteropromienną aureolą. W połaci północnej i południowej dachu nawy lukarny
nad przęsłem zachodnim i środkowym w powiekach, a nad przęsłem wschodnim wyżej umieszczone, nakryte pulpitowo. Prezbiterium nakryte niższym
dachem dwuspadowym o wygiętych połaciach przełamanym trójspadową
apsydą zwieńczonym na krańcu kalenicy krzyżem jak na sygnaturce.
Nad zakrystią dach pół – czterospadowy, nad gankiem dwuspadowy, nad
schodami pulpitowy, opadający, przełamany nad dolnym filarem. Skrajne
części wschodniego traktu wstępnego nakryte dachami pulpitowymi, uskokowymi, z powiekowymi lukarnami w uskokach, a kruchta i portyk dachem
dwuspadowym uskokowym. Nad północnym ryzalitem klatki schodowej
spłaszczony daszek kopułowy. Elewacje z zamkniętym prostym gzymsem,
oblicowanym rustykowanymi ciosami cokołem, w którym od strony wschodniej i zachodniej prostokątne okienka piwniczne. Wokół prezbiterium wyższy,
pod okapami prosty, podcięty fasetowo gzyms. Elewacja wschodnia, frontowa,
dwukondygnacjowa, przedzielona pulpitowymi daszkami obniżonego traktu
wstępnego. W osi środkowej parteru poprzedzony rozszerzanym wachlarzowo,
obrzeżonym murkami górnym biegiem zewnętrznych ryzalit wgłębnego
portyku arkadowego, zwieńczony przyczółkiem zamkniętym łukiem wklęsło–
wypukło–dzwonowatym, obramionym wspartym na prostych konsolkach
prostym zdwojonym uskokowo gzymsem o półżłobowym profilu wewnętrznym. Arkada półkolista, podwyższona, z architrawami spoczywającymi
na stojących na wysokich kostkowych cokołach kolumnach przyściennych
z enthasis, o kapitelach zdobionych przestylizowanymi festonami. W głębi
portyku architrawy wsparte na przyściennych filarach o analogicznych kapitelach. Nad zamkniętym półkoliście otworem drzwiowym prążkowana płycina
o półksiężycowym obrysie, z gładką płyciną wypukłą o wklęsło – wypukłej

139

Część 1: Obecność osób chorych psychicznie w Kościele. Aspekty teoretyczne
dolnej i górnej krawędzi. Przyczółek portyku dekorowany ujętym dużym
przestylizowanym festonem owalnym medalionem z reliefową postacią modlącego się anioła, zwieńczony wklęsło – wypukłym akroterionem z krzyżem.
Po bokach portyku po dwa wąskie prostokątne okna z prostopadłościennymi
parapetami, w wąskich bocznych framugach płycinowych. Gzymsy podokapowe podkreślone niżej drobnym uskokiem. Analogiczna artykulacja w skrajnych wydzielonych okapami jednoosiowych częściach elewacji bocznych
traktatu wstępnego. Górną kondygnację elewacji wschodniej tworzy odcięty
po bokach krótkimi odcinaki gzymsów i okapów szczyt o płynnie wyginanych
bokach, zamknięty łukiem wklęsło – wypukłym, obramiony profilowanym
gzymsem. Na osi u dołu duże, trójdzielne, zamknięte koszowo okno w wąskiej
framudze płycinowej, z wygiętą wklęsło – wypukle ławą, wyżej małe prostokątne okienko z prostopadłościennym parapetem w klęsło – wypukłym
przyczółkiem. Od strony południowej elewacja rozczłonkowana na trzy
części. Po stronie zachodniej schody i ganek zakrystii. Schody osłonięte
podwójną arkadą o wyodrębnionych opaskami cegłami wspiętych łukach
koszowych, wspartych pośrodku na pękatej kolumience z enthasis. Ganek
opięty po bokach skarpami przepruty od południa i wchodu półkoliście
zamkniętymi otworami o ceglanych ościeżach i obramieniach. Pod otworami prostokątne otwory wentylacyjne. Elewacja południowego ganku zwieńczona obramionym prostym gzymsem szczytem zamkniętym zaostrzonym
łukiem wklęsło – wypukłym. Elewacja południowej nawy podzielona czterema skarpami o parabolicznych profilach, z zamkniętymi kamiennymi daszami wolutowo–spływowymi, z trójspadowymi odsadzkami u dołu, nad cokołem. W przęśle zachodnim i środkowym duże zamknięte koszowo, trójdzielne otwory okienne w wąskich framugach płycinowych, pod którymi, podkreślono prostopadłościennymi parapetami prostokątne płyciny podzielone
na trzy części płycinami zdwojonymi. W przęśle wschodnim u góry dwa
niewielkie, prostokątne, zamknięte od dołu i góry półkoliście otwory okienne,
niżej małe prostokątne okienko. Elewacja południowo – wschodnia traktu
wstępnego zamknięta gzymsem opadającym wklęsło – wypukle ku okapowi
wydzielającemu jednoosiową część skrajną (opisaną wyżej). W elewacji północnej skarpy przy nawie, przęsło zachodnie i środkowe, oraz elewacja boczna wschodnia traktu wstępnego, jak w elewacji południowej. W przęśle
wschodnim półkolisty ryzalit klatki schodowej z dwoma parami wąskich prostokątnych okienek w układzie schodkowym. W elewacji prezbiterium prostokątne zamknięte od dołu i góry półkoliście okno. W elewacji zachodniej w osi
apsydy flankowana skarpami, obramiona opaskami ceglanymi, zdwojona
zamknięta półkoliście płycina, osłonięta metalowymi obdaszkiem o kształcie
wklęsło – wypukłym zaostrzonym. U dołu płyciny konsolka, nad którą, w dnie,
dwa wklęsło – wypukłe uskoki, a wyżej prążkowana płycina zamknięta u dołu
i góry półkoliście. W cokole, nad okienkiem piwnicznym półeczka na kroksztynach. W zachodniej elewacji zakrystii prostokątne okno z kratą a po prawej
otwór wejścia na schody ganku zamknięty wyodrębnionym ceglaną opaską
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łukiem wycinkowym. Ściana nad otworem zamknięta spływem wklęsło – wypukłym ze schodkową opaską. Drzwi wejścia głównego dwuskrzydłowe,
z oddzielonym wygiętym gzymsem nadświetlem, z listwą przymykową
w formie pilastra, u dołu ozdobione zamkniętymi gzymsami wieloglifami,
u góry z płycinami, w których zamknięte od dołu i od góry wklęsło – wypukłe
okienka z ozdobnymi kratami. W nadświetlu ozdobna krata z krzyżem pośrodku oraz z przestylizowanymi motywami roślinnymi. W zamkniętym półkoliście
otworze między schodami a gankiem przed zakrystią ozdobna krata z motywami promieni słonecznych oraz roślinnymi. Drzwi do zakrystii zamknięte
półkoliście, jednoskrzydłowe płycinowe, z zamkniętym wklęsło–wypukle,
ujętym od góry profilowanym gzymsem, a od dołu przestylizowaną konsolką
okienkiem z ozdobną kratą, dekorowane półwałkami. Wewnątrz kaplicy kompletny wystrój. Na ścianach i sklepieniu polichromie (mal. J. Bukowski).
Nad tęczą postacie aniołów adorujących krzyż i inicjały ARM, w lunetach
okien nawy symbole czterech ewangelistów, w pozostałych partiach przestylizowane motywy roślinne w układzie bordiurowym. W oknach nawy
i prezbiterium witraże z symbolami nowotestamentowymi w architektonicznych obramieniach, z motywami krajobrazowymi oraz z ornamentem
geometrycznym. W apsydzie złocony trójskrzydłowy ołtarz matki Boskiej
z wysoką predellą i bogatym zwieńczeniem o motywach roślinnych. W nawie
drewniane ławki, ambona z daszkiem kapturowym, a pod południowym
przęsłem chóru konfesjonał. W pełnej balustradzie chóru stylizowane sztukatorskie kartusze z festonami. Przy murku oddzielającym schody na chór
kamienna kropielnica. W murku ozdobna metalowa furtka. Drzwi między
nawą a kruchtą dwuskrzydłowe, u dołu płycinowe, u góry przeszklone wielokwaterowo z niskimi ozdobnymi kratkami w dolnych partiach. W nawie
wielolampowy żyrandol z poziomych i pionowych obręczy uformowanych
w kształt owaloidy. Na ścianach metalowe kinkiety, pod sklepieniem środkowego przęsła chóru lampa. posadzka ceramiczna z motywem ciemniejszych i jaśniejszych kwadratów.

Kaplica ta od początku istnienia Szpitala była szczególnym miejscem modlitwy trzech grup społecznych związanych z kobierzyńskim kompleksem:
pacjentów i ich rodzin, personelu oraz mieszkańców osiedla przyszpitalnego
(szczególnej społecznej otuliny Szpitala). W latach międzywojennych stała
się miejscem odpoczynku i chwili modlitwy dla pacjentów zatrudnionych
w przyszpitalnym gospodarstwie rolnym, w gospodarstwie ogrodniczym
i warsztatach rzemieślniczych. W czasie letnich upałów szczególnie ceniono
sobie chłód kościelnego wnętrza. Tu odpoczywano w grupach i podejmowano krótką modlitwę. Wieczorem, po kolacji wydawanej na oddziałach
szpitalnych, odprawiano nabożeństwa i mszę św. dla pacjentów przyprowadzanych przez siostry zakonne.
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W czasie drugiej wojny światowej, po 24 czerwca 1942 roku, czyli
po likwidacji szpitala, władze niemieckie przeznaczyły ją na magazyn.
Budynek świątyni oraz wystrój wnętrza nie ucierpiały podczas działań wojennych. Tuż po wojnie, dzięki zaangażowaniu personelu, kaplica powróciła
do pełnienia funkcji sakralnych.
W 1988 roku powstał całościowy program ochrony i konserwacji zespołu Szpitala w Kobierzynie. Szczególną troską otoczono kaplicę, wybitne
dzieło architektury wczesnego polskiego modernizmu. Była ona wtedy
już w bardzo złym stanie technicznym i artystycznym, grożącym wręcz katastrofą budowlaną. Przed odpadającymi ze sklepienia świątyni fragmentami
elewacji chroniła rozciągnięta ponad głowami modlących się metalowa siatka
ogrodzeniowa. Prace remontowo – konserwatorskie w kaplicy prowadzone
były w latach 1994 – 1997 ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji
Zabytków Krakowa, przydzielonych przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. Koordynatorem prac był Zarząd Rewaloryzacji Zespołów
Zabytkowych Krakowa.
W ramach kompleksowego remontu wymieniono pokrycie dachu
(bez więźby), wzmocniono częściowo fundamenty, osuszono piwnice.
Odnowione zostały witraże, cała polichromia oraz ołtarz główny, elementy
drewniane takie jak: drzwi, konfesjonał meble w zakrystii. Pieczołowicie
również odczyszczone zostały elementy kamienne oraz różne metalowe
detale np. żyrandol. Zrekonstruowano boczne oświetlenie kaplicy i wykonano instalację dla systemu nagłośnienia.
Największą niespodziankę kryła w sobie gałka na kopule dachu,
podtrzymująca krzyż. Znaleziono tam puszkę z dokumentami z grudnia
1913 roku. Na wąskim pasku papieru, drobnym maczkiem wypisane były
nazwiska tych, którzy przyczynili się do powstania sakralnego obiektu:
architektów, majstrów, podmajstrów i robotników. W puszce ponad 80 lat
przetrwały dwie fotografie oraz monety: korona z 1912 roku, dwudziestohalerzówka z 1911 roku, dziesięciohalerzówka z 1909 roku, dwuhalerzówka
z 1913 oraz jednohalerzówka z 1912 roku. Zgodnie ze starym zwyczajem
budowlanym należy umieszczać w gałkach wieńczących ważne budowle
akty erekcyjne, dokumenty oraz świadectwa epoki, monety i czasem prasę.
Po zakończeniu remontu dachu i odnowieniu krzyży wieńczących wieżę,
do gałki powróciły stare dokumenty i dołożone zostały nowe. Umieszczono
tam zdjęcia wszystkich dyrektorów szpitala od Jana Mazurkiewicza po142
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Dokument dotyczący prac remontowych. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.
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Fragmenty dokumentów znalezionych w gałce. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.
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cząwszy, do Andrzeja Kowala. Monety ofiarowali: o nominale 200 tysięcy
złotych – dyrektor Andrzej Kowal oraz 100 złotych pan Kazimierz Rodzik.
Do metalowego tubusu trafiła również gazeta Echo Krakowa. Było to
we wrześniu 1994 roku. Treść złożonego dokumentu Państwowej Służby
Ochrony Zabytków – Oddział Wojewódzki w Krakowie jest następująca:
W roku 1994 rozpoczęto prace remontowo – konserwatorskie w kaplicy
oraz zabezpieczające obiektów gospodarczych na terenie d. Folwarku, finansowane ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa,
którym dysponował Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, kierowany
przez profesora dra Tadeusza Chrzanowskiego, historyka sztuki. Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków był architekt Andrzej Gaczoł, samorządowym konserwatorem miasta Krakowa był historyk sztuki Zbigniew Beiersdorf.
Prace konserwatorskie w kaplicy wykonali: Pracownia Witraży Furdyna
w Krakowie, ul. Praska 26 oraz Firma Roman Bobicki – Konserwacja Zabytkowych
Detali Metalowych w Krakowie, ul. Cechowa 120. W ramach tych prac przeprowadzono konserwację okien witrażowych oraz renowację krzyży ze zwieńczenia.
Pracownia Konserwacji i Rekonstrukcji Detali Architektonicznych – Włodzimierz Drabczyński, Stanisław Dziuba, Kraków ul. Białoruska 4/23 wykonała
konserwację kamiennych detali oraz badania na kolorystykę elewacji.
Prace budowlane prowadziło Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji Zabytków.
Kierownikiem budowy był inż. Antoni Trybała, nadzór inwestorski sprawował
Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa.
Notatkę tę spisał pracownik Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Krakowie dla tych, którzy podczas kolejnej konserwacji ten tubus otworzą
i zechcą odczytać jego zawartość.

Drugim dokumentem umieszczonym w tubusie, zamkniętym w gałce
jest pismo Krakowskiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dra J. Babińskiego, w którym napisano:
Odnowienie dwóch krzyży wieńczących wieżę oraz szczyt prezbiterium
kaplicy szpitalnej, miało miejsce w sierpniu i we wrześniu R.P.1994, gdy
w Krakowskim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Józefa Babińskiego funkcję
Dyrektora Naczelnego sprawował lekarz medycyny Andrzej Kowal, zaś zastępcą
dyrektora do spraw techniczno–administracyjnych był mgr inż. Adam Słota,
obowiązki kierownika Działu Technicznego pełnił mgr inż. Tomasz Gembka,
a Działem Gospodarczym kierował mgr inż. Jan Woźniak.
Krzyże poddane zostały pieczołowitej konserwacji wykonanej przez Firmę
Roman Bobickiego, w ramach remontu całości kaplicy, przeprowadzonego
w 1994 r. na zlecenie Zarządu Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta
Krakowa.
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Stalowe konstrukcje krzyży przed podjęciem prac prezentowały duży
stopień skorodowania, zaś owalne elementy miedziane ujawniały niewielkie
pozostałości złoceń. Po demontażu w gałce krzyża odnaleziono miedzianą
puszkę zawierającą dokument i pamiątki z 1913 r., które powracają na pierwotne miejsce.
W wyniku przeprowadzonej konserwacji obydwa krzyże zostały pozbawione śladów działań rdzy, wszelkie nazbyt skorodowane oraz brakujące
detale zostały zrekonstruowane zgodnie z oryginalnym projektem. Wszystkie
elementy miedziane pozłocono przy wykorzystaniu metody galwanicznej,
zaś fragmenty części stalowych pokryto złotem płatkowym.
Konserwację nadzorował z ramienia Zarządu i Rewaloryzacji Wiesław
Stefański. Powłoki złotnicze na krzyżach pojawiły się za sprawą Włodzimierza
Drabczyńskiego. Prace z zakresu kowalstwa artystycznego wykonali: Bogusław
Cholewa, Piotr Kupiec, Ludwik Trzcianowski – zatrudnieni w Firmie Romana
Bobickiego.

Metropolita Krakowski Kardynał Franciszek Macharski 17 października 1996 roku podczas uroczystej Mszy świętej poświęcił odrestaurowaną kaplicę szpitalną i tabernaculum2. Z faktem tym niewątpliwie wiąże
się kolejny: Dekretem z 5 czerwca 1998 roku Metropolita Krakowski
erygował z dniem 1 lipca 1998 roku Ośrodek Duszpasterski pod wezwaniem
Matki Boskiej Częstochowskiej przy Krakowskim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Krakowie. Prowadzenie samodzielnego duszpasterstwa przy
kaplicy powierzył głównemu kapelanowi szpitalnemu ks. Jerzemu Siatkowskiemu. Natomiast Dekretem z dnia 13 maja 2005 został erygowany
Rektorat (na prawach parafii) pw. Matki Boskiej Częstochowskiej z dniem
15 maja 2005 roku. Prowadzenie rektoratu Ks. Kardynał powierzył ks.
Jackowi Strzeleckiemu, pierwszemu rektorowi i kapelanowi Szpitala.
Powołanie w ramach struktury diecezjalnej osobnego ośrodka duszpasterskiego, a później rektoratu wiąże się ze szczególną rolą budynku
kaplicy na terenie szpitalnego kompleksu.

2
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Por. Klimek J., Galus E., Kobierzyn wczoraj i dziś, Kraków 2017, s. 168.
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Dekret erygowania Ośrodka Duszpasterskiego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej przy Krakowskim Szpitalu
Neuropsychiatrycznym w Krakowie. Źródło: Archiwum Kaplicy Szpitalnej.

147

Część 1: Obecność osób chorych psychicznie w Kościele. Aspekty teoretyczne

2. 4. Posługa Sióstr Zakonnych
Posługa Sióstr Zakonnych ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek
Dębickich Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej z Prowincji
Krakowskiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
W kobierzyńskim Szpitalu Siostry Służebniczki Dębickie pracowały
od początku jego istnienia tj. od 1917 roku do roku 20063. Głównym
zajęciem sióstr zakonnych było pielęgnowanie chorych psychicznie i opieka
nad kaplicą szpitalną (posługa zakrystianki i organistki). Do wybuchu
II wojny światowej w szpitalu pracowało około 60 sióstr, a wśród nich
20 pielęgniarek wykwalifikowanych, które na oddziałach szpitalnych często
pełniły też funkcję pielęgniarek oddziałowych4. Siostry piastowały również
stanowiska kierownicze w części gospodarczej: w pralni, szwalni, kuchni,
magazynach, warsztatach (ówczesnych odpowiednikach warsztatów terapii
zajęciowej), na folwarku (gospodarstwo rolne) oraz w aptece i ochronce
(przedszkolu). Mieszkały one głównie w budynku nr 40 (klasztor), ale także
sporadycznie w pawilonach szpitalnych, gdzie pracowały jako pielęgniarki
oddziałowe. Jak wspominała siostra Emeryka Jacoszek zakonnice posługiwały w Szpitalu właściwie cały dzień od 6.30 do 18.00-19.00 z małymi
przerwami na posiłki i modlitwę. Zgodnie z regulaminem pracy wolne
popołudnie przysługiwało siostrze zakonnej tylko jeden raz w tygodniu
(jeżeli wyraził na to zgodę lekarz, który na danym oddziale miał dyżur)5.
Na terenie klasztoru (budynek nr 40) siostry spożywały wspólnie wszystkie posiłki i razem modliły się rano (do godziny 6.00) oraz wieczorem.
Pierwszą przełożoną w historii Szpitala była siostra Maria Salomea.
W okresie II wojny światowej w ówczesnym Zakładzie posługiwało
tylko kilka zakonnic na czele z ich przełożoną siostrą Lambertą, pracującą
w aptece. Niektóre z nich, jak na przykład siostra Adelgunda zostały
zwolnione przez władze niemieckie (dyrektora Krolla) dyscyplinarnie.
Siostra Emeryka Lacoszek wspominała:
Listy Jana Mazurkiewicza (pierwszego dyrektora Szpitala) świadczą, że chciał on organizację
wyższej służby pielęgniarskiej Szpitala powierzyć osobom świeckim, a nie siostrom zakonnym.
Jednak ostatecznie, pomimo jego przeciwdziałań, zatrudniono siostry zakonne. Por. Listy
Jana Mazurkiewicza do Witolda Chodźki (Klimek J., Galus E., Kobierzyn wczoraj i dziś,
Kraków 2017, s. 100).
4
Por. Klimek J., Galus E., Kobierzyn wczoraj i dziś, Kraków 2017, s. 148.
5
Por. Tamże.
3
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Siostry z dyrektorem Juliuszem Morawskim. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Siostry weaz z personelem jednego z odziałów. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.
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Siostry z dyrektorem Władysławem Issajewiczem.
Źródło: Archiwum Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Pożegnanie sióstr przez dyrektor Annę Przewłocką. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.
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Chorzy po prostu umierali z głodu. Gdy siostra Adelgunda
próbowała zagęścić zupę, została natychmiast zwolniona.
Nigdy nie zapomnę chorej, która się modliła: „Matko
Boska, daj nam chleba!”6.

Gdy dyrektor Kroll po likwidacji Zakładu kobierzyńskiego (24 czerwca
1942 roku) został przeniesiony do szpitala psychiatrycznego w Kulparkowie
pod Lwowem, zabrał ze sobą (wywiózł) niektóre z pozostałych sióstr.
Po wojnie siostry zakonne powróciły do pracy w Szpitalu. Do końca 1952
roku pracowało ich dwadzieścia, głównie jako pielęgniarki na oddziałach,
a także zatrudnione były w kuchni, pralni i magazynach. W 1953 rozpoczęły się represje wobec duchownych i osób zakonnych. Siostry stopniowo
zwalniano z pracy w Szpitalu. Z 20 zakonnic do 31 października 1953 roku
na etatach szpitalnych pozostały tylko trzy: siostra Alicja i Melchiada oraz
pracująca w aptece siostra Lamberta. Zakonnice nadal z pełnym oddaniem i bezinteresownie opiekowały się kaplicą szpitalną7. Przyjmowane
w ich miejsce świeckie pielęgniarki, nie mając wykształcenia i przede wszystkim doświadczenia, nie radziły sobie z obowiązkami i często rezygnowały
z pracy. Doprowadziło to do kryzysu i załamania opieki psychiatrycznej
w Szpitalu kobierzyńskim oraz zmiany nastawienia lokalnych władz komunistycznych. W tym czasie niezwykle ciekawym epizodem w historii
Kobierzyna było otwarcie pierwszej w Polsce Szkoły Pielęgniarstwa Psychiatrycznego. Na kilka miesięcy dyrektorstwo tej placówki powierzono Hannie
Chrzanowskiej, obecnie błogosławionej Kościoła katolickiego.
Rok 1956 to powrót do szpitala sióstr zakonnych, które zatrudniane zostały
wyłącznie jako pielęgniarki. Stanowiły już niewielką grupę zawodową, zazwyczaj 7 – 8 osobową. Nadal zajmowały się kaplicą szpitalną. Siostra Marcelina
przez długi czasu, bo do 1988 roku grała na fisharmonii i prowadziła śpiew
liturgiczny podczas nabożeństw.
Od 1963 roku przez okres 15 lat siostry prowadziły także naukę religii
w Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Kobierzynie. W roku 1966 do pracy
w Szpitalu została skierowana siostra Mariusza, której powierzono opiekę
nad kaplicą i funkcje tą z wielkim oddaniem i zaangażowaniem pełniła
do września 2000 roku.
Kronika Placówki Sióstr Zakonnych Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. Tekst podany
za: Klimek J., Galus E., Kobierzyn wczoraj i dziś, Kraków 2017, s. 148.
7
Por. Tamże, s. 150.
6
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Pożegnanie sióstr przez dyrektor Annę Przewłocką. Źródło: Archiwum Szpitala im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.
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Niestrudzona, cicha i ofiarna praca Sióstr Służebniczek w kobierzyńskim
Szpitalu zakończyła się likwidacją przez władze zakonne placówki w Krakowie-Kobierzynie 31 maja 2006 roku. Pracowały wtedy już tylko 4 siostry:
s. M. Laura – przełożona placówki, s. M. Nazarena – pracowała od 1956 roku,
s. M. Lucjana – ostatnia opiekunka kaplicy (zakrystianka) i s. M. Faustyliana.
Odeszły mimo licznych próśb dyrekcji i środowiska kobierzyńskiego. Sama
decyzja władz zakonnych o likwidacji placówki kobierzyńskiej była kilka razy
odsuwana w czasie. O tym, jaka ważna była to posługa świadczą słowa ówczesnej
dyrektor Szpitala Anny Przewłockiej, napisane z okazji zamknięcia pożegnania
Sióstr Służebniczek Dębickich w Kobierzynie. Czytamy tam:
(...) decyzja władz Zgromadzenia sprawiła, że siostry opuszczają Szpital. Mamy nadzieje, że nieostatecznie. O ich wielkiej
pracy i posłudze, pełnej oddania i miłości bliźniego zawsze
z wielką wdzięcznością będziemy pamiętali, tak jak pamiętali
i pamiętają ci, którym służyły – Pacjenci naszego Szpitala8.

8

Podziękowanie Dyrektora Szpitala, pani Anny Przewłockiej skierowane do siostry Joanny
Marii Światłowskiej, Matki Generalnej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy
Dziewicy Niepokalanie Poczętej – Sióstr Służebniczek Dębickich, Archiwum Kapelanii
szpitalnej w Kobierzynie.

153

Część 1: Obecność osób chorych psychicznie w Kościele. Aspekty teoretyczne

2. 2. Kapelani kobierzyńskiego szpitala
Kapelani w latach 1919–1942
W Krajowym Zakładzie dla Psychicznie i Nerwowo Chorych, czyli w Szpitalu
Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie (obecna nazwa9) posługa duszpasterska sprawowana była nieprzerwanie od początku istnienia tego kompleksu10
do 23 czerwca 1942 roku, kiedy to okupacyjne władze niemieckie dokonały
likwidacji szpitala mordując pozostałych jeszcze przy życiu 566 pacjentów11.
Pracę duszpasterską w kaplicy szpitalnej i w stopniowo zapełnianych
pacjentami oddziałach prowadził ks. Andrzej Kasprzykiewicz już od 9 marca
1918 roku. Szpital oddany do służby chorym 1 stycznia 1918 roku został
poświęcony wraz z kaplicą zakładową (w czasie skromnej uroczystości)
5 stycznia 1918 roku12. Ks. Andrzej Kasprzykiewicz zatrudniony został
tymczasowo jako pełniący obowiązki, do momentu powołania właściwego
(stałego) kapelana Zakładu13. Budynek kaplicy w kobierzyńskim kompleksie
wzniesiony został w latach 1909–191314, jako jeden z pierwszych obiektów
kobierzyńskiego kompleksu, choć prace wykończeniowe (dekoracyjne)
przy kaplicy trwały do połowy lat dwudziestych15. Wielu księży ubiegało się
w tym czasie o objęcie funkcji kapelana Zakładu16 ze względu na wysoZmiana nazwy uchwałą nr XLIX/763/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
28 maja 2018 r. Pełna nazwa: Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie
Samodzielny Publiczny ZOZ.
10
Fundatorzy i organizatorzy Krajowego Zakładu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych – Wydział
Krajowy (władze Księstwa Galicji i Lodomerii) przewidzieli stanowisko kapelana
mieszkającego na stałe w szpitalu i opłacanego przez państwo.
11
Pomiędzy wrześniem 1939 roku a czerwcem 1942 roku zmarło na skutek, między innymi,
zagłodzenia 957 osób. Niektórzy pacjenci w tym okresie tracili na wadze po ok. 15 kg
miesięcznie. Por. Klimek J., Galus E., Kobierzyn wczoraj i dziś, Kraków 2017, ss. 41; 76;
por. też: Archiwum Narodowe Kraków, Oddział III, UZ 345 (Karty zgonów).
12
Por. Klimek J., Galus E., Kobierzyn wczoraj i dziś, Kraków 2017, s. 38.
13
Archiwum Metropolitalne Kraków AP 452 Kraków – Kobierzyn; Sygnatura nr APA II.
Być może złożyły się na to trudne relacje pierwszego dyrektora szpitala Jana Mazurkiewicza,
który nie zgadzał się na zatrudnienie sióstr zakonnych jako personelu szpitala. Por. Klimek
J., Galus E., Kobierzyn wczoraj i dziś, Kraków 2017, s. 100.
14
Por. Klimek J., Galus E., Kobierzyn wczoraj i dziś, Kraków 2017, s. 85.
15
Niektórych projektów związanych z wystrojem wnętrza kaplicy nie zrealizowano w ogóle.
Na przykład nie wykonano kamienno–drewnianej chrzcielnicy oraz dębowej boazerii wokół
ścian kaplicy. Pozostały w archiwum szpitalnym jedynie kompletne plany tych inwestycji.
16
Zabiegał o mianowanie na to stanowisko między innymi ks. Adam Kurkiewicz. W archiwum
9
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kie pensje w szpitalu i prestiżowe stanowisko (czyli zupełnie inaczej niż
po II wojnie światowej i obecnie). Ostatecznie pierwszym kapelanem Zakładu
został ks. Ignacy Żyła, który wcześniej w latach 1903–1916 pełnił funkcję
proboszcza parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Kleczy Dolnej.
W okresie międzywojennym kapelania Zakładu kobierzyńskiego
stanowiła samodzielną strukturę duszpasterską, niezależną od parafii
św. Józefa w Podgórzu, do której należała wtedy wieś Kobierzyn licząca
wraz ze szpitalem 2116 osób. Na terenie Zakładu mieszkało wtedy ponad
100 pracowników z rodzinami, czyli dokładnie 482 osoby17. Proboszczem
podgórskiej parafii był wtedy ks. Józef Niemczyński słynny ze swojej działalności politycznej. Kapelanami Zakładu w tym okresie byli: wspomniany
ks. Ignacy Żyła, który przeszedł na emeryturę 16 maja 1935 roku i ks. Jan
Marszał, który pełnił funkcję kapelana od 19 lipca 1935 do 22 czerwca 1942,
kiedy to został oficjalnie zwolniony z pracy przez władze niemieckie18
i musiał opuścić teren szpitala19. Do momentu likwidacji Zakładu przez
władze niemieckie ks. Jan Marszał był uznawany przez nie jako kapelan
i to on, oprócz lekarza zakładowego podpisywał akty zgonów pacjentów,
przybijając pieczęć kapelanii Zakładu20. Jednakże ograniczano stopniowo
jego kontakt tylko do pacjentów szpitala21.
Praca kapelanów w Kobierzynie w pierwszych latach powojennych
Swoją pracę duszpasterską wznowił ks. Jan Marszał na początku
(w styczniu bądź w lutym) 1945 roku, ale już w 14 marca 1945 roku
złożył z tej funkcji rezygnację22. Być może wiązało się to z obecnością na terenie Zakładu wojsk radzieckich, które wykorzystywały
go dla swoich rannych żołnierzy. Urząd Wojewódzki w Krakowie
powierzył funkcję dyrektora Zakładu 12 marca 1945 roku Włakurialnym znajdziemy kilka próśb skierowanych w tej sprawie do Arcybiskupiego
Konsystorza. Archiwum Metropolitalne Kraków AP 452 Kraków – Kobierzyn; Sygnatura
nr APA II.
17
Zachował się bowiem spis ludności Kobierzyna z 01. 02. 1941 roku. Szerzej na ten temat:
Klimek J., Galus E., Kobierzyn wczoraj i dziś, Kraków 2017, s. 40.
18
Archiwum Metropolitalne Kraków AP 452 Kraków–Kobierzyn; Sygnatura nr APA II.
19
Por. Klimek J., Galus E., Kobierzyn wczoraj i dziś, Kraków 2017, s. 68.
20
Archiwum Narodowe Kraków, Oddział III, UZ 345 (Karty zgonów).
21
Por. Klimek J., Galus E., Kobierzyn wczoraj i dziś, Kraków 2017, s. 68.
22
Archiwum Metropolitalne Kraków AP 452 Kraków – Kobierzyn; Sygnatura nr APA II.
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dysławowi Issajewiczowi z poleceniem skompletowania personelu
szpitalnego. Oficjalne uruchomienie kobierzyńskiej lecznicy po wojnie miało miejsce 1 czerwca 1946 roku. Zmieniono wtedy też nazwę kompleksu na: Szpital dla Psychicznie Chorych w Kobierzynie23.
Od 1951 roku obowiązywała nazwa: Państwowy Szpital dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Krakowie, a od 1953 roku: Państwowy Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Babińskiego w Krakowie24.
Od 1 czerwca 1946 roku kapelana szpitalnego zatrudniał już nie dyrektor szpitala, ale minister zdrowia, aprobujący kandydaturę wysuniętą przez
dyrektora szpitala, po uzgodnieniu kandydatury (lub nie) z Konsystorzem
Arcybiskupim (kurią metropolitalną). Po ks. Janie Marszale funkcję kapelana miał objąć 14 maja 1945 roku, według notatki w archiwum kurialnym,
ks. Wincenty Wojakowski, jak głosił napis na jego klepsydrze pogrzebowej: wieloletni profesor szkół średnich25 urodzony 15 stycznia 1887 roku
w Świątnikach Dolnych koło Wieliczki, zmarły 7 lutego 1952 roku w
Sieradzu26. Do jego zatrudnienia jednak ostatecznie nie doszło. Posługę
kapelana pełnił jednocześnie o. Teofil Bazan OFM, który na niedziele
i święta regularnie dosłownie dochodził do Kobierzyna z klasztoru przy
Placu Wszystkich Świętych w Krakowie27. Taką praktykę duszpasterską
sprawował od czasu likwidacji Szpitala 23 czerwca 1942 roku. Minister
zdrowia Franciszek Litwin zatrudnił go jako kapelana kontraktowego
(etatowego) 1 października 1945 roku28. Rezygnację z pracy o. Teofil
Bazan złożył już 1 marca 1946 roku.
Por. Klimek J., Galus E., Kobierzyn wczoraj i dziś, Kraków 2017, s. 77.
Nazwa zmieniona prawdopodobnie uchwałą nr 51/618/71 Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Krakowie z dnia 22 marca 1971 r. /zał. Nr 3/ – wprowadzono pełną nazwę:
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. J. Babińskiego w Krakowie.
25
Por. [szczytniki–historia.pl/zdjecia.html]. Data dostępu: 22. 06. 2017.
26
Archiwum Metropolitalne Kraków AP 452 Kraków – Kobierzyn; Sygnatura nr APA II.
27
Pomiędzy Szpitalem kobierzyńskim a Klasztorem OO. Franciszkanów w Krakowie istniała
od początku powstania tej lecznicy „nić wzajemnej życzliwości i współpracy” – jak pisał
15.02. 1947 r. gwardian o. Wojciech Zmarz. Franciszkanie regularnie zastępowali kapelana
Szpitala i to oni prowadzili co roku rekolekcje wielkopostne w kaplicy szpitalnej. Por. Pismo
gwardiana Klasztoru do dyrekcji szpitala z 19.02. 1947 r. Archiwum Szpitala Klinicznego
im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, teczka nr 94, sygnat. nr 2047/79.
28
Archiwum Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, teczka nr 94, sygnat.
nr 2047/79.
23
24
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Kolejnym kapelanem powołanym do pracy w szpitalu 1 marca 1947
roku był ks. Piotr Niezgoda pseudonim „Buk” (od 31 grudnia 193029 roku
przeniesiony w stan spoczynku generał Wojska Polskiego), który pełnił
swoją funkcję kapelana do 24 stycznia 1949 roku. Został odwołany z pracy
przez organ zatrudniający kapelanów – czyli przez Ministra Zdrowia30.
Ks. Piotr Niezgoda sam złożył wcześniej rezygnację z pracy w kapelanii
szpitalnej wymieniając różne trudności, między innymi napięte relacje
z ówczesnym dyrektorem Szpitala doktorem Władysławem Issajewiczem
i administracją oraz problemy z dojazdem do pracy – mieszkał bowiem
w centrum Krakowa, na ul. Zielonej 28. W tamtym okresie komunikacja
z miastem była bardzo utrudniona. Szpital dysponował jeszcze przez
długie lata własnym autokarem dowożącym personel do pracy. Wraz
z umową o pracę otrzymał mieszkanie służbowe na terenie Szpitala, które
po kilku miesiącach (listopad 1950 roku) zostało mu odebrane. Ks. Piotr
Niezgoda musiał być osobowością bardzo mocną i barwną, skoro to jego
przede wszystkim zapamiętano w środowisku kobierzyńskim jako kapelana czasów powojennych31. Urodził się 24 grudnia 1875 w Bukowej32.
Działał w organizacjach niepodległościowych, między innymi w Związku
Żuawów. W 1898 roku ukończył Seminarium Duchowne w Przemyślu.
Od 1 października 1903 roku rozpoczął służbę w Cesarskiej i Królewskiej
Armii w charakterze kapelana wojskowego. W Wojsku Polskim służył
od listopada 1918 jako dziekan generalny przy Naczelnym Dowództwie
Wojska Polskiego. W latach 1921–1930 był szefem duszpasterstwa wyznania rzymskokatolickiego w Dowództwie Okręgu Korpusu nr V w Krakowie33. Był jednocześnie czynny na polu społecznym. W 1922 otrzymał
Piotr Stawecki napisał, że przeniesienie Ks. Generała Piotra Niezgody w stan spoczynku
nastąpiło z dniem 31 stycznia 1930 roku. Por. Stawecki P., Słownik biograficzny generałów
Wojska Polskiego 1918–1939, Warszawa 1994, s. 231. Natomiast Dziennik Personalny
Ministerstwa Spraw Wojskowych, Nr 5 z 20 lutego 1930 roku, s. 69, podaje, że 18 lutego
1930 roku jego termin przeniesienia w stan spoczynku został przesunięty z dnia 31 marca
na dzień 31 grudnia 1930 roku. [data dostępu: 2016–02–15].
30
Tamże.
31
Por. Klimek J., Galus E., Kobierzyn wczoraj i dziś, Kraków 2017, s. 76.
32
Por. Księga pamiątkowa 70–lecia Państwowego Gimnazjum imienia króla Stanisława
Leszczyńskiego w Jaśle 1868–1938, Jasło 1938, s. 117.
33
Por. Rocznik Oficerski Rezerw 1934. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, 1934. [data dostępu:
2016–06–11].
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godność kościelną Podkomorzego Jego Świątobliwości Ojca św. Piusa XI
(godność prałata)34. Został odznaczony Krzyżem Niepodległości, Krzyżem
Walecznych i Złotym Krzyżem Zasługi35. W czasie okupacji hitlerowskiej
aktywnie włączył się do działań konspiracyjnych w Związku Walki
Zbrojnej i w Armii Krajowej jako dziekan Obszaru Krakowsko–Śląskiego.
Po zwolnieniu z pracy w Kobierzynie kierował domem wczasowym dla
księży w Krynicy36. Zmarł 24 marca 1955 w Krakowie. Został pochowany
na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie37.
Ks. generał Piotr Niezgoda był dobrym, aczkolwiek kontrowersyjnym
kaznodzieją (homiletą).
Ogólnie można powiedzieć, że Piotr Niezgoda prezentował
poglądy socjalistyczne, wypowiadał się dosyć krytycznie
o ścisłej hierarchii społecznej, miał negatywne zdanie na temat
konserwatystów. Wygłaszał postulaty powszechnej równości,
które usiłował połączyć z nauczaniem Kościoła katolickiego.
W jego kazaniach wielokrotnie przewijały się wątki z zakresu
psychologii, ze szczególnym uwzględnieniem psychoanalizy.
Przytaczając założenia psychoanalityczne nie interpretował
ich, wszakże w sposób, w jaki zostały pierwotnie sformułowane, lecz nadawał im inne znaczenia, łącząc je z myślą katolicką,
a właściwie zniekształcając myśl katolicką i sprowadzając
ją wyłącznie do wymiaru psychoanalitycznego, który to
w późniejszym czasie okazał się być otwarcie ateistyczny
(vide: poglądy Freuda i jego następców). Jednakże (...) można doszukać się w jego kazaniach ciekawych refleksji, które
ukazują ówczesną, wcale nie tak znów odległą od obecnej
sytuację społeczną Polski38.

Por. Zmiany na stanowiskach i urzędach duchownych. „Kronika Dyecezyi Przemyskiej”.
Tom 5–6, s. 76, maj–czerwiec 1922.
35
Rocznik Oficerski 1928. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wojskowych, 1928, s. 12. Por. też:
Archiwum Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, teczka nr 94, sygnat.
nr 2047/79.
36
Por. Wojtaszak A., Generalicja Wojska Polskiego 1918–1926, Warszawa 2012, s. 592.
37
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. Internetowy lokalizator grobów. Piotr
Niezgoda. rakowice.eu. Data dostępu: 24. 10. 2017.
38
Anonimowy autor publikujący pod pseudonimem Dr Anna, przedstawiający się czytelnikom
jako ‘miłośnik literatury przedwojennej, który bardzo chętnie podzieli się swoją pasją
z innymi’, [https://naszeblogi.pl/users/dr–anna]. Data dostępu: 11. 05. 2019.
34
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Dla zobrazowania jego mocnego, wojskowego stylu kapłańskiego
przepowiadania przytaczam fragment jego egzorty z 1929 roku:
Nie spotykamy ani jednego narodu, ani jednego społeczeństwa,
choćby stało na najniższym szczeblu kultury, któreby nie miało u siebie i nie
uznawało za konieczne jakiegoś sądu. To sąd ludzki. Być sądzonym przez
ludzi, to rzecz bardzo przykra. Wejdź w duszę zbrodniarza, który ma stanąć
przed ludzkim trybunałem. Ileż w niej niepewności, ile lęku, ile wewnętrznych, a bolesnych drgnień!? Oskarżony, nieraz jeszcze przed wyrokiem życie
sobie odbiera, gdyż nie może przeżyć chwili, kiedy ma stanąć przed obliczem
sędziego–człowieka. Gdy opinia publiczna, ten szczególniejszy rodzaj ludzkich
sądów, kogoś potępi, to potępienie łamie nieraz człowieka na życie całe. Już
on nigdy prawdziwego szczęścia nie zazna na ziemi. A sądy te, to przecież
sądy ludzkie, niedokładne. One opierają się tylko na zewnętrznych uczynkach,
na domysłach, a nigdy nie wnikną w duszę aż do dna samego. Iluż zbrodniarzy uchodzi zasłużonej kary? Nie dziw, bo człowiek nie ma mocy czytania
w sercu człowieka drugiego! Drugim sądem, pod który podpadają wszystkie
myśli, zamiary skryte, słowa i czyny człowieka, to sąd już więcej szczegółowy,
dokładniejszy. Tym sądem to własne człowieka sumienie. Skąd ono powstaje?
Skąd ono się rodzi? Gdzie jego kolebka? Ono, to echo, odgłos mowy Bożej, która
odbija się o duszę każdą niby o antenę radiowego odbiornika, choćby na pozór
ta dusza była skoślawiona życiem, schorowana i skarlała. Nie ma duszy ludzkiej,
która przyszła do świadomości, to co katechizm określa „do używania rozumu”,
któraby była pozbawiona tej na głos i mowę Bożą czułej anteny sumienia.
Może ona czasem być zepsuta, potargana przez wiatry i burze życia, – może
być sumienie fałszywe, błędne, twarde, zbyt skrupulatne, ale u każdego ono
jest. I ono, to ten drugi sędzia, który w imieniu Boga i w zastępstwie Jego sądzi
postępki człowieka z dokładnością daleko większą aniżeli sądy ludzkie. Oto, drugi
sąd – sąd sumienia własnego. Przed nim nikt się nie uchroni, idzie on za nami
jak cień, jak Anioł–Stróż, mamy go stale przy sobie w dzień i w nocy, we wszystkich okolicznościach życia. Iluż to ludzi chciałoby się pozbyć tego nieznośnego
i nie bardzo pożądanego w drodze życia towarzysza? Nie można! Wydrzeć
go i wykorzenić możesz razem z sercem, z duszą, a że dusza i po śmierci
doczesnej człowieka żyje, więc i ten sędzia – sumienie, przejdzie aż tam
poza bramę wieczności, by stanąć przed trzecim trybunałem – trybunałem
Bożym, jako twój oskarżyciel! (...) Można czasem oszukać opinię publiczną,
można okłamać najbardziej wytrawnego sędziego. czasem udaje ktoś,
że oszukał sąd drugi, że uśpił sąd sumienia i nic sobie nie robi z popełnionej
zbrodni, ale nikt nie ujdzie Sądów Bożych! Akcesoria tego Sądu będą takie,
że ich nikt uniknąć i oszukać nie będzie w stanie! Sądzić będzie Bóg, oskarżonym będziesz ty, świadkiem, a zarazem oskarżycielem będzie sumienie
twoje, to samo sumienie, z którym w życiu tyle razy byłeś w rozterce39.
39

Niezgoda P., Rok Boży. Przemówienia niedzielne i świąteczne, Miejsce Piastowe 1929, ss. 3–4.
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Od 1949 roku posługę w Szpitalu pełnił o. pułkownik Władysław Patrycjusz Antosz, współpracownik ks. generała Piotra Niezgody. Oficjalne jego
zatrudnienie w Szpitalu miało miejsce w latach 1951–195340. Urodził się
22 marca 1882 r. w Krzywce pow. Łańcut. Uczęszczał do gimnazjum
w Rzeszowie i Przemyślu. W 1898 r. wstąpił do zakonu OO. Reformatów,
przyjmując imię zakonne Patrycjusz. Po ukończeniu studiów teologicznych 29 czerwca 1904 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Do wybuchu
wojny pracował jako duszpasterz w misjach na terenie Rosji. Od 2 sierpnia
1914 roku powołany został do armii austriackiej na stanowisko kapelana
przy 90 pułku piechoty i 36 pułku piechoty Obrony Krajowej, w końcu
września zdołał uzyskać przeniesienie do Legionów Polskich. Był kapelanem 2 pułku piechoty Legionów Polskich. Przeszedł cały szlak bojowy
swojego pułku, a w październiku 1914 roku został ranny w głowę. Po kryzysie
przysięgowym od 30 września 1917 roku był administratorem wojskowego kościoła garnizonowego w Warszawie. Funkcję tę sprawował do końca
1918 roku. Zwolniony do rezerwy, wkrótce został ponownie powołany
do służby w Wojsku Polskim. Od 13 lutego 1919 do 20 stycznia 1922 r.
był proboszczem 11 Dywizji Pancernej. Wraz z nią uczestniczył w walkach
z bolszewikami. Po zakończeniu działań zbrojnych przeniesiony do rezerwy. Powrócił wówczas do zakonu, obejmując funkcję wikarego konwentu
w Krakowie (do czerwca 1923 r.). W latach 1923–1925 był gwardianem
klasztoru w Koninie, a od 1927 r. – w Bieczu. Następnie został wikarym
konwentu we Lwowie. Od września 1928 r. aż do wybuchu wojny był
wikarym konwentu w Koninie oraz równocześnie (do 31 sierpnia 1938 r.)
kapelanem Szkoły Podoficerskiej dla Małoletnich nr 1, znajdującej się
w tym mieście. Po kampanii 1939 r., wobec niebezpieczeństwa aresztowania przez Niemców, opuścił Konin z zamiarem przedostania się
do Francji. Zdołał dotrzeć na Węgry, gdzie został osadzony w obozie
dla internowanych w mieście Eger. Od 1941 roku wydawał tam gazetę
Goniec Obozowy. W obozie spędził cały okres wojny. W marcu 1945 roku
powrócił do Krakowa. W okresie od stycznia do października 1948 r.
sprawował funkcję gwardiana klasztoru w Krakowie. Był członkiem
ZBoWiD–u. Zmarł 6 lipca 1966 roku w Krakowie41. Odznaczono go
Kapelani pełniący posługę duszpasterską w latach 1914–1991. Cz. I: Abramowicz–Aulich , ed.
nauk. W. J. Wysocki, Z. Kępa; oprac. internetowe: Wiktor Cygan, [https://archiwum–
ordynariat.wp.mil.pl/pl/378_11191.html]. Data dostępu: 11. 09. 2017.
41
Szerzej na jego temat: Duda Z., O. Patrycy Władysław Antosz OFM (1882–1966), zakonnik
40

160

Rozdział 2: Szpital psychiatryczny w Kobierzynie - historia miejsca
Krzyżem Niepodległości, orderem Polonia Restituta 4 kl., czterokrotnie
Krzyżem Walecznych, złotym i srebrnym Krzyżem Zasługi. Opublikował
wspomnienia pt.: Z teki kapelana legionowego, Warszawa 1939. Według
danych z archiwum kurii złożył rezygnację z funkcji kapelana szpitalnego
11 września 1952 roku, jednakże nie została ona przyjęta przez dyrektora
Szpitala. W piśmie do dyrekcji Szpitala z dnia 4 sierpnia 1952 roku pisze,
że musi zgłosić się po jurysdykcję do arcybiskupiego konsystorza (kurii)42.
Szczątkowe informacje archiwalne wskazują na przeciągający
się konflikt w kwestii zatrudnienia kapelanów, zarówno ks. generała
Piotra Niezgody, jak i ks. pułkownika Władysława Antosza43. Ten konflikt miał podwójny wymiar. Nasilały się represje aparatu politycznego
wobec Kościoła w Polsce (23 października 1953 roku Sługa Boży prymas
Stefan kard. Wyszyński został internowany44) i jednocześnie narastał konflikt
między tzw. księżmi patriotami a kuriami diecezjalnymi. Obaj kapelani
Szpitala, można podejrzewać, należeli do grupy kapłanów patriotów, którzy
zyskali aprobatę na stanowisko kapelana przedstawicieli ówczesnych władz,
a ich kandydaturę popierał ZBOWiD.
Stanowisko kapelana szpitalnego po ks. pułkowniku Władysławie Antoszu objął 1 stycznia 1953 roku ks. Stefan Szeremeta i pełnił tę funkcję
do 23 stycznia 1956 roku45. Zmarł 28 stycznia 1956 roku46, zaraziwszy się
na oddziale szpitalnym gruźlicą. Był on jednocześnie kapelanem i wikariuszem parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Kobierzynie.
Otrzymał umowę o pracę i uposażenie w wysokości 400 zł. (100 zł więcej,
niż poprzednicy). Był to ostatni kapelan szpitalnej kapelanii47. Także jego
kandydaturę na stanowisko kapelana poparł ZBOWiD. Ks. Stefan Szeremeta
i patriota, (mps, Kraków 1994).
Archiwum Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, teczka nr 94, sygnat.
nr 2047/79.
43
Por. Archiwum Metropolitalne Kraków AP 452 Kraków – Kobierzyn; Sygnatura nr APA II.
44
Por. Klimek J., Galus E., Kobierzyn wczoraj i dziś, Kraków 2017, s. 128.
45
Archiwum Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, teczka nr 1272, sygnat.
nr 1860/211 (kapelan).
46
W archiwum kurialnym jest wzmianka o śmierci 24.01. 1956 r. Por. Archiwum Metropolitalne
Kraków AP 452 Kraków – Kobierzyn; Sygnatura nr APA II. Natomiast Mariusz Ryńca
podaje, że ks. Stefan Szeremeta zmarł 28.01. 1956 roku. Por. Ryńca M., Grekokatolicy
w Krakowie w latach 1945–1991 – zarys problematyki, Nasza Przeszłość, t. 100, (2003),
ss. 424–425.
47
Por. Klimek J., Galus E., Kobierzyn wczoraj i dziś, Kraków 2017, s. 33.
42
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urodził się 11 stycznia 1894 roku w Bolanowicach (pow. Mościska). Wstąpił
do seminarium duchownego w Przemyślu i święcenia kapłańskie przyjął
w 1920 roku jako kapłan grekokatolicki. Następnie kontynuował studia teologiczne w Wiedniu. Na dokumentach szpitalnych podpisywał
się jako ksiądz profesor48. Pracował jako katecheta w Sądowej Wiszni (pow. Mościska) i Komamie. Pełnił urząd administratora parafii
w Zahoczewiu. Na skutek wysiedleń i nacisków ze strony służb bezpieczeństwa przybył wraz z żoną i córką do Krakowa 12 maja 1946 roku.
Od 12 października 1946 roku pełnił funkcję wikariusza kooperatora
w łacińskiej parafii w Żywcu–Zabłociu. 12 maja 1947 aresztowany
w „kotle” zorganizowanym przez WUBP w Krakowie, w mieszkaniu przy
ul. K. Ujejskiego. Został zesłany wraz z rodziną do Centralnego Obozu
Pracy w Jaworznie49 20 maja 1947 roku. Po zwolnieniu z obozu w grudniu 1948 roku pracował między innymi w Izdebniku (pow. Wadowice),
Zielonkach koło Krakowa oraz Kobierzynie50. O trudnych relacjach Państwo–Kościół, również w lokalnej skali, świadczy między innymi i to, że
w piśmie z Związku Bojowników o Wolność i Demokrację do dyrekcji
Szpitala, który popierał kandydaturę ks. Szeremety na stanowisko kapelana zaznaczono, iż bez zgody Ks. Szeremety na teren Szpitala nie może
być wpuszczany jego proboszcz ks. Jan Lupa51.
Likwidacja kapelanii i „dochodząca” opieka księży z sąsiedniej parafii
Po śmierci ks. Stefana Szeremety przez 11 lat bez żadnego oficjalnego
zatrudnienia ze strony Szpitala opiekę duszpasterską nad pacjentami kobierzyńskim sprawowali kapłani z parafii Matki Bożej Królowej Polski.
Dokonała się tym samym nieformalna likwidacja kapelanii szpitalnej.
Dyrekcja Szpitala pod naciskiem władz zmieniała stopniowo warunki
Archiwum Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, teczka nr 1271, sygnat.
nr 1860/211.
49
Szerzej na ten temat: [http://ukraincy.wm.pl/133846,Jaworzno–Centralny–Oboz–Pracy.
html]. Data dostępu: 22.02. 2017.
50
Szerzej: Blazejowskyj D., Histroical sematizm of the Eparchy of Peremysi including the Apostolic
Administration of Lemkivscyna (1828–1939), Lviv 1995, s. 849; H a r a s y m I., Hrekokatołyćki
swjaszenyky, jaki zalyszyłyś u Polszczi pislia 1947 r. (kopia maszynopisu w zbiorach I. Hałagidy),
s. 18; Misyło E., Hreko–katołyćka Cerkwa w Polszczi (1944–1947), Warszawśki Ukrajinoznawczi
Zapysky 1989 nr 1, s. 214.
51
Archiwum Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, teczka nr 1271, sygnat.
nr 1860/211.
48
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pracy kapelanów odbierając im mieszkanie służbowe, osobne pomieszczenie (gabinet), wymawiając ubezpieczenie społeczne. Po śmierci ks.
Stefana Szeremety nie zgodzono się na zatrudnienie nowego kapelana.
Opiekę nad pacjentami Szpitala przejęła wówczas parafia Matki Bożej
Królowej Polski w Kobierzynie. Pierwszym dochodzącym (nieformalnym
w znaczeniu nieetatowym) kapelanem był pierwszy proboszcz tej parafii
ks. Jan Lupa52. W Kobierzynie (wsi) przebywał od 1934 roku i uczestniczył
aktywnie w tworzeniu się parafii. W czasie okupacji hitlerowskiej został
on aresztowany przez gestapo i kilka lat spędził najpierw w więzieniu,
a potem w klasztorze kamedułów na Bielanach. Już w latach pięćdziesiątych
był bardzo schorowany i od 1968 roku, po rezygnacji z urzędu proboszcza,
pozostał na plebani jako rezydent. Nie radził on sobie z dodatkowymi
szpitalnymi obowiązkami duszpasterskimi, dlatego też pomagał mu w tej
posłudze wikariusz ks. Stanisław Małysiak. Pełnił on funkcję nieformalnego kapelana szpitalnego w latach 1957–196353. Ks. Stanisław Małysiak
ps. „Sęp” urodził się 5 maja 1925 w Ślemieniu, zmarł 1 kwietnia 2017 roku
w Krakowie. W latach 1957–1963 był wikariuszem parafii w Kobierzynie
oraz kapelanem szpitala, zaś od 1963 roku aż do śmierci związany był
z Bazyliką Mariacką w Krakowie. Od lat 50. XX wieku był również pracownikiem duszpasterstwa krakowskiej kurii metropolitalnej, w ramach
którego pełnił między innymi funkcję sekretarza oraz przewodniczącego
Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
Był bliskim współpracownikiem kolejnych arcybiskupów krakowskich
Karola Wojtyły i Franciszka Macharskiego, a także założycielem diecezjalnego Wydawnictwa św. Stanisława (z własnym ośrodkiem poligraficznym
i księgarnią). W okresie stanu wojennego ks. Stanisław Małysiak piastował funkcję przewodniczącego Arcybiskupiego Komitetu Pomocy Więźniom
i Internowanym. W 1990 został powołany przez ks. kard. Franciszka
Macharskiego na kapelana organizacji kombatanckich Armii Krajowej w
Krakowie. Był kanonikiem Krakowskiej Kapituły Katedralnej i infułatem.
W 2002 został odznaczony Brązowym Medalem Cracoviae Merenti.
Został pochowany na cmentarzu Rakowickim54.
Archiwum Metropolitalne w Krakowie, Pers A, sygnatura nr 1189, s. 1.
Szerzej o ks. Infułacie Stanisławie Małysiaku, między innymi w: [http://www.gazetakrakowska.pl/
wiadomosci/krakow/a/zmarl–ks–stanislaw–malysiak–partyzant–armii–krajowej,11944046/].
Data dostępu: 12. 06. 2018.
54
Tamże.
52
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W opiece duszpasterskiej nad pacjentami Szpitala kobierzyńskiego pomagał ks. Stanisławowi Małysiakowi drugi wikariusz kobierzyńskiej parafii
– ks. Bolesław Kołacz. Rozpoczął on pracę w parafii kobierzyńskiej wraz z ks.
Stanisławem Małysiakiem w 1956 roku, ale pozostał do roku 1967. Był on
bardzo zaangażowany w opiekę nad chorymi, co zaowocowało prośbą pracowników Szpitala skierowaną do Kurii 16 sierpnia 1967 roku w formie petycji by
mianowano go kapelanem szpitalnym. Być może na skutek tych „oddolnych”
działań personelu dyrekcja postanowiła na nowo zatrudnić kapelana.
Dnia 1 września 1967 Szpital na nowo zatrudnił kapelana w osobie
ks. mgr Zdzisława Krzystyniaka. Pełnił on funkcję swoją funkcję do 31 lipca
1970. W archiwum szpitalnym po tym kapelanie zachowało się najmniej
dokumentów, jedynie jego prośba o przyjęcie do pracy i podanie o zwolnienie
z niej55. Poprosił 28 lipca 1970 roku o zwolnienie z obowiązków ze
względu na przejście do parafii św. Szczepana w Krakowie, gdzie pełnił
funkcję penitencjarza do śmierci 1 lutego 2001 roku56. Przez ponad 20 lat
był kapelanem KS Cracovia. W latach 1968–1972 wikariuszem parafii
obsługującym duszpastersko Szpital był ks. Stanisław Jarguz. Nie posiadał
on jednak oficjalnego zatrudnienia.
W 1970 roku (1 sierpnia) po ks. Zdzisławie Krzystyniaku funkcję kapelana objął ks. prob. Stanisław Jaworski. Pełnił swoją funkcję do 31 lipca
1986 roku57. Był on najdłużej (16 lat) pełniącym obowiązki kapelanem
kobierzyńskiego Szpitala i jednocześnie administratorem, a później
proboszczem parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Kobierzynie58. Wcześniej jako wikariusz w Oświęcimiu, w latach 1964–1970
pracował dodatkowo jako kapelan tamtejszego szpitala59. We wspomnieniach
mieszkańców osiedla przyszpitalnego i pracowników Szpitala opisywany był
jako bardzo ofiarny kapłan i człowiek oddany chorym. W archiwum parafii
Archiwum Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, teczka nr 394, sygnat.
nr 2047/366.
56
Archiwum Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, teczka nr 394, sygnat.
nr 2047/366.
57
Archiwum Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, teczka nr 4521, sygnat.
nr 1151/37.
58
Por. Klimek J., Galus E., Kobierzyn wczoraj i dziś, Kraków 2017, s. 33.
59
Archiwum Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, teczka nr 4521, sygnat.
nr 1151/37.
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kobierzyńskiej zachowała się Kronika Zespołu Charytatywnego. Czytamy tam
na s. 4 o tym, że Służba Zdrowia wypłacała za posługę ks. Stanisławowi
300 zł. miesięcznie. Na s. 5 jest z kolei wzmianka o wizycie ks. kardynała
Karola Wojtyły z proboszczem ks. Stanisławem Jaworskim w Szpitalu
podczas wizytacji kanonicznej parafii – byli tylko na 2 oddziałach, które
udostępniły kontakt z chorymi. Na s. 6 jest zmianka o tym, że w homilii
wygłoszonej w kaplicy szpitalnej 28 marca 1971 Kardynał nazwał to miejsce
Sanktuarium Cierpienia. Ks. Stanisław Jaworski skonsolidował parafię,
zbliżył mieszkańców osiedla przyszpitalnego do kościoła parafialnego,
ale też angażował grupy parafialne (między innymi wspomniany Zespół
Charytatywny) w pracę na rzecz chorych. Od 1993 roku do śmierci (16
sierpnia 2005 roku) przebywał w Domu Księży Chorych Archidiecezji
Krakowskiej w Krakowie – Swoszowicach.
W latach 1986–1994 posługę kapelana szpitalnego pełnił ks. prob. Piotr
Kałamacki. Był on dwukrotnie zatrudniony w Szpitalu: od 1 sierpnia
1986 roku do 17 kwietnia 1992 roku oraz od 1 października 1993 roku
do 15 lipca 199460. Jego pracę kapelańską (wizyty na oddziałach szpitalnych
dwa razy w tygodniu) regularnie wspierał Parafialny Zespół Charytatywny61. Od 1 stycznia 1990 roku pracował na pełnym etacie. Od 31 marca
1991 roku przeszedł na rentę, ale nie zrezygnował z pracy w Szpitalu,
podejmując posługę w wymiarze połowy etatu. Ks. Piotr Kałamacki pełnił również posługę kapelana w Państwowym Domu Opieki Społecznej
w Kobierzynie62. W wypełnianiu jego obowiązków pomagali mu wikariusze zatrudniani na połowę etatu: ks. Mirosław Żak latach 1989–1990
i ks. Miłosz Biela zatrudniony po nim od 1 września 1990 roku do
21 sierpnia 1991 roku63. Kolejnym z wikariuszy pomagającym w duszpasterstwie szpitalnym był ks. Jerzy Siatkowski zatrudniony na pełnym
Archiwum Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, teczka nr 5338, sygnat.
nr 555/16.
61
Kronika Zespołu Charytatywnego Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Kobierzynie, s. 11.
Kronika dostępna jest w archiwum parafialnym.
62
Archiwum Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, teczka nr 5338, sygnat.
nr 555/16. Dokument (aplikata) nr 2.
63
Archiwum Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, teczka nr 5237, sygnat.
nr 557/2. Dokument (aplikata) nr 1; 2.
60
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etacie od 1 września 1991 roku (późniejszy rektor ośrodka duszpasterskiego
i rektoratu), a od 1992 roku również ks. Jan Jarco (wikariusz i kapelan
szpitalny na połowie etatu) od 1 czerwca 1992 do 30 września 1993 roku64.
Po ks. Piotrze Kałamackim probostwo w Kobierzynie objął ks. Tadeusz
Szarek, w latach 1979–1994 proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski
w Podłężu65. Ks. Piotr Kałamacki przeszedł na probostwo po ks. Szarku, gdzie
zmarł w tragicznych okolicznościach 9 maja 2000 roku. Nowy proboszcz
był zatrudniony w Szpitalu od 16 lipca 1994 roku do 25 sierpnia 199866.
Rok wcześniej (w maju 1997) rozpoczął rozbudowę kościoła parafialnego
i z tego tytułu zrezygnował z części etatu w Szpitalu i w Domu Pomocy Społecznej67. Poprzez kurię krakowską wystąpił też o przydzielenie mieszkania
dla drugiego kapelana, którym był ks. Jerzy Siatkowski68. Choć ks. Tadeusz
Szarek w piśmie skierowanym do dyrekcji Szpitala z 14 września 1997 roku
zapewniał, że (...) zgodnie z życzeniami Kurii Metropolitalnej decyduje
się funkcję kapelana wykonywać jeszcze przez długi czas, to już 11 sierpnia
1998 złożył kolejny raz rezygnację z pracy. Jego połowę etatu otrzymał
ks. Mirosław Żak, który osiem lat wcześniej pełnił już tę funkcję jako
wikariusz kobierzyńskiej parafii.
Między innymi trudne relacje personalne z proboszczem kobierzyńskiej parafii ks. Tadeuszem Szarkiem i jego niechęć do pracy w Szpitalu
doprowadziły do tego, że ks. Jerzy Siatkowski został zwolniony 26
sierpnia 1995 roku z funkcji wikariusza tejże parafii i oddelegowany do
tworzenia ośrodka duszpasterskiego w Szpitalu kobierzyńskim69.
Archiwum Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, teczka nr 5479, sygnat.
nr 553/17.
65
Wcześniej pełnił on urząd proboszcza parafii Matki Bożej Królowej Polski w Podłężu
(1979–1994) i administratora parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mydlnikach
(1977–1979). Archiwum Rektoratu pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie.
66
Archiwum Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, teczka nr 5911, sygnat.
nr 544/38.
67
Ks. Szarek złożył rezygnację z pracy w Szpitalu 14 sierpnia 1997 roku, ale na prośbę (polecenie)
ks. bpa Jana Szkodonia poprosił 14 września dyrekcję Szpitala o ponowne zatrudnienie.
Archiwum Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, teczka nr 5911, sygnat.
nr 544/38. Dokumenty nr 11 i 12.
68
Por. Pismo nr 1185/97 ks. bpa Kazimierza Nycza do dyrektora Andrzeja Kowala z 14 maja
1997 roku. Archiwum Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, teczka
nr 5911, sygnat. nr 544/38.
69
Archiwum Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, teczka nr 6476, sygnat.
nr 54/55. Dokument (aplikata) nr 14.
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Restauracja samodzielnej kapelanii jako ośrodka duszpasterskiego i
później rektoratu
Pierwszymi na nowo samodzielnymi kapelanami (bez połączenia
z parafią pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Kobierzynie) byli
ks. Jerzy Siatkowski (zmarł 18 kwietnia 2002 r.)70 i ks. Mirosław Żak, który
po raz drugi po ośmioletniej przerwie został zatrudniony w Szpitalu.
Ks. Jerzy Siatkowski pracował w Szpitalu od 1 września 1991 roku najpierw jako wikariusz i kapelan, a od 26 sierpnia 1995 roku jako samodzielny
duszpasterz w Szpitalu kobierzyńskim71. Zamieszkał od 15 października
1995 roku na terenie kompleksu szpitalnego w budynku nr 21/4, w lokalu,
który został przyznany jako mieszkanie służbowe i jednocześnie pomieszczenie kapelanii72. To właśnie na prośbę ks. Jerzego Siatkowskiego
18 października 1996 roku kuria krakowska wydała zgodę na ponowne
stałe przechowywanie Najświętszego Sakramentu w kaplicy szpitalnej73.
Zakaz przechowywania obowiązywał od 30 grudnia 1994 roku, kiedy to
nastąpiło włamanie do kaplicy szpitalnej (w nocy z 29/30 grudnia) i profanacja Najświętszego Sakramentu74. Dochodzenie kanoniczne i policyjne
nie wykazało uchybień ze strony proboszcza ks. Stanisława Szarka oraz
ks. wikariusza–kapelana ks. Jerzego Siatkowskiego75. Staraniem ks. Jerzego
Siatkowskiego samodzielna kapelania szpitalna została ustanowiona 1 lipca
1998 roku Ośrodkiem Duszpasterskim pw. Matki Bożej Częstochowskiej
w Krakowskim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Krakowie–Kobierzynie76.
Drugim kapelanem, współpracownikiem rektora rektoratu był
ks. Mirosław Żak. W latach 1989–1990 pełnił on posługę w Szpitalu
jako wikariusz parafii Matki Bożej Królowej Polski. Z dniem 25 sierpnia
Por. Klimek J., Galus E., Kobierzyn wczoraj i dziś, Kraków 2017, s. 183.
Aplikata nr 1479/95 z dnia 23.06. 1995 r. Archiwum Rektoratu pw. Matki Bożej
Częstochowskiej w Krakowie.
72
Archiwum Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, teczka nr 6476, sygnat.
nr 54/55. Dokument nr 19.
73
Pismo Kurii Metropolitalnej w Krakowie z dnia 18 października 1996 roku nr 2780/96
podpisane przez ks. bpa Kazimierza Nycza. Archiwum Rektoratu pw. Matki Bożej
Częstochowskiej w Krakowie.
74
Por. Klimek J., Galus E., Kobierzyn wczoraj i dziś, Kraków 2017, s. 164.
75
Archiwum Rektoratu pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie.
76
Dekret nr 1372 erygowania Ośrodka Duszpasterskiego pw. Matki Bożej Częstochowskiej
w Krakowskim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Krakowie – Kobierzynie z dnia 5 czerwca
1998 roku. Archiwum Rektoratu pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie.
70
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1998 roku został oddelegowany do pomocy ks. Jerzemu Siatkowskiemu
w reaktywowaniu samodzielnej kapelanii szpitalnej jako Ośrodka Duszpasterskiego przy Krakowskim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Józefa
Babińskiego w Krakowie. Nie był on jednak przekonany co do celowości
tworzenia odrębnej struktury duszpasterskiej77. Po tragicznej śmierci
ks. Jerzego Siatkowskiego (18 kwietnia 2002 roku), ks. Mirosław
Żak tymczasowo pełnił obowiązki rektora Ośrodka Duszpasterskiego
i pracował na całym etacie do nominacji kolejnego głównego kapelana
ks. dr Stanisława Basisty. Powracając na połowę etatu, związał się zawodowo
z oddziałami uzależnień przy kobierzyńskiej lecznicy (najpierw z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia78, a po jego likwidacji
z oddziałami leczenia uzależnień 5c i 5 d) i ostatecznie decyzją Arcybiskupa
został oddelegowany z ramienia diecezji do pracy z chorymi w Szpitalu
ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób (pacjentów) uzależnionych. Tę pracę kontynuuje w Szpitalu do dziś.
Ks. dr Stanisław Basista został mianowany kapelanem głównym oraz duszpasterzem Ośrodka Duszpasterskiego przy kobierzyńskim szpitalu 12 czerwca
2002 roku79. Bardzo szybko podjął decyzją o rezygnacji z pracy w środowisku
chorych psychicznie. Zgodę na jego rezygnację z pracy w Kobierzynie i na wyjazd
do pracy duszpasterskiej we Francji otrzymał 20 czerwca 2003 roku80.
Kolejnym kapelanem głównym i duszpasterzem Ośrodka Duszpasterskiego został ks. Jacek Strzelecki81, który do sierpnia 2001 roku jako duszpasterz polonii na Rumuńskiej Bukowinie był proboszczem w polskich
W naszych rozmowach ks. Mirosław Żak wielokrotnie powtarzał, że osobna struktura
duszpasterska w szpitalu psychiatrycznym w Kobierzynie nie powinna być dalej
utrzymywana. Według niego jedynym praktycznym (ekonomicznym) rozwiązaniem
jest połączenie kapelanii z okoliczną parafią. Uwaga ks. Jana Klimek.
78
Decyzją ks. kard. Franciszka Macharskiego 15 lipca 2003 roku ks. Mirosław Żak został
mianowany kapelanem i doradcą duchowym w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia (aplikata nr 3152/2003). Archiwum Rektoratu pw. Matki Bożej
Częstochowskiej w Krakowie.
79
Aplikata nr 1668/2002 z dnia 12 czerwca 2002 r. Archiwum Rektoratu pw. Matki Bożej
Częstochowskiej w Krakowie.
80
Aplikata nr 2079/2003 z dnia 20 czerwca 2003 r. Archiwum Rektoratu pw. Matki Bożej
Częstochowskiej w Krakowie.
81
Ks. Jacek Strzelecki objął kapelanię szpitalną 26 sierpnia 2003 roku. Aplikata nr 2097/2003.
Archiwum Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, teczka nr 6476,
sygnat. nr 54/55.
77
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enklawach w Moarze i Nowym Sołońcu w Rumunii82. W niedługim
czasie od zatrudnienia ks. Strzelecki rozpoczął starania, aby kierowany
przez niego ośrodek duszpasterski został przekształcony w rektorat na
prawach parafii jako kontynuacja jednostki administracyjnej Kościoła
Katolickiego83. Tak się też stało 15 maja 2005 roku84. Niestety struktura duszpasterska rektoratu rok później poniosła wielką stratę. Decyzją
władz Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich 31 maja 2006 roku
zamknięta została placówka sióstr w Szpitalu kobierzyńskim85. Powodem były braki kadrowe związane ze zmniejszającą się ilością powołań
zakonnych w zgromadzeniu. Decyzję o odejściu sióstr przesuwano przez
kilka lat z uwagi na prośby dyrekcji, kurii krakowskiej i samych sióstr
pracujących w kobierzyńskiej placówce. Jedna z nich rozpaczliwie chciała
pozostać w Szpitalu (w pracy z chorymi) dojeżdżając do Kobierzyna
z domu prowincjalnego w Krakowie. Nie otrzymała jednak zgody.
Siostry Służebniczki Dębickie posługujące w Kobierzynie od początku
istnienia Szpitala to jest od 1917 roku bardzo mocno wpisały się w życie całej
społeczności kobierzyńskiej. Siostry oprócz swojej pracy zawodowej jako
pielęgniarki na oddziałach szpitalnych i kierowniczki poszczególnych działów (kuchnia, magazyn, szwalnia, pralnia, piekarnia, warsztaty terapii itd.),
opiekowały się również kaplicą szpitalną i posługiwały w niej jako zakrystianki
i organistki. Współpracując z kapelanami szpitalnymi aktywnie animowały
duszpasterstwo w społeczności kobierzyńskiej. Prowadziły w kaplicy nabożeństwa (modlitwy popołudniowe: różaniec, litanie, odmawiały wspólnie
nieszpory, przepisane regułą modlitwy zakonne), przyprowadzały pacjentów
na msze św., organizowały struktury żywego różańca w społeczności szpitala,

Dane zaczerpnięte z “życiorysu” ks. Jacka Strzeleckiego złożonego do dyrekcji Szpitala. Archiwum
Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, teczka: Kadry/120, sygnat. nr Be50.
83
Por. Pismo Kurii Metropolitalnej nr 173/ 2007 Zaświadczenie o kontynuacji jednostki
administracyjnej, z dnia 18 stycznia 2007 r. Archiwum Rektoratu pw. Matki Bożej
Częstochowskiej w Krakowie.
84
Dekret erygowania rektoratu pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowskim Szpitalu
Neuropsychiatrycznym w Krakowie–Kobierzynie nr 1211 z dnia 13 maja 2005 roku.
Archiwum Rektoratu pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie.
85
Por. Klimek J., Galus E., Kobierzyn wczoraj i dziś, Kraków 2017, s. 197.
82
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katechizowały i bardzo mocno konsolidowały społeczność kobierzyńską wokół
kaplicy szpitalnej86. Ich odejście było wielką stratą i postawiło nowe trudne
wyzwania duszpasterskie ks. rektorowi Jackowi Strzeleckiemu.
W 2002 roku w Radomiu swoją placówkę zakonną założył współczesny
zakon szpitalny: Zgromadzenie Synów Niepokalanego Poczęcia. Ta wspólnota
ma obecnie tylko jeden dom. Sprowadził ich do Radomia śp. bp Jan Chrapek. Założycielem zgromadzenia był ojciec Alojzy Maria Monti – nazywany
ojcem sierot i sługą chorych87. Umarł on w opinii świętości w 1900 roku.
W 2003 roku został beatyfikowany przez św. Jana Pawła II. Jego ZgromaSzerzej o pracy zawodowej i duszpasterskiej zakonnic przeczytać możemy analizując wpisy
z Kroniki Placówki Sióstr Służebniczek Dębickich w Kobierzynie. Por. Klimek J., Galus E.,
Kobierzyn wczoraj i dziś, Kraków 2017, s. 148–198.
87
Według współbrata zakonnego Mirosława Pawłowskiego CFIC: Ojciec Alojzy Maria Monti,
zwany ojcem sierot i sługą chorych, urodził się 24 lipca 1825 r. Tego samego dnia zostaje
ochrzczony w kościele parafialnym św. Pankracego w Bovisio. W Boviso, swoim rodzinnym
mieście daje początek „Towarzystwu Braci”. Do dnia dzisiejszego istnieje dom, w którym
przyszły błogosławiony spotykał się z młodzieżą na wspólnej modlitwie. Miasto jego młodości
stało się miejscem szczególnym dla całego Zgromadzenia. Następnie błogosławiony Alojzy
Maria Monti, w 1857 roku w Szpitalu Świętego Ducha w Rzymie, zakłada Zgromadzenie
Synów Niepokalanego Poczęcia. Razem ze swoim kierownikiem duchowym – o. Dossi
oraz Cyprianem Pazzini – pielęgniarzem z Cremony ułożył w 1850 roku projekt nowego
zgromadzenia zakonnego, oddanego pracy lekarskiej i wychowawczej. W tym samym roku o.
Monti zaproponował nazwę: „Synowie Niepokalanego Poczęcia”, chcąc postawić Niepokalaną
za wzór miłosiernej służby, polegającej na doprowadzeniu człowieka chorego, opuszczonego i
potrzebującego do wolności bycia ukochanym dzieckiem Bożym. Niepokalana, tym samym,
stała się szczególną patronką Zgromadzenia. Posłannictwo Synów Niepokalanego Poczęcia
po raz pierwszy zostało uznane przez Kościół w roku 1865, a w roku 1877 papież Pius
IX mianował Ojca Montiego przełożonym generalnym. Konstytucje Zgromadzenia zostały
zaakceptowane przez Kościół 5 grudnia 1881 roku. Pragnąc gorąco służyć Chrystusowi i
braciom, musiał stawiać czoło wielu trudnościom. Po doświadczeniach w szpitalu, otworzył
swoje serce na służbę młodzieży i wskazał nową przestrzeń apostolstwa. Umarł mając 75 lat
w Saronno 1 października 1900 roku, otoczony przez braci zakonnych i sieroty w Domu
Macierzystym Zgromadzenia. Został beatyfikowany 9 listopada 2003 roku, na Placu Świętego
Piotra w Rzymie przez papieża Jana Pawła II. Miłość Ojca Montiego do człowieka polega na
przyjęciu go do domu i pomocy w jego ogólnym rozwoju. Jego miłość otwierała dialog z niebem,
który dzięki miłosierdziu sprawia, że człowiek staje się jeszcze bardziej człowiekiem. Misja
edukacyjna Ojca Monti miała na celu pełny rozwój człowieka poprzez wychowanie do wiary,
kształcenie intelektualne i zawodowe, obecność w świecie kultury, ale również krytyczne do niej
podejście. [http://www.resursa.radom.pl/?„sladami–luigiego–marii–montiego”–podazyl–
krzysztof–ninard,513]. Data dostępu: 17.03. 2018.
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dzenie zakonne rozwija działalność sanitarną i edukacyjną na rzecz chorych,
niepełnosprawnych, ludzi w podeszłym wieku, sierot, dzieci i młodzieży
potrzebującej. W Europie prowadzi obecnie kilkanaście szpitali.
Od początku 2006 roku prowadzone były rozmowy między władzami
Zgromadzenia a ks. kard. Stanisławem Dziwiszem w sprawie otwarcia
drugiego domu OO. Montianów w Krakowie. Efektem tych rozmów
było przekazanie opieki duszpasterskiej nad Szpitalem oraz przejęcie
opieki nad Rektoratem o. Rubenowi Juarez pochodzącemu z Argentyny,
przełożonemu krakowskiej wspólnoty Synów Niepokalanego Poczęcia88.
Do pomocy o. Rubenowi władze Zgromadzenia oddelegowały Hindusa o. Siby George Thekkemangalam (Thekkemangalathu)89, którego
ks. kard. Stanisław Dziwisz mianował zastępcą kapelana90. Dla obu księży
Rubena i Siby praca w kobierzyńskim kompleksie stała się olbrzymim
wyzwaniem. Mimo wielkiej pracowitości, samozaparcia i solidności
w wykonywanych obowiązkach, nie radząc sobie z barierą językową
i kulturową, poprosili o pomoc duszpasterską księży pracujących
w dekanacie. Do pomocy w kwestiach administracyjno–duszpasterskich
został oddelegowany z ramienia diecezji ks. Jan Jarco (dawny kapelan
szpitalny) a ówczesny i obecny proboszcz parafii Św. Rafała Kalinowskiego (sąsiadującej z Rektoratem). Ks. Jan Jarco pełnił do 30 czerwca
2008 roku funkcję administratora Rektoratu pod wezwaniem Matki Bożej

Por. Pismo Kurii Metropolitalnej w Krakowie (aplikata) do ks. Jacka Strzeleckiego nr 1/2006
z dnia 1 grudnia 2007 r. Dokument poświadcza zwolnienie ks. Jacka Strzeleckiego z funkcji
rektora Rektoratu i kapelana Szpitala. W piśmie tym ks. kard. Stanisław Dziwisz prosi, aby ks.
Jacek pozostał na terenie Rektoratu i służył oo. Montianom pomocą w ich wdrażaniu się w
pracę duszpasterską. Archiwum Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowi, teczka
nr 333, synt. nr 325/35. Por. Pismo Kurii Metropolitalnej nr 3388/2006 do Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego (Wydział Spraw Obywatelskich) z 4 grudnia 2006 r. Archiwum
Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowi, teczka nr 333, synt. nr 325/35.
89
W różnych dokumentach (w tłumaczeniach dyplomów) są obie wersje jego nazwiska.
Por. Archiwum Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowi, teczka nr 333/73.
90
Por. Dokument (aplikata) nr 3275/2006 z dnia 27 listopada 2006 r. Archiwum Rektoratu
pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie.
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Częstochowskiej w Krakowie91. Ostatecznie księża Montianie (Synowie
Niepokalanego Poczęcia) zrezygnowali z pracy duszpasterskiej w Szpitalu
i w Rektoracie we wrześniu 2008 roku92.
Od 1 lipca 2008 roku urząd rektora Rektoratu pod wezwaniem Matki
Bożej Częstochowskiej w Krakowie i stanowisko głównego kapelana
szpitalnego zostało powierzone przez ks. kard. Stanisława Dziwisza ks.
dr Janowi Klimkowi, który pełni te obowiązki do chwili obecnej93. Po
rezygnacji z pracy duszpasterskiej w Szpitalu o. Rubena Juareza i o. Siby
Grorge na prośbę ks. Jana Klimka do pomocy w pracy duszpasterskiej
został oddelegowany przez ks. kard. Stanisława Dziwisza 1 września
2009 roku wikariusz parafii św. Rafała Kalinowskiego ks. Adam Ból94.
Pełnił on swoje obowiązki do 28 sierpnia 2013 roku, kiedy to został
przeniesiony do pracy duszpasterskiej w parafii pod wezwaniem Trójcy
Przenajświętszej w Jordanowie95.
Po odejściu z pracy duszpasterskiej w Szpitalu ks. Adama Bóla jego
obowiązki przejął główny kapelan ks. Jan Klimek. Mimo wielokrotnych
próśb rektora Rektoratu i dyrektora Szpitala pana Stanisława Kracika
nie został przyznany dodatkowy kapłan do pracy duszpasterskiej wśród
chorych psychicznie. Ta bardzo trudna sytuacja stała się impulsem
do powołania Zespołu Wsparcia Duchowego, który w pewnych aspektach
duszpasterskich przejął posługę kapelanów.

Por. Dokument Kurii Metropolitalnej w Krakowie (aplikata) nr 1442/2008 z dnia 26 maja
2008 r. Archiwum Rektoratu pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie.
92
Ojciec Ruben Juarez poprosił o rozwiązanie umowy o pracę 30 września, a o. Siby 17 września
2008 r. Por. Archiwum Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowi, teczka
nr 333, synt. nr 325/35 oraz sygnat. Nr 333/73.
93
Por. Dokument Kurii Metropolitalnej w Krakowie (aplikata) nr 1444/2008 z dnia 26 maja
2008 r. Archiwum Rektoratu pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie.
94
Dokument Kurii Metropolitalnej w Krakowie (aplikata) nr 1638/2009 z dnia 12 czerwca
2009 r. Archiwum Rektoratu pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie.
95
Dokument Kurii Metropolitalnej w Krakowie (aplikata) nr 1521/2013 z dnia 17 czerwca
2013 r. Archiwum Rektoratu pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie.
91
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Rozdział 3

Formalno - prawne aspekty opieki
nad osobami chorymi psychicznie

3. 1. Podstawy biblijno - teologiczne posługi kapelana szpitalnego
Kościół zawsze z największą troską odnosił się do ludzi chorych
i cierpiących. I zdanie to nie jest pustym sloganem. Dotyczy to zarówno
praktyki pastoralnej w postaci niezwykle bogatej oferty przeróżnych
działań, projektowanych i realizowanych na przestrzeni wieków, które
nie sposób policzyć oraz teorii – jako pogłębionej refleksji teologicznej
nad problemem choroby i cierpienia1. Jak zauważa jednak ks. prof. Waldemar Chrostowski podejmowanie problematyki chorób psychicznych
i cierpienia osób na nie chorujących w ramach refleksji teologicznej jest
czymś zupełnie wyjątkowym i rzadkim2. Dotyczy to wielu jej dyscyplin,
Wyrazem duszpasterskiej troski Kościoła o chorych jest między innymi wydanie nowej księgi
liturgicznej Sakramenty chorych (1972) [dalej skrót SCH], opublikowanie listu Jana Pawła
II o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia Salvificii doloris (1984), a także ustanowienie
w 1992 roku Światowego Dnia Chorego i związane z jego obchodami coroczne orędzia
papieskie. Aby lepiej organizować i koordynować pracę wśród chorych, w 1985 roku została
powołana do życia Papieska Komisja ds. Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia,
przekształcona później w Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia (1988).
Wspomniana Rada opublikowała szereg dokumentów stanowiących ważny wkład w rozwój
i promocję duszpasterstwa chorych: Formacja kapłańska a duszpasterstwo służby zdrowia
(1991); Światowy Dzień Chorego. Dlaczego i jak obchodzić? (1992); Karta Pracowników
Służby Zdrowia (1995); Kościół, narkotyki i narkomania. Podręcznik duszpasterski (2001).
Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia wydaje też ukazujący się w pięciu językach
periodyk Dolentium Hominum, a także organizuje szereg konferencji i spotkań poświęconych
zagadnieniom związanym z posługą chorym i pracownikom służby zdrowia.
2
Por. Chrostowski W., Chorzy psychicznie w świetle Biblii, Collectanea Theologica 84 (2014)
nr 1, s. 5.
1
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a przede wszystkim biblistyki3, która jest przecież rdzeniem całej teologii. Tymczasem nie tylko dla osób wierzących chorych psychicznie
refleksja biblijna może mieć wielkie znaczenie. W kontekście dotkliwego
doświadczenia stygmatyzacji (wykluczenia) tej kategorii chorych, mówi
nam, że Bóg nie zapomniał o swoich tak szczególnie chorych dzieciach
i również do nich wciąż przemawia, że nie są dla Niego obojętni.
Kolejnym ważnym celem refleksji biblijnej byłoby rozpoznanie
i wskazanie obecnych w Biblii, a dokładnie w obu częściach Biblii
chrześcijańskiej (Stary i Nowy Testament), wzmianek i aluzji do osób
chorych psychicznie oraz sposobów postępowania wobec nich. Może
się to przyczynić do podejmowania i rozwijania tej trudnej problematyki w obszarze innych dyscyplin teologicznych (i pozateologicznych),
a zatem polepszyć poziom refleksji teologicznej w ogóle, a tym samym
i pracy duszpasterskiej w środowiskach ludzi chorych psychicznie.
W kontekście rozwoju nauk holistycznych taka refleksja pośrednio
jest również potrzebna personelowi medycznemu różnych specjalizacji,
a także opiekunom, rodzinom i bliskim osób psychicznie chorych.
Jak wspomnieliśmy nieliczne materiały4 opisujące biblijne doświadczenia choroby psychicznej i związanego z nią cierpienia wykorzystujemy
wraz z Zespołem Wsparcia Duchowego w ramach cotygodniowych zajęć
sobotnich. Od kilku lat w ramach oferty terapeutyczno–duchowej realizowanej przy kapelanii szpitala dla pacjentów czytamy wspólnie Biblię na
sposób lectio divina wraz z połączoną z tym w końcowej fazie relaksacją.
Dla przykładu w monumentalnej czterotomowej Bibliografii biblistyki polskiej za lata 1945–
2009, obejmującej łącznie ponad 45 800 pozycji bibliograficznych, w pierwszej części,
za lata 1945–1999 (Ostański P., Bibliografia biblistyki polskiej 1945–1999, t. 1–2, Series
Bibliographica 1, Poznań 2002) hasła: choroba psychiczna i chorzy psychicznie nie pojawiają
się wcale, natomiast w drugiej części, za lata 1999–2009 (Ostański P., Bibliografia biblistyki
polskiej 2000–2009, t. 3–4, Series Bibliographica 2, Poznań 2010) pod hasłem: choroba
psychiczna wyszczególnia się tylko dwie publikacje. Również w zaktualizowanej bibliografii,
rozpowszechnianej w wersji elektronicznej (Ostański P., Bibliografia biblistyki polskiej
za lata 1945–2010/2012 – płyta CD) i wyszczególniającej publikacje biblijne, które ukazały
się w ciągu kolejnych trzech lat (2010–2012) nie ma żadnego opracowania poświęconego
problematyce chorób i chorych psychicznie.
4
Ciekawą pozycją jest Hahn W., Zaburzenia psychiczne w świetle Biblii. Podstawy biblijnego
i profesjonalnego poradnictwa, tłum. Budziszewska M., Ustroń 2008.
3
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Geneza chorób psychicznych w Biblii
W starożytnym świecie, również w środowisku biblijnego Izraela,
problem chorób psychicznych i osób na nie cierpiących był tak samo
dotkliwy, jak w innych okresach historii ludzkości5. W kontekście
zdrowia psychicznego granice między tym, co uznajemy za normalne,
a tym, co jest już chorobą nigdy nie były ani nie są do dziś, wyraziste i jednoznaczne. Obecnie o tym decyduje kontekst ekonomiczno–społeczny.
Kiedy człowiek nie jest już w stanie troszczyć się o własne
życie, wtedy troska o niego spada na barki ogółu, także od
strony finansowej. (…) Społeczeństwo określa więc człowieka
jako chorego, gdy musi ponosić koszty jego leczenia w formie
kosztów medycznych, renty czy pomocy społecznej6.

Z uwagi na różnorodność i tajemniczość psychicznego cierpienia
oraz wciąż niewielką (w stosunku do innych dyscyplin medycznych)
możliwość stosowania technik obrazowania w diagnostyce psychiatrycznej, pewne środowiska podnoszą wątpliwości, czy w ogóle istnieją
choroby psychiczne. Thomas Szasz, jeden z wiodących antypsychiatrów,
twierdzi, że nie ma chorób psychicznych, istnieją jedynie schorzenia
mózgu. W jego koncepcji zachowania odbiegające od przyjętych norm
społecznych bądź etycznych nie należy uznawać za wystarczające do tego,
by hospitalizować osoby przez przymusowe zamykanie ich w oddziałach
psychiatrycznych7. Często odbywa się to wbrew woli osób, które można
by uznać za nonkonformistów. Takie hospitalizacje według niego traktować należy jako uwięzienie bez przeprowadzenia legalnego procesu.
Przyjmując taką perspektywę spojrzenia, konsekwentnie, również
w odniesieniu do Biblii, nie można mówić o chorobach psychicznych
Z zachowanych średniowiecznych świadectw lekarzy żydowskich, którzy leczyli głównie
swoich współplemieńców, wynika, że choroby i chorzy psychicznie byli częstym
zjawiskiem żydowskiej społeczności (por. Mental illness, [w:] Skolnik F., (red. nacz.),
Encyclopaedia Judaica, t. 14, Jerusalem 2007, s. 56). W tekście na temat chorych
psychicznie w judaizmie M. Kordowicz powołuje się na szacunki, wedle których
obecnie jedną na pięć rodzin [żydowskich] dotyka problem choroby psychicznej (tenże,
Chorzy psychicznie w judaizmie, Midrasz 5/2008, s. 10).
6
Hahn W., Zaburzenia psychiczne w świetle Biblii. Podstawy biblijnego i profesjonalnego
poradnictwa, tłum. Budziszewska M., Ustroń 2008, s. 101.
7
Szerzej na ten temat: Szasz Th., Ideology and Insanity. Essays on the Psychiatric Dehumanization
of Man, Garden City, New York 1970.
5
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ani o osobach chorych psychicznie. Jednak wbrew tego typu koncepcjom
dominuje powszechnie przekonanie, że istnieją choroby psychiczne,
a zatem można i trzeba leczyć osoby, które są nimi dotknięte.
W obszernym prawodawstwie Pięcioksięgu Mojżesza regulującym
wszystkie dziedziny życia, brakuje jakiegokolwiek odniesienia dotyczącego postępowania z osobami chorymi psychicznie. W rabinicznej
(późniejszej) tradycji przyjęło się przekonanie wyrażone w talmudycznym
traktacie Bava Kama 87a, że psychicznie chorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody, które wyrządzili, ani też nie wolno ich w jakikolwiek sposób krzywdzić8. Rabini, na bazie Biblii, wypracowali też cztery
kryteria, które pomagają postawić właściwą diagnozę9.
1. Jeśli ktoś w nietypowych okolicznościach zachowuje się dziwnie
– to wszystko jest w porządku.
2. Jeśli czyjeś dziwne zachowanie jest w innym miejscu i czasie
uznawane za normalne – to wszystko jest w porządku.
3. Jeżeli ktoś w typowych okolicznościach zachowuje się dziwnie
– to coś jest nie w porządku.
4. Jeżeli o kimś wiemy, że ma kłopoty psychiczne, lecz nie zdradza
ich objawów – to mimo wszystko coś jest nie w porządku.
Chociaż przypadki chorób psychicznych nie należały do rzadkości,
to zawsze panowała wokół niech – podobnie jak później i obecnie –
daleko posunięta zmowa milczenia. Miała ona rozmaite uwarunkowania
i przyczyny. Wyrażała się w niej swoista bezradność, ponieważ rodzina, najbliżsi i otoczenie chorego nie wiedzieli, jak mają w tej trudnej
sytuacji postępować i zachowywać się. Obecność psychicznie chorego
w rodzinie była również powodem wstydu dla jego najbliższych, którzy
chcieli ów dramat ukrywać w ścisłym kręgu osób. Ze wstydem łączyły się obawy, że choroba psychiczna może być dziedziczona, a nawet
w pewnym stopniu zaraźliwa, bo łączono z nią podobne lęki i obawy
jak te, które dotyczyły trądu i ludzi trędowatych10. Chorzy byli izolowani
i wyłączani ze społeczności ludzi zdrowych. Ograniczone i mało skuteczne
były metody radzenia sobie z osobami chorymi psychicznie. Niewielka
Por. Kordowicz M., Chorzy psychicznie w judaizmie, Midrasz 5/2008, s. 9.
Por. Tamże, ss. 9–10.
10
Zob. Trąd, [w:] Rienecker F., Maier G., Leksykon biblijny, Prymasowska Seria Biblijna 18,
Warszawa 2001, s. 814–815; zob. też ss. 127–128.
8
9
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była możliwość przynoszenia im ulgi oraz ich leczenia. Wpływ na to
miały uprzedzenia i przesądy, skutkujące stygmatyzacją chorych oraz
ich wykluczaniem z życia społecznego i religijnego11.
W katalogu chorób wzmiankowanych na kartach Biblii, obejmującym
ponad 40 rozmaitych schorzeń i odmian kalectwa, wylicza się również
szaleństwo, uznawane za najważniejszy objaw zaburzeń umysłowych.
Za chorobliwe uznawano zachowania odbiegające od normy, niezrozumiałe i groźne. Wśród napomnień włączonych do Księgi Przysłów
znajduje się ostrzeżenie przed lekceważeniem skutków lekkomyślności,
a w nim nawiązanie do zachowania osób postrzeganych jako obłąkane
bądź to szalone:
Jak szaleniec miotający głownie, strzały i śmierć, tak człowiek, który zrani bliźniego i mówi: Czyż ja nie żartowałem?
(Prz 26, 18–19).

Szukając genezy chorób psychicznych, trzeba powiedzieć, że podobnie
jak w odniesieniu do kalectwa oraz rozmaitych innych ciężkich chorób
i schorzeń w perspektywie religijnej łączono ją z Bogiem. Przyczyny
takiego podejścia można upatrywać w poglądzie rozpowszechnionym
na starożytnym Bliskim Wschodzie, wedle którego obłąkanie było postrzegane jako przejaw opanowania przez bogów12. Radykalny monoteizm
Izraela skutkował powiązaniem przyczyn chorób psychicznych ze światem
bóstw pogańskich (a także demonów), od którego Izraelici zdecydowanie
się odcinali. Na drugim zaś biegunie refleksji Narodu Wybranego było
przypisywaniem przyczyn chorób psychicznych, tak samo jak innych
chorób, działaniu Jedynego Boga13. Hebrajski termin mešūga ̔ pojawia się
w Starym Testamencie także w innych okolicznościach, a mianowicie jako
pogardliwe i drwiące określenie proroków. Znamienne, że w Biblii Hebrajskiej
to samo określenie odnosi się zarówno do opisu zachowania prawdziwych,
jak i fałszywych proroków (zob. 2 Krl 9, 11; Jr 29 ,26; Oz 9, 7)14. Skoro
Por. Chrostowski W., Chorzy psychicznie w świetle Biblii, Collectanea Theologica 84 (2014)
nr 1, s. 8.
12
Por. Walton J. H., Matthews V. H., Chavalas M. W., Komentarz historyczno–kulturowy
do Biblii Hebrajskiej, Prymasowska Seria Biblijna 24, Warszawa 2000, s. 342.
13
Por. Mercz R. J., (Współ)odpowiedzialność Boga za bieg historii według Ksiąg Samuela
i Królewskich, „Rozprawy i Studia Biblijne” 37, Warszawa 2010, ss. 173–178.
14
Por. Mercz R. J., (Współ)odpowiedzialność Boga za bieg historii według Ksiąg Samuela
11
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w świecie nie dzieje się nic bez woli Boga, zatem również choroby psychiczne mają źródło w tym, czego On chce wobec człowieka. Pokutowało
również powszechne przekonanie, z którym (bezskutecznie!) polemizowała Księga Hioba, że wszystkie cierpienia i choroby są karą za grzechy.
W skrajnych przypadkach mnożyły się podejrzenia, że im ktoś bardziej
cierpi, tym więcej (świadomie lub nie, publicznie lub skrycie) grzeszył.
Charakter chorób psychicznych, słusznie traktowanych jako wyjątkowo
dotkliwe, podsuwał i mnożył oskarżenia, że ich powodem są ciężkie
przewinienia i grzechy chorego albo jego najbliższych.
Genezy chorób psychicznych dopatrywano się też na wspomnianym
drugim biegunie. Dotkliwość psychoz i szkody, jakie czyniły, były tak
ogromne, że zaburzenia umysłowe, szczególnie ciężkie i nieodwracalne,
traktowano jako coś demonicznego. W takich przypadkach najczęstszym
określeniem, które pojawia się na kartach Biblii jest opętanie. Rozumiano
przez nie przebywanie w człowieku demona, który sprawia, że całe jego
myślenie, odczuwanie i wola pozostają pod demonicznym jego wpływem15. Wzmianki o opętaniu i opętanych występują znacznie częściej
w Nowym Testamencie niż w Starym. Natrafiamy tam na wiele tekstów
z aluzjami do przejawów rozmaitych schorzeń i chorób stanowiących
następstwo niewłaściwego sposobu życia i postępowania. Wśród nich
są również takie, których objawy wskazują na schorzenia psychiczne16.
Szaleństwo zostało wymienione wśród największych kar, które
spadną na Izraelitów na skutek niezachowywania przez nich przykazań
Bożych. W Księdze Powtórzonego Prawa, wyliczając straszliwe nieszczęścia towarzyszące skutkom przekleństwa, jest powiedziane: Pan
dotknie cię szaleństwem, ślepotą i drżeniem serca (Pwt 28, 28). Hebrajski
rzeczownik šigga ̔ōn, urobiony od rdzenia šg ̔, który w różnych językach
semickich ma znaczenie dziczeć, szaleć oznacza wzburzenie, szaleństwo17.
W zestawieniu ze ślepotą i drżeniem serca chodzi tu o nienaturalne
zachowanie, które znamionuje bezładne miotanie się na podobieństwo
i Królewskich, „Rozprawy i Studia Biblijne” 37, Warszawa 2010, s. 421.
Por. Łk 22, 3–6. Zob. też: Opętanie, opętany, [w:] Renacker F., Maier G., Leksykon biblijny, s. 574.
16
Por. Rakocy W., Chorowali z powodu swoich grzechów, [w:] „Zeszyty Karmelitańskie”
4(2006)37, ss. 20–32.
17
Por. Koehler L., Baumgartner W., Stamm J. J., Wielki słownik hebrajsko–polski i aramejsko–
polski Starego Testamentu, t. 2, s. 421.
15
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przestraszonych lub zamkniętych w klatkach dzikich zwierząt, ogarniętych przerażeniem i strachem. Groźba szaleństwa jako skutku kary Bożej
może być zażegnana przez poznanie Boga i ufne zawierzenie Mu. Należy
zwrócić uwagę na fakt, że aczkolwiek ostrzeżenia przed niewiernością
i groźby przekleństw są adresowana do całego Izraela, to jednak zostały
sformułowane w drugiej osobie liczby pojedynczej, podkreślając osobistą
odpowiedzialność każdego członka ludu Bożego wybrania18. Gdy Żydzi
utracili swoją ojczyznę i przez kilkanaście wieków żyli w sytuacji wygnania (diaspora), wielu z nich cierpiało na poważne dysfunkcje psychiczne,
wynikające z poczucia bezdomności i wykorzenienia. Było to widoczne
szczególnie w XVIII w., gdy na Kresach I Rzeczypospolitej gwałtownie
wzrosła liczba wędrownych żydowskich uzdrowicieli (ba’alei šem),
co wiązało się z zapotrzebowaniem na tego rodzaju pomoc.
We wspomnianej już Księdze Powtórzonego Prawa natrafiamy na jeszcze
jedno nawiązanie do psychopatologicznego stanu człowieka. W długim
wyliczeniu kolejnych nieszczęść jakie spadną na każdego, kto złamie
Boże przykazania, czytamy:
Plon twojej ziemi i całego twego trudu spożyje lud, którego
nie znasz i stale będziesz gnębiony i uciskany. I staniesz
się obłąkanym na widok, jaki się przedstawi twym oczom
(Pwt 28, 33–34).

Drugi raz pojawia się określenie urobione od rdzenia šg ,̔ które tym
razem brzmi mešūga ̔ i ma znaczenie wzburzony, szalony19. Ciągły stres
i cierpienie z powodu gwałtów i przemocy oraz ich dotkliwych skutków
prowadzi do choroby psychicznej. Zapewne nie jest przypadkiem, że zaraz
potem następuje wzmianka o ostatniej karze towarzyszącej przekleństwu,
którą mają być nieuleczalne wrzody najpierw na kolanach i nogach,
a następnie na całym ciele (w. 35). Przypominają nieszczęście, które dotknęło Hioba: pokrył go (…) trąd złośliwy od palca stopy, aż do wierzchu
głowy (Hi 2, 7). To zestawienie wskazuje na miejsce, jakie w hierarchii
najgorszych chorób zajmowały zaburzenia psychiczne. Ci, których dotyczyły, byli traktowani na równi z trędowatymi. Można się domyślać,
Por. Chrostowski W., Chorzy psychicznie w świetle Biblii, „Collectanea Theologica” 84 (2014)
nr 1, s. 10.
19
Por. Koehler L., Baumgartner W., Stamm J. J., Wielki słownik hebrajsko–polski i aramejsko–
polski Starego Testamentu, t. 2, s. 421.
18
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że chodzi tutaj o odwzorowanie rzeczywistej sytuacji: wypędzanie chorych
psychicznie z domów i osad, skazywało ich na marną egzystencję wśród
trędowatych, co sprzyjało pogarszaniu się stanu ich zdrowia, infekcjom
i popadaniu w kolejne choroby.
Wspomniany termin šigga ō̔ n pojawia się jeszcze dwukrotnie (2 Krl 9, 20;
Za 12, 4). W Drugiej Księdze Królewskiej znajduje się nawiązanie do Jehu,
który, dokonując zamachu stanu, pędzi na koniu na spotkanie króla
Jorama (2 Krl 9, 11–21). Jeden ze strażników króla rozpoznaje z oddali
Jehu, poznając go po stylu jazdy konnej określonym jako bešigga ̔ōn,
dosłownie w szaleństwie, czyli szaleńczo, w szale. Chodzi tu o przenośne
znaczenie tego rzeczownika, ale nie wyłącznie, bo Jehu pędzi z zamiarami,
których celem jest zabicie prawowitego króla. Jego postępowanie nosi
znamiona szaleństwa właściwego ludziom porywczym i gwałtownym,
gotowym do przelewu krwi i okrucieństwa. Z kolei w Księdze Zachariasza zamieszanie i szaleństwo oznaczają demonstrację religijnego strachu
w Wojnie JHWH20. Zapowiadając ocalenie Jerozolimy i nawrócenie jej
mieszkańców pomimo sprzymierzenia się przeciwko niej wszystkich jej
wrogów, prorok mówi:
W owym dniu – wyrocznia Pana – porażę każdego konia
trwogą, a jeźdźca obłędem (Za 12,4).

Strwożone konie oraz jeźdźcy porażeni obłędem bądź szaleństwem (hebr.
šigga ō̔ n), to przejmujący obraz klęski wrogów, którzy napadną na Jerozolimę.
Bóg jako lekarz duszy
Ja, Pan, jestem twoim lekarzem (Wj 15,26).

Szukając zrozumienia fenomenu chorób psychicznych na kartach Biblii
można skupić się na diagnozach dotyczących poszczególnych, dotkniętych
nimi, osób lub podążać w stronę diagnozy całej społeczności Izraela. Znamienne dla Biblii jest spojrzenie o wiele szersze, obejmujące diagnozę stanu
całej społeczności, pozwalające pogłębić koncepcję choroby psychicznej.
Wychodząc poza kryteria ściśle medyczne można lepiej rozpoznać ważne
podobieństwa istniejące między pracą psychiatrów i duszpasterzy.
20
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Por. Koehler L., Baumgartner W., Stamm J. J., Wielki słownik hebrajsko–polski i aramejsko–
polski Starego Testamentu, Warszawa 2008, t. 2, s. 421.
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Po uwolnieniu hebrajskich niewolników z Egiptu (Wj 11, 1 – 13, 16),
a także po ich cudownym, będącym wynikiem działania Boga, ocaleniu, które
znalazło wyraz w przejściu przez Morze Sitowia/ Czerwone (13, 17 – 15, 21)
oraz po trzech dniach drogi przez pustynię (15, 22), Hebrajczycy dotarli
do miejscowości Mara. Spragnieni wody, zaczęli szemrać przeciw Mojżeszowi, który na polecenie Boga i Jego mocą dał im wodę do picia
(15, 23–25). Gdy lud się napił, Bóg skierował do wszystkich sformułowane
w drugiej osobie liczby pojedynczej, a więc przeznaczone dla każdego
z osobna, słowa:
Jeżeli będziesz wiernie słuchał głosu Pana, Boga twego,
i to, co słuszne w Jego oczach, będziesz wypełniał,
i będziesz posłuszny Jego przykazaniom, i będziesz przestrzegał wszystkich Jego praw, to żadnej z plag, które
zesłałem na Egipt, nie ześlę na ciebie, bo Ja, Pan, jestem
twoim lekarzem (15, 26).

Jak zauważa ks. prof. Waldemar Chrostowski wypowiedź ta pojawia się
w osobliwym kontekście. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że wyjście niewolników hebrajskich z Egiptu nie ma nic wspólnego z chorobami psychicznymi.
Zostali uwolnieni spod jarzma Egipcjan, którego od strony fizycznej skutecznie
się pozbyli. Chodzi jednak o ich kondycję psychiczną21. Zarówno długa niewola, trwająca według tradycji biblijnej ponad 400 lat, czyli obejmująca wiele
kolejnych pokoleń, jak i związana z nią trauma, pozostawiły trwałe ślady. Mimo
pomyślnego wyjścia znad Nilu i cudownego ocalenia podczas przejścia przez
morze, każda trudność budzi lęki i skutkuje niewiarą, wynikającą z braku zaufania. W nowych okolicznościach ujawniają się zaburzenia psychiczne wynikające
z historii i losów zbiorowości wyprowadzonej z niewoli. Na pierwszym planie
znajduje się nieufność oraz poczucie bezdomności i wykorzenienia, jako skutki
utraty tego, co pewne, na rzecz niepewności wynikającej z obaw przed tym,
co niesie teraźniejszość i przyszłość. Niewola i ucisk zniszczyły w Izraelitach
zdolność do zaufania komukolwiek i doprowadziły do postawy zamknięcie się
we własnym świecie (izolacjonizm jako owoc stygmatyzacji). To właśnie w tym
podłożu mają swoją przyczynę liczne schorzenia psychiczne, które dotykają
nie tylko poszczególne jednostki, lecz także wspólnoty naznaczone piętnem
(stigma) prowadzącym do zwątpienia i zamykania się w sobie.
21

Por. Chrostowski W., Chorzy psychicznie w świetle Biblii, Collectanea Theologica 84 (2014)
nr 1, s. 13.
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Wskazany tekst biblijny jest świadectwem wewnętrznego rozdarcia, narastania depresji i lęków, a także poczucia wyobcowania jako efektu izolacji.
Ludzie, którzy wyszli z niewoli egipskiej są wewnętrznie (psychicznie) okaleczeni i dogłębnie zranieni oraz pozbawieni poczucia godności i pewności
siebie (zaburzenia osobowości). Widać to w radykalnych reakcjach na wszelkie
zagrożenia, zmianach nastroju i niewspółmiernych do sytuacji gwałtownych
emocjach. Tym bardziej jest to czytelne, gdyż uzewnętrzniły się one już w trzy
dni po tym, jak bezpowrotnie minęło zagrożenie ze strony nieprzyjaciół. Izraelici
nie tylko zachowują się jak ludzie zranieni i chorzy, lecz naprawdę są w znacznym stopniu niepełnosprawni intelektualnie i niezdolni do prawidłowej oceny
rzeczywistości. Trudna i upokarzająca przeszłość skutkuje w nich silną niewiarą
we własne możliwości, a nawet buntem wobec dobroczyńców. Pierwszy bunt
obraca się przeciw Mojżeszowi, ale w niedługim czasie pojawiają się następne
bunty, skierowane nie tylko przeciw Mojżeszowi, lecz i przeciw samemu Bogu.
Do głosu dochodzą też natręctwa, w których dawne położenie jest traktowane
jako modelowe. Paradoks polega na tym, że było to położenie zniewolenia
i upokorzenia, w którym podstawowe potrzeby człowieka były zaspokajane
tylko o tyle, o ile wymagała tego wydajność wykonywanej przez niego pracy.
Długotrwała sytuacja niepewności i powtarzające się traumatyczne
doświadczenia prowadzą do narastania poczucia izolacji, a w konsekwencji do samotności i rozpaczy. Mojżesz, słysząc narzekania swego
ludu, nie reagował krzykiem ani naganami, lecz cierpliwie wsłuchiwał się w to, co mówiono, zapewne i dlatego, by głośno wypowiadane
skargi przyniosły ulgę. Wydaje się, że zwleka z reakcją, gdyż uważne
wsłuchanie się w narzekania i skargi pozwala mu rozpoznać rzeczywisty
stan powierzonego mu ludu. W kryzysowej sytuacji Bóg zabiera głos
i wskazuje mu drogę. Wzywa, by lud niewolników przeszedł na nowy dla
siebie poziom, a mianowicie aby zaufał Bogu. Po czterokrotnym wezwaniu
do wierności w przestrzeganiu woli Bożej, następuje wzmianka o plagach, które spadły na Egipcjan, a po niej niezwykła autoprezentacja Boga:
Ja, Pan, jestem twoim lekarzem. Hebrajscy niewolnicy wyzwoleni z ucisku,
chociaż sobie tego nie uświadamiają, są chorzy i potrzebują uleczenia. Ich sytuacja
jest pod wieloma względami podobna do sytuacji osób chorych psychicznie,
którzy zamykając się we własnym świecie, nie zdają sobie sprawy ze swego
położenia ani nie widzą potrzeby pomocy z zewnątrz.
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Społeczność Izraela cudownie wyprowadzona z egipskiej niewoli pilnie potrzebowała nie tylko zaspokojenia swych potrzeb fizycznych, lecz
także psychicznych i duchowych. Na takim właśnie spojrzeniu bazuje
żydowska koncepcja lekarza i jego posługi. Rozumie ona misję lekarza
jako współpracę z Bogiem w procesie leczenia22. Stosownie do żydowskiej
etyki lekarskiej i teologii – wyjaśnia rabin Byron L. Sherwin – lekarz zawiera
dwa przymierza: jedno ze swym starszym partnerem – Bogiem, drugie zaś
ze swym pacjentem23. I dodaje: Judaizm traktuje pacjenta jako osobę, którą
należy leczyć, a nie tylko jako ciało do naprawienia lub maszynę do zreperowania24. Według takiej koncepcji trzeba leczyć przede wszystkim osobę,
a nie chorobę. Nie trzeba uzasadniać, że ujęcie podkreślające nie tylko
somatyczny aspekt cierpienia pacjenta, lecz także jego wymiar duchowy,
odnosi się w szczególny sposób do osób chorych psychicznie. Wpisuje
się też doskonale w kanony holistycznie pojmowanej terapii.
Tradycja żydowska utrzymuje, że zaspokajanie przez Boga fizycznych
potrzeb Izraelitów wyprowadzonych z Egiptu szło w parze z ich duchowym uzdrowieniem. W jednym z midraszów do Księgi Kapłańskiej
(Wajjiqra Raba 18, 4) znajdujemy przekaz, że gdy Izraelici stanęli pod
Synajem, oczekując na dar przykazań Bożych, nie było wśród nich ani
jednej osoby psychicznie chorej25. W spotkaniu z Bogiem nawet niecodzienne zachowania mogą mieć głębszy i pouczający sens. Co więcej,
dla wielu osób psychicznie chorych religia jest ważnym, a czasami decydującym, czynnikiem sprzyjającym skutecznej terapii i odzyskiwaniu
dobrostanu psychicznego. Znaczenie wiary w Boga, która – jeżeli nie
jest zdeformowana – uwalnia i leczy człowieka, jest wyraźnie obecne
i podkreślane w nauczaniu starotestamentowych proroków.

Por. Sherwin B. L., Zdrowie i leczenie w tradycji żydowskiej, [w:] Duchowe dziedzictwo Żydów
polskich, Sherwin B. L., tłum. W. Chrostowski, Warszawa 1995, ss. 183–202.
23
Por. Sherwin B. L., Zdrowie i leczenie w tradycji żydowskiej, [w:] Duchowe dziedzictwo Żydów
polskich, Sherwin B. L., tłum. W. Chrostowski, Warszawa 1995, s. 184.
24
Por. Sherwin B. L., Zdrowie i leczenie w tradycji żydowskiej, [w:] Duchowe dziedzictwo Żydów
polskich, Sherwin B. L., tłum. W. Chrostowski, Warszawa 1995, s. 186.
25
Por. Kordowicz M., Chorzy psychicznie w judaizmie, Midrasz 5/2008, s. 9.
22
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Jezus lekarzem duszy i ciała
Prorocy Starego Testamentu zapowiadając czasy mesjańskie, nakreślili przed oczyma ludu wybranego erę radości, dobrobytu, wyzwolenia
od wszelkiego zła, cierpienia, chorób i śmierci. Tego wyzwolenia miał
dokonać oczekiwany Mesjasz26, którego przyjściu towarzyszyć miały między innymi spektakularne uzdrowienia27. Jezus Chrystus dając odpowiedź
wysłańcom Jana Chrzciciela na pytanie:
Czy Ty jesteś tym, który miał przyjść, czy też innego mamy
oczekiwać? powołał się właśnie na te znaki ery mesjańskiej,
obejmujące między innymi uzdrowienia chorych: (…)
niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci
doznają oczyszczenia, głusi słyszą, ubogim głosi się Ewangelię (Mt 11, 5).

Jezus Chrystus w sposób szczególny umiłował wykluczonych przez społeczność Izraela, szczególnie chorych i cierpiących28. Wypełnił tym samym
proroctwa Starego Testamentu dotyczące swojej osoby (por. Łk 4, 18–21)29.
Był zawsze poruszony zachowaniem ludzi chorych i nigdy nie przeszedł
obojętnie wobec dramatu ludzkiego cierpienia30. Zgodnie z omówioną wcześniej starotestamentalną genezą choroby oraz uzdrowienia, Jezus Chrystus
realizując swoją mesjańską posługę nie ograniczał się jedynie do uzdrowienia
chorego ciała, lecz uzdrawiał za każdym razem całą osobę, wyraźnie mówiąc
o jednoczesnym przebaczeniu jej grzechów31. W ten sposób wpisywał swoją
działalność w biblijne sitz im leben. Uzdrowienia dokonywane przez Chrystusa
mają zarówno wymiar medyczny jak i religijny. Dotyczą nierozdzielnie ciała
i duszy człowieka, bądź pomijając obce dla świata biblijnego greckie kategorie
hylemorfizmu, dotyczą całej osoby w kontekście społeczności. Naród wybrany
i każdy człowiek, który go tworzył, to przecież w nauczaniu proroków osoba
wspólnotowa (persona corporativa). Dlatego też Jezusowe uzdrowienia, to
Por. Iz 61, 1–3.
Por. Iz 35, 5–6.
28
Zamieszczona poniżej refleksja inspirowana jest bogatymi opracowaniami ks. prof. T.
Wielebskiego, między innymi: Wielebski T., Duszpasterstwo chorych w Polsce. Między
teorią a praktyką, Teologia Praktyczna 16 (2015), ss. 43–77.
29
Por. Zakon Szpitalny św. Jana Bożego, Komisja Generalna ds. Duszpasterstwa,
Duszpasterstwo w stylu św. Jana Bożego, Rzym 2012 s. 27.
30
Por. Mt 9, 35–36; 14, 35–36; Mk 6, 54–56.
31
Por. Łk 5, 17–25.
26
27
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jednocześnie każdorazowo akt przywracania człowieka chorego, a przez
chorobę wyrzuconego poza społeczność narodu wybranego, do wspólnoty
biblijnego Izraela. W kontekście takich chorób społeczności narodu
wybranego jak trąd i dysfunkcje psychiczne, miało to tym mocniejszy
wydźwięk. S. Mojek podkreśla, że w Chrystusowych gestach uzdrawiania (…) wyraźnie zanegowana jest zasada wykluczenia religijnego,
społecznego i kulturowego sformułowana przez Księgę Kapłańską32.
Czytamy w niej:
Ktokolwiek z potomków twoich według ich przyszłych
pokoleń będzie miał jakąś skazę, nie będzie mógł się zbliżać, aby złożyć ofiarę pokarmową swemu Bogu (…) ani
niewidomy, ani chromy, ani mający zniekształconą twarz,
ani kaleka, ani ten, który ma złamaną nogę lub rękę, ani
garbaty, ani niedorozwinięty, ani ten, kto ma bielmo na
oku (…) (Kpł 21, 17–20).

Przez powiązane ze sobą słowa i czyny Jezus Chrystus zdecydowanie
odrzucał wszelką formę dyskryminacji chorych, kalekich i słabych.
Rozważając biblijne podstawy duszpasterstwa osób chorych psychicznie,
a więc osób zawsze w historii wykluczanych, taka uwaga ma szczególne
znaczenie. Jak wspomnieliśmy, w mentalności biblijnego Izraela wiele
chorób i dysfunkcji psychicznych kojarzyło się z opętaniem. Ewangelista
Mateusz zaznacza, że uzdrowienia dokonywane przez Jezusa były dla
ówczesnych czytelnym znakiem–wypełnieniem proroctw odnoszących
się do zapowiadanego Mesjasza:
Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych.
On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił.
Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: On wziął na siebie
nasze słabości i nosił nasze choroby (Mt 8, 16–17).

Proces uzdrowienia Jezus Chrystus zaczynał od modlitwy33, wzbudzając w chorym nadzieję na uzdrowienie34, a potem spełniał usilną
i pokorną jego prośbę o zdrowie35. W opisach uzdrowień dokonywanych
Mojek S., Czynna miłość bliźniego w służbie nowej ewangelizacji, „Roczniki Teologiczne”
45(1998), nr 3, s. 55.
33
Por. J 9, 41 nn.
34
Por. J 5, 60.
35
Por. Mt 8, 2; Łk 9, 12.
32
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przez Chrystusa widoczne jest żądanie od chorego bądź jemu najbliższych aktu
wiary (Mt 9, 22; Łk 8, 50)36. Cudowne uzdrowienia dokonywane przez
Chrystusa są zewnętrznym znakiem jego wewnętrznego mesjańskiego
posłannictwa37 i manifestacją czasów mesjańskich, czasów, w których
(…) nie będzie już bólu i cierpienia (Iz 25, 8), a (…) Bóg otrze wszelką
łzę z oczu swoich czcicieli38.
To, co Jezus Chrystus sam czynił, wyraźnie zleca również swoim
uczniom. Nakazuje im troskę o ludzi chorych i cierpiących, mówiąc
o tym, między innymi, w przypowieści o dobrym Samarytaninie39.
Przesłanie tej perykopy zakłada powszechność miłości, która kieruje się
ku potrzebującym, będąc programem serca, które widzi40. W obliczu
cierpienia dobry Samarytanin nie poprzestaje na samym tylko wzruszeniu
i współczuciu, ale stają się one dla niego impulsem do wyświadczenia
wielowymiarowej i wieloetapowej pomocy41.
Natomiast z opisu spotkania Jezusa Zmartwychwstałego ukazującego się dwóm uczniom zmierzającym do Emaus42 można wyprowadzić
istotne wnioski dotyczące form i etapów aktualnej działalności duszpasterskiej wobec ludzi przeżywających dramat choroby i cierpienia.
Po pierwsze należy z nimi nawiązać kontakt (wejść na drogę ich życia), po wtóre trzeba być wystarczająco blisko fizycznie i psychicznie
(uzdrawiająca bliskość) i aktywnie słuchać, empatycznie dostrzegać ich
sytuację egzystencjalną. W końcu należy zbliżać ludzi do Boga przez
sakramentalne znaki i liturgiczne obrzędy43. Chrystus wyraźnie łączy
w nakazie misyjnym w jedno zespolone działanie głoszenie Ewangelii
i uzdrawianie chorych44. Uzdrowienia dokonywane przez Apostołów będą
Por. Zakrzewska M., Uzdrowienia w Nowym Testamencie, [w:] Biblia a medycyna,
red. B. Pawlaczyk, Poznań 2007, s. 257.
37
Por. Stefański J., Sakrament chorych w dziejach i życiu Kościoła, Gniezno 2000, s. 30.
38
Por. Ap 21, 4.
39
Por. Łk 10, 30–37.
40
Benedykt XVI, Encyklika Deus Caritas est o miłości chrześcijańskiej, Watykan 2005, nr 25; 31.
41
Por. Jan Paweł II, List apostolski Salvifici doloris o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia,
Watykan 1984, nr 28.
42
Por. Łk 24, 13–35.
43
Zakon Szpitalny św. Jana Bożego. Komisja Generalna ds. Duszpasterstwa, Duszpasterstwo w
stylu św. Jana Bożego, dz. cyt. ss. 29–30.
44
Por. Mt 16, 15–18.
36
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znakiem nadejścia ery mesjańskiej i należą integralnie do głoszonego
posłannictwa zbawczego, w którym Bóg uwalnia człowieka od sytuacji
spowodowanej grzechem45. Opisane przez św. Łukasza (najprawdopodobniej lekarza) na kartach Dziejów Apostolskich uzdrowienia
są realizacją przez Apostołów władzy otrzymanej od Chrystusa46. Kościół
w Jerozolimie, modląc się wśród prześladowań, prosi o znaki mesjańskie z uzdrowieniem chorych włącznie. Św. Paweł, głosząc słowo Boże
poganom, dokonuje uzdrowień mocą Pana47. Z kolei św. Jakub wzywał
chorych do tego, aby sprowadzali kapłanów, którzy będą się nad nimi
modlili i namaszczali ich olejem w imię Pana48.
Egzegeci: K. Romaniuk i A. Jankowski podkreślają, że św. Paweł szczególnie
zachęcał chrześcijan w założonych przez siebie gminach do troski o ubogich i chorych. Był to obszar działań priorytetowych w jego apostolskim duszpasterstwie.
Niczego nie pochwalał tak bardzo, jak ducha ofiarności
na rzecz potrzebujących. Ustawicznie – jak zauważają
– przypominał (w modlitwach) Bogu o wysiłku miłości
Tesaloniczan (1 Tes 1, 3).
Dziękuje Bogu, że owa miłość coraz bardziej wzrasta
(2 Tes 1, 3)49.

Trzeba zauważyć, że biblijne rozumienie miłości zakładało nie tyle
afirmację wymiaru afektywnego (uczuciowego), co raczej wymiaru
operatywnego (działaniowego). Mentalność człowieka biblijnego była
w dużej mierze mentalnością praktyczną. Zatem miłość, do której wzywa
Chrystus, a za Nim Jego Apostoł, jest uczuciem, które ma się wyrazić
w konkretnym i stałym działaniu. Św. Paweł jest ogromnie uradowany
na wiadomość o miłości, którą Kolosanie okazują wszystkim świętym50
i chlubi się Filomenem, słysząc o jego miłości względem wszystkich
świętych51. Tym terminem Apostoł oznaczał tych, z którymi najgłębiej
solidaryzował się Jezus Chrystus, gdy sam o tym mówił chociażby
Por. Mk 6, 12–13.
Por. Dz 3, 5–8; 5, 15–16; 19, 32 nn.
47
Por. Dz 4, 29–30; 14, 8–10; 28, 7–9.
48
Por. Jk 5, 14–16.
49
Por. Romaniuk K., Jankowski A., Kapłaństwo w Piśmie Świętym Nowego Testamentu,
Kraków 1994, ss. 264–265.
50
Por. Kol 1,4.
51
Por. Flm 5.
45
46
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w Kazaniu na górze (Mt 25, 35–36). Ci właśnie najmniejsi z braci
są w języku listów pawłowych świętymi, bo na ich obliczu (w ich życiu
i cierpieniu) maluje się najpełniej oblicze Pana52. Realizowanie troski
o chorych i biednych – takie właśnie wiadomości sprawiają św. Pawłowi radość, gdy pisze do Efezjan53 i jest wzruszony do głębi, gdy mówi
o wsparciu, którego udzielili mu Filipianie54. Często prosił Boga, aby
rozwijał w duszach (sercach) wiernych cnotę chrześcijańskiego miłosierdzia55. Niczego chyba nie zalecał tak bardzo, jak okazywania sobie
wzajemnej, czynnej miłości56. Wspólnocie rzymskiej wręcz stanowczo
nakazał: Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności
(Rz 12, 13). Podobne upomnienia znajdziemy w liście do Efezjan:
Kto dotąd kradł, niech już przestanie kraść, lecz raczej
niech pracuje uczciwie, własnymi rękami, by miał z czego
udzielać potrzebującemu (Ef 4,28).

Taka postawa czynnej miłości i troski o biednych, chorych i potrzebujących opieki z pewnością cechowała pozostałych apostołów. Wystarczy
przypomnieć uzdrowienie chorego (chromego od urodzenia) przez Piotra
i Jana, gdy wychodzili ze świątyni jerozolimskiej57. Charakterystyczne
są słowa Piotra skierowane do owego człowieka proszącego ich o pomoc:
Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję. W imię
Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź! (Dz 3,6).

Gdy zaś doszło do sporu między środowiskami związanymi z Piotrem
a Pawłem, to na tzw. Soborze Jerozolimskim, zamykając sporne kwestie
dotyczące chrześcijan pochodzących z pogaństwa, ojcowie soborowi zalecili, i to jest znamienne, że nie mogą oni zapominać o potrzebujących58.

Por. Jan Paweł II, Kościół jest dla Was „gościnnym domem’’. Przemówienie z okazji jubileuszu osób
niepełnosprawnych „L’Osservatore Romano” (wyd. polskie), 22 (2001), nr 2(230), s. 44.
53
Por. Ef 1, 15.
54
Por. Flp 4, 10–19.
55
Por. 1Tes 3,12; Flp 1,9; Kol 2,2.
56
Por. 1Tes 5, 8.13.
57
Por. Dz 3, 1–11.
58
Por. Rakocy W., Tak zwany Sobór Jerozolimski wyrazem troski o jedność pierwotnego Kościoła,
„Roczniki Teologiczne” 43 (1996), z I, ss. 139–148.
52
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W tamtych realiach społecznych i mentalnościowych oznaczało to przede
wszystkim chorych i cierpiących oraz samotne osoby w podeszłym wieku,
szczególnie wdowy.
Podsumowując biblijną refleksję nad chorymi psychicznie, trzeba
zauważyć, że choć Bóg dał ludzkości wszystkie te wskazania i rady dwa
tysiące lat temu, to przecież pozostają one wciąż aktualne i niezwykle
ważne. Tym, czego osoby psychicznie chore naprawdę oczekują i czego
potrzebują od swoich najbliższych i ich otoczenia to: bliskość w terapeutycznym i ogólnie pomocowym kontakcie, która rozpoczyna się
od przełamywanie barier, empatia i wyrozumiałość oraz poszanowanie
ich godności. Tak samo lekarzom, psychologom, psychoterapeutom,
terapeutom zajęciowym oraz duszpasterzom i wszystkim osobom towarzyszącym chorym psychicznie potrzebny jest dar i umiejętność empatii,
która znajduje wyraz w aktywnym słuchaniu i cierpliwej wyrozumiałości.
Przykład pierwszych chrześcijan
Jak pokazuje nam historia życia pierwszych wspólnot kościelnych,
niesienie czynnej pomocy chorym i cierpiącym uważane było za szczególnie ważne zadanie. Już od początku wokół pierwszych Kościołów
(gmin) i ich biskupów skupiają się chrześcijanie w zhierarchizowanej
wspólnocie, która niesie pomoc i posługuje osobom cierpiącym i chorym. Adresaci tej czynnej miłości zobowiązani zostają do tego, by sami
okazali wsparcie wobec innych, szczególnie chorych lub nieletnich59. Tak
więc, owa pomoc już u początków postrzegana jest jako nie tylko misja
zlecona przez Chrystusa w duchu nowego przykazania miłości60, ale też
jako skuteczna forma ewangelizacji. Analogicznie, jak w życiu samego
Chrystusa, gdy zasięg Jego działalności uzdrawiającej był o wiele szerszy
niż posługa ściśle terapeutyczno – lekarska61.

Por. Kaczmarek T., Tematyka cierpienia w nauczaniu Ojców Kościoła, Ateneum Kapłańskie 93
(2001), z. 2–3, s. 237.
60
Por. J 13, 34–35.
61
Por. Wróbel J., Człowiek i medycyna. Teologicznomoralne podstawy ingerencji medycznych,
Kraków 1999, s. 243.
59
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W takiej perspektywie leczenie i opieka nad chorymi są rozumiane jako diakonia62, czyli szczególna służba miłości wiążąca człowieka
ją podejmującego z samym Chrystusem w Jego Kościele (we wspólnocie).
Stąd też pełniący dzieła miłosierdzia wobec biednych, chorych i więźniów
są nazywani w kręgach nowo testamentalnych oraz starochrześcijańskich
diakonami, czyli sługami Chrystusa pełniącymi dobre uczynki i przychodzącymi z pomocą potrzebującym. Mówiąc o urzędzie diakona,
wspomnieć należy słowa św. Pawła:
Polecam wam Febę, naszą siostrę, diakonisę Kościoła
w Kenchrach. Przyjmijcie ją w Panu tak, jak się świętych winno
przyjmować. Wesprzyjcie ją w każdej sprawie, w której pomocy
będzie od was potrzebowała. I ona bowiem wspiera wielu,
a także i mnie samego (Rz 16, 1–2).

W 1 Liście do Tymoteusza (3, 11) znajdujemy aluzje do niewiast –
diakonis. Dokumenty późniejsze przypisują owym kobietom obowiązki
pouczania o prawdach wiary inne kobiety, asystowania przy obrzędach
chrztu św. oraz nawiedzania i posługi przy osobach chorych. Nic jednak nie wiemy, w oparciu o teksty biblijne, o sposobach ich rekrutacji.
Nie znamy też bliższych szczegółów apostolskiej działalności diakonis
w pierwotnym Kościele63.
Do szczególnej troski o chorych wzywał kapłanów, diakonów
i wiernych Kościoła kartagińskiego św. Cyprian64. Uczył wrażliwości
na cierpienie chorego i przypominał, że w osobie chorej jest szczególnie
obecny sam Chrystus Pan. Właśnie ta obecność była dla niego najgłębszym podłożem przykazania miłości bliźniego. Wielokrotnie przypominał
swym wiernym:
W dziełach miłosierdzia musimy myśleć o Chrystusie, który jasno powiedział, że są to czyny podejmowane wobec Niego65.

Por. 1 Kor 12,5.
Por. Romaniuk K., Jankowski A., Kapłaństwo w Piśmie Świętym Nowego Testamentu,
Kraków 1994, s. 307.
64
Por. Migne J. P., Patrologiae cursus completus. Series prima, Parisiis 1844, t. IV, kol. 326–327.
65
Za: Kaczmarek T., Tematyka cierpienia w nauczaniu Ojców Kościoła, „Ateneum Kapłańskie”
93 (2001), z. 2–3, s. 236.
62
63
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Natomiast św. Grzegorz z Nazjanzu uznaje troskę o chorych, po
wspieraniu ubogich, za wręcz najważniejsze (w obszarze działań społecznych) zadanie Kościoła. Bardzo czytelne są w tym względzie pouczenia
choćby z Mowy o miłości ubogich66. Św. Augustyn wydał nawet szczegółową instrukcję dotyczącą instytucjonalnej troski o osoby chore, opisując
na przykład przebieg ich odwiedzin67. Św. Jan Chryzostom, mówiąc
o solidarności z człowiekiem cierpiącym, odwołuje się do sumienia
chrześcijanina. Pisze bardzo obrazowo:
Muły przewożą fortuny (chodzi tu być może o pieniądze
wywożone do banku? – przyp. aut.) a Chrystus umiera
z głodu pod twoimi drzwiami. To, co powiem jest straszne,
ale trzeba, abym wam to powiedział. Postawcie Boga w tym
samym rzędzie, co swoich niewolników, a uwolnicie Chrystusa
od głodu, nędzy, więzienia i nagości68.

Trzeba zauważyć, że instytucjonalna opieka chrześcijan nad osobami
chorymi i cierpiącymi była czymś wyjątkowym w ówczesnym kręgu
kulturowym. Starożytni Egipcjanie, Grecy i Rzymianie nie znali przecież
instytucji szpitala69. Wyjątek stanowił tu szpital zbudowany specjalnie
dla legionistów rzymskich przed rokiem 14 naszej ery (valentudinarium)70. Mentalność ludzi starożytnej epoki oddaje postawa Seneki, który

Por. Kaczmarek T., Tematyka cierpienia w nauczaniu Ojców Kościoła, „Ateneum Kapłańskie”
93 (2001), z. 2–3, s. 240; por. też: Rak R., Szurlej J., Chorych duszpasterstwo, [w:]
Encyklopedia Katolicka, Lublin 1985, tom. III, kol. 254.
67
Por. Migne J. P., Patrologiae cursus completus. Series prima, Parisiis 1844, t. VL, kol. 1147.
68
Za: Kaczmarek T., Tematyka cierpienia w nauczaniu Ojców Kościoła, „Ateneum Kapłańskie”
93 (2001), z. 2–3, s. 241.
69
Najstarsze miejsca opieki nad chorymi to tzw. sale dla chorych wznoszone przez żydowskie wspólnoty
zwykle obok synagog. Ich pacjenci po części mogli rekrutować się spośród ludzi wyproszonych
z domu modlitwy, co dokonywało się w oparciu o nakaz Prawa Mojżeszowego. Najstarsze
sale chorych zbudowano w Jerozolimie (ok. roku 100), Stobi (ok. 500) i Palermo (ok. 600).
Natomiast w kulturze islamskiej powstają lecznice (bimaristan) najstarsze w Damaszku
(ok. 707) i Bagdadzie (ok. 800) oraz schroniska (maristan) w których nie przyjmowano chorych.
Te drugie były zamknięte dla chorych i służyły ochronie pielgrzymów oraz podróżnych. Więcej:
Michalik M., E., Kronika medycyny, Warszawa 1994, s. 62.
70
Por. Michalik M., E., Kronika medycyny, Warszawa 1994, s. 62.
66
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jest zwolennikiem ograniczonej pomocy wobec drugiego człowieka.
W traktacie De clementia, który w całości poświęcił litości (misericordia)
przedstawia ją jako uczucie negatywne. Pisze:
Litość jest zbliżona do nędzy (misericordia vicina est miseriae)
i z nią ma coś wspólnego. Wiedz jednak, że chore są oczy, które na widok czyichś łzawiących się oczu same wzbierają łzami.

Chwaląc wspieranie ubogiego jałmużną i ratowanie tonącego, czyni
jednak znamienne zastrzeżenie:
Mędrzec nie ulega litości (…). Litość jest chorobą duszy
u ludzi zbyt silnie wzruszających się nędzą71.

Właśnie to służba choremu człowiekowi odróżnia chrześcijan pierwszych wieków od wyznawców innych religii ówczesnego świata72. Okazuje
się, że właśnie odkrycie najgłębszego sensu cierpienia w wymiarze zbawczym, faktycznie uzdalnia wspólnoty chrześcijańskie do tego, by z miłością
pochylać się nad codziennym cierpieniem w wymiarach, które wprost
zdumiewały otoczenie. Stąd pośród ocen starożytności można spotkać
stwierdzenie, że świat przed Chrystusem jest światem bez miłości73.
Chrześcijanie pierwszych wieków choroby i cierpienie postrzegali jako
owoce zła i grzechu. Drzewo grzechu pierworodnego owocuje chorobami
i cierpieniem w życiu każdego człowieka. Choć nie usuniemy korzeni
zła, to jednak walczyć możemy z jego owocami w życiu wspólnoty
wierzących. Stąd stałym i ważnym elementem formacji chrześcijańskiej
było uwrażliwianie na potrzeby chorych i cierpiących. Ale też nawet
najbiedniejszy członek wspólnoty chrześcijańskiej nie mógł pozostać
tylko biernym adresatem pomocy innych, lecz winien sam oddać siebie i swój czas, w miarę swych możliwości, w służbie bliźnim. Pierwsi
chrześcijanie nie uznawali takiej sytuacji, aby chory, niepełnosprawny
i ubogi żebrał. Ich pomoc dla nich polegała między innymi na tym,
aby umożliwić im dojście do stanu samodzielności ( jeżeli było to tylko
Cytat za: Salij J., Miłość jako warunek sprawiedliwości. Z cyklu: J. Salij, Wybierajmy życie, https://opoka.
org.pl/biblioteka/T/TD/wybieramy_zycie/warunek_sprawiedliwosci.html [dostęp: 13.01. 2019].
72
Por. Küng H., Bóg a cierpienie, Warszawa 1973, s. 57.
73
Za: Kaczmarek T., Tematyka cierpienia w nauczaniu Ojców Kościoła, Ateneum Kapłańskie 93
(2001), z. 2–3, s. 236.
71
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możliwe) i zapracowania na utrzymanie siebie i innych. Świadomie nie
udzielano pomocy tym, którzy unikali dostępnej im pracy. Taki duch
przenikał wspólnoty od czasów apostolskich. Didache przypomina słowa
Chrystusa (logion) w formie upomnienia, aby jałmużna przed daniem
jej najpierw spociła siew dłoni dawcy. To oznacza, by została udzielona
jako owoc własnej pracy darczyńcy i po roztropnym zastanowieniu
się74. Natomiast w czasie skrutyniów przed chrztem egzaminator pytał
każdego z katechumenów (kandydatów do chrztu) czy szanują wdowy,
czy odwiedzają chorych, czy pełnią czyny miłosierdzia?
W początkach chrześcijaństwa opieka nad chorymi była bardzo niebezpieczna i wymagała niezwykłego poświęcenia, szczególnie w czasie
licznych epidemii, klęsk żywiołowych oraz wojen i prześladowań. Tylko
dzięki religijnej motywacji i heroicznym czynom wielu chrześcijan zabójcze plony epidemii i innych dramatycznych wydarzeń były mniejsze.
Uwidacznia to chociażby wzmianka o dramacie Kościoła w Kartaginie
opisana przez Poncjana75. Nie do przecenienia była więc postawa wielu
chrześcijan i ich wspólnot kościelnych wobec dramatycznych wyzwań
starożytności i początków średniowiecza.
Z nauczania Magisterium

74
75

Por. Hamman A., Życie codzienne pierwszych chrześcijan, Warszawa 1990, s. 203.
W roku 253 zaraza wybuchła w porcie w Kartaginie, skąd rozprzestrzeniła się na cały rejon,
powodując wymieranie licznych miejscowości, siejąc spustoszenie i panikę. Najbardziej palącym
problemem stało się zajmowanie umierającymi, do których grzebania brakowało ludzi,
oraz licznymi bezdomnymi, masowo porzucającymi zagrożone miejsca. „Wszyscy drżeli,
płakali, uciekali, porzucali swoich najbliższych bez miłosierdzia – notuje Poncjan, biograf
św. Cypriana – jak gdyby poprzez porzucenie umierającego można było samą zarazę usunąć.
W całym mieście leżały masowo zwłoki ludzi nie pogrzebanych”. Biskup Cyprian organizuje
wtedy chrześcijan, rozpoczynając od ożywienia w nich motywów miłosierdzia. Niesiona pomoc
rozciągała się na wszystkich poszkodowanych, nie tylko na współbraci w wierze. „Wielu z tych,
którzy z powodu ubóstwa nie mogli służyć majątkiem, więcej dawało niż majątek, ofiarowując
własną pracę, droższą nad wszelkie bogactwa. Bo któż pod kierunkiem takiego nauczyciela
by nie śpieszył, żeby znaleźć się pośród walczących, w których ma upodobanie Bóg Ojciec
i Sędzia–Chrystus?” – tekst podany za: Kaczmarek T., Tematyka cierpienia w nauczaniu
Ojców Kościoła, Ateneum Kapłańskie 93 (2001), z. 2–3, s. 238.
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Zachętę do troski o chorych i cierpiących znajdziemy w rozlicznych
dokumentach Magisterium Kościoła76. Ich treściowe bogactwo i wieloaspektowość spojrzenia kontrastuje z faktem, że o osobach chorych
psychicznie praktycznie nie ma w nich wzmianki. Spośród wielu Listów
do chorych wydawanych z okazji Światowego Dnia Chorych tylko jeden
dotyczy chorych psychicznie77. Jest tak pomimo faktu, że (…) problemy
związane z dolegliwościami umysłowymi, które dotykają już jednej piątej
ludzkości stanowią prawdziwą bolączkę społeczno–zdrowotną78.
Dokumenty Magisterium omawiając rolę i miejsce chorych w Kościele, budzą wrażliwość duchownych i świeckich na świat ludzkiego
cierpienia oraz zachęcają do wspólnego niesienia komplementarnej
pomocy duchowo–medycznej. Podkreślając rolę permanentnej formacji
wszystkich osób posługujących chorym, proponują one różne formy
pracy duszpasterskiej z chorymi i wobec chorych, akcentując prawdę,
że potrzeba odnowy tego duszpasterstwa, w którym chory będzie traktowany jako czynny podmiot ewangelizacji i zbawienia79a nie tylko jako
przedmiot pastoralnej troski. Warto przywołać niektóre myśli z tego
nauczania, aby uświadamiając sobie ich bogactwo, znajdować inspiraZob. Nauczanie Soboru Watykańskiego II (DA 8; DP 6; KK 11; KDK 28); KPK 529 § 1;
921–922; 998–1007; KKK 1499–1532; 2276; 2447–2448; ChL 54; VC 83; EE 88;
PG 46; DD 54; 72; Biskupi polscy do lekarzy (8 II 1979), [w:] Listy Pasterskie Prymasa Polski
oraz Episkopatu 1975–1981, Paryż 1988, s. 391–394; List Episkopatu do wiernych o nowej
księdze liturgicznej „Sakramenty chorych” (14 XII 1979),w: tamże, s. 443–446; Słowo biskupów
do duchowieństwa z okazji nowej księgi liturgicznej „Sakramenty chorych” (14 XII 1979),
[w:] Dokumenty duszpastersko–liturgiczne Episkopatu Polski 1966–1998, Lublin 1999,
s. 107–114; Słowo Pasterskie Prymasa Polski na XXIII Tydzień Miłosierdzia Chrześcijańskiego
„Służmy Chrystusowi w chorych” (26 VIII 1967), [w:] Listy Pasterskie Prymasa Polski
1945–1974, Paryż 1975, ss. 559–561; Słowo Pasterskie Prymasa Polski na XXXI Tydzień
Miłosierdzia Chrześcijańskiego „Ofiarna miłość życiem parafii” (15 VIII 1975), [w:] Listy
Pasterskie Prymasa Polski oraz Episkopatu 1975–1981, Paryż 1988, s. 30–32; II Polski Synod
Plenarny 1991–1999, Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II, Poznań 2001, nr 34–37,
s. 196; nr 99, s. 207; nr 139, s. 212; Posługa charytatywna Kościoła, nr 8–12, s. 219–220;
Świętość. Dar i zadanie, nr 54, s. 47; I Synod Diecezji Warszawsko–Praskiej, Warszawa
2000, nr 159–166, s. 91–92; nr 339–346, s. 122–123; Poznań 2001; IV Synod Archidiecezji
Warszawskiej, Warszawa 2003, statuty 308–311, s. 74–75; statuty 390–419, s. 88–92.
77
Por. Benedykt XVI, Orędzie na XIV Światowy Dzień Chorego z 11 lutego 2016.
78
Por. Tamże.
79
Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici o powołaniu i misji świeckich w Kościele
i świecie, Watykan 1998, nr 53–54.
76
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cję do podejmowanych działań, a zarazem pytać się, które ze wskazań
Magisterium powinno jeszcze znaleźć odzwierciedlenie w codziennej
praktyce duszpasterskiej.
Wezwanie do troski o chorych i cierpiących znajduje się w nauczaniu II Soboru Watykańskiego, który w Dekrecie o apostolstwie świeckich
podkreśla, że Kościół ma okazywać chorym chrześcijańską miłość,
(…) szukać ich i znajdywać, troskliwie pocieszać i wspierać (DA 8).
Z kolei w Dekrecie o posłudze i życiu prezbiterów czytamy, że odwiedzanie
i pokrzepianie chorych stanowi jedno z podstawowych zadań prezbiterów
(DP 6), którzy, co z kolei podkreśla Konstytucja dogmatyczna o Kościele:
(…) przez święte namaszczenie i modlitwę mają ich polecać cierpiącemu
i uwielbionemu Panu (KK 11). Natomiast Konstytucja o liturgii podkreśla, że (…) namaszczenie chorych nie jest sakramentem przeznaczonym
tylko dla znajdujących się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia
(KL 73), ale dla chorych będących w różnych stanach choroby (KL 75).
Konstytucja dogmatyczna o Kościele, zauważa z kolei, że (…) chorzy szczególnie łączą się z Chrystusem (KK 11), natomiast oni – co stwierdza się
w Dekrecie o misyjnej działalności Kościoła – (…) mogą ofiarować swoje
modlitwy i uczynki pokutne w intencji ewangelizacji świata (DM 38).
Szczególną uwagę należy zwrócić na wskazania Magisterium zawarte
w rytuale liturgicznym Sakramenty Chorych. Obrzędy i duszpasterstwo
(dalej SCH)80. Jego ukazanie się w 1972 roku stanowiło odpowiedź
na wezwanie II Soboru Watykańskiego do odnowienia liturgii poszczególnych sakramentów i dostosowanie ich do mentalności współczesnych ludzi
(KL 21). Na podkreślenie zasługuje znamienny fakt, że wspomniany dokument już w tytule zrównał strukturę rytualną sakramentów z ich implikacjami duszpasterskimi. Wspomniany zabieg służył przełamywaniu uprzedzeń
i schematów myślowych części wiernych i duszpasterzy, którzy skupiając
się jedynie na posłudze sakramentalnej, nie uświadamiają sobie do końca
faktu, że jest ona jedynie częścią pastoralnej troski Kościoła o człowieka
chorego81.

80
81

Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo, Katowice 2001.
Por. Wielebski T., Duszpasterstwo chorych w Polsce. Między teorią a praktyką, „Teologia
Praktyczna” 16 (2015), ss. 43–77.
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Obrzędy liturgiczne Sakramentów chorych przypominają, że najgłębszym uzasadnieniem troski Kościoła o osoby chore i cierpiące jest
przekonanie o obecności w nich cierpiącego Chrystusa82. Odwiedzanie
chorych, aby wspierać ich środkami naturalnymi i pokrzepiać duchowymi, stanowi wypełnianie wyraźnego polecenia Chrystusa83 i odnosi się
ono do wszystkich ochrzczonych. W sposób szczególny odnosi się do
proboszczów i przełożonych kleryckich wspólnot zakonnych, którzy mają
osobiście ich odwiedzać i wspierać ofiarną miłością84. Duszpasterskim
celem wspomnianych odwiedzin jest nie tylko niesienie krzepiących
słów wiary i pouczanie o znaczeniu choroby w tajemnicy zbawienia,
ale doprowadzenie chorych do częstego przyjmowania sakramentu pokuty i Eucharystii, a także do przyjęcia w stosownym czasie namaszczenia
chorych i wiatyku. Odwiedzając chorych, należy pocieszać ich opartymi
na Piśmie Świętym słowami wiary, ukazywać wartość ofiarowywanego
w różnych intencjach cierpienia i stopniowo podprowadzać do korzystania
z sakramentów. Odwiedziny chorych są też okazją do wspólnej modlitwy
w gronie rodziny chorego, którą można zakończyć błogosławieństwem85.
Szczytem działań duszpasterskich wśród chorych przebywających
w domach, szpitalach i innych miejscach opieki ma być sprawowanie
sakramentu namaszczenia chorych86. Kościół przez ten sakrament
wzmacnia ufność chorych w Boga i Jego Opatrzność, uzbraja przeciwko
pokusom szatana i pomaga w odzyskaniu zdrowia, jeżeli jest to pożyteczne dla zbawienia duszy87. Ponieważ wielu wiernych wciąż traktuje
sakrament namaszczenia chorych jako ostatnie namaszczenie, potrzebna
jest ogólna i rodzinna katecheza ukazująca jego istotę i przestrzegająca
przed zwlekaniem jego przyjęcia88. Dokument przypomina, że sakramentu namaszczenia chorych można udzielać podczas mszy św. sprawowanej
w kościele, w domu chorego lub w szpitalu, szczególnie podczas pielPor. SCH nr 32.
Por. SCH nr 4.
84
Por. SCH nr 16, 38, 34, 42.
85
Por. SCH nr 42–45.
86
Por. Jan Paweł II, Homilia wygłoszona podczas mszy św. z udziałem chorych i niepełno–
sprawnych (Wellington 23. 11. 1986), [w:] Ewangelia cierpienia, Poniewierski J. (red.),
Kraków 1997, s. 127.
87
Por. SCH nr 6.
88
Por. SCH nr 13, 36.
82
83
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grzymek, dni chorego i zjazdów stowarzyszeń osób chorych89. Chorym
trzeba stworzyć możliwość częstego, a nawet codziennego, przyjmowania
Komunii św.90, a dla tych, którzy znajdują się w bezpośrednim niebezpieczeństwie śmierci, powinno się podać Wiatyk91.
Rozważając duszpasterskie aspekty posługi sakramentalnej wobec
chorych, należy przypomnieć orędzie papieża Benedykta XVI skierowane
z okazji XX Światowego Dnia Chorego. Papież zwrócił w nim uwagę na
rolę sakramentów uzdrowienia w duszpasterstwie chorych: pokuty i pojednania, namaszczenia chorych i Eucharystii. Według papieża, sakrament
pokuty przywraca łaskę Bożą, pomagając w przeciwstawieniu się zniechęceniu i rozpaczy, natomiast częste przyjmowanie przez chorych w szpitalach
oraz domach Komunii św. umacnia ich więź z Chrystusem ukrzyżowanym
i zmartwychwstałym. Benedykt XVI apelował też o zwrócenie większej
uwagi na sakrament namaszczenia chorych, zarówno w wymiarze refleksji
teologicznej, jak i w działalności duszpasterskiej. Podkreślał, że sakrament
ten powinien być udzielany nie tylko u kresu życia, ale także w różnych
sytuacjach związanych z chorobą92. Według papieża – seniora:
(...) otaczanie chorych uwagą i opieką duszpasterska jest
z jednej strony znakiem czujności Boga dla cierpiących,
a z drugiej przynosi duchową korzyść również kapłanom
i całej wspólnocie chrześcijańskiej służącej cierpiącemu
Chrystusowi (Mt 25, 40)93.

Papież podkreślał też, że sakramenty, wraz ze słuchaniem słowa Bożego
i osobistą modlitwą, maja stawać się dla chorych i cierpiących bezpieczną
kotwicą w wierze94. Na rolę sakramentu namaszczenia w duszpasterstwie
chorych zwracał też uwagę papież Franciszek mówiąc o nim, że:
przez jego sprawowanie Jezus bierze nas za rękę, dotyka
nas, tak jak dotykał chorych i przypomina, że należymy
już do Niego i nic, nawet choroba i śmierć, nigdy nie będzie
Por. SCH nr 104; 107.
Por. SCH nr 52.
91
Por. SCH nr 26, 117–118.
92
Benedykt XVI, Orędzie na XX Światowy Dzień Chorego. Wstań, idź, twoja wiara cię
uzdrowiła. Watykan 20. 11. 2011, za: www.vatican.va [dostęp: 19. 09. 2014].
93
Tamże.
94
Tamże.
89
90
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mogło nas od Niego oddzielić95.

Papież ukazując istotę tego sakramentu i piętnując niewłaściwe wyobrażenia części osób twierdzących, że po księdzu kolej na zakład pogrzebowy, apeluje,
aby z niego korzystać w chwili każdej poważnej choroby czy w starości96.
Analizując teologiczne podstawy duszpasterstwa chorych należy przywołać także nauczanie powstałej w 1985 roku Papieskiej Komisji Duszpasterstwa Służby Zdrowia, przekształconej w 1988 roku w Papieską Radę do
spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Warto również podkreślić jej rolę
w inspiracji, rozwoju i koordynacji działań związanych z duszpasterstwem
chorych i służby zdrowia. Wspominając szereg inicjatyw tej Rady, należy
między innymi przywołać przygotowanie i wydawanie specjalnych opracowań poświęconych wielorakiej problematyce duszpasterstwa chorych:
Świeccy w świecie cierpienia i zdrowia (1987); Formacja kapłańska a duszpasterstwo służby zdrowia (1990); Światowy Dzień Chorego. Dlaczego i jak
obchodzić? (1992); Karta Pracowników Służby Zdrowia (1995).
Wspomniana Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia
w dokumencie Świeccy w świecie cierpienia i zdrowia podkreśla, że
będąca integralną częścią posłannictwa Kościoła troska o chorych
jest obowiązkiem każdego chrześcijanina. Zaangażowanie świeckich
na polu opieki społecznej i zdrowotnej ma się zasadniczo wyrażać w sferze
badań naukowych, kształtowaniu postaw i konkretnej opiece nad chorymi.
Wszyscy podejmujący różnorodne formy opieki nad chorym, zarówno
w wymiarze indywidualnym jak też i grupowym, mają im służyć, traktując ich w sposób podmiotowy. Szczególne zadanie przypada świeckim
pracownikom służby zdrowia (cooperatori sanitari), którzy wykonując
swój zawód, sprawują diakonię, czyli służbę miłosierdzia. Podobnie
jak kapłani, są oni szczególnymi przyjaciółmi chorych, pełniąc swoje
apostolstwo wśród nich97.
Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia w dokumencie
Formacja kapłańska a duszpasterstwo służby zdrowia zwraca uwagą
na potrzebę specjalnej formacji kleryków i kapłanów angażujących się
Por. Franciszek, Przemówienie podczas audiencji generalnej Jezus dotyka ran człowieka,
„L’Osservatore Romano” 2014, nr 3–4, ss. 46–47.
96
Por. Tamże.
97
Papieska Komisja Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia, Świeccy w świecie cierpienia
i zdrowia, Watykan 1987, ss. 21; 25–28; 34–37.
95
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w pracę z chorymi. W dokumencie podkreśla się, że wspomniana
formacja musi obejmować zarówno wymiar teoretyczny i praktyczny.
Wymiar teoretyczny związany jest z poznawaniem nauczania Kościoła
oraz wskazań nauk medycznych w zakresie opieki nad chorymi, natomiast wymiar praktyczny polega na stałym kontakcie z chorymi w szpitalach
i domach opieki. Praktyczna posługa względem chorych nie może ograniczać
się jedynie do udzielania im sakramentów, ale musi obejmować inne
formy, łącznie z ich odwiedzaniem i całościową pasterską opieką98.
W dokumencie apeluje się też do duszpasterzy, aby zatroszczyli się
o moralną i duchową formację pracowników służby zdrowia, którzy są
pierwszymi i głównymi pośrednikami działań duszpasterskich Kościoła99.
Mają oni być traktowani jako partnerzy w niesieniu pomocy chorym,
z poszanowaniem ich autonomii organizacyjnej i wykonawczej100.
W dokumencie Karta Pracowników Służby Zdrowia autorstwa
wspomnianej Rady czytamy, że współzależność wymiaru fizycznego,
psychicznego i duchowego każdego człowieka łączy się z koniecznością
zapewnienia mu duchowej i religijnej opieki. Duszpasterska troska kapłanów, zakonników i świeckich o chorych ma się wyrażać w katechezie,
liturgii i licznych dziełach miłości. Trzeba pomóc chorym w odkrywaniu
odkupieńczego znaczenia cierpienia przeżywanego w łączności z Jezusem
Chrystusem oraz umożliwić im korzystanie z sakramentów Kościoła,
będących skutecznymi znakami odradzającej i ożywiającej łaski Bożej.
W dokumencie zauważono, że chorzy oczekują ze strony zdrowych czytelnego świadectwa wiary, mającego siłę terapeutycznej miłości101. Posługa
chorym, będąca realizacją życiowego powołania ludzi świeckich i duchownych, jest wyrazem ich uczestnictwa w duszpasterskiej i ewangelizacyjnej działalności Kościoła. Z jej pomocą dokonuje się rozprzestrzenianie
miłości Bożej wobec człowieka cierpiącego, a także dzieła miłości wobec
Boga, który w Jezusie Chrystusie przeszedł przez życie (…) dobrze czyniąc
i uzdrawiając wszystkich (Dz 10, 38). Pracownicy służby zdrowia, będąc
Por. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Formacja kapłańska a duszpasterstwo
służby zdrowia, Watykan 1991, ss. 27–31.
99
Por. Tamże, s. 26.
100
Por. Tamże, s. 43.
101
Por. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Karta Pracowników Służby Zdrowia,
Watykan 1995, ss. 87–88.
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Część 1: Obecność osób chorych psychicznie w Kościele. Aspekty teoretyczne
sługami życia, stają się współpracownikami Boga w przywracaniu zdrowia
chorej duszy i choremu ciału102. Karta Pracowników Służby Zdrowia ukazuje
również terapeutyczną rolę pełnego miłości kontaktu międzyludzkiego.
Odgrywa on szczególną rolę przy leczeniu zaburzeń i chorób natury psychicznej, dokonującym się przez psychoterapię103.
Natomiast dokument Rady pt.: Światowy Dzień Chorego. Dlaczego
i jak obchodzić? postuluje, aby inicjatywy podejmowane z okazji obchodów Dnia Chorego na poziomie narodowym, diecezjalnym i parafialnym
stanowiły pewną całość. W czasie obchodów Dnia Chorego na poziomie
narodowym, powinna odbyć się w sanktuarium maryjnym lub innym
znanym kościele Msza św. z licznym udziałem chorych, transmitowana
przez radio lub telewizję. W obchodach Dnia Chorego na poziomie
parafialnym trzeba wyodrębnić dwa momenty. Chodzi w pierwszym rzędzie o modlitwę i refleksję wspólnoty kościelnej połączoną
z obecnością chorych w świątyni oraz inicjatywy podejmowane wśród
chorych będących w różnych miejscach opieki społecznej. Celebracja
uroczystej Eucharystii, połączona z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych, ma stanowić kluczowe wydarzenie tych obchodów.
Chorzy wraz z pracownikami służby zdrowia i swoimi najbliższymi
winni przebywać w pobliżu ołtarza. Winni oni wziąć czynny udział
we Mszy św., czytając słowo Boże, wypowiadając intencje modlitwy
wiernych, rozważania o wartości cierpienia oraz przynosząc procesjonalnie dary ofiarne. Sprawowanie sakramentu namaszczenia chorych
ma być poprzedzone katechezą wyjaśniającą jego charakter, mający
wymiar duchowej i fizycznej terapii104.
Mówiąc o duszpasterstwie chorych należy zwrócić uwagę na posługę sprawowaną w szpitalach będącą największą i najliczniej uczęszczaną
świątynią świata105. Papież Benedykt XVI zwracał uwagę na to, że szpitale
powinny być traktowane jako uprzywilejowane miejsce współczesnej
Por. Tamże, ss. 12–15.
Por. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Karta Pracowników Służby Zdrowia,
Watykan 1995, s. 85.
104
Por. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Światowy Dzień Chorego. Dlaczego
i jak obchodzić? Watykan 1992, s. 45–48.
105
Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Formacja kapłańska a duszpasterstwo
służby zdrowia., dz. cyt. s. 35.
102
103
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ewangelizacji106. Papież apelował: Nie można dopuścić do tego, aby zdrowie
stało się w nich zwykłym towarem poddanym prawom rynku107. Ważną rolę
w placówkach leczniczych powinna odgrywać kaplica będąca pulsującym
sercem, w którym Jezus nieustannie ofiaruje się Ojcu za życie ludzkości108. Trzeba zatroszczyć się o zapewnienie duchowego wsparcia chorym znajdującym
się w szpitalach, umożliwiając im częste przyjmowanie Komunii św.109.
W życiu pacjentów szpitalnych, którzy w życiu odeszli od Chrystusa,
a w chwili cierpienia zastanawiają się nad sensem swojego życia, ważną
rolę odgrywają kapelani szpitalni, a także zespoły opieki duszpasterskiej,
będące kroplą oleju otwierającą ludzkie serca na to, co Boże i piękne110.
W pracy duszpasterskiej Kościoła szczególną uwagę należy poświęcić osobom nieuleczalnie chorym. Św. Jan Paweł II zwracał uwagę
na rolę terapii paliatywnych, których celem jest złagodzenie cierpienia
w końcowym stadium choroby i zapewnienie pacjentowi potrzebnego mu
ludzkiego wsparcia111. Z kolei Benedykt XVI podkreślał, że Kościół pragnie wspierać nieuleczalnie i śmiertelnie chorych (…), promując działania
stwarzające warunki pomagające z godnością znosić nieuleczalną chorobę
i śmierć i dbając o zwiększenie liczby ośrodków opieki paliatywnej, ofiarujących chorym humanitarne i duchowe wsparcie112. Karta Pracowników
Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników międzynarodowej konferencji Papieskiej rady
ds. Duszpasterstwa Służby zdrowia i chorych, Chrześcijańska nauka o cierpieniu (Watykan
17. 11. 2012) www.kuria.lomza.pl/index.php?wiad=4337 Data dostępu 23. 07. 2014.
107
Benedykt XVI, Przemówienie do uczestników międzynarodowej konferencji Papieskiej rady
ds. Duszpasterstwa Służby zdrowia i chorych, Chrześcijańska nauka o cierpieniu (Watykan
17. 11. 2012) www.kuria.lomza.pl/index.php?wiad=4337 [dostęp 23. 07. 2014].
108
Benedykt XVI, Orędzie na XVI Światowy Dzień Chorego, Eucharystia, Lourdes i
duszpasterstwo chorych (Watykan 11. 01. 2008); http://www.prawapacjenta.
eu/?pId=1135 Data dostępu: 4. 02. 2015.
109
Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis o Eucharystii, źródle i szczycie
życia i misji Kościoła, Watykan 2007, nr 58.
110
Por. Zimowski Z., Przemówienie podczas międzynarodowej konferencji o szpitalu jako miejscu
nowej ewangelizacji (Watykan 15. 11. 2012). http://nowaewangelizacja.org/watykan–
miedzynarodowa–konferencja–o–szpitalu–jako–miejscu–ewangelizacji/ Data dostępu: 4. 02.
2105.
111
Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego,
Watykan 1995, nr 65.
112
Benedykt XVI, Orędzie na XV Światowy Dzień Chorego Kościół naśladuje miłosiernego
Samarytanina (Watykan 8. 12. 2006); ww.pijarzy.pl/rozwazania/oredzie_benedykta_
xvi_na_xv_swiatowy_dzien_chorego_d1630_pol.htmlhttp Data dostępu: 4. 02. 2015.
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Służby Zdrowia zwracając uwagę na to, że śmierć jest ostatnią fazą życia
ludzkiego, zaapelowała do lekarzy, pielęgniarek, kapłanów, opiekunów
społecznych, wolontariuszy, członków rodzin i przyjaciół o zapewnienie
całościowej opieki osobom umierającym, pozwalającej im na godne
odejście113. Głównym obowiązkiem duszpasterskim całej wspólnoty
eklezjalnej jest ewangelizowanie śmierci, czyli głoszenie Ewangelii umierającemu, co wyraża się i aktualizuje w miłości, modlitwie i sakramentach114.
W kontekście naszych analiz, ważną kwestią jest troska Kościoła
o ludzi cierpiących na wielorakie zaburzenia i dysfunkcje psychiczne.
To w Polsce św. Jan Paweł II wypowiedział znamienne słowa:
stosunek do ludzi chorych psychicznie jest miernikiem
kultury społeczeństwa i państwa115.

Papież Benedykt XVI podkreślał, że Kościół pragnie wyrazić swą szczególną troskę o cierpiących (…) na zaburzenia umysłowe, które dotykają
jedna piątą ludzkości116. Papież–senior diagnozując przyczyny tych zaburzeń
w krajach wysoko rozwiniętych, zwrócił uwagę na negatywny wpływ
kryzysu wartości moralnych, co zwiększa poczucie osamotnienia, podważa tradycyjne struktury więzi społecznych i doprowadza do ich rozpadu,
spychając na margines społeczeństwa chorych, w szczególności chorych
umysłowo. Benedykt XVI apelował, aby otaczano ich zarówno opieką
medyczną, socjalną i duszpasterską, opartą na poszanowaniu godności
właściwej każdej istocie ludzkiej117. W ten sposób, choć może nie wprost,

Por. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Karta Pracowników Służby Zdrowia,
Watykan 1995, ss. 95–96.
114
Por. Tamże, ss.108–109.
115
Jan Paweł II, Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do chorych (Gdańsk 12. 06. 1987),
[w:] Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, Kraków 1999, s. 487.
116
Benedykt XVI, Orędzie na XIV Światowy Dzień Chorego Otaczajmy troską i miłością umysłowo
chorych (Watykan 8. 12. 2005); http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/ bene–
dykt_xvi/przemowienia/chory2006–or_08122005. html Data dostępu: 4. 02. 2015.
117
Benedykt XVI, Orędzie na XIV Światowy Dzień Chorego Otaczajmy troską i miłością umysłowo
chorych (Watykan 8. 12. 2005); http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/ bene–
dykt_xvi/przemowienia/chory2006–or_08122005. html Data dostępu: 4. 02. 2015.
113
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papież dotknął ważnego problemu wielowymiarowego wykluczenia118
społecznego chorych i cierpiących psychicznie, skutkującego ostatecznie
trudną ich sytuacją również w wymiarze materialnym.
Ważną role w duszpasterstwie chorych mogą odgrywać środki społecznego przekazu, umożliwiając ludziom chorym i starym uczestnictwo
w wydarzeniach religijnych, niosąc im szczególną pociechę119. Z pewnością ważną rolę odgrywa niedzielna transmisja Mszy św. przez telewizję
i radio, która dla osób dotkniętych chorobą lub przebywających
w szpitalu jest zastępczą formą uczestnictwa w liturgii Kościoła, niosącą
duchowe umocnienie. W liście apostolskim Dies Domini Jan Paweł II
napisał, że dzięki powiązaniu transmisji telewizyjnej lub radiowej celebracji eucharystycznej z posługą nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii
przynoszących do domu chorych Komunię św. mogą oni bardziej jeszcze
(…) korzystać z owoców niedzielnej Mszy św. oraz przeżywać niedzielę
jako prawdziwy „dzień Pański” i „dzień Kościoła”120.
Olbrzymią rolę w kształtowaniu opinii publicznej na temat osób
chorych psychicznych odgrywają środki masowego przekazu. Media
powinny permanentnie edukować społeczeństwo i udzielać rzetelnej
informacji na temat chorób psychicznych. Jednak rolę tę spełniają jedynie w odniesieniu do zaburzeń depresyjnych, do tematyki samobójstw
Na przykład Piotr Świtaj zwraca uwagę na cztery elementy składowe procesu wykluczenia
(stygmatyzacji): etykietowanie, stereotypizacja, oddzielenia nas od nich oraz utrata statusu
społecznego: 1) etykietowanie – polega na wyróżnieniu i nazwaniu pewnych społecznie
istotnych różnic. Często etykieta nie jest właściwością osoby, aczkolwiek jest jej przypisywana,
przy czym jej zasadność pozostaje kwestią otwartą. Już sama diagnoza psychiatryczna jest
specyficznym rodzajem etykiety; 2) stereotypizacja – polega na powiązaniu wyróżnionych
kategorii społecznych z negatywnymi stereo–typami. Przykładowo na stereotyp
chorych psychicznie składają się przekonania o ich agresywności, mniejszej zdolności
intelektualnej, nieobliczalności, braku zdolności do świadomego pokierowania swoim
życiem i postępowaniem; 3) oddzielenie nas od nich – negatywny stereotyp powiązany
z pewną kategorią osób stanowi przyczynę uznania ich za inne od całej, normalnej reszty.
Przygotowuje to niezwykle podatny grunt pod odrzucenie, wykluczenie i dyskryminację;
4) Utrata statusu społecznego – kolejny etap stygmatyzacji a zarazem jego dopełnienie.
Szerzej na ten temat: Świtaj P., Doświadczanie piętna społecznego i dyskryminacji u pacjentów z
rozpoznaniem schizofrenii, Warszawa 2008.
119
Jan Paweł II, Orędzie na XIV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Rodzina wobec środków
społecznego przekazu (Watykan 1. 05. 1980), L’Osservatore Romano 1980, nr 6 s. 4.
120
Jan Paweł II, List apostolski Dies Domini o świętowaniu niedzieli, Watykan 1998, nr 54.
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lub uzależnień121. Spośród ankietowanych pacjentów psychiatrycznych
23,8% uważa, że to właśnie media podtrzymują najbardziej negatywny
obraz chorych122. W europejskiej prasie drukowanej większość artykułów
dotyczących zdrowia psychicznego odzwierciedla niechętny stosunek
do chorych, przy czym wydaje się, że najbardziej napiętnowani są cierpiący na zaburzenia psychotyczne. W gazetach brytyjskich, mimo że notuje
się znaczny spadek liczby artykułów opisujących choroby psychiczne
w niekorzystny sposób, to jednak tendencja ta odnosi się tylko do zaburzeń depresyjnych. Podobnie w Polsce nie budzą one pejoratywnych
skojarzeń, a wręcz skłaniają do współczucia i rodzą chęć pomocy takiej
osobie. Negatywne odniesienia związane z zaburzeniami schizotypowymi
budzą w innych dystans, niepokój, obawę, niekiedy nawet złość. Stąd
też osoby cierpiące na zaburzenia psychotyczne ukrywają je, aby uniknąć
społecznego piętna123. Opisy dotyczące schizofrenii, i w ogóle psychoz,
w przekazie mediów w większości pozostają negatywne124. Z analizy ich treści
płynie czytelny wniosek: chorzy psychicznie są kojarzeni ze stosowaniem
przemocy, są niebezpieczni, nieobliczalni i należy ich unikać. A przecież
nie jest to prawdą. Co gorsza, negatywny obraz osób chorych przedstawiają również programy telewizyjne kierowane do dzieci, wychowując
w ten sposób kolejne pokolenie, które będzie stygmatyzować pacjentów
psychiatrycznych125.
Z nauczania Kościoła w Polsce

Por. Podegrodzka–Niell M., Tyszkowska M., Stygmatyzacja na drodze zdrowienia
w chorobach psychicznych – czynniki związane z funkcjonowaniem społecznym, Psychiatria
Polska 48 (2014) nr 6, ss. 1201–1211.
122
Por. Karidi M., Stefanis C., Theleritis C., Tzedaki M., Rabavilas A., Perceived social
sigma, self–concept, and self–stigmatization of patient with schisophrenia, „Comprehensive
Psychiatry” 51 (2010) nr 1, ss. 19–30.
123
Szerzej na ten temat: Grzywa A., Magiczna wizja świata, Warszawa 2010.
124
Por. Goulden R., Corker E., Evans–Lacko S., Rose D., Thomicroft G., Henderson C.,
Newspaper coverage of mental illness in the UK, 1992–2008, „BMC Public Health” 2011
(11), s. 796.
125
Por. Stout P., Villegas J., Jennings N., Images of mental illness in the media: identifying gaps
in the research, „Schizophrenia Bulletin” 30 (2004) nr 3, ss. 543–561.
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Troska o rozwój duszpasterstwa osób chorych i cierpiących jest
wyraźnie widoczna w nauczaniu Kościoła w Polsce w ostatnich dziesięcioleciach. Dla przykładu ojcowie II. Polskiego Synodu Plenarnego
w dokumencie: Świętość. Dar i zadanie postulują, aby (…) troskliwą
opieką otaczać chorych.
Trzeba – przypominają – wciąż uświadamiać uczniom
Chrystusowym, że choroba, jeśli jest przeżywana w zjednoczeniu z Panem, może być czasem szczególnej odnowy
oraz ubogaceniem całego Ciała Chrystusa i wielkimi darami świętości. Duszpasterze powinni zadbać o wymianę
tych darów duchowych przez odwiedziny w szpitalach
chorych z powierzonej ich pieczy wspólnoty parafialnej.
Szczególnie jednak trzeba zadbać o chorych leżących
w domach. Posługa ta powinna mieć postać przynajmniej
cotygodniowej celebracji Komunii św., wspólnej medytacji
Pisma Świętego i rozmów. Powinni ją podejmować zarówno kapłani, jak i świeccy członkowie apostolatu chorych,
zwłaszcza nadzwyczajni szafarze Eucharystii126.

Z kolei księga Liturgia Kościoła po II Soborze Watykańskim podkreśla, że regularne i częste zanoszenie chorym Eucharystii, a także
sprawowanie jej w ich domach jest przejawem zwykłej troski pasterza
i wspólnoty o cierpiących członków Ciała Chrystusa127.
Problematyka posługi stałego akolity została podjęta w wydanej
w 1991 roku instrukcji Konferencji Episkopatu Polski w sprawie formacji
i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św.128.
Instrukcja przedstawia między innymi zasady zanoszenia i udzielania
Komunii św. chorym i niepełnosprawnym, podkreślając jej związek
ze sprawowaniem Eucharystii przez wspólnotę parafialną129. Zagadnienia
Por. Świętość. Dar i zadanie, [w:] II Polski Synod Plenarny (1991–1999), Poznań 2001,
s. 247, nr 54.
127
Por. Liturgia Kościoła po II Soborze Watykańskim, [w:] II Polski Synod Plenarny (1991–1999),
Poznań 2001, s. 207, nr 99.
128
Por. Konferencja Episkopatu Polski: Zmodyfikowana instrukcja w sprawie formacji i sposobu
wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. (22. 06. 1991) W: Dokumenty
duszpastersko–liturgiczne Episkopatu Polski (1966–1998). Red. Cz. Krakowiak, L. Adamowicz,
Lublin 1999, ss. 65–72.
129
Por. Konferencja Episkopatu Polski: Zmodyfikowana instrukcja w sprawie formacji
i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. (22. 06. 1991)
126
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posługi stałego akolity zostały szczegółowe omówiona w Dyrektorium
duszpasterstwa służby liturgicznej130. Dokument zwraca uwagę na konieczność szczególnej troski akolitów o chorych i słabych leżących
w domach i szpitalach, aby nieść im pomoc w codziennych potrzebach
i odpowiednie duchowe wsparcie. Mają oni w każdą niedzielę poświęcać pewien czas dla chorych, odwiedzając ich w domach i szpitalach,
nie tylko zanosząc im Komunią św., ale również wspierając ich w cierpieniach, a w razie potrzeby przygotowując do przyjmowania sakramentu
namaszczenia i Wiatyku. Do ich zadań ma należeć koordynacja działań
parafii na rzecz chorych w domach i szpitalach, a do których należy
także zaliczyć pomoc w dojechaniu na niedzielną Eucharystię tym,
którzy nie mogą dojść o własnych siłach131. Dokument podkreśla,
że akolita może również włączyć się w prowadzenie Adoracji Najświętszego Sakramentu w parafii, nabożeństw eucharystycznych i procesji,
pomoc potrzebującym i organizowanie wolontariatu132.
Problematyka duszpasterstwa osób chorych i cierpiących została też
podjęta w dokumentach Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski: Instrukcja o pracy charytatywnej w parafiach z 1986 roku oraz
Wskazania duszpasterskie dla Parafialnych Zespołów Charytatywnych z 2000
roku. Zobowiązują one wszystkich proboszczów do powołania Parafialnych Zespołów Charytatywnych133, których członkowie, dzieląc parafię
na rejony charytatywne, powinni w sposób szczególny zwrócić uwagę na
osoby znajdujące się w trudnym położeniu materialnym, zdrowotnym lub
duchowym, wśród których są między innymi seniorzy, chorzy, niepełnosprawni134. Do pracy z chorymi potrzeba profesjonalnie przygotowanych
osób duchownych. Takie przygotowanie powinno się już dokonywać w seW:Dokumentyduszpastersko–liturgiczneEpiskopatuPolski(1966–1998).Red.Cz.Krakowiak,
L. Adamowicz, Lublin 1999, s. 65–72.Tamże ss. 71–72.
130
Dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznej (27. 11. 2008). Wrocław 2012.
131
Dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznej (27. 11. 2008), Wrocław 2012, nr 38–39.
132
Dyrektorium duszpasterstwa służby liturgicznej (27. 11. 2008), Wrocław 2012, 39.
133
Zob. Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o pracy charytatywnej w parafiach (19.11.1986) nr 4.
9. W: W. Przygoda: Funkcja charytatywna Kościoła po Soborze Watykańskim II. Lublin
1998 ss. 257–265; Komisja Charytatywna Konferencji Episkopatu Polski: Wskazania
duszpasterskie dla parafialnych zespołów Caritas (18. 05. 2000) nr 5. W: L. Achremowicz:
Wierzę... Zeszyt formacyjny da parafialnych grup charytatywnych, Warszawa 2000 ss. 1–12.
134
Tamże.
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minarium duchownym przez specjalne wykłady i ćwiczenia. Zasady formacji
kapłańskiej w Polsce opracowane przez Komisję Episkopatu Polski do spraw
Seminariów Duchownych i opublikowane w 1999 roku podkreślają, że:
zajęcia z psychologii powinny nie tylko zaznajomić alumnów
z głównymi kierunkami w tej dziedzinie wiedzy, lecz również
ułatwić zrozumienie siebie i innych osób. Mają one z jednej
strony pomagać w kształtowaniu dojrzałej osobowości kandydatów do kapłaństwa, a z drugiej mają stanowić pomoc
w realizowaniu skutecznego duszpasterstwa135.

Wspomniane zajęcia mają objąć psychologiczne aspekty pomocy ludziom
chorych, obejmujące zagadnienia związane z objawami i klasyfikacją chorób
psychicznych, kryzysów religijnych i zaburzeń osobowościowych, nerwic
oraz związków poradnictwa psychologicznego i kierownictwa duchowego136.
Wiedza zdobyta w czasie wykładów ma być wykorzystywana w praktyce137.
Nauczanie Magisterium Kościoła uwrażliwia wszystkich wierzących
na problemy chorych. Według tego nauczania, nikt nie powinien przechodzić obojętnie wobec ich potrzeb i cierpień, podejmując adekwatne
do swoich możliwości działania. Duszpasterska posługa wobec chorych,
w którą angażują się ich rodziny, pracownicy służby zdrowia, wolontariusze, duchowni, zakonnice i zakonnicy oraz kandydaci do kapłaństwa,
może stać się praktycznym sprawdzianem realizacji wezwania do budowania cywilizacji miłości.
Podstawy prawne obecności kapelana w szpitalu
Za troskę duszpasterską o chorych polegającą na opiece duchowej
i religijnej (KPSZ nr 108) w dużej mierze odpowiada kapelan szpitalny.
Nazwa kapelan (cappellanus) pochodzi od łacińskiego słowa cappella,
oznaczającego kaplicę, oratorium, a więc mały kościół, w odróżnieniu

Komisja Episkopatu Polski do spraw Seminariów Duchownych: Zasady formacji kapłańskiej
w Polsce, Częstochowa 1999, ss. 200–201.
136
Komisja Episkopatu Polski do spraw Seminariów Duchownych: Zasady formacji
kapłańskiej w Polsce. Częstochowa 1999, s. 203.
137
Por. Tamże, s. 118.
135
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od kościoła parafialnego, a także od terminu cappa (płaszcz). Pierwotnie
terminem tym oznaczano płaszcz św. Marcina z Tours przechowywany
w kaplicy króla Francji bądź sanktuarium, w którym były te relikwie138.
Kodeks Prawa Kanonicznego mówi, że kapelanem jest kapłan,
któremu powierza się przynajmniej częściowo stałą troskę pasterską
o jakąś wspólnotę lub specjalny zespół wiernych, wykonywaną zgodnie
z postanowieniami prawa powszechnego lub partykularnego (KPK 564).
Słowo kapelan odnosi się więc do osoby kapłana zajmującego się specjalną
grupą wiernych. W naszym przypadku mamy do czynienia z kapłanami,
którzy zajmują się osobami tworzącymi wspólnotę szpitala, a więc nie tylko
chorymi, ale również ich rodzinami, jak też pracownikami służby zdrowia. Trzeba sobie nieustannie uświadamiać prawdę, że kapelan szpitalny
jest posłany do tych trzech grup osób. Kapelan zwany też duszpasterzem
służby zdrowia ewangelizuje chorobę, pomagając choremu, jego najbliższym i personelowi medycznemu w odkrywaniu odkupieńczego sensu
cierpienia przeżywanego w łączności z Chrystusem.
Pracę kapelanów w szpitalach reguluje Instrukcja Ministra Zdrowia
z 1981 roku w sprawie zapewnienia posług religijnych chorym przebywającym w szpitalach, sanatoriach i domach pomocy społecznej resortu zdrowia
i opieki społecznej. W myśl tej instrukcji, dyrekcje wymienionych placówek są zobowiązane umożliwić chorym zaspokojenie potrzeb religijnych. W tym celu dyrektorzy zakładów mają zawrzeć z duchownymi
skierowanymi przez biskupa ordynariusza umowę o pracę w charakterze
kapelana. Jeśli zakład nie ma kaplicy, dyrektorzy powinni udostępnić
odpowiedni lokal do sprawowania mszy św. oraz małe pomieszczenie
służące do przechowywania Najświętszego Sakramentu i innych przedmiotów kultu religijnego i paramentów, w którym mogą być udzielane
indywidualne posługi religijne.
Kapelani powinni uwzględniać przepisy regulaminu szpitalnego oraz
specyficzne warunki danego oddziału. Czas, miejsce i sposób wykonywania posług religijnych ustalają wspólnie kapelan i dyrektor zakładu tak,

138
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Por. Masarczyk R., Spotkanie z pacjentem, czyli duszpasterstwo chorych, Kraków 2003, s. 37.
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aby nie zakłócać normalnej obsługi chorych. Dyrektorzy mają zadbać
o to, aby kapelani nie napotykali na trudności w sprawowaniu obrzędów
i posług religijnych139.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej na nowo potwierdza prawo osób przebywających w zakładach leczniczych do korzystania z posług religijnych,
a w związku z tym mówi o konieczności zatrudniania tam kapelanów
i przeznaczania odpowiednich pomieszczeń dla celów duszpasterskich140.
Również Konkordat z 1993 roku wspomina o konieczności zapewnienia
przez państwo warunków do wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych osobom przebywającym w zakładach opieki
zdrowotnej i społecznej, gdzie biskup diecezjalny kieruje kapelanów141.
Obecnie najważniejszym aktem prawnym sanującym obecność kapelana w przestrzeni życia szpitalnego jest Ustawa o prawach pacjenta
i o rzeczniku praw pacjenta.
Status kapelana w zakładach leczniczych i domach opieki społecznej142
przewiduje, że czas pracy kapelana w zakładach leczniczych jest nienormowany i wynosi średnio od 30 do 40 godzin w tygodniu. Status podkreśla,
że w szpitalach do 500 łóżek kapelan jest zatrudniony na całym etacie,
a jego zaangażowanie w duszpasterstwo parafialne nie powinno kolidować
z posługą wobec chorych. W szpitalach powyżej 500 łóżek, celem zapewnienia właściwej opieki duszpasterskiej chorym i personelowi medycznemu,
powinien być zatrudniony na etacie drugi kapelan143. Przywoływany status
wymieniając prawa i obowiązki kapelanów szpitalnych, mówi o codziennym (w miarę możliwości) sprawowaniu mszy św. i innych sakramentów,
dwukrotnym obchodzeniu zakładu: raz z Komunią św. i po raz drugi
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 1981 nr 9, poz. 35, § 1–6.
Dziennik Ustaw 1989 nr 29, poz. 154, art. 38–40.
141
Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, podpisany 28 lipca 1993
roku, Dz. U. 1998 nr 51, poz. 318, art. 17.
142
Został on przyjęty przez 180 księży kapelanów zebranych na sesji i rekolekcjach na Jasne Górze
w Częstochowie w dniach 4–7 listopada 1998 roku i przekazany Ministerstwu Zdrowia,
jak też arcybiskupowi Władysławowi Ziółkowi, opiekunowi duszpasterstwa Służby Zdrowia
w Polsce. Chociaż status nie posiada jeszcze mocy prawnej, to pozostaje on ważną inspiracją
dla posługi kapelanów. Zob. Status kapelana w zakładach leczniczych i domach opieki społecznej,
[w:] W służbie życiu, red. J. Jachimczak, Kraków 2003, ss. 281–292.
143
Tamże.
139
140
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z okazją do rozmowy i spowiedzi, indywidualnych spotkaniach z chorymi
oraz prowadzeniu z nimi rozmów duszpasterskich, okolicznościowych
spotkaniach i wykładach z etyki dla personelu medycznego, trosce o kaplicę, bibliotekę i gablotę informacyjna, prowadzeniu ksiąg udzielonych
sakramentów, informowaniu duszpasterzy parafialnych o potrzebach
duszpasterskich chorych144.
Przesłanie płynące z Pisma Świętego, jak i nauczania Magisterium
Kościoła, uwrażliwia wierzących na problemy wszystkich chorych,
również w przebywających w szpitalach. Według tego nauczania nikt
nie powinien przechodzić obojętnie wobec ich różnorodnych potrzeb,
podejmując adekwatne do swoich możliwości działania. Duszpasterska
posługa wobec chorych, w którą zaangażują się ich rodziny, pracownicy
służby zdrowia, wolontariusze, duchowni, zakonnice i zakonnicy oraz
klerycy może stać się praktycznym sprawdzianem realizacji wezwania
do budowania cywilizacji miłości.
Psychiatria, której nazwa etymologicznie została urobiona od psyche
(dusza) i iatreia (leczenie, uzdrawianie) ma wiele wspólnego z wymiarem
religijno–duchowym i z samą pracą duszpasterzy. Jednakże w naszych czasach psychiatra – czyli lekarz dusz – jest wykwalifikowanym pracownikiem
służby zdrowia a nie duchownym. Mimo to w wielu przypadkach i na
wielu płaszczyznach dochodzi do spotkania psychiatrów i duszpasterzy,
co rodzi pytanie o ich wzajemną relację, a także ewaluację psychiatrii
z perspektywy chrześcijańskiej145. Z jednej strony wciąż dają o sobie znać
tendencje do dezawuowania a nawet odrzucania terapii, którą oferuje
świecka psychiatria, na rzecz praktyk religijnych, takich jak modlitwa,
wyznanie win (spowiedź) i egzorcyzmy. W takich przypadkach psychiatria jest spychana na daleki plan albo w ogóle traktowana jako zbyteczna,
a nawet groźna, dla życia religijnego. Z drugiej strony nie brakuje prób
postrzegania i przedstawiania praktyk religijnych jedynie w kategoriach
korzyści terapeutycznych, analogicznych do tych, jakie są możliwe dzięki
innym, czysto świeckim, metodom. Z kolei w takich przypadkach religia
144
145
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Tamże.
Por. Hauerwas S., Psychiatric Care: Professional Commitments and Societal Responsibilities,
[w:] Lammesr S. E., Verhey A., On Moral Medicine. Theological Perspectives in Medical
Ethics, Grand Rapids, MI 1989, s. 556.
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jest traktowana instrumentalnie jako jedno z narzędzi, które sprzyjają
odzyskiwaniu pokoju ducha i umysłu, co łatwo prowadzi do jej deprecjonowania i usuwania poza nawias terapii osób psychicznie chorych.
Już w starożytności przedchrześcijańskiej istniały rozmaite formy sprawowania trwałej opieki nad chorymi146. Co się tyczy starożytnego Izraela,
należącego do semickiej sfery kulturowej i religijnej, uwznioślonej przez
moralność opartą na wierze w jedynego Boga, troska o chorych, również
o osoby chore psychicznie, była obowiązkiem najbliższej rodziny. W Księdze Syracha, pochodzącej z ostatnich stuleci ery przedchrześcijańskiej,
w katalogu wymieniającym obowiązki względem rodziców (Syr 3, 1–16)
znajdujemy następujące pouczenia:
Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj
go w jego życiu. A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił.
Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie,
w miejsce grzechów zamieszka u ciebie. W dzień twego
ucisku wspomni się o tobie, jak szron w piękną pogodę,
tak rozpłyną się twoje grzechy. Kto porzuca ojca swego,
jest jak bluźnierca, a przeklęty przez Pana, kto pobudza
do gniewu swą matkę (ww. 12–16).

Znaczenie tych pouczeń jest klarowne: należy otaczać troską rodziców nawet wówczas, gdy są starzy, słabi i niedołężni oraz, a nawet przede
wszystkim wtedy, gdy posunięci w latach, tracą władze umysłowe
i popadają w otępienie lub chorobę psychiczną. Od dorosłego dziecka
wymaga się wówczas wyrozumiałości, ostrzegając go przed okazywaniem
jakichkolwiek przejawów pogardy wobec ojca (i matki)147.

Na temat opieki nad chorymi np. w starożytnej Grecji. Szerzej: Gansiniec R., Lecznica
Asklepiosa, Filomata 147/1961, ss. 339–352; Porębowicz S., Pierwsze powszechne zakłady
leczenia chorych w sanktuariach poświęconych kultowi Asklepiosa (przyczynek do dziejów
kultury i historii architektury greckiej), Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej 123 (1968)
8, s. 3–125; Musiał D., Asklepiejony jako środki opieki nad chorymi w starożytności, „Vox
Patrum” 16 (1996) 30–31, ss. 57–63.
147
Por. Dilella A. A., Mądrość Syracha (Eklezjastyk), [w:] Brown R. E., Fitzmyer J. A.,
Murphy R. E., (red.), W. Chrostowski (red. wyd. pol.), Katolicki komentarz
biblijny, s. 577.
146
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3. 2. Podstawy moralno - prawne obecności kapelana
w środowisku szpitalnym
W czasach, gdy w rękach Kościoła znajdowała się cała służba medyczna, od lekarzy poczynając po najniższy rangą personel (w zhierarchizowanej na wzór Kościoła strukturze), nie istniał praktycznie problem troski
o życie religijne pacjentów. J. Nagórny uważa, że to z uspołecznienia służby
medycznej wynikają pewne zagrożenia, które w dawnych wiekach nie były
w ogóle znane. Przede wszystkim chodzi o materialistyczne i tym samym
tylko ekonomiczne podejście do życia człowieka. Chorzy postrzegani
są w kategoriach wydajności procesu leczenia i funkcjonalności zespołów terapeutycznych. Sprowadza się ich do roli rzeczy, którymi można
dowolnie dysponować. Racjonalizm techniczno–naukowy nie przewiduje
obecności Boga w życiu pacjenta i nie dostrzega jego duchowych potrzeb
bądź je ignoruje. Stąd, w takiej optyce, opieka religijna (duchowa) staje
się zbędna. W takim praktyczno–ateistycznym spojrzeniu, paradoksalnie, konsekwencją jest przesadna wiara w skuteczność samej medycyny.
Nie tylko zapomina się o tym, że zdrowie jest darem Boga, ale też i o tym,
że człowiek chory wymaga zawsze integralnej opieki, którą zapewnia cały
złożony zespół terapeutyczny, a sam proces zdrowienia zakłada wsparcie
całego środowiska społecznego1.
Krakowski etyk T. Ślipko twierdzi, że negatywne zmiany we współczesnej opiece nad chorym spotęgowane zostały jeszcze bardziej przez rozległy
kryzys moralny dotykający personelu medycznego, jak również przez niewłaściwe używanie wolności ludzkiej i zagubienie jej prawdziwego znaczenia2.
Z przykrością należy stwierdzić, że również służba zdrowia ma swój udział
w potęgowaniu się zjawisk składających się na tzw. kulturę śmierci. Zwracał
na to uwagę św. Jan Paweł II, stwierdzając, że:
(…) nawet medycyna, która z tytułu swego powołania ma służyć
obronie życia ludzkiego i opiece nad nim, w niektórych dziedzinach
staje się coraz częściej narzędziem czynów wymierzonych przeciw
1
2
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Por. Nagórny J., Godność powołania medycznego, Roczniki Teologiczne 44 (1997), z. 3, s. 7–9.
Por. Ślipko T., Wolność i postęp a etyka lekarska. Rozważania na marginesie encykliki Evangelium vitae,
[w:] Dobra nowina o życiu ludzkim. Materiały na temat encykliki Jana Pawła II Evangelium
vitae oraz dyskusja panelowa o karze śmierci, red. J. Brusiło, Kraków 1995, s. 29–53.
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człowiekowi i tym samym zniekształca swoje oblicze, zaprzecza
samej sobie i uwłacza godności tych, którzy ją uprawiają [EV nr 4].

Obecnie, gdy nieomal cała służba zdrowia3 (wyjątkiem są placówki medyczne w krajach misyjnych i w krajach trzeciego świata) jest w rękach ludzi
świeckich, to oni obojętnie czy są ludźmi wierzącymi, czy też nie, zobowiązani
są do zadośćuczynienia prośbom człowieka chorego o posługę religijną. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia przypomina, że:
troska duszpasterska o chorego polega na opiece duchowej
i religijnej. Jest ona podstawowym prawem chorego i jednocześnie obowiązkiem Kościoła (Mt 10,8; Łk 9,2; 10,9). Jeśli się
jej nie zapewnia, nie sprzyja jej lub ją uniemożliwia, narusza się
to prawo i jest się niewiernym takiemu obowiązkowi4.

Ostatecznie i konsekwentnie wierność powołaniu chrześcijańskiemu
wyraża się w czynnej służbie miłości i w otwarciu na potrzeby bliźniego5.
Dlatego też przyjście z pomocą człowiekowi cierpiącemu bądź choremu jest
szczególną formą wypełnienia tegoż przykazania, a posługa lekarska stanowi
jeden z najszczytniejszych wyrazów jego praktycznego urzeczywistnienia.
W tym przykazaniu mieszczą się też najgłębsze pokłady motywacyjne posługi medycznej6.
Zakres jej zobowiązań religijno–duchowych wobec chorego w ogromnej
mierze zależy od samej koncepcji dyscypliny medycznej. Jeśli jest ona rozumiana przez lekarza i współpracujący z nim personel pomocniczy jako Boże
Zakres działania pracowników całej służby zdrowia stanowi na ogół to, co wyrażają przede wszystkim
pojęcia zdrowie oraz służba zdrowia. Przez pojęcie zdrowie rozumiemy to wszystko, co dotyczy
zapobiegania, diagnozy, leczenia i rehabilitacji, aby poprawić równowagę i dobrostan (dobro
fizyczne, psychiczne oraz duchowe) osoby. Przez pojęcie służby zdrowia rozumiemy natomiast
to wszystko, co dotyczy polityki, prawodawstwa, programowania i struktur sanitarnych. Definicja
za: Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Karta Pracowników Służby Zdrowia, nr 9.
4
Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Karta Pracowników Służby Zdrowia, nr 108.
5
Św. Jan Paweł II był przekonany, że (...) właśnie taka głęboka miłość do każdego człowieka daje początek
«niezwykle bogatej historii działalności charytatywnej», która rozwija się przez stulecia i dzięki której
pojawiają się w życiu Kościoła i społeczeństwa bardzo liczne struktury służące życiu. Budzą one podziw
każdego obserwatora pozbawionego uprzedzeń. Każda chrześcijańska wspólnota, przeniknięta
zawsze żywym poczuciem odpowiedzialności, powinna zapisywać kolejne karty tej historii poprzez
różnorodną działalność duszpasterską i społeczną. (…) Podobną troskę należy okazać życiu ludzi
cierpiących i osamotnionych, zwłaszcza w jego końcowych fazach [EV nr 87].
6
Por. Wróbel J., Człowiek i medycyna. Teologicznomoralne podstawy ingerencji medycznych,
Kraków 1999, s. 249.
3

213

Część 1: Obecność osób chorych psychicznie w Kościele. Aspekty teoretyczne
wezwanie do służby życiu, to sprawia, że troszczą się oni o chorego,
szanując godność jego osoby i respektując jego potrzeby religijne. Już
Pius XII przypominał, że medycyna nie jest tylko sztuką lekarską, lecz
przede wszystkim służbą pełnioną z potrzeby serca7. W takim ujęciu
lekarz jest przyjacielem i doradcą chorego. Widzi on nie tylko jego
chorobę ( jednostkę medyczną), lecz również rany duchowe. Pracownik
medyczny jako współpracownik Boga jest narzędziem Jego miłosierdzia8. Św. Paweł VI podkreślał z kolei ważność współczującej miłości
przy wykonywaniu zawodu9. Według papieża chory nie tylko oczekuje
profesjonalizmu zawodowego, lecz nade wszystko zrozumienia. Jest to
możliwe, jeśli lekarz i pomagający mu personel, pochyla się nad chorym
z miłości ku Chrystusowi. Nie dojdzie wówczas do zaniedbania opieki
religijnej nad chorym.
Realizacja zobowiązanie do zaspokojenia potrzeb religijno–duchowych
chorego przez wierzący personel medyczny przyczynia się do spotkania
chorego ze słowem Bożym i z działaniem łaski Chrystusa w doświadczeniu
choroby i cierpienia. Stąd też trudności związane z opieką religijną–duchową nie powinny zniechęcać personelu medycznego, lecz przeciwnie,
skłaniać go do odważnego poszukiwania właściwych dróg, które pozwolą
przyjść z pomocą i zaspokoić potrzeby człowieka chorego. Świeccy katolicy,
podejmujący odpowiedzialność za życie lokalnej wspólnoty kościelnej,
są zobowiązani do opieki nad osobami chorymi żyjącymi pośród nich.
Nie mogą się oni zamykać na ich potrzeby bądź trwać w bezczynności wobec
nich, ale winni przychodzić im z pomocą zarówno medyczną jak i religijno–
duchową. Taka posługa jest niezwykle cenna i wzbogacona przez Chrystusa
licznymi charyzmatami10.
Św. Jan Paweł II podkreślał, że opiekunowie chorego mają szczególną sposobność do wykorzystywania bogactw tego charyzmatu. Samo
ich powołanie i posługa sprawiają, że mogą stawać się bardziej wrażliwi
Pius XII, Le medicin de campagne. Allocution a des medecins de campagne, [w:] Relations
humaines et societe contemporaine. Synthese chretienne des directives, red. A., F., utz, J., F.,
Groner, A., Savignat, Fribourg–Paris 1963, t. 1, ss. 1105–1106.
8
Tamże.
9
Św. Paweł VI, Posłannictwo służby zdrowia, [w:] Będziecie mi świadkami. Paweł VI przemawia
do ludzi świeckich, red. E. Weron, Poznań–Warszawa 1975, s. 283.
10
Por. Urs von Balthasar H., Czy są świeccy w Kościele?, Communio 1 (1981), nr 6, s. 11.
7
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na potrzeby człowieka chorego, lepiej go rozumieć i bardziej mu służyć.
Dlatego też, gdy do tych naturalnych sprawności dojdzie świadomy
altruizm, a przede wszystkim siła wiary i moc ewangelicznej miłości,
wówczas można oglądać prawdziwe cuda poświęcenia11.
Kościół zwraca uwagę nie tylko na zobowiązania personelu medycznego
wobec chorego, lecz sam także stara się z nim współpracować. Stąd
też od początku swego istnienia Kościół łączył troskę o zdrowie i życie
chorego z troską o jego sprawy religijno–duchowe. Zaspokojenie tych
potrzeb jest bowiem posługą człowiekowi będącemu jednością psychofizyczną. Współpracując ze światem medycznym Kościół pragnie, by ta
służba choremu dokonywała się w duchu takiej wizji człowieka, jaką
niesie ze sobą antropologia chrześcijańska. [...] Tylko bowiem integralna
koncepcja człowieka i pełna wizja jego godności, pozwala na skuteczne
zabezpieczenie go przed manipulacjami, które prowadzą do uprzedmiotowienia osoby ludzkiej i do zagubienia pełnej wartości życia i zdrowia12.
Kościół katolicki stając dzisiaj w obronie tej godności, stając w obronie
życia ludzkiego, liczy na współdziałanie tych, którzy do końca potrafią
odczytać swoje powołanie medyczne i jego godność.

Prawo do wolności religijnej

Obowiązek zapewnienia opieki religijno–duchowej ciążący na służbie
zdrowia, wypływa nie tylko z nauczania Magisterium Kościoła, ale przede
wszystkim z podstawowego prawa do wolności człowieka w ogóle, a wolności religijnej w szczególności. Temu prawu podlega człowiek zarówno
wierzący, jak i też nie wierzący. Św. Jan XXIII przypominał, że do podstawowych i niezbywalnych praw człowieka zalicza się (…) możność oddawania czci Bogu zgodnie z wymaganiami własnego prawego sumienia oraz
wyznawania religii prywatnie i publicznie13. Za św. Pawłem VI możemy
dodać, że wolność ta nie może być tylko pustym słowem, ale że wymaga
ona niemałej wielkoduszności, dobrowolnego znoszenia wielu niedogodności
i nieustannego wysiłku14. Papież wzywał, aby każdy chrześcijanin badał
Por. Jan Paweł II, Przedłużajcie w czasie posługę miłosierdzia Chrystusa. Przemówienie do sióstr zakonnych
pracujących w lecznictwie, L’Osservatore Romano (wyd. polskie), 20 (1999), nr 2 (210), ss. 44–45.
12
Nagórny J., Godność powołania medycznego, Roczniki Teologiczne 44 (1997), z. 3, ss. 23–24.
13
Św. Jan XXIII, Encyklika Pacem in terris. O pokoju między narodami opartym na prawdzie,
sprawiedliwości, miłości i wolności, nr 14.
14
Św. Paweł VI, Encyklika Populorum progressio. O popieraniu rozwoju ludów, nr 47.
11
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swoje sumienie, które jakby nowym głosem odzywa się w tych naszych czasach15. Natomiast św. Jan Paweł II w orędziu na XIV Światowy Dzień Pokoju wyjaśniał, (…) że istota wolności tkwi we wnętrzu człowieka, należy do
natury osoby ludzkiej i jest jej znakiem rozpoznawczym. Następnie mówił,
że wolność ma swój najgłębszy fundament w transcendentnej godności
człowieka. (…) Człowiek, będąc stworzony na obraz i podobieństwo Boże
(Rdz 1, 27), jest nierozerwalnie związany z tą wolnością. Człowiek jest wolny, ponieważ posiada zdolność opowiadania się po stronie prawdy i dobra16.
Papież–Polak wielokrotnie przypominał za Soborem Watykańskim II17,
że warunkiem prawdziwej wolności jest rzetelny stosunek do prawdy.
Jego słowa były też i przestrogą przed pozorną wolnością, przed wolnością
rozumianą powierzchownie, jednostronnie, bez wnikania w całą prawdę
o człowieku i świecie. Chrystus przeto również i dziś, po dwóch tysiącach
lat, staje wśród nas – pisał Papież – jako Ten, który przynosi człowiekowi
wolność opartą na prawdzie, który człowieka wyzwala od tego, co te wolność
ogranicza, pomniejsza, łamie u samego niejako korzenia, w duszy człowieka,
w jego sercu, w jego sumieniu18.
Należy zauważyć, że prawo do wolności jest istotnym warunkiem
odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym, jakim jest środowisko służby zdrowia niosące pomoc choremu. Przeciwieństwem
wolności jest przymus wewnętrzny, psychiczny, czyli zniewolenie lub
przymus zewnętrzny, społeczny, czyli sytuacja ograniczenia przestrzeni
swobodnego działania w życiu jednostkowym i społecznym19. Jeden
i drugi rodzaj przymusu może być stopniowany, dlatego i wolność, zarówno psychiczna, jak i społeczna podlega ustopniowaniu, czyli, inaczej
mówiąc, może być poszerzana lub zacieśniana.
Skoro podstawowe i niezbywalne prawo do wolności religijnej
przejawia się w wolności sumienia i wyznania, nic więc dziwnego,
że prawodawstwo państwowe w ustawie zasadniczej, w konstytucji,
wyraźnie ją gwarantuje. W Konstytucji czytamy:
Tamże. Por. też: Kowalski J., Współczesna interpretacja sumienia, [w:] Sumienie wyznacznikiem
ludzkiej moralności, Warszawa 1997, ss. 65–83.
16
Św. Jan Paweł II, Orędzie na XIV Światowy Dzień Pokoju, nr. 6.
17
Por. Sobór Watykański II, Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae, nr 1.
18
Św. Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, nr. 12.
19
Por. Olejnik S., Teologia moralna życia społecznego, Włocławek 2000, t. III, ss. 46–47.
15
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Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego
wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub
prywatnie swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie
w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje
także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb
ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej
tam, gdzie się znajdują. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom
wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi
przekonaniami. Przepis artykułu 48, ust. stosuje się odpowiednio.
Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej
sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy
czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób.
Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze
ustawy i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa
państwa, porządku publicznego, zdrowia, moralności lub wolności
i praw innych osób. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia
ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych. Nikt nie może być
obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego
światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania [Konstytucja
Rzeczpospolitej Polskiej, art. 58, § 1–7].

To prawo potwierdzone jest również przez konkordat20. R. Sobański zauważa, że (...) poszanowanie obowiązującego w państwie prawa jest
kamieniem węgielnym założeń konkordatu (i leży też w interesie Kościoła,
bo właśnie to prawo gwarantuje wolność religijną i chroni Kościół przed
naruszeniem jego wolności)21.
Osobom przebywającym w zakładach leczniczych oraz zamkniętych
zakładach pomocy społecznej zapewnia się prawo wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych. W celu realizacji ich
uprawnień, kierownicy właściwych zakładów państwowych zatrudnią
kapelanów skierowanych przez biskupa diecezjalnego. W celu umożliwienia udziału zainteresowanych chorych i podopiecznych we Mszy św.
i w innych zbiorowych praktykach religijnych, kierownicy właściwych
zakładów państwowych przeznaczą odpowiednie pomieszczenie na
kaplice, a w wyjątkowych wypadkach udostępnią do tego celu inne
pomieszczenia. [Konkordat, art. 31, § 1–2].
Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską, podpisany 28 lipca 1993
roku, Dz. U. 1998 nr 51, poz. 318, art. 17;
21
Sobański R., Niezależność i autonomia Kościoła i państwa podstawową przesłanką konkordatu,
Ateneum Kapłańskie 88 (1996), z. 1 (524), s. 24; por. też: Uruszczak W., Znaczenie konkordatu
z 1993 r. dla Państwa Polskiego, Ateneum Kapłańskie 88 (1996), z. 1 (524), s. 73–81.
20
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Św. Jan Paweł II przypominał, że:
(...) pierwszą i podstawową wartością jest zawsze stosunek
człowieka do Boga, wyrażający się w przekonaniach religijnych. Wolność wyznania staje się w ten sposób podstawą
innych wolności22.

Wolność sumienia i religii jest pierwszym i niezbywalnym prawem osoby
ludzkiej; a nawet więcej, można powiedzieć, że w stopniu, w jakim dotyka ona
najbardziej intymnej sfery ducha, podtrzymuje głęboko zakotwiczoną w każdej
osobie rację bytu innych wolności. Papież apelował do odpowiedzialnych instytucji, do których należy również opieka zdrowotna, aby umożliwiały jej realizację.
Przypominał, że ciąży na nich obowiązek zapewnienia choremu niezależności
chronionej przez prawo, aby mógł żyć, według wymagań swojego sumienia.
Takiej zresztą wolności – przypominał – żądają najważniejsze układy międzynarodowe inne dokumenty, jak
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Konwencja
Międzynarodowa w tym samym przedmiocie, jak również
większość konstytucji państwowych. Jest to tylko kwestia
sprawiedliwości, ażeby państwo, będąc nosicielem mandatu otrzymanego od obywateli, nie tylko respektowało
podstawowe ich swobody, ale je ochraniało i popierało23.

Z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i przepisów prawnych z niej
wynikających płynie obowiązek, spoczywający na służbie zdrowia (na personelu
szpitalnym), ułatwienia choremu wykonywanie jego praktyk religijnych.
W. Adamczewski wyjaśnia, że gwarancje wolnościowe sankcjonowane konwencjami międzynarodowymi uznają nie tylko prawo każdej osoby do indywidualnego wyznawania wiary, ale również zaliczają do sfery możliwości wspólnotowego
i publicznego sprawowania kultu24. Polski konkordat formułuje te gwarancje
w artykule 8 (odwołując się w jego treści także do artykułu 5).
Pracę kapelanów w szpitalach reguluje Instrukcja Ministra Zdrowia
z 1981 roku w sprawie zapewnienia posług religijnych chorym przebywającym w szpitalach, sanatoriach i domach pomocy społecznej resortu zdrowia
Jan Paweł II, Orędzie na XIV Światowy Dzień Pokoju, nr 6.
Tamże.
24
Adamczewski W., Przedmiot umowy konkordatowej, Ateneum Kapłańskie 88 (1996), z. 1 (524),
s. 31; por. też: Dudziak J., Gwarancje wolności religijnej w konkordacie, Ateneum Kapłańskie
88 (1996), z. 1 (524), s. 50–59.
22
23
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i opieki społecznej25. W myśl tej instrukcji, dyrekcje wymienionych placówek
są zobowiązane umożliwić chorym zaspokojenie potrzeb religijnych. W tym
celu dyrektorzy zakładów mają zawrzeć z duchownymi skierowanymi przez
biskupa ordynariusza umowę o pracę w charakterze kapelana. Jeśli zakład nie
ma kaplicy, dyrektorzy powinni udostępnić odpowiedni lokal do sprawowania
mszy św. oraz małe pomieszczenie służące do przechowywania Najświętszego
Sakramentu i innych przedmiotów kultu religijnego i paramentów liturgicznych, w którym mogą też być udzielane indywidualne posługi religijne.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej na nowo potwierdziła prawo
osób przebywających w zakładach leczniczych do korzystania z posług
religijnych, a w związku z tym mówiła o konieczności zatrudniania
tam kapelanów i przeznaczania odpowiednich pomieszczeń dla celów
duszpasterskich26.
Obecnie regulacje prawne dotyczące obecności kapelana w szpitalu i
innych miejscach publicznej opieki zdrowotnej zostały określone dokumentem na mocy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku praw pacjenta. W rozdziale 10 pt.: Prawo pacjenta do opieki
duszpasterskiej zapisano:
Art. 36. Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do opieki duszpasterskiej. Art. 37. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia
życia podmiot, o którym mowa w art. 33 ust. 1, jest obowiązany umożliwić
pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania. Art. 38. Podmiot leczniczy
ponosi koszty realizacji praw pacjenta, o których mowa w art. 36 i 37, chyba
że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Dlatego też dyrektor szpitala lub publicznego zakładu opiekuńczo–leczniczego zobowiązany jest na mocy prawa do zatrudnienia kapelana i wyznaczenia
stosownego pomieszczenia na kaplicę. Natomiast lekarz i personel pomocniczy
powinni umożliwić choremu uczestniczenie we mszy świętej w niedzielę i święta,
25

26

Dz. Urz. MZiOS z 1981 r., Nr 9, poz. 35. Szerzej z zmieniających się regulacjach prawnych:
Ratajczyk B., Możliwości sprawowania opieki duszpasterskiej w zakładach leczniczych
w okresie Polski Ludowej, Studia z Prawa Wyznaniowego Tom IV–2002, s. 109–120;
Pawlina S., Status prawny duszpasterstwa chorych w szpitalach i sanatoriach, [w:] Ludzie
chorzy i starsi w Kościele, Warszawa 1981.
Dziennik Ustaw 1989 nr 29, poz. 154, art. 38–40.
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z wyjątkiem sytuacji, kiedy nie pozwala na to stan zdrowia chorego lub nie
wyraża on zgody na te praktyki religijne. Służba medyczna zobowiązana
jest również do przywołania kapelana lub duchownego innego wyznania,
jeśli jest takie wyraźne życzenie pacjenta. Personel medyczny winien
okazać szczególne zrozumienie i dyskrecję w czasie korzystania przez
chorego z rozmowy duszpasterskiej, która niejednokrotnie połączona
jest z sakramentem pokuty. W wielu wypadkach może to narażać ich
na dodatkową uciążliwość, związaną między innymi z przygotowaniem
pacjenta do odwiedzin kapelana lub przeniesieniem go do innego pokoju,
gdzie będą odpowiednie warunki sprawowania posługi.
Na mocy obowiązujących regulacji prawnych personel medyczny
powinien również, w miarę możliwości, pomóc choremu w korzystaniu
z książek, prasy religijnej oraz programów katolickich, nadawanych
przez radio i telewizję. W. Adamczewski zaznacza, że obowiązek ten
wynika pośrednio z umowy konkordatowej. Przedmiot uregulowań konkordatu w tym zakresie jest bowiem podwójny. Z jednej strony uznaje
się prawo Kościoła katolickiego do swobodnego drukowania, wydawania
i rozpowszechniania wszelkich publikacji związanych z pełnieniem jego
posłannictwa (artykuł 20 ust. 1) oraz posiadania i używania własnych
środków społecznego przekazu, a z drugiej strony przyznaje mu się prawo
do emitowania własnych programów w telewizji i radiofonii publicznej
(artykuł 20 ust. 2).
Za troskę duszpasterską o chorych polegającą na opiece duchowej i religijnej (po proboszczu parafii wobec swoich parafian chorych
i cierpiących) w dużej mierze odpowiada kapelan szpitalny. Sama nazwa kapelan jest już znamienna. Pochodzi etymologicznie od słowa:
cappellanus ten zaś termin wywodzi się od łacińskiego słowa cappella
oznaczającego kaplicę, oratorium, a więc mały kościół, w odróżnieniu
od kościoła parafialnego, ale także od terminu cappa (płaszcz). Pierwotnie
terminem tym oznaczano płaszcz św. Marcina z Tours przechowywany
w kaplicy króla Francji bądź sanktuarium, w którym były przechowywane
te relikwie27. Nazwa tego kościoła (sanktuarium) miała się wziąć właśnie
z owego płaszcza cappa.
27
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R. Masarczyk, Spotkanie z pacjentem, czyli duszpasterstwo chorych, Kraków 2003, s. 37.
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Kodeks Prawa Kanonicznego stanowi, że kapelanem jest kapłan,
któremu powierza się przynajmniej częściowo stałą troskę pasterską o
jakąś wspólnotę lub specjalny zespół wiernych, wykonywaną zgodnie z
postanowieniami prawa powszechnego lub partykularnego (KPK 564).
Słowo kapelan odnosi się więc do osoby kapłana zajmującego się specjalną
grupą wiernych. W naszym przypadku mamy do czynienia z kapłanami,
którzy zajmują się osobami tworzącymi wspólnotę szpitala, a więc nie tylko
chorymi, ale również ich rodzinami oraz pracownikami służby zdrowia. Trzeba sobie nieustannie uświadamiać prawdę, że kapelan szpitalny jest posłany
do tych trzech grup osób. Kapelan zwany też duszpasterzem służby zdrowia
ewangelizuje chorobę, pomagając choremu, jego najbliższym i personelowi
medycznemu w odkrywaniu odkupieńczego sensu cierpienia przeżywanego
w łączności z Chrystusem.
Kapelani powinni uwzględniać przepisy regulaminu szpitalnego oraz
specyficzne warunki danego szpitala bądź oddziału szpitalnego. Czas,
miejsce i sposób wykonywania posług religijnych ustalają wspólnie kapelan i dyrektor zakładu (w porozumieniu z zespołami medycznymi) tak,
aby nie zakłócać standardowej obsługi medycznej chorych. Dyrektorzy
mają zadbać o to, aby kapelani nie napotykali na trudności w wykonywaniu swojej posługi (sprawowaniu obrzędów i posług religijnych)28.
Nieformalny wciąż jeszcze Status kapelana w zakładach leczniczych
i domach opieki społecznej29 przewiduje, że czas pracy kapelana w zakładach
leczniczych jest nienormowany i wynosi średnio od 30 do 40 godzin
w tygodniu. Status podkreśla, że w szpitalach do 500 łóżek kapelan jest
zatrudniony na całym etacie, a jego zaangażowanie w duszpasterstwo
parafialne nie powinno kolidować z posługą wobec chorych. W szpitalach
powyżej 500 łóżek, celem zapewnienia właściwej opieki duszpasterskiej
chorym i personelowi medycznemu, powinien być zatrudniony na etacie
drugi kapelan30. Przywoływany status wymieniając prawa i obowiązki
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 1981 nr 9, poz. 35, § 1–6.
Został on przyjęty przez 180 księży kapelanów zebranych na sesji i rekolekcjach na Jasne Górze
w Częstochowie w dniach 4–7 listopada 1998 roku i przekazany Ministerstwu Zdrowia,
jak też arcybiskupowi Władysławowi Ziółkowi, opiekunowi duszpasterstwa Służby Zdrowia
w Polsce. Chociaż status nie posiada jeszcze mocy prawnej, to pozostaje on ważną inspiracją
dla posługi kapelanów. Zob. Status kapelana w zakładach leczniczych i domach opieki
społecznej, w: W służbie życiu, red. J. Jachimczak, Kraków 2003, s. 281–292.
30
Tamże, ss. 288–289.
28
29
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kapelanów szpitalnych mówi o codziennym (w miarę możliwości) sprawowaniu mszy św. i innych sakramentów, dwukrotnym obchodzeniu
zakładu: raz z komunią św. i po raz drugi z okazją do rozmowy i spowiedzi, indywidualnych spotkaniach z chorymi oraz prowadzeniu z nimi
rozmów duszpasterskich, okolicznościowych spotkaniach i wykładach
z etyki dla personelu medycznego, trosce o kaplicę, bibliotekę i gablotę
informacyjna, prowadzeniu ksiąg udzielonych sakramentów, informowaniu duszpasterzy parafialnych o potrzebach duszpasterskich chorych31.
Obowiązek współpracy zespołów medycznych z kapelanem szpitalnym
W warunkach opieki szpitalnej nad chorymi bardzo ważnym problem jest
dobra (właściwa i skuteczna) współpraca służby zdrowia (zespołów medycznych)
z duszpasterzem–kapelanem szpitala (lub z duchownym innego wyznania)
we wspólnej (holistycznej) opiece religijno–duchowej nad pacjentami. Współpraca ta jest konieczna nie tylko w wymiarze operatywnym (pewnej technologii
czynności i procedur medycznych jak i duszpasterskich – pastoralnych) ale również
jest moralno–prawnym obowiązkiem zespołów medycznych. H. von Urs Balthasar
wyjaśniał różnoraką relację obu stron do tego zobowiązania. Według niego:
(...) kapelan (kapłan) posiada przede wszystkim obowiązek
głoszenia wierzącym ewangelicznego orędzia, wyjaśniania
go i świadczenia o nim całym swoim życiem (jest to funkcja
pasterska). Natomiast człowiek zaś świecki kontynuuje owo
przepowiadanie w świecie w ten sposób, że poprzez swój
własny przykład (i tym samym) uzasadnianie własnej wiary
(1P 3,15) przekazuje on na zewnątrz, w niechrześcijańskie środowisko, świadectwo o prawdzie, którą otrzymał
wewnątrz Kościoła32.

Już wiele lat temu teolog ten mówił, że trzeba bardzo poważnie zrelatywizować pogląd, według którego misja ewangeliczna byłaby przede wszystkim domeną kleru, a nie miałaby być również zadaniem ludzi świeckich.
Tak jest, zarówno Pismo Święte, historia Kościoła, jak i
szczególnie dzisiejsza sytuacja chrześcijaństwa, każą nam
myśleć o proklamacji Ch. Peguy (1873–1914) „My wszyscy
jesteśmy na froncie”33.
Tamże, ss. 289–292.
Urs von Balthasar H., Czy świeccy są w Kościele?, Communio 1(1981), nr 6, s. 12.
33
Tamże.
31
32
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Św. Jan Paweł II wyjaśniał, że współpraca ta, w aspekcie wiary, ma
oczywiście uwzględniać granice wyznaczone przez sakramenty Kościoła
oraz przez różnorodność i odmienność charyzmatów34 i funkcji (urzędów)
kościelnych35. Wymaga też od personelu medycznego duchowego przygotowania, a w sytuacji, kiedy osoby te są niewierzące, często przezwyciężenia
swoich uprzedzeń. Jak twierdzi W. Chrostowski:
(...) wprawdzie w pewnych sytuacjach możliwa jest daleko
posunięta «sympatia», czyli współodczuwanie osób podzielających z gruntu odmienne światopoglądy i przekonania
religijne, ale są to zazwyczaj wyjątki potwierdzające regułę,
że (...) chorzy powinni przebywać w otoczeniu, które
rozumie i podziela ich filozofię i postawy życiowe36.

Psychiatria, której nazwa etymologicznie została urobiona od psyche
(dusza) i iatreia (leczenie, uzdrawianie) ma wiele wspólnego z wymiarem
religijno–duchowym i z samą pracą duszpasterzy. Jednakże w naszych
czasach psychiatra – czyli lekarz dusz – jest wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia a nie duchownym. Mimo to w wielu przypadkach i na wielu płaszczyznach dochodzi do spotkania psychiatrów
Charyzmaty to nazwa biblijna używana przez św. Pawła Apostoła na oznaczenie szczególnych
darów. Pochodzi z jęz. greckiego «charis» czyli łaska, dar, jakimi Duch Święty ubogaca
swój Kościół– Mistyczne Ciało Chrystusa w jego członkach. Paweł Apostoł wskazuje
na różnorodność tych darów, ale kładzie nacisk na te, które przez swą nadzwyczajność
(cudowność) mogą szczególnie wydatnie służyć duchowemu dobru wspólnot
chrześcijańskich. Charyzmatycy mieli służyć dobru wspólnemu (por. 1 Kor 12,7),
mieli przede wszystkim budować wspólnotę Kościoła (por. 1 Kor 14.12). Otrzymany
od Ducha Świętego dar stanowił jednocześnie zadanie. Jest to istotny aspekt
charyzmatów w nauczaniu Św. Pawła. Owo przeznaczenie do służby społecznej ukazuje
on często przy wyliczaniu poszczególnych charyzmatów (por. Rz 12,6–10: 14,1–33;
Ef 4,7–13). Charyzmaty mają znamię daru Bożego związanego z powołaniem, zawierają
się w nim i umożliwiają jego wypełnienie. W darach charyzmatycznych działa Duch
Święty w sposób bardzo zróżnicowany. Każdy otrzymuje swój dar, bo Duch Święty
potrafi tworzyć ze swego nieskończonego bogactwa miłości różne dary. Szerzej na ten
temat np.: Olejnik S., Powołanie chrześcijańskie. Teologia moralna fundamentalna,
T. 1, Włocławek 1998, s. 112.
35
Por. Jan Paweł II, Ku wspólnemu budowaniu Kościoła. Przemówienie do uczestników
sympozjum: Udział wiernych świeckich w duszpasterskiej posłudze kapłanów, L’Osservatore
Romano (wyd. polskie) 15 (1994), nr 8 (165), s. 22.
36
Chrostowski W., Duchowe aspekty paliatywnej opieki pediatrycznej, Collectanea Theologica 69
(1999), nr 3, s. 104.
34
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i duszpasterzy, co rodzi pytanie o ich wzajemną relację, a także ewaluację
psychiatrii z perspektywy chrześcijańskiej37. Z jednej strony wciąż dają
o sobie znać tendencje do dezawuowania a nawet odrzucania terapii,
którą oferuje świecka psychiatria, na rzecz praktyk religijnych, takich jak
modlitwa, wyznanie win (spowiedź) i egzorcyzmy. W takich przypadkach
psychiatria jest spychana na daleki plan albo w ogóle traktowana jako
zbyteczna, a nawet groźna, dla życia religijnego. Z drugiej strony nie
brakuje prób postrzegania i przedstawiania praktyk religijnych jedynie
w kategoriach korzyści terapeutycznych, analogicznych do tych, jakie
są możliwe dzięki innym, czysto świeckim, metodom. Z kolei w takich
przypadkach religia jest traktowana instrumentalnie jako jedno z narzędzi, które sprzyjają odzyskiwaniu pokoju ducha i umysłu, co łatwo
prowadzi do jej deprecjonowania i usuwania poza nawias terapii osób
psychicznie chorych.

37
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Por. Hauerwas S., Psychiatric Care: Professional Commitments and Societal Responsibilities,
[w:] Lammesr S. E., Verhey A., On Moral Medicine. Theological Perspectives in Medical
Ethics, Grand Rapids, MI 1989, s. 556.
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3. 3. Rola i zadania kapłana wobec chorych z perspektywy
kapelana szpitalnego
W szpitalu Klinicznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie posługę
kapelana obecnie pełni dwóch duchownych wyznania rzymskokatolickiego
(ks. dr Jan Klimek od 11 lat i ks. mgr Mirosław Żak od 19 lat) oraz dwie
osoby świeckie (asystentki pastoralne, teolożki, absolwentki UPJPII –
pani mgr Mariola Milik i pani mgr Katarzyna Bielarczyk). Ten zespół
duszpasterski wpisany w strukturę szpitala w polskich realiach jest czymś
wyjątkowym. Wszystkie osoby są bowiem zatrudnione na stanowiskach
etatowych. Jeśli chodzi o duchownych jest to normą w polskich szpitalach,
natomiast jeśli chodzi o osoby świeckie, jest to ewenement. Zespoły pastoralne składające się z osób duchownych i świeckich w polskich realiach
działają na zasadzie wolontariatu bądź przy etatowym zatrudnieniu tylko
osób duchownych. Osoby świeckie w polskich szpitalach, poza strukturami
szpitali OO. Bonifratrów, nie są zatrudniane w roli asystentów pastoralnych. Coś, co jest normą w wielu krajach świata, w Polsce nie doczekało
się jeszcze szerszej realizacji. O genezie powstania i procesie tworzenia
wspomnianej struktury duszpasterskiej piszę w części publikacji dotyczącej
Zespołu Wsparcia Duchowego.
Niniejszą refleksję nad rolą i rangą kapelana szpitalnego i asystentek
pastoralnych w posłudze duszpasterskiej wobec chorych psychicznie, w strukturach szpitala psychiatrycznego w Krakowie oparłem
na przemyśleniach abp. Zygmunta Zimowskiego (+2016) wieloletniego
przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia1.
Spośród wielu różnych materiałów wybrałem ten tekst, gdyż miałem
okazję osobiście kilka razy rozmawiać z ks. Arcybiskupem w Rzymie
i w Polsce. Ale też wybrałem jego tekst ze względów symbolicznych.
Wielu kapelanów bowiem nie czuje się w swej posłudze wpisanych
w oficjalną strukturę duszpasterską Kościoła. Wręcz na odwrót. Czasami
po osobistych przejściach, podejmując posługę w szpitalu lub hospicjum,
1

Por. Zimowski Z., Rola i ranga kapelana szpitalnego (lub asystenta pastoralnego) w służbie miłości
Kościołą wobec chorych, [w:] Dolentium hominum. Duchowni i świeccy wobec ludzkiego cierpienia,
red. A. Muszala, J. Binnebesel, P. Krakowiak, M. Krobicki, Kraków 2011, ss. 203-225.
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czują się odrzuceni poza główny nurt duszpasterskiej działalności miejscowego prezbiterium. Są często przez swoich współbraci w kapłaństwie
traktowani jako kapłani drugiej kategorii.
Ta refleksja ma dwie części. Część pierwsza dotyczy aspektów tożsamości kapłańskiej i skupia się na fundamentalnym pytaniu: Kim winien
być (kim jest) Jezus Chrystus dla kapelana szpitalnego? Część druga ogniskuje swoją uwagę na pytaniu: Kim winien być kapelan wobec osób chorych
psychicznie?

Część I – Jezus Chrystus winien być dla kapelana szpitalnego
i asystentek pastoralnych:
A. Wzorem przyjęcia cierpienia w duchu miłości

1. Zbawczy wymiar Jezusowego cierpienia
Niewątpliwie najtrudniejszym doświadczeniem posługi każdego
kapelana szpitalnego i osób bezpośrednio pracujących z chorymi jest
dosłownie zderzenie się z cierpieniem drugiego człowieka, z cierpieniem
bliźniego, które w obszarze psychiatrii jest szczególne, bo jeszcze bardziej
niewytłumaczalne, tajemnicze i niezrozumiałe. Inaczej niż ma to miejsce
z cierpieniem somatycznym, którego źródło łatwiej zrozumieć. Cierpienie
psychiczne z jednej strony poraża swą destrukcyjną siłą objawiającą się
w życiu pacjentów. Z drugiej zaś strony przez fakt tajemniczości i niezrozumienia samej jego genezy, trudniej o postawę empatii i właściwego,
konstruktywnego współczucia. Stąd tak wielu chorych psychicznie
doświadcza osamotnienia i stygmatyzacji. Jedną z przyczyn tych zjawisk
jest z pewnością niezrozumienie całego procesu chorobowego.
W formacji seminaryjnej kleryków wciąż zbyt mało czasu i uwagi poświęca się spotkaniom z osobami chorymi i cierpiącymi w ogóle, a z chorymi
i cierpiącymi psychicznie w szczególności. A nawet gdyby tę formację uznać
za wystarczającą w dla przyszłej posługi parafialnej kapłana, to w realiach
posługi szpitalnej będzie i tak zawsze niewystarczająca. Bardzo ważną rzeczą jest oddelegowywanie kapłanów do pracy w szpitalu z umożliwieniem
im uzupełnienia wiedzy z zakresu posługi wobec chorych. Bardzo dobrą
inicjatywą, w moim odczuciu, było stworzenie podyplomowych studiów
z zakresu całościowej opieki duszpasterskiej na Uniwersytecie Papieskim
Jana Pawła II w Krakowie.
Poprzez kontakt osobisty z chorymi i z całą rzeczywistością szpitalną,
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budzą się pytania o sens cierpienia i o jego znaczenie. Te pytania bardzo
często stawiają i sami pacjenci kapelanowi w czasie rozmów duszpasterskich
oraz posługi sakramentalnej, szczególnie w czasie spowiedzi św. Szukając
odpowiedzi – jak zauważał arcybiskup Zygmunt Zimowski – nie możemy
nigdy zapominać, że Jezus Chrystus udzielił pełnej odpowiedzi na pytanie
o sens cierpienia. Uczynił to nie tylko nauczając na jego temat, ale przez to,
że sam przyjął je na siebie2. Tajemnica wcielenia nie dokonała się, aby usunąć cierpienie, lecz aby nadać mu nowy sens. Dzięki Bożemu objawieniu
wiemy, że cierpienie Jezusa Chrystusa stało się narzędziem zbawienia,
że ma ono swój zbawczy wymiar. Należy więc przedstawiać chorym
cierpienie Pana w perspektywie zbawczej, w perspektywie Jego śmierci
i zmartwychwstania3. Tajemnica Krzyża Chrystusa, tajemnica Jego pustego
grobu i tajemnica wieczernika dnia Pięćdziesiątnicy są ze sobą nierozdzielnie związane. I tylko tak, w moim odczuciu, należy mówić o cierpieniu
z pacjentami – w tej głębszej, pełniejszej eschatologicznej perspektywie.
Nie można równocześnie pomijać Jezusowego wezwania:
Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje (Łk 9, 23).

Jednakże pamiętając, jak uczył św. Jan Paweł II, że
(...) w nauczaniu Jezusa wyrażenie to nie kładzie jednak
w pierwszym znaczeniu nacisku na umartwienie i wyrzeczenie.
Nie odnosi się głównie do obowiązku znoszenia z cierpliwością
małych czy większych trosk codziennych ani tym bardziej nie
oznacza wychwalania bólu jako sposobu podobania się Bogu4.

Papież konstatuje jasno:
Chrześcijanin nie poszukuje cierpienia dla cierpienia, ale dla miłości. Przyjęcie krzyża jest znakiem miłości
i całkowitego oddania. Niesienie go za Chrystusem oznacza zjednoczenie się z Nim w ofiarowaniu największego dowodu miłości5.
Zimowski Z., Rola i ranga kapelana szpitalnego (lub asystenta pastoralnego) w służbie miłości
Kościołą wobec chorych, [w:] Dolentium hominum..., dz. cyt., s. 205.
3
Por. Hanc W., Eschatologiczny wymiar cierpienia w świetle listu apostolskiego Jana Pawła II
Salvifici doloris, Ateneum Kapłańskie, 2001; 2-3: s. 253.
4
Św. Jan Paweł II, Orędzie na XVI Światowy Dzień Młodzieży, punkt 5, tekst podany za:
[https://papiez.wiara.pl/doc/378822.Jesli-kto-chce-isc-za-mna-niech-sie-zaprzesamego-siebie-niech/3]. Data dostępu: 19.05.2018.
5
Tamże.
2
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2. Powołani do udziału w Jezusowym zbawczym cierpieniu
Chociaż cierpienie wciąż pozostaje dla nas tajemnicą, Nowy Testament ukazują je jako integralną część naśladowania Chrystusa Pana
przez tych, którzy pragną być Jego uczniami. Na przykład św. Paweł
Apostoł zaświadczał, że cierpienie wraz z Chrystusem jest drogocenną
cząstką kondycji chrześcijanina, że można twórczo i ofiarnie żyć, będąc
zrośniętym z krzyżem Chrystusa (przybitym do krzyża)6. Jednocześnie
nie ukrywał przed wyznawcami Jezusa, iż przyjęcie cierpienia na wzór
Boskiego Nauczyciela jest trudnym zadaniem, którego nie da się wykonać
bez pomocy Jezusa. Przecież On sam – Jezus napominał swoich uczniów:
Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa
we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ
beze Mnie nic nie możecie uczynić (J 15, 5)7.

Przyjęcie krzyża cierpienia w poważnej chorobie, podobnie jak
przyjęcie krzyża cierpienia w radykalnym prześladowaniu za wiarę jest
szczególną łaską samego Pana. Jest to łaska indywidualna i w określonym
czasie przekazana tej właśnie osobie.
3. Kapelan szpitalny odnajduje w Jezusie wzór przyjęcia cierpienia
W środowisku cierpienia jakim jest każdy szpital, (bo lepiej być zdrowym
niż najlepiej leczonym), kapelan nie może uciec od refleksji nad teologicznym wymiarem cierpienia. To jest oczywiste. Ale też w środowisku cierpienia
nie sposób poprzestać tylko na dywagowaniu (teoretyzowaniu) na temat
cierpienia.
Jezus Chrystus jako drogę odkupienia świadomie wybrał z miłości
podjęte cierpienie «za» człowieka i «dla» człowieka. Kapelan, jako osoba
posługująca chorym i cierpiącym, również powinien przyjąć w swoim
życiu to szczególne zobowiązanie, aby przez swoje osobiste cierpienia
łączyć się z cierpieniami Jezusa. Jest to ważna droga do realnego pogłębienia zawierzenia się w miłości Jezusowi, którego na co dzień spotyka się w osobach cierpiących i chorych. W ten sposób kapelan staje
6
7
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Por. Rz 6,5; Ga 2, 18-19.
Por. Jan Paweł II, List apostolski Salvifici doloris o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia
z 11.02.1984, [w:] Jan Paweł II, Wybór Listów Ojca Świętego Jana Pawła II, T. 1.,
Kraków 1997, s. 13.
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się uczestnikiem cierpień Chrystusa i ma udział w Jego ostatecznym
zwycięstwie. Staje się integralną częścią cierpiącego środowiska i znakiem
nadającym mu sens w aspekcie wiary8. Ten teologiczno-psychologiczny
mechanizm może skutecznie działać również wtedy, gdy funkcję kapelana
podejmuje osoba młoda, bez własnego doświadczenia chorobowego.
Już sam kontakt ze środowiskiem osób chorych i cierpiących niesie
wrażliwemu człowiekowi trudne doświadczenia i prowadzi do przeżywania
cierpienia związanego z misją duszpasterską.
Jeśli Jezus Chrystus stanie się dla kapelana szpitalnego i asystenta
pastoralnego wzorem przyjęcia cierpienia z motywu miłości, wówczas
nie tylko będzie pouczał chorych, że ostatecznie miłość jest większa
od cierpienia i śmierci, ale sam stanie się świadkiem tej prawdy9.
W przeciwnym wypadku jego posłudze wobec chorych grozi brak pełnej
autentyczności.
Kto bowiem wybiera Chrystusa, winien Go naśladować,
zwłaszcza w pełnym miłości przyjęciu osobistego cierpienia10.

Warto zauważyć, że ogłaszając Jubileuszowy Rok Kapłański, Ojciec Święty Benedykt XVI napisał słowa, które w całości można odnieść do posługi
kapelana szpitalnego. Ma on być dla chorych nie tylko nauczycielem,
ale przede wszystkim winien być świadkiem:
We współczesnym świecie (...) trzeba, żeby kapłani wyróżniali się w swoim życiu i działaniu mocnym ewangelicznym
świadectwem. Słusznie zauważył Paweł VI, że „człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków aniżeli nauczycieli;
a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego że są świadkami”11.

A może nim być tylko wtedy - zauważa Papież-Senior - gdy kapłan
przylgnie do Chrystusa przez modlitwę i kontemplację Słowa Bożego.
To nasza bardzo namacalna droga zjednoczenia z Nim. W moim odczuciu
należy nie tylko dla pacjentów, ale również dla siebie, z wielką uwagą rozczyPor. Zimowski Z., Rola i ranga kapelana szpitalnego (lub asystenta pastoralnego)
w służbie miłości Kościołą wobec chorych, [w:] Dolentium hominum..., dz. cyt., s. 206.
9
Por. Tamże, ss. 17-18; 20.
10
Jan Paweł II, Godność i apostolstwo ludzi cierpiących, [w:] Jan Paweł II, Wierzę
w Kościół — jeden, święty, powszechny i apostolski, Watykan 1996, s. 2.
11
Benedykt XVI, List na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego, Kraków 2009, s. 20.
8
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tywać Słowo Boże, również to, przekazywane nam w lekcjonarzu codziennym. Stąd od wielu lat praktykuję głoszenie mini homilii na każdej mszy
św. sprawowanej w kaplicy szpitalnej. Jej przygotowanie stanowi bardziej
świadomą formę obcowania ze Słowem Bożym nie tylko dla pacjentów,
ale również dla kapelana i personelu szpitalnego.
Analiza tekstów liturgicznych na każdy dzień, przed rozpoczęciem
pracy – przed kontaktem z chorymi, chroni nas przed niebezpieczeństwem doświadczenia pustki ludzkiego słowa wobec trudnych pytań
pacjentów i dramatów, o których nam mówią. Benedykt XVI zdaje się
pisać o tym w następujących słowach:
Aby nie zrodziła się w nas pustka egzystencjalna i nie została
narażona skuteczność naszej posługi, trzeba, byśmy się pytali
ciągle na nowo: «Czy jesteśmy naprawdę przeniknięci słowem
Bożym? Czy jest ono doprawdy pokarmem, którym się posilamy, bardziej niż chlebem i sprawami tego świata? Czy naprawdę je znamy? Czy je miłujemy? Czy troszczymy się wewnętrznie
o to słowo do tego stopnia, aby rzeczywiście odciskało się ono
na naszym życiu i kształtowało nasze myślenie?»12.

Istotnie, Słowo Boże analizowane i zapamiętane każdego dnia, w moim odczuciu, jako kapelana szpitalnego, jest szczególne pomocne, gdy później udaję się
do chorych ze swoją posługą. Ze zdumieniem odkrywam jak często w liturgicznych tekstach znajduję odpowiedź bądź podpowiedź, jak rozmawiać z chorymi.
Jak Jezus powołał Dwunastu, aby z Nim byli (por. Mk 3, 14)
i dopiero następnie wysłał ich, by głosili Ewangelię, tak i w naszych
czasach kapłani są powołani do „przyswojenia” sobie owego
«nowego stylu życia», zapoczątkowanego przez Pana Jezusa,
który realizowali właśnie Apostołowie13.

Dlatego też w praktyce codziennej posługi w szpitalu często zaczynamy dzień pracy od chwili modlitwy i od lektury Słowa Bożego na dany
dzień. Podobnie każdą szpitalną „dniówkę” staramy się kończyć chwilą
modlitwy i krótką medytacją. Dla mnie ta chwila modlitwy kończącej
pracę w szpitalu jest - wizualizując - okazją do złożenia u stóp tabernakulum wszystkich trudnych spraw całego dnia. Jest to wręcz konieczne,
aby nie wynosić ich w przestrzeń życia poza szpitalnego.
Tamże.
Tamże.

12
13
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B. Wzorem posługi wobec cierpiących
1. Jezus przyszedł, aby służyć
Całe doczesne życie Jezusa było przeniknięte postawą miłości
do wszystkich. Tę miłość w sposób szczególny okazywał chorym i cierpiącym,
wyrzuconym na margines społecznego życia. Jak wspominaliśmy wypełnił
w ten sposób zapowiedzi prorockie dotyczące siebie jako Mesjasza. W języku
teologicznym mówimy tu o proegzystencji (o byciu całkowicie dla...) Jezusa
Chrystusa. Wszystko w Jego życiu doczesnym było najściślej włączone
w obszar tej proegzystencji. A najbardziej śmierć, która stała się ostatnim
wyrażeniem Jezusowej miłości, jako wierzchołek i szczyt Jego proegzystencji:
aż do końca był On „człowiekiem dla innych”14. Życie ziemskie Jezusa Chrystusa było świadomym darem wiernej i nieodwołalnej miłości wobec człowieka. Jego życie było całkowitym ofiarowaniem siebie, pełną oddania służbą
z miłości do Ojca i do człowieka. Jezus niczego nie zatrzymał dla siebie,
lecz był ofiarą całopalną, żertwą całkowicie oddaną na służbę Ojcu i człowiekowi.
Tę fundamentalną prawdę o ziemskiej proegzystencji Jezusa Chrystusa
kapelan winien uświadamiać sobie szczególnie w chwilach, gdy wzywany
jest do chorego nagle, poza godzinami swojej standardowej posługi, w natłoku różnych zadań duszpasterskich. Z samej natury jego posługa domaga
się nienormowanego wymiaru pracy, co często może nieść duże obciążenie
i pokusę zwolnienia się ze służby wobec konkretnego chorego, do którego
jestem proszony już po godzinach aktywności zawodowej.
2. Ducha służby oczekuje od swoich uczniów
Jezus Chrystus był wrażliwy na każde ludzkie cierpienie, zarówno
ciała, jak i duszy. Św. Jan Paweł II przypomniał nam, że miłość Jezusa
do Ojca to najwyższy ideał miłości człowieka do Boga. Ten ideał wciąż
na nowo odkrywamy
w (...) prawdziwym Synu Człowieczym, który „umiłował do
końca”. Umiłował Boga taką miłością, która jest na miarę
Boga: jako Syn Ojca. Miłością nade wszystko: z całego
serca i całej duszy, ze wszystkich sił... aż do ostatecznego
ich wyczerpania w agonii Golgoty15.
14
15

Dupuis J., Wprowadzenie do chrystologii, Kraków 1999, s. 70.
Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy Św. beatyfikacyjnej Biskupa Michała Kozala, odprawionej
na Placu Defilad na zakończenie II Krajowego Kongresu Eucharystycznego (Warszawa,
14 czerwca 1987).
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Nasza kapłańska owocność służby wobec cierpiących i chorych ma
swoje ostateczne źródło w łasce samego Chrystusa, który do końca
umiłował (J 13, 1). Dlatego uczniowie Jezusa odnajdują w Nim
(...) odwagę, by ofiarować swoje cierpienia dla zbawienia
wszystkich ludzi, pouczeni przez ofiarę na Kalwarii o tajemniczej owocności wszelkich ofiar (...)16.

Służyć cierpiącym i chorym braciom na wzór Chrystusa, to służyć
«do końca» w podwójnym tego słowa znaczeniu: «do końca» czyli czasami
do granic odporności i wytrzymałości psycho-fizycznej. Trzeba pamiętać,
że praca każdego kapelana szpitalnego jest posługą daleko bardziej obciążającą fizycznie i psychicznie, niż typowa praca duszpasterska kapłana
w parafii. Domagającą się też od kapelana umiejętności odnalezienia
się w znacznie większym zespole terapeutycznym, niż ma to miejsce
w strukturach nawet największej z parafii. Bycie kapelanem w szpitalu
wciąż nie jest posługą prestiżową w świadomości prezbiterów i na ogół
nie jest też docenianą poprzez hierarchię. Ten rodzaj pracy duszpasterskiej
jest ona na końcu drogi awansu zawodowego w strukturach kościelnych.
I nie jest łatwo pogodzić się z tym niesprawiedliwym faktem w strukturach kościelnych.
Jest posługą do końca również i w tym ważniejszym wymiarze, że często
dotyczy osób zbliżających się do kresu swego życia, do końca swojej ziemskiej
egzystencji. Kapelan musi pamiętać, że tu dosłownie ważą się losy wieczności
wielu pacjentów. W realiach szpitala psychiatrycznego posługa do końca
ma jeszcze jeden wyjątkowy charakter: Kapelan szpitala psychiatrycznego
posługuje często chorym, którzy otarli się o śmierć w czasie próby samobójczej. Ten zawsze dramatyczny akt, który miał doprowadzić do końca,
staje się jednocześnie początkiem nowej drogi, na którą kapelan wraz z lekarzem, psychologiem i terapeutą zajęciowym próbują wprowadzić chorego.
Dla wielu chorych na depresję świadomość nowego początku jest trudniejsza
do przyjęcia niż świadomość zdążania do końca. W posłudze duszpasterskiej, w kontaktach z pacjentami po próbach samobójczych, nie można
się skupiać na samej trudności w przekazaniu im teraz (w tym momencie)
Ewangelii życia i nadziei, ale trzeba przyjąć procesyjność (od procesów)
tego stanu. Po pierwsze trzeba powiązać tę sytuację duchowo-moralną
16
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z procesem chorobowym, który toczy się w psychice (w organizmie) pacjenta.
Po drugie należy założyć i uwzględniać naturalną procesyjność wszelkich
ludzkich aktów, czyli ich naturalne rozkładanie się w czasie. Nie tylko chodzi
tu o chronologię (następstwo czasowe) wydarzeń, które zawsze w analizie
konkretnej sytuacji trzeba mieć na uwadze, by próbować zrozumieć pacjenta
z jego wewnętrznym dramatem cierpienia, ale też chodzi o wpływ samego
czasu (dystans czasowy) na naszą ocenę wydarzeń. Stąd tak ważne, aby
pod opieką zespołu terapeutycznego pacjent przebywał wystarczająco długo.
Skuteczna rozmowa duszpasterska wymaga czasu, nie tylko w znaczeniu
cierpliwości. Nieraz musi być ona świadomie rozłożona na kilka spotkań.
Czasami do konstruktywnej rozmowy duszpasterskiej i sprawowania
sakramentu pojednania dochodzi pod koniec terapii, gdy pacjent mając
już tzw. wolne wyjścia samodzielnie korzysta z możliwości udziału w nabożeństwach w kaplicy szpitalnej. To być może pod wpływem liturgii, homilii,
obecności kapelana właśnie w locum sacrum dochodzi do duszpasterskich
relacji, które nie były możliwe w czasie wizyt na oddziale szpitalnym.
3. Kapelan szpitalny służy chorym na wzór samego Chrystusa
Arcybiskup Zygmunt Zimowski zauważa, że im większa jest w nas
miłość do Jezusa, tym bardziej obfituje w nas miłość do ludzi cierpiących.
Kapelan szpitalny jest szczególnie powołany, aby dostrzec w człowieku
cierpiącym samego Chrystusa. Takie zadanie otrzymał od Chrystusa,
którego słowa i czyny są czytelnym świadectwem, że troska o chorych
jest traktowana jako okazana samemu Chrystusowi:
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25, 40)17.

Posługa człowiekowi choremu jest więc służbą w pełnym tego słowa
znaczeniu samemu Chrystusowi18. W tym duchu należy odczytywać
słowa św. Jakuba o służbie miłości dla chorych:
Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów
Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem
Por. Zimowski Z., Rola i ranga kapelana szpitalnego (lub asystenta pastoralnego) w służbie miłości
Kościołą wobec chorych, [w:] Dolentium hominum..., dz. cyt., s. 208.
18
Por. Zubert B., W., Prawa chorego we wspólnocie Kościoła, [w:] Cierpienie i śmierć, red.
Nowak A. J., Lublin 1992, s. 132.
17
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w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego
ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli by popełnił grzechy,
będą mu odpuszczone (Jk 5, 14-15).

Z taką samą nadzieją odnosi się także dzisiaj Kościół Powszechny i Kościoły
lokalne do posługi kapelana szpitalnego. Świadczy o tym na przykład zapis
o duszpasterstwie chorych w dokumentach Synodu Archidiecezji Krakowskiej
(1972-1979), w którym nie tylko sam kapelan szpitalny, ale całościowo widziane
duszpasterstwo winno być pokornym naśladowaniem tej służby chorym, jaką
okazywał im sam Chrystus Pan. W dokumentach synodu na przykład czytamy:
Chorzy i wszyscy cierpiący stanowią w Kościele uprzywilejowaną cząstkę Ludu Bożego i są szczególnie bliscy
Zbawicielowi, który za swego ziemskiego życia wiele troski
okazywał ludziom dotkniętym cierpieniem19.

C. Wzorem szacunku i zaufania do chorych i cierpiących
1. Godność i rola chorych w Kościele
Ewangeliczne opisy przypominają nam, że Jezus Chrystus zwracał uwagę
na szczególną wartość uczynków miłosierdzia wyświadczonych bliźnim.
Całe swoje nauczanie integralnie wspierał czynami, które towarzyszyły Jego
słowom i je potwierdzały. Większość z tych czynów (znaków) było uzdrowieniami. Św. Jan w zakończeniu swojej Ewangelii przypomina, że tylko
niewielką ich część zapisano20. W opisie Sądu Ostatecznego według Ewangelii
św. Mateusza Jezus Chrystus wręcz utożsamia się między innymi z chorymi
oczekującymi odwiedzin. Konkluzja ewangelicznego opisu jest jednoznaczna:
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25, 40).

Jezus Chrystus wspomina o chorych i cierpiących także w swym Kazaniu
na Górze (por. Mt 5, 4; 10-12). Dla mnie najbardziej wymownymi znakami
Chrystusa są uzdrowienia trędowatych, którzy w biblijnym Izraelu byli kategorią ludzi najbardziej odrzuconych. W Ewangelii Mateuszowej21 czytamy,
że Jezus dotknął trędowatego, łamiąc ówczesne stereotypy, konwenanse
i prawo. Te ewangeliczne perykopy dokładnie określają miejsce chorych,
Duszpasterski Synod Archidiecezji Krakowskiej (1972-1979), T. I., Kraków 1985, s. 514.
Por. J 21, 25.
21
Por. Mt 8, 1-4; Mk 1, 40-45; Łk 5 12-16.
19

20
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cierpiących i odrzuconych na margines życia społecznego w perspektywie
zbawczej Chrystusa i Jego Kościoła. Właśnie w tym duchu św. Jan Paweł II
w czasie swojej pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę mówił wprost:
Chrystus jest wśród nas przez tych, którzy cierpią22.

Bardzo bogate nauczanie ostatnich papieży skierowane do chorych i ich
osobiste spotkania z chorymi wskazują na właściwą godność osób chorych
i cierpiących, a jednocześnie wyznaczają pełną szacunku i miłości postawę
Kościoła wobec tych braci i sióstr współcierpiących z Chrystusem.
Istotnie, chorzy dźwigając swoje krzyże choroby i cierpienia, upodabniają się mistycznie do samego Chrystusa dźwigającego krzyż na Golgotę.
Ale też, należy to podkreślić z całą mocą, cierpienia Jezusa nadają ostateczny
sens ich własnym cierpieniom. Jest to ważne, bowiem każde ludzkie cierpienie staje się jeszcze bardziej dojmujące i nieznośne, gdy człowiek nie
znajduje dla niego sensu. Dlatego też św. Jan Paweł II mówił, że
chorzy (...) odnajdują w cierpieniach moralnych Jezusa
sens własnych doświadczeń i wraz z Nim przekraczają próg
Getsemani. W Nim znajdują siłę, by zaakceptować ból
ze świętym poddaniem się i ufnym posłuszeństwem woli Ojca23.

2. Kościół wpatrzony w Chrystusa ufa chorym
Głęboką świadomość wagi i znaczenia cierpienia Kościół czerpie z wydarzeń zbawczej Męki Chrystusa Pana. Dopiero (...) poprzez tę tajemnicę każdy
krzyż, który dźwiga człowiek, nabiera niepojętej po ludzku godności. Staje się
znakiem zbawienia dla tego, kto go dźwiga, a także dla innych – uczył nas
św. Jan Paweł II24. Tutaj też swe źródło znajduje zaufanie, z jakim Kościół zwraca
się w kierunku ludzi cierpiących. Wspólnota wierzących intuicją wiary rozumie bowiem, że doświadczają oni jakiejś szczególnej bliskości Ukrzyżowanego
i Zmartwychwstałego Pana. Wielokrotnie też poleca im różne intencje, prosząc
o ofiarowanie w tychże intencjach swoich cierpień.
Chorzy i cierpiący na ogół potrzebują pomocy i bliskości drugiego człowieka. I pomimo obecności przy sobie całych zespołów ludzkich począwszy
od pracowników służby zdrowia wszelkich stopni, poprzez kapelanów
Jan Paweł II, Na ziemi polskiej, Libreria Editrice Vaticana 1979, s. 95.
Jan Paweł II, Godność i apostolstwo ludzi cierpiących, [w:], Jan Paweł II, Wierzę w Kościół —
jeden, święty, powszechny i apostolski, Libreria Editrice Vaticana 1996, s. 4.
24
Jan Paweł II, Na ziemi polskiej, dz. cyt., s. 94.
22
23
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szpitalnych, zespoły wsparcia duchowego, aż do każdego z wolontariuszy
to bywa, że przeżywają dojmujące cierpienie osamotnienia. Będąc jednak
tak blisko Chrystusa i Jego krzyża, stają się też uczestnikami szczególnej
Jego obecności przy sobie. Św. Jan Paweł II tłumaczył to:
Na pewno nie jest łatwo odkryć w cierpieniu autentyczną
Boską miłość, która poprzez zaakceptowane cierpienie
pragnie wynieść życie ludzkie do poziomu zbawczej miłości
Chrystusa. Wiara pomaga nam jednak przyjąć tę tajemnicę,
a w duszy człowieka cierpiącego zaprowadza mimo wszystko pokój i radość25. Jest to radość wynikająca z duchowej,
mistycznej obecności Pana w życiu człowieka cierpiącego.

Bez wątpienia ogromnym darem jest dla chorych i cierpiących posługa kapelana w szpitalu. To posługa spełniana w imieniu Boga samego.
Niemniej nie można zapomnieć, że – jeśli tylko Chrystus jest naszym
wzorem w zaufaniu chorym – to także i kapelani powinni im ufać. Chorzy
bowiem obficie obdarowują swych duszpasterzy modlitwami, ofiarami
z cierpienia i płynącą z głębi serc wdzięcznością. Tak przeżywane zaufanie
kapelana do chorych niepomiernie podnosi ich wartość w jego oczach.
Są oni już nie tylko odbierającymi jego posługę (obdarowani jego pracą
duszpasterską), ale też sami obdarowują go swoim darem modlitwy i jej
owocami. O to kapelan winien prosić chorych i tym darem ich modlitwy się cieszyć. Ta płaszczyzna zaufania pogłębia też relacje pomiędzy
kapelanem a osobami powierzonymi jego trosce duszpasterskiej.
W realiach szpitala psychiatrycznego wskazać należy na jeszcze jeden
wymiar postawy zaufania. Kapelan szpitalny w rozmowie duszpasterskiej
z osobami chorymi psychicznie zachować musi szczególną uważność. Nie
wolno mu zlekceważyć żadnych komunikatów wysyłanych przez chorego
psychicznie, który poprosił o kontakt z kapelanem. Bowiem nawet w ostrym
stanie psychotycznym są obszary świadomości (również religijnej), które
nie zdeformowało aktualne doświadczenie choroby. A nawet gdy tak jest,
trzeba próbować odczytać symboliczny język w jakim chory mówi, pamiętając jednocześnie o jego prawie do nieadekwatnego przeżywania i wyrażania swoich uczuć w tym momencie. Zjawisko zblednięcia emocji nie może
nas zmylić. Nasz pacjent na skutek choroby mówi nam całym sobą inaczej
25
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Jan Paweł II, Godność i apostolstwo ludzi cierpiących, dz. cyt., s. 6.
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o własnym doświadczeniu choroby i cierpienia, o wszystkim co na ten stan
się złożyło i należy próbować dotrzeć do sedna jego przekazu, a cały wysiłek
pacjenta uszanować. Zaufanie kapelana do pacjenta psychiatrycznego musi
być ściśle skorelowane z etapami terapii i zdrowienia pacjenta, pamiętając,
że o stopniach tych decyduje nie kapelan, lecz zespół medyczny.
3. Kapelan szpitalny ufa chorym na wzór Chrystusa
Podczas celebracji Światowego Dnia Chorego 11 lutego 2010 roku
papież Benedykt XVI powiedział:
W tym Roku Kapłańskim pragnę zwrócić uwagę na więź
między chorymi i kapłanami, która jest swoistym przymierzem, ewangelicznym „współudziałem”. Jedni i drudzy
mają pewne zadanie: chory ma «sprowadzić» kapłanów, a
oni powinni złączyć doświadczenie choroby z obecnością
i działaniem Zmartwychwstałego i Jego Ducha. W tym
właśnie możemy dostrzec pełne znaczenie duszpasterstwa
chorych, którego wartość jest naprawdę niezmierzona ze
względu na ogromne dobro, jakie przynosi przede wszystkim choremu i samemu kapłanowi, ale także rodzinie,
znajomym, wspólnocie i — poprzez nieznane i tajemnicze
drogi — całemu Kościołowi i światu26.

Stąd też kapłan posługujący chorym i cierpiącym doświadcza bogactwa
posługi z ich strony – tej widocznej, doświadczalnej, wyrażonej chociażby w
zapewnieniu o modlitwie i o ofiarowanym w jego intencji cierpieniu – ale
też tej niewidocznej, przekraczającej granice poznania doczesnego. Można
więc powiedzieć jeszcze inaczej o tej zasadzie wzajemności: kapłan obdarowujący chorych, sam zostaje obficie obdarowany. W kontekście tych analiz
arcybiskup Zygmunt Zimowski zauważył, że bardzo znamienne było osobiste
świadectwo św. Jana Pawła II, który w 1979 roku powtórzył chorym słowa
skierowane kilka chwil wcześniej do kapłanów27:
Powiedziałem im na końcu: „Pamiętajcie, że to chorzy są waszymi
największymi pomocnikami, największymi sprzymierzeńcami.
Benedykt XVI, Chorzy i cierpiący są w Kościele uczestnikami pielgrzymki wiary
i nadziei, L’Osservatore Romano (wyd. pol.) 2010 (31), s. 29.
27
Por. Zimowski Z., Rola i ranga kapelana szpitalnego (lub asystenta pastoralnego) w służbie miłości
Kościoła wobec chorych, [w:] Dolentium hominum. Duchowni i świeccy wobec ludzkiego
cierpienia, red. A. Muszala, J. Binnebesel, P. Krakowiak, M. Krobicki, Kraków 2011, s. 211.
26
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Ich pomoc nie jest widoczna na zewnątrz – do tego są niezdolni – ale ofiara, którą składają z cierpienia, modlitwa, która
z tej ofiary płynie, więcej Wam daje, niż jakakolwiek ludzka
pomoc czy też aktywność”. Powiedziałem im, że takie jest moje
przekonanie. Ja się zawsze tym kierowałem i tym kieruję28.

Kapelan szpitalny i asystentki pastoralne (członkinie Zespołu Wsparcia Duchowego) muszą pielęgnować w sobie wspomnianą postawę zaufania pacjentowi.
W rozmowach duszpasterskich z naszymi podopiecznymi często prawdy teologiczne próbujemy im i sobie wizualizować. To ułatwia ich zrozumienie na drodze
analogii. Taką wizualizacją problemu zaufania pacjentowi może być, nomen
omen, obraz Jezu, ufam Tobie. Ukazuje on, między innymi, dwa promienie
wychodzące z serca Zbawiciela. Jeden jest wyraźny (czerwony), drugi zaś niewyraźny, jak mówiła św. Faustyna Kowalska: blady. Promień czerwony i blady
to niczym drogi, które prowadzą nas ku sercu Jezusowemu. To drogi ku źródłu
Miłości. Promień czerwony symbolizuje to wszystko, co w relacji z pacjentem
jest wyraźne, dostrzegalne, oczywiste, immanentne. Jest to dobro jako owoc
relacji: kapelan (asystentka pastoralna) – pacjent, które percepujemy na drodze
wiary. Promień blady (niewyraźny) to wspomniane wyżej dobro, którego
nie rozumiemy, którego nie jesteśmy w stanie pojąć, a które (...) poprzez nieznane i tajemnicze drogi jak mówił cytowany wcześniej Benedykt XVI ubogaca
cały Kościół. Teandryczna29 (bosko–ludzka) natura Kościoła wyraża się w jego
działaniach, a więc w duszpasterskiej posłudze wobec chorych. Relacja duszpasterska: kapelan – pacjent to ostatecznie droga, po której Bóg Ojciec prowadzi nas
(obie strony tej relacji) do Syna (por. J 6, 44). O realnej teandryczności mówił
Benedykt XVI w ten sposób:
Ten Bóg, który zawsze jest początkiem, pragnie także naszego zaangażowania, pragnie zaangażować nasze działania,
w tan sposób, że one są teandryczne, to znaczy uczynione
przez Boga, ale z naszym uczestnictwem i implikują nasze
bycie i całą naszą działalność30.
Jan Paweł II, Na ziemi polskiej, dz. cyt., ss. 161-162.
Szerzej na ten temat: Strzelczyk G., Teandryzm, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 19, Lublin 2013,
kol. 566; Nawracała T., Teandryczność – klucz do zrozumienia eklezjologii chrystologii, [w:]
Jezus Chrystus w świetle teologicznych kontrowersji wczoraj i dziś, Poznań 2017, ss. 187-199.
30
Benedykt XVI, Rozważanie na rozpoczęcie I Kongregacji Generalnej XIII synodu biskupów (8.
10. 2012), tekst podano za: [http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benadykt_
XVI/modlitwy/synod-rozw_08102012.html ]. Data dostępu: 28. 10. 2016.
28
29
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Uświadamiając sobie początek naszego duszpasterskiego działania w Bogu,
nie sposób pominąć i końca (skutków) owego działania w człowieku (pacjencie).
Praca duszpasterska kapelana i asystentki pastoralnej, po ludzku tylko
patrząc, skazana jest w dużym stopniu na porażkę. Po pierwsze łatwo o błędy
duszpasterskie, które zawsze zdarzają się częściej w trudnych relacjach duszpasterskich, niż w relacjach modelowych (a takimi zawsze są relacje szpitalne,
relacje w sytuacji granicznej człowieka chorego). Po drugie trzeba pamiętać,
że pacjent to człowiek chory, czyli niewydolny w wielu wymiarach swojego
życia (również życia religijno-duchowego). Pacjent chory psychiczne często
nie jest zdolny do właściwych (typowych) relacji duszpasterskich, bądź
reakcja na posługę duszpasterską (a w konsekwencji i relacja) jest niestandardowa, nieadekwatna do przyjętego działania pastoralnego. Wynika to
z całego procesu chorobowego, który szczególne wśród psychotyków zaburzać może wszystkie ich sfery poznawcze. Po trzecie, to często pacjent
terminalny, a zawsze człowiek opuszczający kapelana po jakimś czasie
do domu rodzinnego, domu opieki lub do domu Ojca. Kapelan szpitalny
to duszpasterz ludzi w drodze, ludzi, którzy odchodzą. Ten wymiar jego
posługi może rodzić frustrację, bowiem relacja ojcostwa duchowego zakłada
z natury stabilizację owej relacji. Skracanie okresu pobytu pacjentów w szpitalu
zwiększa ich rotację i zmniejsza okazję do stabilniejszych relacji duszpasterskich.
Tu, jak zauważa św. Jan Paweł II, ową stabilizację osiągać możemy jedynie
przez modlitwę, która jednocześnie przypomina nam prawdę o pierwszeństwie
łaski przed wszelkim ludzkim działaniem. Tę prawdę czytelnie wyraził Liście
apostolskim Novo millennio ineunte31. Przypomniał tam prawo duchowe,
które nazwał Zasadą pierwszeństwa łaski. W dokumencie tak pisze:
Istnieje pewna pokusa, która od zawsze zagraża życiu duchowemu każdego człowieka, a także działalności duszpasterskiej: jest nią przekonanie, że rezultaty zależą od naszej
zdolności działania i planowania. To prawda, że Pan Bóg
oczekuje od nas konkretnej współpracy z Jego łaską, a zatem
wzywa nas, byśmy w służbie Jego Królestwu wykorzystywali
wszystkie zasoby naszej inteligencji i zdolności działania.
Biada jednak, gdybyśmy zapomnieli, że bez Chrystusa „nic
nie możemy uczynić” (por. J 15, 5).

31

Jan Paweł II, Novo millennio ineunte, List apostolski wydany na zakończenie Roku
Jubileuszowego 2000 (6. 01. 2001 r.).
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Szukając duchowego remedium, Papież pisze:
Modlitwa sprawia, że w życiu towarzyszy nam świadomość tej
właśnie prawdy. Przypomina nam nieustannie o pierwszeństwie Chrystusa i – przez odniesienie do Niego – o pierwszeństwie życia wewnętrznego i świętości. Kiedy ta zasada nie jest
przestrzegana, to czyż można się dziwić, że przedsięwzięcia
duszpasterskie kończą się niepowodzeniem, pozostawiając
w sercu obezwładniające uczucie frustracji? Niech zatem
także naszym udziałem stanie się doświadczenie uczniów,
opisane w ewangelicznej relacji o cudownym połowie: „Całą
noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili” (Łk 5, 5). W takim
momencie potrzebna jest wiara, modlitwa i dialog z Bogiem,
aby serce otworzyło się na strumień łaski, a słowo Chrystusa
mogło przeniknąć nas z całą swoją mocą: Duc in altum!
W czasie tamtego połowu to Piotr wypowiedział słowa wiary:
na Twoje słowo zarzucę sieci (tamże).

Część II. Kapelan szpitalny jest dla chorych:
A. Powiernikiem duchownym

1. Być specjalistą od spotkania człowieka z Bogiem
Benedykt XVI w encyklice Deus caritas est przypomina, że miłość chrześcijańska wobec chorych i cierpiących posiada jedyny w swoim rodzaju
charakter bowiem jest wzorowana na miłości Wcielonego Syna Bożego:
To Bóg włada światem, nie my. My służymy Mu na tyle,
na ile możemy i dopóki On daje nam siłę. Robić jednak
wszystko to, co możemy w oparciu o siłę, jaką dysponujemy, to zadanie dobrego sługi Jezusa Chrystusa, które
zawsze jest źródłem jego dynamizmu: „Miłość Chrystusa
przynagla nas” (2 Kor 5, 14)32.

Jak zauważa Czesław Krakowiak, patrząc na obecne uwarunkowania
pracy kapelanów w szpitalach, nie trudno dostrzec ciągłą tendencję redukowania ich posługi do wymiarów ogólnie mówiąc nieduszpasterskich.
Musi to niepokoić i budzić czujność. Przede wszystkim sami kapelani
powinni nieustannie czuwać nad zasadniczą motywacją swej aktywności.
32
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Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, (25.01.2006 r.), Libreria Editrice Vaticana 2006,
punkt 35.
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W żaden sposób nie powinni pomniejszać swojej gorliwości wobec
religijnych potrzeb pacjentów kierując się tylko uwarunkowaniami
i tendencjami środowiska medycznego33. Również, a może przede wszystkim, kapelani szpitalni muszą być, jak mówił do prezbiterów Benedykt
XVI w katedrze Archidiecezji Warszawskiej:
specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga się od księdza, by był ekspertem w sprawach ekonomii,
budownictwa czy polityki. Oczekuje się od niego, by był
ekspertem w dziedzinie życia duchowego. (...) Aby przeciwstawić się pokusom relatywizmu i permisywizmu, nie
jest więc wcale konieczne, aby kapłan był zorientowany
we wszystkich aktualnych, zmiennych trendach; wierni
oczekują od niego, że będzie raczej świadkiem odwiecznej
mądrości, płynącej z objawionego Słowa34.

2. Nieść dobrą nowinę niezależnie od zewnętrznych okoliczności
Jak zauważa Edward Górecki kapelan szpitalny to kapłan możliwie na
sposób stały skierowany do grupy wiernych doświadczających choroby
i cierpienia, ze względu na ich potrzeby religijne35. Dzieje się to zarówno
w ramach określonego kraju, jak i wśród emigracji, tak w czasie pokoju, jak i w okresie działań wojennych. We wszystkich okolicznościach
sprzyjających i niesprzyjających Kościół zawsze stara się organizować
duszpasterstwo specjalistyczne, które powierza się kapelanom szpitali
lub innym kapłanom36.
Jak mówiliśmy, dostrzegając obecnego w każdym chorym Chrystusa,
kapelan ma być przede wszystkim powiernikiem duchowym, czyli przekazywać dobrą nowinę i ewangelię nadziei. Dotyczy to w miarę możliwości
wszystkich chorych, zarówno cierpiących świadomie, jak i tych którzy
nie znają, bądź nie rozumieją swego położenia. Dzięki poświęceniu i
niezłomnemu charakterowi kapelanów nikt z chorych nie powinien być
Por. Krakowiak C., Sakrament namaszczenia chorych w aspekcie teologicznym i pastoralnym,
Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 1979 (12), s. 93.
34
Benedykt XVI, Spotkanie Benedykta XVI z duchowieństwem w Archikatedrze Warszawskiej [w:]
Data E., Kuźnik K., red., Trwajcie mocni w wierze: przemówienia i homilie Benedykta XVI
w Polsce, 25-28 maja 2006 roku, Marki 2006.
35
Por. Górecki E., Eucharystia w życiu wspólnoty parafialnej, Prawo Kanoniczne: kwartalnik
prawno-historyczny nr 48 (3-4), (2005), s. 54.
36
Por. Woronowski T., Zarys teologii pastoralnej, t. 2, Warszawa 1986, s. 528;
33
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pozbawiony duchowej pomocy i krzepiącego słowa37. Rola kapelanów
dotyczy w tym względzie również rodziny chorego. Bardzo często to rozmowa z kapelanem ułatwia rodzinie przyjęcie woli Bożej objawiającej się
w ten właśnie sposób: poprzez chorobę i cierpienie kogoś im bliskiego.
Poza tym, każda śmierć pacjenta na oddziale szpitalnym jest trudnym
wydarzeniem dla jego personelu. Również i w tym wydarzeniu obecność
kapelana i jego posługa wobec personelu (szczególnie wierzącego) może
być bardzo owocna i potrzebna. W mojej praktyce duszpasterskiej wielokrotnie i spontanicznie obecność przy umierającym pacjencie (przy jego
odejściu) prowadziła do późniejszej rozmowy z personelem na tematy
eschatologiczne, stając się jakąś formą katechezy i czasami kończyła się
wspólną modlitwą. Wiele tu zależy od sytuacji i okoliczności, ale pastoralnie trzeba taki moment śmierci próbować właściwie wykorzystać dla
głoszenia Ewangelii życia.
Ze względu na duszpasterski charakter całej posługi kapelana i moment
w jakim pojawia się on w życiu pacjenta należy podkreślić, że
(...) misja kapelana szpitalnego objawia się jako ważne
zadanie i wyjątkowe powołanie38.

Nie są to przecież przypadki odosobnione, że kapelani szpitalni są
świadkami pojednania się ludzi z Bogiem nieraz po długim okresie
odejścia od praktykowania wiary. Często osoby chore proszą kapelana
o modlitwę nie tylko w swojej intencji, ale także w intencji tych chorych,
o których wiedzą, że nie są skłonni do spotkania z księdzem i podjęcia
postawy nawrócenia39. Dlatego ofiarna, życzliwa, cierpliwa i kompetentna
posługa kapelanów szpitalnych może być wielką pomocą w chorobie,
a także (...) przyczynić się do odnowienia relacji z Bogiem i bliźnimi
w tych ciężkich chwilach40. Taka forma towarzyszenia choremu i otwartości, wypływające z bezwarunkowej akceptacji chorego, są najbardziej
Por. Ściskała W., E., Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości (Mt 5, 6),
[w:] Misiurek J., Nowak A. J., Słomka W. (red.), Ku szczęściu — bez oszustwa, Lublin
1997, s. 93.
38
Por. Młotek A., Prawdziwe oblicze sakramentu namaszczenia chorych, Homo Dei 1981,
nr 3, s. 201.
39
Por. Mascone E., Siewcy nadziei, Głogów 2003, s. 377.
40
Augustyn J., Posługa na miarę ubóstwa, Pastores 2003, nr 19 (2), s. 150.
37
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pożądanymi cechami kapelana szpitalnego. Gdy tak stara się posługiwać
chorym wiele osób w szpitalu przystępuje do sakramentu pokuty, intuicyjnie czując, że mogą liczyć na dyskrecję i pomoc kapelana.
Niestety, gdy mają miejsce świadome zaniedbania ze strony kapelana
jako powiernika duchownego, ich skutki należy uznawać za dodatkową
i dotkliwą ranę zadawaną chorym, a ostatecznie, w szerszej perspektywie
i całemu Kościołowi41. Chorzy oczekują od kapelana przede wszystkim
wierności swemu duchowemu ojcostwu.
Liczą na krzepiące słowa, na rozmowy na temat sensu życia
i cierpienia, oczekują serdeczności okazywanej pacjentom,
cierpliwości i pogody ducha42.

Przede wszystkim, i jest to również moje spostrzeżenie, oczekują
ofiarowania więcej czasu dla chorych43. Jestem przekonany, że wiele błędów duszpasterskich i zaniedbań w opiece nad chorymi w środowiskach
szpitalnych tu właśnie ma swoje źródło. Kapelan na ogół ma zbyt wielu
pacjentów do zaopiekowania. Nienormowany czas jego pracy powoduje, że trudniej jest mu podejmować swoje zaplanowane zadania, gdy
w harmonogram zajęć wpadają dodatkowe nagłe zobowiązania.
To właśnie rodzi zmęczenie i frustrację. W szpitalach psychiatrycznych
problem ten jeszcze bardziej się wyostrza, bowiem chorzy psychicznie
potrzebują na ogół znacznie więcej czasu, by wyartykułować swoje
problemy i potrzeby. Są często również bardziej roszczeniowi wskutek
procesu stygmatyzacji jakiej doświadczają.
3. Współpracować z lokalnym prezbiterium i pracować jak ono
O ojcowskiej postawie kapelana i zaangażowaniu na rzecz chorego
decyduje w dużej mierze osobowość kapelana (...), wiedza,
mądrość, doświadczenie życiowe, współpraca z łaską Bożą
oraz świadomość, że to od niego w dużej mierze zależy,
jak chorzy pojmą sens swojego cierpienia44.
Por. Ruszkowska J., Hospicjum, Communio 1989, nr 2, s. 103.
Kalinowski M., Chorzy terminalnie — wsparcie duchowe, [w:] Kalinowski M. (red.),
Wzrastanie człowieka w godności, miłości i miłosierdziu, Lublin 2005, s. 325.
43
Tamże.
44
Durda W., Chrześcijańska postawa wobec cierpienia według idei Apostolstwa Chorych, Kraków 1998,
s. 133.
41
42
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Istotnym zadaniem pracy duszpasterskiej kapelana winno być przecież
umocnienie nadziei i rozbudzenie w chorym wiary. Z pewnością każdy
nowo przybyły chory stanowi dla kapelana wielką zagadkę, dlatego winien
on z ogromną kulturą, korzystając z doświadczenia psychologicznego,
podchodzić do każdego chorego indywidualnie. Kapelan powinien mieć
świadomość, że jego
kontakt z chorym ma zawsze wielki wpływ nie tylko na sferę
duchową człowieka, ale przyczynia się też do skuteczniejszego leczenia ciała45.

Dziś, między innymi dzięki rozwojowi medycyny holistycznej, coraz
lepiej rozumiemy całościowość oddziaływania kapelana na pacjenta, wpływ
jego posługi na dobrostan człowieka chorego i cierpiącego.
Z drugiej jednak strony trzeba zauważyć, że sam kapelan szpitalny
potrzebuje wsparcia swojego środowiska kapłańskiego, życzliwości, docenienia jego pracy, zaproszenia do zaangażowania się w struktury dekanatu.
Kapelan szpitalny dla pacjentów musi być ojcem, ale jest to dla niego
tym bardziej trudne, jeżeli w lokalnym środowisku kapłańskim traktowany jest jako niechciane dziecko. Niestety funkcja kapelana szpitalnego
przez wiele lat w praktyce pastoralnej polskiego Kościoła traktowana była
jako zajęcie powierzone kapłanowi za karę, lub jako zajęcie przeznaczone
dla chorego (nie w pełni sprawnego duszpastersko) księdza. To powoli
się zmienia, ale szkodliwe dla duszpasterstwa szpitalnego i krzywdzące
dla kapelana stereotypy pozostają, szczególnie w mentalności starszego
pokolenia księży. Niestety, winę za ten stan ponoszą w dużej mierze biskupi.
Trzeba to zaznaczyć wyraźnie, duszpasterski charakter posługi kapelana szpitalnego wskazuje, że jego działalność jest integralnie wpisana
w aktywność pastoralną prezbiterium całej wspólnoty Kościoła. Inna jest
posługa pasterska proboszcza (choć to on jest pierwszym w porządku zobowiązań kanonicznych kapelanem swoich parafian), inna kapelana szpitalnego,
ale zawsze, gdy jest to aktywność urzędowa (oficjalna) staje się ona uobecnianiem posługi samego Chrystusa, Jego zatroskania o zbawienie każdego człowieka,
szczególnie, gdy ma ona wymiar sakramentalny46. W krajach, w których
brakuje powołań kapłańskich kapelani szpitalni często mają jednocześnie inne
funkcje duszpasterskie. Jak zauważał arcybiskup Zygmunt Zimowski,
45
46
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Tamże, s. 131.
Por. Greshake G., Konkretyzacja duchowości kapłańskiej, Homo Dei 1982, (4), s. 250.
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z radością możemy jednak stwierdzić, że jest wielu zaangażowanych kapelanów, którzy szpital przemieniają
we własną parafię i rozwijają w nim bogate formy duszpasterstwa47.

I to właśnie powinno być pastoralną normą duszpasterstwa szpitalnego. Z pewnością z uwagi na spadającą liczbę powołań de facto stanie
się nią. Duszpasterstwo kapelanii szpitalnych winno być, pomimo ograniczeń wynikających ze struktury środowiska szpitalnego oraz kondycji
pacjentów, jak najbardziej upodobnione do duszpasterstwa parafialnego.
Powinno też być z nim połączone strukturalnie. Poza tym, jak zauważa
Józef Augustyn
(...) w każdym szpitalu — choćby najmniejszym — zawsze
jest zbyt dużo osób cierpiących i udręczonych, by jeden kapelan, nawet najbardziej gorliwy, mógł pomóc wszystkim.

Tylko parafia (bądź zakon) jako lokalna struktura pastoralna może
zapewnić dodatkowe siły: kapłanów jako pomocników kapelana (etatowych, wolontaryjnych) oraz świeckich wolontariuszy. Konieczna jest
też większa aktywizacja seminariów duchownych i innych ośrodków
formacyjnych oraz większe ich otwarcie na stałe praktyki duszpasterskie
kleryków w szpitalach.
Wiele elementów i problemów składa się na realia pracy kapelana
szpitalnego. Ma do czynienia z człowiekiem chorym, przeżywającym
zawsze jakiś etap kryzysowy w swoim życiu. Ten kryzys dotyczy również
rodziny chorego. Sama posługa kapelana ściśle powiązana jest z jakością
pracy całego personelu szpitala. Kapelan wręcz skazany jest w swojej
posłudze na wskazówki i aktywną pomoc personelu. Skuteczność jego
posługi w dużej mierze zależy od jego osobistych relacji z personelem szpitala. W obszarze psychiatrii trzeba dostrzec również problem
wzmożonej roszczeniowości pacjentów, którzy w wielu obszarach życia
doświadczają wykluczenia społecznego. Stąd są przeczuleni na pewne
zachowania i postawy społeczne. Mają też często problem z właściwą oceną sytuacji i wydarzeń, a ich reakcje są często nieadekwatne do sytuacji.
47

Zimowski Z., Rola i ranga kapelana szpitalnego (lub asystenta pastoralnego) w służbie miłości
Kościoła wobec chorych, [w:] Dolentium hominum, op. cit., s. 215; por. też: Augustyn J.,
Posługa na miarę ubóstwa..., op. cit., s. 151.
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Wielką bolączką posługi duszpasterskiej w szpitalach jest brak
etatów i vacat-y na stanowiskach kapelanów. Przed laty wiązało się to
z politycznymi naciskami (czasy realnego socjalizmu), dziś problem tkwi
po stronie Kościoła, który nie ma wystarczającej liczby profesjonalnie
przygotowanych do pracy szpitalnej kapłanów i chętnych do jej podejmowania. Dlatego większość pracujących dziś kapelanów szpitalnych
to osoby przepracowane. Zdecydowanie zbyt wielu chorych przypada
w Polsce na jednego etatowego kapelana szpitalnego. Dlatego
(...) w dziedzinie posługi duszpasterskiej (...) jest jeszcze
bardzo wiele do zrobienia, a całościowa ocena aktualnej
posługi kapelanów winna być sprawiedliwa48.

B. Nauczycielem wiary i chrześcijańskiego stylu życia
1. Niebezpieczeństwo rutyny zawodowej
Jeżeli posługa kapelana wobec chorych ma być szkołą pogłębienia
ich wiary, to nie może zabraknąć samemu kapelanowi motywacji do nieustannej pracy nad sobą. Wpływ, jaki wywiera na życie duchowe powierzonych mu wiernych (pacjentów) jest bowiem czymś realnym, a nie tylko
teoretycznym. Zgodnie ze słowami Jezusa:
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje,
przyjmuje tego, który Mnie posłał (Mt 10, 40).

Dlatego stała formacja kapelanów szpitalnych stanowi istotny postulat
w całokształcie współczesnego duszpasterstwa służby zdrowia.
Tak, jak w odniesieniu do innych kapłanów, także kapelanowi szpitala zagraża tzw. rutyna zawodowa i syndrom wypalenia zawodowego.
Niepokojącą i niechlubną konsekwencją może być między innymi
(...) ograniczenie swojej posługi jedynie do sprawowania sakramentów49.
Codzienny kontakt kapelana z chorymi w pewnym sensie
(...) grozi więc popadnięciem w rutynę, grozi utratą wrażliwości
na cudze cierpienia, a nawet ta ciągła styczność tylko z chorym
może doprowadzić (nawet) do pogardzania człowiekiem50.

Augustyn J., Posługa na miarę ubóstwa..., op. cit., s. 150.
Blaza M., Głośmy Ewangelie ubogim, zniewolonym i odrzuconym, Przegląd Powszechny 1998, (3), s. 258.
50
Durda W., Chrześcijańska postawa..., op. cit., s. 131.
48
49
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A wcześniej jeszcze prowadzi do zespołu reakcji agresywnych bądź
autoagresywnych. W tym kontekście warto zaznaczyć, że
to (...) obowiązkiem biskupa jest zapewnienie odpowiednio
przygotowanych kapelanów szpitalnych51 (...) oraz dbanie
o konieczną rotację na tych stanowiskach.

Jak zaznacza arcybiskup Zimowski (...) rzeczywiście, w większości
diecezji na świecie biskupi starają się coraz bardziej włączać kapelanów
w ogólną stałą formację duszpasterzy52.
2. Poważnie traktować stałą pracę nad sobą
Kapelani nie powinni się uczyć swojej posługi jedynie sami lub
spontanicznie, wzajemnie od siebie. Mogą zaś i powinni liczyć na zorganizowaną pomoc struktur Kościoła w tym względzie. Postulat stałej
formacji wynika z faktu, że
(...) praca kapelana w szpitalu wymaga dużo uwagi,
poświęcenia i trudu53.

Kapelani muszą na co dzień uczyć się, jak zachować wewnętrzną
harmonię między wykonywaniem powierzonej im przez Kościół misji
a osobistym charyzmatem swej miłości do ludzi cierpiących i chorych54.
Każdego dnia praca szpitalnego kapelana to przecież kontakt nie tylko
z chorobą (z chorym człowiekiem), ale (...) zetknięcie się z całą nędzą
ludzką55. A widać tę nędzę szczególnie w kontakcie z pacjentami psychiatrycznymi, którzy są obecnie, na ogół, najbiedniejszą (najuboższą)
grupą pacjentów polskich szpitali. I w tym znaczeniu posługa kapelana
może i powinna być błogosławionym czasem na drodze jego kapłańskiego
życia, jak powiedział jeden z kapelanów:
Przygoda W., Posługa charytatywna Kościoła w Polsce: studium teologiczno-pastoralne, Lublin
2004, s. 139.
52
Por. Zimowski Z., Rola i ranga kapelana szpitalnego (lub asystenta pastoralnego) w służbie miłości
Kościoła wobec chorych, [w:] Dolentium hominum, dz. cyt., s. 216; por. też: Strojnowska B.,
Strojnowski J., Dynamika grupowa i jej zastosowanie w duszpasterstwie, [w:] Chlewiński Z.
(red.), Wybrane zagadnienia z psychologii pastoralnej, Lublin1989, s. 111.
53
Augustyn J., Posługa na miarę ubóstwa..., op. cit., 150.
54
Por. Hebrard M., Charyzmatycy: zarys historii Odnowy w Duchu Świętym (fakty, postacie,
wydarzenia, wspólnoty), Kraków 1994, s. 86.
55
Wosiek R., Ks. Ignacy Kłopotowski (1866-1931), [w:] W nurcie zagadnień posoborowych,
T. 2., Warszawa 1968, s. 402.
51
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Jestem bardzo szczęśliwy, bo zapisałem się do szkoły, której
na imię cierpienie56.

Istotnie każdy szpital to szkoła cierpienia fizycznego, psychicznego
i duchowego. Stała formacja to zatem rozwijanie naturalnych dyspozycji do pracy wśród chorych i często przez chorobę najbiedniejszych.
Chociaż w wielu przypadkach nawet ci, którzy tych dyspozycji w sobie
nie posiadali w stopniu wyróżniającym się (np. mieli naturalny lęk
na widok cierpienia, krwi lub zabiegów wykonywanych przez lekarzy),
potrafili jednak stopniowo pogłębić w sobie wewnętrzną siłę i odwagę57.
Duchowe dojrzewanie kapelana do jak najlepszego pełnienia swej
funkcji dokonuje się niekiedy przez jego osobiste doświadczenie choroby
i cierpienia. Wtedy prawdziwie staje się ekspertem przez doświadczenie.
Borykanie się z własnymi chorobami pozwala lepiej zrozumieć problemy psychiczne człowieka chorego, jego potrzeby oraz często pogłębia
pragnienia służenia chorym i cierpiącym58.
3. Wpatrywać się we wzór świętych kapelanów
Arcybiskup Zygmunt Zimowski przypominał, że mówiąc o osobistej
formacji kapelanów
nie wolno nam zapominać o tych, którzy są „koronnym
znakiem” obrazu kapelana jako nauczyciela wiary i życia
chrześcijańskiego, czyli kapłani, którzy już osiągnęli chwałę
świętości między innymi na drodze swej posługi wobec
chorych i cierpiących59.

Z pewnością w kaplicy szpitalnej ich liturgiczne wspomnienia powinny być celebrowane ze szczególną atencją. Powinniśmy jako kapelani
szpitalni świadomie prywatnie i publicznie uciekać się do ich wstawiennictwa. Warto za arcybiskupem Zimowskim wspomnieć w tym miejscu
przynajmniej niektórych z nich:
Warzeszak S., Etyczne aspekty opieki paliatywnej, Warszawskie Studia Teologiczne 1993
(VI), s. 294.
57
Por. Waszecki T., Umiłować do końca: konferencje nie tylko dla sióstr zakonnych, Bytom 1997,
s. 156.
58
Por. Durda W., Chrześcijańska postawa..., op. cit., s. 22.
59
Zimowski Z., Rola i ranga kapelana szpitalnego (lub asystenta pastoralnego) w służbie miłości
Kościoła wobec chorych, [w:] Dolentium hominum, op. cit., s. 217.
56
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1. Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort — Jego pierwszą
placówką duszpasterską była kapelania w szpitalu w Poitiers
(1701-1703)60.
2. Bł. Rafał Melchior Chyliński – Od 1736 r. przebywał w Krakowie, pełniąc obowiązki kapelana w szpitalu zakaźnym61.
3. Św. Wincenty a Paulo — Pozyskał sobie zaufanie królowej, Katarzyny Medycejskiej, która obrała go sobie za kapelana, mianowała
go swoim jałmużnikiem i powierzyła mu opiekę nad Szpitalem
Miłosierdzia, prowadzonym również przez Fate bene Fratelli62.
4. Św. Jose Maria Escriva de Balaguer – Oddając się nauce i posłudze kapłańskiej, wiele czasu, jako młody kapłan, poświęcał
ludziom chorym i bardzo ubogim, będąc kapelanem szpitali
i fundacji charytatywnych63.
5. Św. Jan XXIII – Można sądzić, że encyklika Pacem in terris
dojrzewała w duszy późniejszego Papieża, od czasów pierwszej
wojny światowej, której okropności oglądał własnymi oczyma
jako pomocnik szpitalny, a potem jako kapelan wojskowy
w szpitalu w Bergamo64.
6. Bł. Jerzy Popiełuszko – Wrażliwość na ludzką nędzę wyniósł
z domu rodzinnego, natomiast pod wpływem kard. Stefana
Wyszyńskiego przejął się sprawami społecznymi. Wskutek pogarszającego się stanu zdrowia został przeniesiony do pomocy
w duszpasterstwie akademickim przy kościele św. Anny. W maju
1980 r. został rezydentem przy parafii św. Stanisława Kostki na
Żoliborzu, gdzie roztaczał opiekę duszpasterską nad personelem
służby zdrowia65.

Por. Zaleski W., Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort (28 kwietnia), kapłan, 1673-1716,
[w:] W. Zaleski, Święci na każdy dzień, Warszawa 2002, s. 207.
61
Por. Misiurek J., Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej, T. 2 (w. XVIII-XIX), Lublin 1998, s. 117.
62
Por. Zaleski W., Św. Wincenty de Paul (27 września), kapłan, 1581-1660, [w:] Tamże, s. 574.
63
Por. Dobrzanowski S., Propagator świętości dla świeckich — bł. Jose Maria Escriva
de Balaguer, w rok po beatyfikacji, Homo Dei 1993, nr 3, s. 29.
64
Por. Pylak B., W służbie Bożej Prawdy, Lublin 1986, s. 428.
65
Por. Misiurek J., Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej, T. 3 (w. XX), Lublin 2001,
s. 239.
60
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C. Jednym z pracowników szpitala
1. Animator wspólnej modlitwy i czuwający nad szpitalnym locum sacrum
Podstawowym miejscem pracy duszpasterskiej kapelana jest szpital.
Funkcja kapelana szpitalnego jest ze swej natury powołaniem społecznym.
W kręgu jego oddziaływania duszpasterskiego znajdują się bowiem nie tylko
chorzy (pacjenci szpitala), ale także szeroko rozumiane otoczenie chorego
(personel szpitala) oraz rodzina chorego66. Wszyscy przecież według powierzonego im zadania pełnią służbę zdrowiu i życiu: zespoły terapeutyczne,
pracownicy administracji szpitalnej, przedstawiciele wolontariatu i inni67.
Pogłębianiu życia duchowego personelu i rodzin chorych służą wspólne msze święte, dni skupienia i rekolekcje prowadzone przez kapelana
szpitalnego lub zaproszonych kapłanów. Chociaż nie da się oczywiście w
szpitalu wprowadzić atmosfery skupienia i ciszy, takiej jaka panuje w świątyni
(we wspólnocie w czasie rekolekcji), to jednak (...) zachowanie kapelana
winno odpowiadać spełnianej przez niego misji68. Nie chodzi jednak o to,
aby kapelan sprawował opiekę duchową nad zespołem medycznym, pomijając
chorych bądź by czynił to ich kosztem. Atmosfera duchowa w szpitalu zależy
bowiem proporcjonalnie od wszystkich:
Od personelu medycznego danego oddziału, od samych
chorych, a nade wszystko od tych, którzy swoim autorytetem wpływają na kształtowanie pozytywnej lub negatywnej
postawy w stosunku do Boga, Kościoła i kapelana69.

W sprawowaniu funkcji kapelana w sposób nieoceniony pomaga jego
szczególne miejsce pracy - kaplica wewnątrz lub na zewnątrz budynku
szpitalnego (budynków kompleksu szpitalnego). I to ona stanowi podstawowe miejsce jego obecności. To właśnie między innymi wspólna
modlitwa w szpitalnym locum sacrum sprawia, że współpraca personelu
medycznego szpitala i kapelana opiera się na wzajemnym uznaniu,
szacunku i zaufaniu oraz ma zawsze na celu przede wszystkim dobro
chorych i błogosławieństwo w pracy dla personelu. Dlatego ważne jest,
Por. Solak A., Człowiek i jego wychowywanie: zagadnienia wybrane, Tarnów 2001, s. 138.
Por. Mroczkowski I., Wobec osamotnienia i odosobnienia człowieka cierpiącego: refleksja
antropologiczno-etyczna, Studia Płockie 1998, (26), s. 107.
68
Augustyn J., Posługa na miarę ubóstwa..., op. cit., s. 151.
69
Durda W., Chrześcijańska postawa..., op. cit., s. 133.
66
67
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aby czas i miejsce sprawowania obrzędów związanych z nabożeństwami
i udzielaniem posług religijnych ustalali wspólnie kapelan i dyrektor
szpitala (kierownicy oddziałów). Ze swej strony dyrektorzy szpitali winni
czuwać nad tym, aby kapelani szpitalni nie napotykali żadnych trudności
przy odprawianiu obrzędów i wykonywaniu posług religijnych zgodnie
z przyjętymi zasadami i harmonogramem posług oraz nabożeństw70.
2. Pomiędzy duchem dialogu a radykalizmem ewangelicznym
Przynajmniej pokrótce trzeba wspomnieć w tym miejscu o kontekście
społeczno-politycznym, który w danym kraju, czy w danym środowisku,
może mieć realny wpływ na relacje kapelana z personelem szpitala oraz
z chorymi. Nie wchodząc w szczegóły tego złożonego zagadnienia, trzeba
ze smutkiem stwierdzić, że nie zawsze sprawujący władzę odnoszą się
do wspomnianej relacji pozytywnie.
Niechlubne przykłady – jak zauważa arcybiskup Zimowski
– były, niestety, doświadczeniem wielu szpitali w okresie
Polski powojennej. W ramach laicyzacji miejsc publicznych
wywierano presję na kapelanów, łamiąc przy tym zasady
wolności sumienia i wyznania pacjentów. Usuwano też z
pomieszczeń szpitalnych wszystkich zamieszkałych tam
kapelanów i doprowadzono do usunięcia ze stanowisk
administracyjno-gospodarczych w szpitalach sióstr zakonnych71.

Czego najlepszym przykładem były dążenia władz lokalnych do usunięcia sióstr służebniczek ze szpitala im. dra Józefa Babińskiego w Krakowie,
gdzie od 1919 roku pełniły one funkcję personelu średniego-wyższego
(pielęgniarki oddziałowe) i średniego (pielęgniarki).
Ten rodzaj walki politycznej mamy przynajmniej w polskich realiach
już za sobą. W wielu miejscach w Polsce (w wielu szpitalach) otwiera się
jednak „drugi front” – front walki gospodarczej, chyba dla wielu osób
związanej ze służbą zdrowia równie trudnej. Wchodzimy w złożone procesy
przekształceń gospodarczych, które dotykają szpitali. Na naszych oczach
70

71

Por. Pawlina S., Status prawny duszpasterstwa chorych w szpitalach i sanatoriach,
[w:] Charytański J. (red.), Ludzie chorzy i starsi w Kościele, Warszawa 1981, s. 138.
Zimowski Z., Rola i ranga kapelana szpitalnego (lub asystenta pastoralnego) w służbie miłości
Kościoła wobec chorych, [w:] Dolentium hominum, op. cit., s. 220.
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dokonuje się stopniowa prywatyzacja służby zdrowia. Niektóre szpitale
muszą walczyć o ekonomiczne przetrwanie. Również i na tej linii frontu
musi odnaleźć się kapelan szpitala.

Zakończenie

Proszę pozwolić, że kończąc te w jakiejś mierze własne i osobiste refleksje
oddam jeszcze raz głos Ks. Arcybiskupowi Zygmuntowi Zimowskiemu:
Idąc za myślą Ojca Świętego Benedykta XVI, który nazwał
kapelanów szpitalnych „sługami chorych” (...), znakiem
i narzędziem współczucia Chrystusa72 można dodać,
że każdy kapłan jest naszym „wiatykiem” w drodze do
wieczności. Przecież to on jest pośrednikiem między niebem a ziemią, a to pośrednictwo musi się urzeczywistniać
w wymiarze krzyża na wzór Chrystusa, „(...) który nie
przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje
życie na okup za wielu (Mt 20, 28)”73.

W tym pośrednictwie – zauważa arcybiskup Zimowski - czujemy
wielkość naszej kapłańskiej misji. Tu rodzi się odpowiedzialność i duch
zaangażowania, która pozwala nam dotknąć owych dwóch wymiarów
tajemnicy człowieka: z jednej strony wymiaru Bożego, wszak jesteśmy
stworzeni na Jego obraz i podobieństwo oraz odkupieni w Chrystusie
Jego Męką, śmiercią i Zmartwychwstaniem, a z drugiej — wymiaru
ludzkiego, często tak dramatycznie eksponowanego nam przez chorobę
i cierpienie, który również musimy brać pod uwagę i szanować74.
Ksiądz arcybiskup przekazał też kapelanom szpitalnym piękne, ojcowskie i z pasterskiego serca płynące pouczenie:
Także my kapłani winniśmy żyć, tak jak to ktoś pięknie
powiedział, „z niebem w sercu”. Chodzi o to, aby w naszym kapłańskim życiu nie została zniszczona więź między
niebem i ziemią, aby nie zostały wyeliminowane z naszego życia: prawdziwa bezinteresowna miłość i kapłańska
Benedykt XVI, Orędzie na XVIII Światowy Dzień Chorego, tekst podany za: Zimowski Z.,
Rola i ranga kapelana szpitalnego (lub asystenta pastoralnego) w służbie miłości Kościoła
wobec chorych, [w:] Dolentium hominum, op. cit., s. 222.
73
Zimowski Z., Rola i ranga kapelana szpitalnego (lub asystenta pastoralnego) w służbie miłości
Kościoła wobec chorych, [w:] Dolentium hominum, op. cit., s. 221.
74
Por. Tamże.
72
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modlitwa. Nasze kapłańskie powołanie polega właśnie na
tym, abyśmy użyźniali ziemię łaską niebieską i poszerzali
niebo naszą świętą obecnością na wzór Chrystusa wśród
innych, do których zostaliśmy posłani. To pośrednictwo
winno być widoczne w naszej trosce o Królestwo Boże.
To co chcę teraz powiedzieć, nie wynika z racji sprawowanego przeze mnie urzędu, lecz z długoletniej kapłańskiej
i biskupiej posługi, i chcę to mocno podkreślić, że miejscem, gdzie najbardziej styka się niebo z ziemią i ziemia
z niebem, są nasze szpitale i domy opieki niezależnie od ich
wielkości. One to potrzebują bowiem dziś autentycznych
pośredników na miarę św. Jana Bożego i innych świętych
i błogosławionych (...)75.

75

Tamże.
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3. 4. Wytyczne wybranych kurii diecezjalnych dotyczące posługi
kapelanów w szpitalach i domach opieki społecznej
Zdecydowałem się włączyć ten tekst do publikacji o duszpasterstwie
w kobierzyńskiej kapelanii ze względu na szerokie i uniwersalne ujęcie
kapłańskiej posługi, które te teksty prezentują. Przedstawiają one założenia
pracy kapelana w różnych placówkach leczniczych i opiekuńczych w Polsce. Z większością założeń formalno–prawnych zgadzam się w zupełności.
Te zaś ustalenia, które nie odpowiadają realiom posługi kapelana w
szpitalu psychiatrycznym zostały przeze mnie skorygowane, co wyraźnie
w tekście zaznaczyłem.
Jestem przekonany, że publikacja zebranych Wytycznych wybranych kurii..., jak i Statusu kapelana... pomoże w opracowaniu harmonogramu pracy
(posługi) księżom zatrudnianym w tego typu placówkach. Jest też kolejnym
wkładem w doświadczenie pokoleń kapłanów urzędowo służącym ludziom
cierpiącym i chorym. Dlatego też potraktowałem te teksty jako swoiste
podsumowanie części drugiej niniejszej publikacji.
Status kapelana w zakładach leczniczych i domach
opieki społecznej1
Część ogólna
1. W ostatnich latach zaistniała w Polsce potrzeba podjęcia specjalistycznego duszpasterstwa w stosunku do ludzi przebywających w szpitalach,
sanatoriach, domach opieki społecznej. W zakładach tych, których liczba
ustawicznie wzrasta, przebywa, leczy się i umiera coraz więcej ludzi. Zgodnie z procesem starzenia się Europy. Pojawiają się w związku z tym coraz
liczniejsze problemy natury duszpasterskiej. Szpital zaś i podobne zakłady,
zwłaszcza z racji przeżywanej tam choroby i cierpienia, stanowią specjalnie
podatne miejsce i czas otwarcia się na duszpasterskie, zbawcze działanie
i to nie tylko ze strony pacjentów, ale także i ich rodzin.
1
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Niniejszy tekst w znacznej części pochodzi z publikacji autorstwa ks. Józefa Jachimczaka CM
pod tytułem: W służbie życiu, Kraków 2003, ss. 281–292.
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2. Jakkolwiek dotychczasowe duszpasterstwo kapelanów szpitalnych
bądź dochodzących księży ma w tym obszarze niewątpliwe zasługi, wydaje
się ono jednak być coraz bardziej niewystarczające i to nie tylko ze względu
na małą, a nawet zmniejszającą się liczbę kapłanów, ale także na dotychczasową samą formę tej działalności pastoralnej. Chodzi oto, by posługa
księdza w zakładach leczniczych i opiekuńczych nie była tylko dorywcza,
drugorzędna (obok innych obowiązków duszpasterskich), ograniczająca
się często do pośpiesznego szafowania sakramentów, ale stawała się szerokim wyjściem naprzeciw skumulowanych tam problemów osób chorych,
ich rodzin, ale również i personelu służby zdrowia.
3. Duszpasterstwo takie wymaga od kapelana – oprócz kondycji fizycznej
i odporności psychicznej – specjalnie pogłębionej świadomości pastoralnej,
autentycznego życia chrześcijańskiego, zwłaszcza pełnego pokory i wiary
spojrzenia na sens życia, cierpienia i śmierci. Właściwym punktem patrzenia
na cierpienie w kontekście zbawczym może być List Apostolski Salvifici
doloris Jana Pawła II z dnia 11 lutego 1984 roku o chrześcijańskim sensie
ludzkiego cierpienia. Nadto duszpasterstwo szpitalne wymaga od kapelana
specjalnie dużo czasu, oddania w cierpliwości, by do tych ludzi iść, by towarzyszyć ich zmaganiom, by często przedzierać się do nich ze zbawczym
Chrystusowym światłem Ewangelii, niosącym moc i łaskę pojednania
z Bogiem, sobą samym i bliźnimi.
4. Aby to specjalistyczne duszpasterstwo przygotować i ułatwić, całe
duszpasterstwo ogólne musi bardziej uświadomić wiernym, że życie ziemskie człowieka, jakkolwiek zanurzone w doczesności, nie ma charakteru
doczesnego, konsumpcyjnego, ale otwarte ku wieczności, ma charakter
zbawczy.
Nie mamy tutaj trwałego zamieszkania, będziemy mieli
mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie
trwały w niebie (2 Kor 5,1).

Ostatecznym celem człowieka jest zjednoczenie z Bogiem rozpoczęte
na Chrzcie św. Normalną jest więc rzeczą przejście człowieka z wymiaru
doczesnego do nadprzyrodzonego. W konsekwencji równie normalnym
jest zaakceptowanie tego przejścia zarówno przez człowieka wierzącego,
jak i jego otoczenie.
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5. Szpital i podobne zakłady, zwłaszcza z racji przeżywanej tam choroby,
stanowią specjalnie podatne miejsce i czas otwarcia się na zbawcze działanie
Boga urzeczywistnione w posłudze kapelana. Szpital jako sanktuarium cierpienia jest równocześnie dla parafii, na terenie której znajduje się, szczególnym
błogosławieństwem i zadaniem. Nie może być traktowany jako źródło dodatkowych problemów duszpasterskich. Ponadto – jak powiedział Jan Paweł
II: Szpital jest miejscem bólu i cierpienia, ale i miejscem nadziei (Do personelu
Szpitala Regina Margherita w Rzymie – 20 grudnia 1981 r.). Nie mówi,
że szpital jest miejscem umierania i śmierci, choć bywa także i tak.
O posługiwaniu kapelanów szpitalnych
1. W sposób szczególny trzeba zadbać o posługę kapelanów. Szafarz tajemnic Bożych działa czasem w niesprzyjających warunkach, w sytuacji przez ludzi nie całkiem akceptowanej. Kapelani pełnią służbę dyskrecji i inteligencji,
roztropności i ofiarności. Niech promieniują swoją pracą
tak, aby wzbudzać zaufanie, skłaniać do skruchy i nadziei.
W ramach całościowego duszpasterstwa bezpośrednim
zadaniem staje się stworzenie stałych, operatywnych
powiązań między tym specyficznym sektorem a działalnością Kościoła lokalnego (Jan Paweł II, Przemówienie
do biskupów z prowincji Puglia).

2. Ogromną rolę w pracy kapelanów szpitalnych odgrywa słowo
i posługa Słowa. Dziś wiemy, że słowo człowieka może leczyć (np.: logoterapia Victora Frankla) – i tak się często dzieje w procesach psychoterapeutycznych, ale też słowo może zabić (odebrać ostateczną nadzieję).
Wszyscy, którzy mają kontakt z chorymi, muszą uczyć się umiejętności
posługiwania się słowem – jest to rzeczywiście sztuką. Niestety w programach studiów medycznych, temu co dawniej nazywano propedeutyką
lekarską, coraz mniej poświęca się czasu i nie docenia się roli tego, czego
prof. Szumowski (w Historii medycyny filozoficznie ujętej) się domaga, mówiąc, że lekarz musi umieć posługiwać się także słowem. To samo, może jeszcze
w większym stopniu dotyczy kapelana szpitalnego. Szczególne wyzwania stoją
przed kapelanem szpitala psychiatrycznego. Właściwe, czyli ewangelicznie
uczciwe prowadzenie rozmowy duszpasterskiej z pacjentem psychotycznym
jest szczególnie trudne, ale tym ważniejsze, gdy pacjent o nią prosi kapelana.
Pacjent w psychozie często używa częściowo „własnego języka”, nadając
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słowom i związkom frazeologicznym własne i sobie tylko znane znaczenia
związane z jego osobistymi doświadczeniami. Tego „języka pacjenta” trzeba
się nauczyć, bo stanowi on rodzaj wewnętrznego kodu prowadzącego
do stanu świadomości chorego i do stanu jego duchowości.
Każdy kapelan w swojej misji wobec chorych jest jednocześnie sługą
Słowa (Słowa Bożego). W pracy duszpasterskiej słowo ludzkie kapelana winno zawsze łączyć się i tłumaczyć, przybliżać Słowo Chrystusa,
czyli Słowo Boże dane nam poprzez Słowo Ewangelii i szerzej poprzez dar
Objawienia (Biblia). Dla mnie jako kapelana szpitala psychiatrycznego bardzo
ważne jest konstruowanie homilii z czytelnym uwypukleniem biblijnych
podstaw teologii miłosierdzia Bożego. Staram się też interpretować teksty
ewangeliczne (czytania lekcjonarza niedzielnego) w kluczu teologicznych
aspektów wykluczenia. Staram się ukazywać pacjentom naszego Szpitala,
czyli osobom dotkniętym wielowymiarową stygmatyzacją, Jezusa Chrystusa
jako Pierwszego wykluczonego.
3. Ważną sprawą w kontakcie z chorym jak i z jego rodziną jest zapewnianie im pełnej dyskrecji. Szczególnie jest to ważne w obszarze psychiatrii.
Tajemnica zawodowa (w myśl Przysięgi Hipokratesa) i obowiązujących
norm prawnych dotyczy całego tzw. białego personelu.
Kapelana obowiązuje również, co oczywiste, tajemnica sakramentu
spowiedzi św. Ale są szczególne sytuacje, w których kapelan szpitala
psychiatrycznego winien prosić pacjenta o zwolnienie go z tajemnicy
sakramentu spowiedzi św. (w ważnym konkretnym aspekcie sakramentalnego wyznania win).
4. Środki psychicznego wsparcia w posłudze wobec chorego, w trosce
o jego dobrostan, są niemniej ważne jak działania medyczne i dotyczą
zwłaszcza księdza kapelana. Choroba i związane z nią często cierpienie
(fizyczne, psychiczne i duchowe), niosą ze strony chorego człowieka niezwykłe zapotrzebowanie na wsparcie psychiczne, które ma mu przywrócić
zachwianą równowagę, osłabić przykre doznania, dać poczucie bezpieczeństwa i dodać sił w walce o zdrowie. Czasem działania te są bardzo potrzebne
choremu, by zaakceptował to, czego już zmienić ani odwrócić nie można,
a z czym pogodzić się jest mu bardzo trudno. Wsparcie psychiczne może
mieć wiele źródeł o różnym charakterze. Może to być wsparcie o charakterze duchowym (religijnym), społecznym (doświadczenie wspólnoty), może
wypływać z wnętrza psychiki albo może być dostarczone niejako z zewnątrz.
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Jednakże zawsze fundamentem procesu wspierania jest osobisty kontakt
i rozmowa, ofiarowany czas i doświadczenie bliskości. Szczególnie jest to
ważne, gdy się dostrzega, jak zauważa J. Frank upadek morale pacjenta lub
mówiąc prościej wewnętrzne załamanie się chorego. Szczególnie depresje
reaktywne domagają się intensywnego procesu wsparcia poprzez cierpliwą
rozmowę, wysłuchanie pacjenta i obecność przy nim. Już samo mówienie
przez pacjenta o swoich doświadczeniach, przeżyciach i emocjach ma
charakter terapeutyczny, bo chory werbalizując swoje stany, łapie do nich
psychiczny dystans, choć początkowo (bądź w pewnym momencie) sama
rozmowa może być dla niego bardzo trudna.
5. Niezależnie od sytuacji politycznej bądź gospodarczej kraju, w którym kapłan – kapelan żyje, działa on zawsze w Kościele. Zadania kapłanów
w Kościele formułują obrzędy święceń. Biskup w homilii, w czasie święceń
prezbiteratu poucza kandydatów:
Jezus Chrystus posłany przez Ojca, posłał na świat Apostołów, aby przez nich i przez ich następców, biskupów,
nieustannie wykonywać swój urząd nauczycielski, kapłański
i pasterski. Współpracownikami biskupów są prezbiterzy
i wezwani do służenia ludowi Bożemu.

Urząd nauczycielski kapłan z istoty swej spełnia słowem i świadectwem życia. Tak więc kapłan, przyjmując zleconą mu przez biskupa misję
kapelana, nie idzie do szpitala tylko we własnym imieniu. Idzie jako posłany przez biskupa, przez Kościół, ostatecznie posłany przez Chrystusa.
Każdy więc kapłan–kapelan, spotykając się z chorym człowiekiem, tu
i teraz, konkretnie, realizuje odwieczny plan zbawczy Trójjedynego
Boga, który jest Miłością. Spełniając obowiązki kapelana, prezbiter
w sposób namacalny służy ludowi Bożemu w osobach jego chorujących
członków. Ofiarnie służąc pomocą chorym, daje świadectwo życia temu,
czego naucza słowami, a co Ewangelia określa: Wszystko, co uczyniliście
jednemu z braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.
6. Kapelan wreszcie jest pierwszym i bodaj najważniejszym dysponentem
bogactw, zawartych potencjalnie w ogromie ludzkich cierpień, z którymi
się spotyka. Od kapelana w ogromnej mierze zależy, czy ta niewyobrażalna
energia zbawcza zdeponowana w ludziach chorych ulegnie zmarnowaniu, czy
też – przynajmniej przez kapelana złożona na ołtarzu i złączona z ofiarą Chrystusa – przeważy szalę miłości na wadze odwiecznych zmagań dobra ze złem.
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7. Kapelan idzie do chorych, do każdego pacjenta szpitalnego, zaproszony i niezaproszony przez niego. Trzeba pamiętać, że nawet pacjent „nie–
chory” może nagle, z niespodziewanych powodów, umrzeć. Dla niejednego
pacjenta pobyt w szpitalu może być rzadką lub jedyną okazją spotkania
z kapłanem. Kapelan więc powinien spotkać się z każdym człowiekiem
zanim mu zaproponuje pomoc religijną. Powinien zainteresować się nim
samym, starać się poznać jego indywidualne potrzeby, lęki, pragnienia
i nadzieje. Musi spróbować zaradzić potrzebom chorego, poczynając od
najprostszych, zaradzić sam lub przy pomocy innych pacjentów, personelu, rodziny.
8. Kapelan winien sumiennie i z głęboką wiarą szafować dostępnymi
mu środkami zarówno sakramentalnymi jak i pozasakramentalnymi:
mszami św., komunią św., sakramentem pokuty, sakramentem chorych
oraz lekturą Pisma św., modlitwą z błogosławieństwem i rozmową
duszpasterską.

Osobowość kapelana

1. Aleksander Kępiński pisał że:
tylko ten kto kocha siebie, potrafi naprawdę kochać innych.

Jest to bardzo głęboka prawda psychologiczna. Należy w tym miejscu
podkreślić, że szczególnym środkiem psychoterapeutycznym o wielkim
znaczeniu jest osobowość kapelana. Mówimy w tym przypadku o konkretnych postawach osobowości. Do postaw, które pełnią szczególnie
ważną rolę w dostarczaniu psychicznego wsparcia pacjentom i służą
budowaniu relacji terapeutycznej należą: ciepło emocjonalne, empatia
i naturalność. Uważam, że bardzo ważna jest również postawa neutralności.
Ciepło emocjonalne i związana z nią serdeczność w kontaktach
z chorymi jest w znacznym stopniu uwarunkowana pozytywnym stosunkiem do siebie i ogólnie pozytywnym nastawieniem
do innych ludzi. Wiąże się z umiejętnością dostrzeżenia w każdym
człowieku czegoś dobrego.
Empatia – to zdolność do wczuwania się w emocjonalną sytuację
pacjenta i umiejętność wejrzenia w tę sytuację także z jego perspektywy. Ta zdolność ma ogromne znaczenie dla budowania
pozytywnego kontaktu. Niestety empatyczność wiele kosztuje
każdego, kto ją posiada.
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Naturalność – to postawa, która bardzo ułatwia nawiązanie kontaktów, budzi zaufanie i sprzyja łatwiejszemu otwarciu się na
chorych.
Neutralność – to postawa, która unika oceniania (etycznego
i moralnego) postaw i zachowań chorego bądź jego rodziny.
2. Innym praktycznym zagadnieniem związanym z posługą chorym jest
sprawa „predyspozycji” kapelana do pracy z chorymi. Wnioski z tego problemu
powinien wyciągnąć zarówno posyłający – Ordynariusz, jak i posyłany – kapłan. Jest prawdą, że jeden ma większą łatwość dobrego kontaktu z ludźmi,
ma pewne upodobanie w pomaganiu cierpiącym i chorym. Taki kapłan ma
szansę lepiej spełnić posługę kapelana. Ale też prawdą jest i to, że nawet
pracę nielubianą i niepociągającą można wykonywać sumiennie, rzetelnie i
poprawnie, ale płacąc za to większą cenę. Tak więc, biskupi i przełożeni zakonni
powierzający księżom zadania kapelanów szpitalnych, winni brać pod uwagę ich
naturalne zdolności i predyspozycje. Z drugiej strony kapłan, który niezależnie
od predyspozycji psychicznych, przyjął misję kapelana, powinien już na samym
początku uznać ją za własną. Bez wewnętrznej zgody na cokolwiek, nie może
być mowy o twórczym rozwoju w działalności, której człowiek się podejmuje.
3. Kapelan rozpoczynając pracę w szpitalu musi dobrze poznać całe środowisko, w którym będzie pracował. Będąc przy chorych i wśród personelu
medycznego trzeba zdobywać sobie ich zaufanie i sympatię. W żadnej innej
dziedzinie duszpasterskiej aktywności kapłan nie jest w tak dużym stopniu skazany na pomoc innych (lekarzy i personelu) jak w pracy kapelana szpitalnego.

Rola kaplicy w szpitalu

1. Dziś, pomimo pozytywnego stosunku do religijnych posług wśród
personelu i chorych, jest jeszcze dużo do zrobienia w dziedzinie opieki duszpasterskiej w środowisku szpitalnym. Dyrektor lecznicy, lekarz, pielęgniarka
bez doświadczenia religijnego, a przede wszystkim bez świadomości wagi
holistycznej opieki dla dobrostanu pacjenta, może uważać kaplicę szpitalną
za niepotrzebny, kosztowny, a nawet dokuczliwy „dodatek terapeutyczny”.
Na najstarszym pokoleniu służby zdrowia ciążą jeszcze w tym względzie komunistyczne doświadczenia. Zupełnie inaczej pod tym względem przedstawia
się sprawa w Europie zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. W wielu krajach
zachodnich i w USA pomoc religijna w obszarze służby zdrowia jest równie
cenna jak medyczna. Uważam, że kaplica szpitalna (locum sacrum) znajdująca
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się niemal w każdym szpitalu powinna być pierwszym miejscem posługi kapelana. To z kaplicy wychodzi on na oddziały szpitalne, do łóżek osób chorych
i ostatecznie do kaplicy winien on swoich pacjentów prowadzić. Szczególnie
radosnym i pięknym zwieńczeniem procesu terapeutycznego są momenty,
gdy w kaplicy żegnają się z kapelanem pacjenci opuszczający już szpital.
Dla osób chorych psychicznie kaplica z jej przestrzenią, wystrojem,
zapachem itd. jest szczególnym wsparciem w przeżywaniu doświadczeń
religijnych. Ułatwia poprawną identyfikację religijną, przypomina depozyt
wiary, często rodzi poczucie bezpieczeństwa. Jednym daje doświadczenie
wspólnoty, innym doświadczenie samotności z Bogiem. Tak naprawdę
dla nikogo, kto do niej wstępuje, nie jest miejscem obojętnym i nieistotnym.
W terapii osób chorych psychicznie możliwość obecności na nabożeństwach w kaplicy szpitalnej jest znakiem zdrowienia, znakiem nadziei.
Tak zwane wolne wyjścia poza oddział (do kaplicy) mają pacjenci na określonym etapie swojej terapii.
2. Każda kaplica szpitalna winna być locum sacrum otwartym
dla wszystkich przeżywających doświadczenie ludzkiej duchowości.
Z natury miejsca jakim jest szpital, kaplica winna być zorientowana ekumenicznie. Kapelan szpitalny winien również pamiętać, że każdy człowiek,
niezależnie od konfesji i wyznania, posiada swoją duchowość.
3. Informacja o posłudze duszpasterskiej kapelana szpitalnego powinna
być czytelna i dyskretnie eksponowana. Materiały duszpasterskie (prasa
katolicka, modlitewniki, pieśni...) powinny być łatwo dostępne dla chorych
i ich rodzin. Godziny posług sakramentalnych winny być dostosowane
do możliwości chorych i rytmu pracy oddziałów szpitalnych.
4. Kaplica szpitalna powinna być otwarta całodobowo, jeżeli tylko jest
taka możliwość. W szpitalach o układzie pawilonowym (kilka osobnych
budynków, w tym i budynek kaplicy) na ogół niestety nie ma takiej możliwości. W systemach pawilonowych kapelan szpitalny w porozumieniu
z dyrekcją i personelem winien zatroszczyć się o pomoc wolontariuszy (personelu) w przyprowadzaniu pacjentów do kaplicy szpitalnej. Logistycznie
jest to problem trudny, ale też i bardzo ważny.
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Część szczegółowa

(Poniżej przedstawiamy postulaty dotyczące statusu kapelana w szpitalach i domach
opieki społecznej, przyjęte przez 180 księży kapelanów zebranych podczas sesji i rekolekcji
na Jasnej Górze w Częstochowie w dniach od 4 do 7 listopada 1998 r.)

1. Kapelan szpitalny jest kapelanem diecezjalnym lub zakonnym mianowanym przez Ordynariusza miejsca, któremu powierzona jest troska o pacjentów
oraz personel medyczny szpitala, do którego zostaje posłany (KPK 564–565).
Kapelan szpitala jest z mocy prawa kanonicznego wyposażony we wszystkie
uprawnienia, których wymaga właściwe sprawowanie troski pasterskiej
o chorych i personel (KPK 566).
2. Konkordat z dnia 28 VII 1993 r. w art. 5 stwierdza:
Przestrzegając prawa wolności religijnej, Państwo zapewnia
Kościołowi katolickiemu, bez względu na obrządek, swobodne i publiczne pełnienie jego misji, łącznie z wykonywaniem jurysdykcji oraz zarządzaniem i administrowaniem
jego sprawami na podstawie prawa kanonicznego.

3. Zgodnie z Kodeksem Pracy, kapelan przedstawiając właściwy dokument
podpisany przez Ordynariusza miejsca, zawiera umowę o pracę z dyrektorem
zakładu leczniczego, Domu Opieki Społecznej lub sanatorium. Mówi o tym
również tekst Konkordatu Polskiego z 1993 r. W art. 17, pkt 1:
Rzeczpospolita Polska zapewnia warunki do wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych
osobom przebywającym w zakładach penitencjarnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz opieki zdrowotnej
i społecznej, a także w innych placówkach tego rodzaju.

Osobom, o których mowa w ust.1, zapewnia w szczególności możliwość uczestniczenia we Mszy św. w niedzielę i święta oraz w katechizacji
i rekolekcjach, a także korzystania z indywidualnych posług religijnych
w zgodzie z celami pobytu tych osób w zakładach wskazanych w 1. (p.2).
Dla realizacji uprawnień osób, o których mowa w ust.1 biskup diecezjalny
(ordynariusz miejsca) skieruje kapelanów, z którymi odpowiednia instytucja zawrze stosowną umowę.
4. Wynagrodzenie kapelana winno kształtować się na poziomie osób
z wyższym wykształceniem, pełniących samodzielne stanowiska w zakładach
leczniczych. Czas pracy kapelana w zakładach leczniczych lub sanatorium
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jest nienormowany. Średnio tygodniowo od 30–40 godzin. Jest to etat
6–8 godzin rozłożony w ciągu 24 godzin. Należy również dodać, że kapelan
pracuje siedem dni w tygodniu (sobota, niedziela).
5. W szpitalach do 500 łóżek kapelan jest zatrudniony na pełnym etacie, a jego zaangażowanie w duszpasterstwo parafialne może dotyczyć tylko
spraw nie kolidujących z posługą wobec chorych. W szpitalach powyżej
500 łóżek powinien być zatrudniony drugi kapelan również na całym etacie.
Jest to wymóg potrzebny do zapewnienia właściwej opieki duszpasterskiej
wszystkim chorym jak również personelowi medycznemu. Ta proponowana
regulacja moim zdaniem nie powinna dotyczyć szpitali psychiatrycznych.
W kontakcie z pacjentami oddziałów psychiatrycznych kapelan musi standardowo poświęcić znacznie więcej czasu na swoją posługę niż w kontaktach
z pacjentami somatycznymi. Pacjenci oddziałów psychiatrycznych są na ogół
bardziej roszczeniowi i krytyczni wobec personelu i w ogóle wobec instytucji szpitala psychiatrycznego. To powoduje, że w moim przekonaniu jeden
kapelan winien obsługiwać na pełnym etacie nie więcej niż 250 pacjentów.
W systemie pawilonowym i taka liczba wydaje się być zawyżona. Obsługa
osobnego budynku kaplicy szpitalnej i pełna troska o przygotowanie liturgii
świątecznej i codziennego dnia dla kompleksu szpitalnego o 900 łóżkach
to, z mojego doświadczenia, połowa etatu w wymiarze godzinowym.
6. Obowiązkiem zakładu leczniczego lub sanatorium jest wygospodarowanie i urządzenie godnego miejsca na kaplicę szpitalną lub
sanatoryjną. Przez kaplicę rozumie się miejsce przeznaczone, za zezwoleniem Ordynariusza do sprawowania kultu Bożego, dla pożytku jakiejś
wspólnoty lub grupy wiernych, którzy się w nim zbierają (KPK 1223).
Powinno być ono zarezerwowane tylko dla kultu Bożego i wyłączone
z jakiegokolwiek użytku domowego (KPK 1229).
7. Zakład leczniczy lub sanatorium powinien udostępnić pokój
duszpasterski dla kapelana, w którym mógłby on się zatrzymać, a jednocześnie wykorzystać na spowiedź i indywidualne spotkania z pacjentami.
Najlepiej, aby było ono w najbliższym sąsiedztwie kaplicy szpitalnej.
8. Dyrekcja zakładu leczniczego lub sanatorium jest zobowiązana do wyposażenia kapelana w odpowiednie urządzenie przywoławcze, umożliwiające
bezpośredni kontakt z zakładem leczniczym.
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Prawa i obowiązki kapelana

1. Troska duszpasterska kapelana o społeczność zakładu leczniczego
lub sanatorium do którego jest posłany, wyraża się przez:
–– sprawowanie liturgii Mszy Świętej (w miarę możliwości codziennie);
–– sprawowanie sakramentów świętych (pokuty, namaszczenia
chorych, w szczególnych przypadkach – chrztu, bierzmowania,
małżeństwa);
–– codzienne obchodzenie zakładu z Komunią św. oraz drugi raz
z okazją do spowiedzi i do rozmowy duszpasterskiej;
–– indywidualne spotkania z chorymi w czasie rozmów duszpasterskich;
–– spotkania z personelem medycznym, szczególnie: współorganizowanie obchodów Światowego Dnia Chorego i uroczystości
patrona służby zdrowia św. Łukasza, w okresie Bożego Narodzenia i Wielkanocy współorganizowanie ogólnoszpitalnych
spotkań przedświątecznych, organizowanie okolicznościowych
wykładów z etyki itd.;
–– opieka nad powstającymi oddziałami Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich i Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek
i Położnych;
–– troska o duszpasterski kontakt ze służbą zdrowia;
–– troska o utrzymanie kaplicy, również biblioteki i gabloty
z informacją, leży w gestii kapelana i dyrekcji szpitala;
–– prowadzenie ksiąg zaopatrzonych oraz ewentualnie ksiąg metrykalnych;
–– wydawanie zaświadczeń o zaopatrzeniu chorego, których z kolei
parafie winny żądać od przebywających w leczeniu szpitalnym;
–– informowanie zespołu duszpasterzy parafialnych i danego regionu o potrzebach duszpasterskich chorych – łącznie ze sprawozdaniem ze swej działalności duszpasterzowi diecezjalnemu.
2. Na czas urlopu dyrekcja zakładu leczniczego lub sanatorium zatrudnia
na umowę zlecenie kapłana, którego proponuje kapelan po uzgodnieniu
z ordynariuszem.
3. Kapłan zastępujący kapelana w czasie urlopu ma takie same obowiązki i uprawnienia jak kapelan zakładu leczniczego.
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4. Kapelan podobnie jak każdy kapłan ma prawo do dnia wolnego.
5. Kapelan otrzymuje od parafii, na terenie której znajduje się szpital
mieszkanie. Sam pokrywa koszty wyżywienia. W przypadku kapelanów
szpitalnych zakonnych podstawą utrzymania jest pensja państwowa
włączona w budżet zakonny.
6. W celu przygotowania do podjęcia duszpasterstwa szpitalnego
i pogłębienie formacji wewnętrznej, kapelan szpitalny zobowiązany jest raz
w roku wziąć udział w specjalnych rekolekcjach zorganizowanych przez
Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia. Przygotowaniem dalszym winny
być seminaryjne wykłady w ramach teologii pastoralnej oraz podręcznik
opracowany staraniem Krajowego Duszpasterstwa Służby Zdrowia.
7. Jest rzeczą chwalebną i ułatwiającą nominację, zgłaszanie ordynariuszowi miejsca swych kandydatur za pośrednictwem diecezjalnego
duszpasterza; niemniej każdy kapłan, spełniając minimum warunków
winien być gotowy do podjęcia tego specjalistycznego, ale i normalnego
duszpasterstwa.
8. Każda parafia czy dom zakonny, podejmując duszpasterstwo
w zakładach leczniczych lub domach opieki społecznej, może dopracować
(w porozumieniu z Krajowym Duszpasterstwem Służby Zdrowia) szczegóły statusu, dostosowując go do własnej, specyficznej sytuacji. W świetle
przepisów zawartych w Konkordacie Polski 1993 oraz Ustawie z dnia
17 maja 1989 r. o stosunkach Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej Instrukcja Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 9 września 1981 r. w sprawie zapewnienia posług religijnych
chorym przebywającym w szpitalach, sanatoriach i domach pomocy
społecznej resortu zdrowia i opieki społecznej, wymaga następujących
zmian niżej wymienionych paragrafów:
–– § 2 pkt 1 stosownie do art.17 pkt 1 Konkordatu Polskiego z 1993 r.:
Rzeczpospolita Polska zapewnia warunki do wykonywania praktyk
religijnych i korzystania z posług religijnych osobom przebywającym
w zakładach penitencjarnych, wychowawczych, resocjalizacyjnych
oraz opieki zdrowotnej i społecznej, a także w innych placówkach
tego rodzaju.
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–– Osobom, o którym mowa w ust.1, zapewnia się w szczególności
możliwość uczestniczenia we Mszy św. w niedzielę i święta oraz
w katechizacji i rekolekcjach, a także korzystania z indywidualnych posług religijnych w zgodzie z celami pobytu tych osób
w zakładach wskazanych w ustępie 1 (p. 2).
–– Dla realizacji uprawnień osób, o których mowa w ust.1 biskup
diecezjalny skieruje kapelanów, z którymi odpowiednia instytucja zawrze stosowną umowę.
–– Art. 30. pkt 1 „Ustawy z dnia 17 maja 1989 r.: Dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach wychowawczych i opiekuńczych
jak również w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach, zapewnia się
prawo do wykonywania praktyk religijnych, korzystania z usług religijnych i katechizacji, z zachowaniem wzajemnej tolerancji, w szczególności zapewnia się im możliwość udziału we Mszy św. w niedzielę
i święta oraz w rekolekcjach.
Status kapelana został również przekazany Księdzu Arcybiskupowi Władysławowi
Ziółkowi, Opiekunowi Duszpasterstwa Służby Zdrowia w Polsce.

Duszpasterstwo Służby Zdrowia w Diecezji
Warszawsko – Praskiej2

Posługa kapelana w szpitalu

1. Obecność w szpitalu – posługa duszpasterska, komunikacja
z pacjentami i pracownikami (otwartość, życzliwość, uśmiech).
2. Widoczna i estetyczna informacja o duszpasterstwie.
3. Nabożeństwa – modlitwa krótka, dobra, przygotowana np.
Nowenna do Maryi Uzdrowienia Chorych i św. Józefa Nadziei
Chorych.
4. Apostolstwo literatury katolickiej:
–– biblioteczka z książkami i czasopismami do wypożyczenia.
–– możliwość zakupu książek, dewocjonaliów (różańce,
medaliki).
5. Katecheza i zachęta do przyjmowania sakramentu Namaszczenia
Chorych.
6. Współpraca z dyrekcją szpitala.

2
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Zadania kapelana

Zadania kapelana jako: opiekuna chorych; duszpasterza służby
zdrowia; pracownika szpitala. Kapelan jest powołany do tego, by być
widocznym świadkiem Bożej miłości do człowieka oraz Bożej obecności
dla człowieka. Ma kochać Boga bardziej niż inni i dzięki temu stawać
się prawdziwym przyjacielem człowieka. Pierwszy czyni to, czego naucza. Formacja osobista kapłana powinna uwzględniać formację ludzką
(kultura bycia, wolność osobista, ofiarność, roztropność, szlachetność,
odpowiedzialność, pracowitość, dojrzałości osobowościowa – dojrzałe
życie uczuciowe, dojrzałe relacje międzyosobowe, znajomość siebie,
umiejętność dokonywania dojrzałych wyborów); formację chrześcijańską
(myśleć, kochać, modlić się na wzór Chrystusa); formację kapłańską (stawanie się duchowym ojcem, formacja permanentna). Konieczna
jest także pogłębiona formacja teologiczna (dojrzały obraz Boga, formowanie prawego sumienia), formacja antropologiczna (realistyczne
i całościowe rozumienie człowieka); formacja psychospołeczna (dojrzałe komunikowanie kapłana z samym sobą, odpowiedzialne budowanie więzi). Dla księdza kapelana poza powyższą formacją ważne jest,
aby poznał środowisko swojej posługi: świat ludzi chorych – uwarunkowania psychicznego funkcjonowania osób chorych (przeżywanie
choroby od strony psychologicznej – reakcje emocjonalne, mechanizmy
obronne, czynniki, od których zależy sposób przeżywania choroby; postawy chorych wobec choroby i cierpienia, etapy umierania). Ponieważ
kapelan jest także duszpasterzem służby zdrowia powinien zapoznać się
z funkcjonowaniem szpitala (współpraca z dyrekcją), z pracą w poszczególnych oddziałach, współczesną diagnostyką (pracownie) oraz życiem
i problemami pracowników. Dzięki pogłębionej formacji kapłan staje
się czytelnym świadkiem Chrystusa, zafascynowanym Jego świętością
i Jego prawdą. Jest drogowskazem, który nie tylko wskazuje Bożą drogę,
ale także sam tą drogą idzie.
Kapelan sprawuje posługę duszpasterską – poprzez:
–– udzielanie sakramentów świętych: Eucharystii, Pokuty i Pojednania, Namaszczenia Chorych oraz Wiatyku;
–– sprawowanie mszy świętych, prowadzenie nabożeństw, adorację
Najświętszego Sakramentu;
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–– prowadzenie katechez ewangelizacyjnych – głoszenie Słowa
Bożego, apostolat pracy i książek religijnych; rozmowy indywidualne, porady;
–– obchodzenie: Dnia Służby Zdrowia, Dnia Chorego;
–– troskę o kaplicę szpitalną, w której przechowywany jest Najświętszy Sakrament oraz umożliwienie chorym korzystania
z niej w ciągu dnia tak długo jak to jest możliwe;
–– zdolność do współpracy z osobami objętymi posługą duszpasterską.
Kapelan w posłudze duszpasterskiej dąży do tego, aby słuchający
wierzyli Jezusowi (oznacza całkowite i bezwarunkowe oddanie) i aby
nawracali się do Boga (przemiana życia).
Kapelan jako opiekun chorych:
–– jest świadkiem Chrystusa – ukazuje Bożą miłość poprzez gesty
życzliwości, obecność, otwartość, troskę, różnorodną pomoc, zainteresowanie drugim człowiekiem, indywidualne traktowanie;
–– żyje modlitwą i sumiennie wypełnia swe kapłańskie obowiązki;
–– odznacza się postawą służebną, poświeceniem dla innych,
dyspozycyjnością;
–– pomaga odkrywać sens życia;
–– szanuje wolność i godność każdego człowieka;
–– jest serdeczny, dobry, cierpliwy wobec wszystkich;
–– jest autentycznie obecny w życiu tych do których został posłany – w ich radościach, smutkach, cierpieniu, osamotnieniu,
śmierci, żałobie po odejściu bliskich osób;
–– otacza troską chorych i odwiedza ich zwłaszcza z racji udzielania
sakramentów;
–– odznacza się wrażliwością na ludzi biednych – moralnie, materialnie, duchowo oraz ludzi skrzywdzonych, załamanych,
bezradnych – chce być z ludźmi potrzebującymi pomocy;
–– umacnia mocnych by trwali w przyjaźni z Bogiem i ludźmi;
–– potrafi słuchać, obserwować, umocnić radą;
–– jest otwarty na ludzi stojących z boku Kościoła;
–– włącza chorych w wydarzenia roku liturgicznego.
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Kapelan jako duszpasterz Służby Zdrowia:
–– obejmuje swoją działalnością pracowników lecznictwa (lekarzy,
pielęgniarki, położne, farmaceutów, pracowników służb paramedycznych, technicznych i administracyjnych);
–– jest „widoczny”, dostępny w szpitalu i otwarty na drugiego
człowieka;
–– zachęca pracowników do współpracy włączając ich w działalność
duszpasterską – korzystanie z bogactwa darów, którymi każdy
jest obdarowany np. prace porządkowe i pomocnicze w kaplicy,
przygotowywanie gazetek, uczestniczenie w liturgii ( czytanie
czytań, śpiewanie psalmów, czytanie modlitwy wiernych);
–– zgłaszanie chorych do posługi duszpasterskiej, informowanie
chorych o funkcjonowaniu kaplicy;
–– ewangelizuje i katechizuje;
–– udziela sakramentów świętych;
–– sprawuje msze święte w intencjach pracowników;
–– organizuje pielgrzymki pracowników służby zdrowia np.na
Jasną Górę;
–– organizuje rekolekcje w kaplicy szpitalnej dla pracowników;
–– organizuje dni skupienia tematycznie związane z rokiem liturgicznym;
–– uczestniczy w spotkaniach z okazji świąt Bożego Narodzenia
(opłatkowych) i Wielkanocy.
Kapelan jako pracownik szpitala:
–– poznaje funkcjonowanie szpitala, oddziałów, pracowni diagnostycznych;
–– włącza się z posługą duszpasterską jako różnorzędny członek
zespołu terapeutycznego – uczestniczenie w odprawach, obchodach, rozmowy z personelem medycznym (opieka holistyczna);
–– ściśle współpracuje z dyrekcją szpitala włącza ją w wydarzenia
duszpasterskie;
–– uczestniczy w uroczystościach związanych z działalnością placówki np. rocznica otwarcia szpitala, oddziałów, poświęcenie
oddziałów wyremontowanych;
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–– dba o obecność znaków chrześcijańskich (krzyże) w pomieszczeniach szpitala i o informacje odnośnie działania kaplicy
i posługi duszpasterskiej.
Wytyczne dotyczące posługi kapelana w szpitalach,
hospicjach i domach opieki w Diecezji Płockiej3

Wprowadzenie

1. Wzorując się na przykładzie Jezusa Chrystusa i spełniając Jego
nakaz: „Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są i mówcie im: Przybliżyło
się do was Królestwo Boże” (Łk 10,9), Kościół Płocki kontynuuje czynną
pomoc cierpiącym. Wyrazem tej posługi jest działalność duszpasterstwa
chorych, stanowiąca ważną część zbawczej posługi Kościoła. Szpitale,
hospicja, domy opieki, zakłady lecznicze są miejscami szczególnej realizacji tej posługi.
2. W świadczeniu miłosierdzia chorym duszpasterze winni ściśle
współdziałać z lekarzami, pielęgniarkami, całym personelem medycznym.
Obowiązkiem duszpasterzy jest zachęcanie pracowników Służby Zdrowia
do apostolstwa wśród chorych.
3. Działaniami duszpasterskimi kapelanów szpitali, hospicjów, domów opieki i zakładów leczniczych winni być objęci wszyscy chorzy,
niezależnie od wieku, poziomu umysłowego, zajmowanego stanowiska,
przekonań politycznych i religijnych, a także personel medyczny (lekarze, pielęgniarki, położne, rehabilitanci, terapeuci, ratownicy medyczni, sanitariusze, salowe) i inni pracownicy, oraz rodziny pacjentów
lub pensjonariuszy.

Kapelan

4. Kapelani pełnią swoją posługę na podstawie przepisów prawa
państwowego i kościelnego.
5. Biskup Płocki mianuje kapelanów i powierza im troskę o pacjentów
oraz personel medyczny (por. KPK, kan. 564–565).
6. Kapelan, w myśl Kodeksu Prawa Kanonicznego, winien być wyposażony we wszystkie uprawnienia, których wymaga właściwe sprawowanie
posługi. „Posiada on na mocy urzędu władzę spowiadania wiernych
3
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powierzonych jego pieczy, a także głoszenia im słowa Bożego, udzielania
Wiatyku i namaszczania chorych oraz sakramentu bierzmowania tym,
którzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci” (KPK, kan. 566 § 2).
W szpitalu posiada on ponadto władzę „rozgrzeszania z cenzur wiążących mocą samego prawa, ale niezarezerwowanych i niezdeklarowanych,
z zachowaniem jednak przepisu kan. 976”.
7. Z chwilą otrzymania nominacji Biskupa Płockiego kapelan zawiera
umowę o pracę z dyrekcją placówki medycznej i uzgadnia zakres posługi
duszpasterskiej.
8. Kapelan sprawuje swoje obowiązki osobiście na podstawie nominacji Biskupa Płockiego i umowy o pracę, z wyjątkiem szczególnych
okoliczności, o których każdorazowo informuje dyrekcję placówki.
9. Kapelan może angażować się w duszpasterstwo parafialne, o ile nie
koliduje to z obowiązkami wynikającymi z nominacji Biskupa Płockiego
i z umowy o pracę.
10. Kapelan, pełniący funkcję proboszcza lub wikariusza parafii, powinien tak skoordynować obowiązki parafialne z obowiązkami kapelana,
aby ze sobą nie kolidowały.
11. Wymiar etatu zatrudnionych kapelanów określają normy i potrzeby danej placówki medycznej.

Obowiązki i prawa kapelana

12. Kapelan powinien sprawować Eucharystię:
–– w dni powszednie – w godzinach popołudniowych albo
w innej porze, dogodnej dla pacjentów;
–– w niedzielę i święta – jedną lub dwie Msze Święte, w zależności od liczby pacjentów i potrzeb duszpasterskich.
13. Kapelan jest zobowiązany regularnie, tj. przynajmniej dwa razy
w tygodniu, odwiedzać pacjentów w salach chorych.
14. Kapelan powinien chętnie i gorliwie sprawować sakrament pokuty
i pojednania oraz sakrament namaszczenia chorych.
15. Kapelan winien pozostawać do dyspozycji przez całą dobę na wezwania w nagłych przypadkach.
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16. Kapelan jest zobowiązany do organizowania rozmaitych form
duszpasterstwa pracowników placówki medycznej: rekolekcji, pielgrzymek, spotkań formacyjnych, spotkań świątecznych, obchodów dnia
chorych, dnia św. Łukasza – patrona służby zdrowia itp.
17. Zachęca się kapelanów do tworzenia zespołów duszpasterskich
w powierzonej ich opiece duchowej placówce medycznej (nadzwyczajni
szafarze Komunii Świętej, ministranci, wolontariusze itp.).
18. Kapelan winien troszczyć się o kaplicę szpitalną i jej wyposażenie.
19. Kapelan jest zobowiązany prowadzić księgi:
–– intencji mszalnych;
–– sakramentu namaszczenia chorych;
–– finansową.
20. Kapelan zobowiązany jest uczestniczyć w spotkaniach, organizowanych przez diecezjalnego duszpasterza służby zdrowia i Wydział
Duszpasterski Kurii Diecezjalnej.
21. Kapelan powinien uczestniczyć w ogólnopolskich rekolekcjach
służby zdrowia, organizowanych przez Krajowe Duszpasterstwo Służby
Zdrowia.
22. Kapelan jest zobowiązany do zapewnienia zastępstwa na czas
swojego urlopu, choroby bądź w przypadku innych zdarzeń losowych
oraz do poinformowania o tym dyrekcji placówki medycznej. Gdy nie
ma możliwości dopełnić tego obowiązku, decyzję w tym zakresie podejmuje Biskup Płocki.
23. Kapelanowi przysługuje wynagrodzenie wynikające z umowy
o pracę oraz ofiary, składane jako stypendia mszalne.
24. Ofiary zebrane w kaplicy winny być przeznaczane na jej utrzymanie i oraz na zakup pomocy duszpasterskich, potrzebnych do realizacji
posługi kapelana placówki medycznej.
25. Kapelan ma prawo do zamieszkania na plebanii, w służbowym
mieszkaniu diecezjalnym lub placówki medycznej, na warunkach ustalonych z ich administratorami.
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Część 2

Pastoralne zobowiązania Kościoła
wobec osób chorych psychicznie.
Aspekty praktyczne

Rozdział 4

Elementy analizy pastoralnej
Niewątpliwie środowisko szpitala psychiatrycznego, z wielu powodów, stanowi wyzwanie zarówno dla instytucji Kościoła katolickiego, jak
również dla każdego kapelana, który w tym środowisku pragnie ewangelicznie służyć osobom chorym i cierpiącym psychicznie. W niniejszym
rozdziale spróbowałem omówić zadania, które stoją przed kapelanem
szpitalnym posługującym w tym środowisku. Zadania te (wyzwania
pastoralne) starają się uwzględniać zarówno specyfikę miejsca jak i relacji interpersonalnych oraz trudności na jakie napotyka kapelan szpitala
psychiatrycznego w swojej aktywności ewangelicznej (posłudze), ale też
i w samej obecności w środowisku osób chorych psychicznie (np.: problem
piętna udzielonego - courtesy sigma). Aspekty praktyczne rozumiem tu jako
przede wszystkim opis zobowiązań i działań związanych z miejscem mojej
posługi duszpasterskiej - ze Szpitalem Klinicznym im. dr. J. Babińskiego
w Krakowie. Być może w innych tego typu jednostkach medycznych
(w innych szpitalach psychiatrycznych) aspekty praktyczne będą miały
też i trochę inną formę.
Zasadniczym celem tego rozdziału nie jest opis konkretnych działań
duszpasterskich (akcji pastoralnych i rożnych form duszpasterstwa), które
udało się zrealizować w środowisku szpitalnym w Kobierzynie na przestrzeni wieku. Niniejsza monografia nie jest bowiem publikacją czysto
historyczną, ale ma charakter refleksji pastoralno-historycznej. Opisy
działań pastoralnych wprowadziłem o tyle, o ile tłumaczą one charakter
zmian, które zachodziły w działalności duszpasterskiej tego szczególnego
przecież kobierzyńskiego milieu. Nie wolno nam zapominać, że konstytuują
to środowisko duszpasterskie (milieu) od stu lat niezmiennie przynajmniej
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trzy wspólnoty: chorzy psychicznie (ale i w jakiejś mierze ich rodziny1),
personel szpitalny (obecnie jest on liczniejszy od pacjentów Szpitala) oraz
mieszkańcy przyszpitalnego osiedla tworzącego szczególną społeczną otulinę
Szpitala (ta grupa stanowiąca mieszkańców Rektoratu stopniowo kurczy się2).

1

2
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Również rodziny, bowiem dziś choć skrócił się okres statystycznej hospitalizacji chorych
psychicznie, to zintensyfikował się proces ich odwiedzania. Rodziny bywają częściej
i na ogół nie wstydzą się w takim stopniu swoich bliskich chorych, jak miało to miejsce
jeszcze pół wieku temu. Wielu pacjentów na przykład po wojnie nikt z rodziny nie
odwiedzał (nie dlatego, że rodzina zginęła na wojnie), a Szpital w Kobierzynie stawał się ich
drugim domem na długie lata. Jeszcze na początku mojej pracy (12 lat temu) w Szpitalu
przebywali pacjenci o historii hospitalizacji liczonej w latach. Teraz z uwagi na postęp
w terapii oraz wprowadzenie specjalnych Domów Pomocy Społecznej dla osób chorych
psychicznie te hospitalizacje w Kobierzynie są krótsze, choć w wielu przypadkach często
i regularnie się powtarzają. Pacjenci po okresach remisji wracają do Szpitala, szukają składu
terapeutycznego, który im pomógł w doświadczeniu (dramacie) choroby.
W okresie międzywojennym mieszkało na terenie osiedla przyszpitalnego ok. 450 osób.
Zdecydowana większość z nich zatrudniona była w Szpitalu. Dziś mieszka 381 osób,
z których zatrudnionych w Szpitalu jest zaledwie 14. Większość stanowią wymierający
już emeryci. Pozostałe osoby nie są związane ze Szpitalem przez pracę, a tym samym
ich związek z kaplicą szpitalną (i kościołem rektoralnym) jest luźny. Trudniej im (niż
pracownikom szpitalnym) zrozumieć, że mieszkając na terenie Rektoratu przynależą
administracyjnie do świątyni, która jest jednocześnie kaplicą szpitalną. Jest to specyficzna
relacja pastoralna, ważna ze względu na potencjał destygmatyzacyjny.

Rozdział 4: Elementy analizy pastoralnej

4. 1. Zarys realizowanego duszpasterstwa w kapelanii szpitalnej
w ujęciu historycznym – pastoralne kiedyś
Poznając historię kapelanii szpitalnej funkcjonującej w Państwowym Zakładzie dla Umysłowo i Nerwowo Chorych w Kobierzynie3 (przy kaplicy zakładowej) zauważam, że aktywność pastoralna kapelanów i innych duchownych
posługujących w tym szpitalu psychiatrycznym na przestrzeni stu lat, zawsze
ściśle wiązała się z budynkiem kaplicy szpitalnej, z jej statusem a wręcz
z jej stanem technicznym. Jest to pewnym paradoksem, bowiem działalność pastoralną w jej teantrycznej naturze (jak każdą ludzką aktywność)
przede wszystkim wiążemy z osobami, a nie tyle z miejscem. Wiążemy
ją raczej z predyspozycjami kapłanów, charyzmatami i koncepcjami
własnego działania, które próbują urzeczywistnić. Związek pomiędzy
świątynią (locum sacrum) a wspólnotą, która w niej się modli i formuje
duszpastersko jest wyraźny i istotny w pastoralnej przestrzeni parafialnej.
W innych wspólnotach przeżywających swoją wiarę poza parafią (w innych
przestrzeniach pastoralnych, takich jak np.: szpital, koszary wojskowe lub
więzienie) ta podwójna relacja: świątynia – wierny/kapłan – świątynia nie
powinna mieć większego znaczenia. Inaczej jest jednak w kobierzyńskiej
szpitalnej przestrzeni pastoralnej.
W Szpitalu kobierzyńskim ten związek z budynkiem kaplicy, z kobierzyńskim locum sacrum jest bardzo wyraźny. Duszpasterstwo realizowane na
przestrzeni wieku w Szpitalu kobierzyńskim podzielić można na cztery okresy
związane wyraźnie ze statusem i wręcz stanem technicznym szpitalnej kaplicy.
Okres pierwszy obejmuje lata 1919-1939 i jest to czas samodzielnie
funkcjonującej i niezależnej od struktur parafialnych oraz dekanalnych
kapelanii szpitalnej. Kaplica wzniesiona już na przełomie 1913/1914 roku
3

Na przestrzeni stulecia nazwa Szpitala zmieniła się wielokrotnie (13 razy). Pierwsza (1917
r.) historyczna nazwa brzmiała: Krajowy Zakład dla Umysłowo Chorych w Kobierzynie,
ale już w 1919 zmieniono ją na: Państwowy Zakład dla Umysłowo i Nerwowo Chorych
w Kobierzynie. Od 1 sierpnia 1942 roku do 18 stycznia 1945 r. brzmiała: SS-Lazarett
Krakau. Od 19 stycznia 1945 roku do 31 maja 1946 r.: Państwowy Zakład Leczniczy
w Kobierzynie, a od 1 czerwca 1946 roku: Państwowy Szpital dla Psychicznie Chorych
w Kobierzynie. Od 1951 roku znika z nazwy Szpitala słowo „Kobierzyn”: Państwowy Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Krakowie, a od 1953 roku pojawia się imię patrona:
Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.
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nie była wykorzystywana w swoich funkcjach liturgicznych (kultycznych).
Oficjalne otwarcie Szpitala miało miejsce 1 stycznia 1918 roku, a poświęcenie kaplicy szpitalnej i jednocześnie pawilonów szpitalnych w skromnej
uroczystości (czasy wojenne) 5 stycznia 1918 roku. Jest to też data oficjalnego rozpoczęcia funkcjonowania kapelanii szpitalnej, a owo wspólne
poświęcenie budynków szpitalnych - jak pokaże historia - nie tylko religijnie
i symbolicznie, ale i faktycznie podkreśliło związek kaplicy ze szpitalem.
Ten związek jest faktem, gdyż kaplica tylko wtedy pozostawała zamknięta
i nie sprawowano w niej sakramentów, gdy na terenie kompleksu szpitalnego nie było już pacjentów4. Nie było również wtedy i kapelana.
W najnowszej historii Kobierzyna wspomnieć trzeba i o trudnych latach,
gdy Urząd Marszałkowski w Krakowie próbował zlikwidować kobierzyński
szpital5, przeznaczając jego teren na inne cele, przypuszczalnie nie związane
z opieką medyczną. Całą akcję zbycia majątku rozpoczęto również wtedy
od próby zamknięcie szpitalnej kaplicy6. Duszpasterstwo w okresie międzywojennym w kaplicy szpitalnej prowadzone było całkowicie na wzór
duszpasterstw parafialnego. Stąd nazywam ten okres czasem duszpasterstwa
quasi-parafialnego. Przez 17 lat prowadził to duszpasterstwo ks. Ignacy
Żyła, wcześniej wikariusz na różnych parafiach i proboszcz parafii pod
wezwaniem św. Wawrzyńca w Kleczy Dolnej (w latach 1903–1916).
Ważną racją pastoralną dla prowadzenia duszpasterstwa na wzór typowego
duszpasterstwa parafialnego było fizyczne wydzielenie terenu szpitalnego.
Kompleks kobierzyński był od początku swego istnienia zaprojektowany
i zbudowany jako samodzielne i w pełni autonomiczne miasto-ogród, według idei Ebenezera Howarda z częścią mieszkalną dla całego personelu.
Niemcy zamknęli kaplicę szpitalną 23 czerwca 1942 roku w dniu likwidacji szpitala (w dniu
mordu na jego pozostałych jeszcze przy życiu, głodzonych 567 pacjentach). Kapelan
szpitalny ks. Jan Marszał został usunięty z Zakładu (Szpitala) 22 czerwca 1942 roku.
5
W kwietniu 2009 roku Urząd Marszałkowski w Krakowie – Organ Założycielski Szpitala
im. dr. J. Babińskiego w Krakowie podjął uchwałę (Uchwała Zarządu Województwa
Małopolskiego nr 409/09) o sprzedaży całego kobierzyńskiego kompleksu szpitalnego.
6
Czynny opór kapelana szpitalnego i pierwsze akcje medialne (między innymi zaproszenie
Telewizji Trwam) rozwinęły się w szeroko zakrojoną akcję obrony Szpitala. Jej
najbardziej dramatycznym wymiarem była wielotygodniowa akcja protestacyjna
podjęta przez większość personelu szpitalnego, łącznie ze strajkiem głodowym.
Ostatecznie przyszłość Szpitala została uratowana i pozyskano strukturalne fundusze
na jego kapitalne remonty.
4
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W czasie Triduum Paschalnego w Wielki Piątek przy grobie Pana Jezusa podczas
24 godzinnej adoracji strażacy pełnili 2 osobową wartę. Zmiany odbywały się
co 2 godziny. W czasie procesji rezurekcyjnej najstarsza córka dyrektora Władysława Stryjeńskiego, Wanda, ubrana
w biały welon sypała kwiaty, otoczona dziećmi ubranymi w białe stroje.
Źródło: Archiwum Kaplicy Szpitalnej.
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Jasełka przygotowane przez pacjentów. Źródło: Archiwum Kaplicy Szpitalnej.

Na ternie kompleksu przewidziano i rozlokowano, między innymi, elektrociepłownię, przedszkole, teatr, pocztę, urząd bankowy i oczywiście kościół.
Społeczność pracowników mieszkała w osiedlu przyszpitalnym oddzielonym
od okolicy ogrodzeniem szpitalnym. Wejście do Zakładu możliwe było dla osób
posiadających przepustkę. W nocy na teren całego kompleksu wypuszczano
szpitalne psy. Już to świadczy o tym, jak bardzo kompleks szpitalny pozostawał
zamkniętą strukturą, która dodatkowo bardzo była zhierarchizowana7.
Co więcej, długoletnie hospitalizacje pacjentów (jeszcze ćwierć wieku
temu nierzadko trwające latami) z Zakładu kobierzyńskiego czyniły ich
drugi dom, a z kaplicy szpitalnej ich drugi kościół parafialny. Wtedy
też, znacznie rzadziej niż ma to miejsce obecnie, w kaplicy szpitalnej
w niedzielę, modliły się osoby odwiedzające swoich bliskich chorych.
O realiach duszpasterstwa w tamtym dwudziestoleciu międzywojennym niewiele dziś możemy powiedzieć. Pozostały nieliczne dokumenty
archiwalne, zdjęcia i zapisane wspomnienia najstarszych parafian Zakładu
7
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Na przykład: układ budynków mieszkalnych, ich rozlokowanie wobec całego kompleksu,
wielkość mieszkań i ich standard świadczyły o pozycji osób pracujących w Szpitalu
i mieszkających tam osób.
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kobierzyńskiego. Zachowałem w pamięci ustne relacje (wspomnienie snute
przy kawie) pań: Barbary Chwałek i Wandy Tryczyńskiej – nieżyjących
już najstarszych mieszkanek osiedla przyszpitalnego. Trzeba pamiętać,
że po likwidacji Szpitala w 1942 roku Niemcy skrzętnie niszczyli wszelkie
archiwa i dokumenty. Nie ocalały praktycznie żadne dokumenty kapelanii i archiwum szpitalnego. Ze wspomnień Leokadii Wyspiańskiej8,
która urodziła się w Kobierzynie (w Zakładzie), tu mieszkała i całe życie
zawodowe była z nim związana oraz dzięki relacjom wspomnianych
mieszkanek Zakładu wynika, że duszpasterstwo, bardzo podobne jak
w okolicznych parafiach, miało jednak swój ciekawy, endemiczny koloryt.
Dla przykładu: baldachim9 w czasie procesji rezurekcyjnej nosili wyłącznie
– dyrektor Zakładu i główny zarządca, orkiestrę dętą stanowili pacjenci,
a w czasie bożonarodzeniowym kolęda (wizyta duszpasterska) rozpoczynała się od noszenia specjalnej szopki bożonarodzeniowej i śpiewania
przy tej okazji kolęd najpierw na oddziałach szpitalnych, a później już
wspólnie w budynku teatru. Po wspólnym kolędowaniu, rozpoczynało
się to kolędowanie indywidualne – księdza i kobierzyńskich ministrantów
- mieszkanie za mieszkaniem. Msze św. niedzielne sprawowano o godzinie
700 i 1000, a w tygodniu o godz. 600. Ciekawym rysem pastoralnym były
codzienne nabożeństwa organizowane dla pacjentów Zakładu w kaplicy,
najczęściej o godz. 1700, na które siostry służebniczki (pielęgniarki szpitala)
przyprowadzały chętnych pacjentów i pacjentki z oddziałów szpitalnych.
Przed tymi nabożeństwami, w niektóre dni tygodnia, siostra organistka
uczyła śpiewu pieśni kościelnych, a w inne dni prowadzona była w tym
czasie przez kapelana krótka katecheza dla chorych.
Wraz z ponownym otwarciem Szpitala po II wojnie światowej (formalnie wojna jeszcze trwała) w styczniu 1945 roku, otwarto kaplicę
i jednocześnie od razu zaczyna działać jego kapelania (w pierwszej połowie stycznie 1945 roku powraca do Szpitala ks. Jan Marszał). Rozpoczyna
się wtedy drugi okres działalności duszpasterskiej, prowadzonej jednak
w zupełnie już innej i znacznie trudniejszej rzeczywistości społeczno-politycznej.
Por. Życie w mieście-ogrodzie we wspomnieniach Leokadii Wyspiańskiej, [w:] Klimek J., Galus
E., Kobierzyn Wczoraj i dziś, Kraków 2017.
9
W czasie próby odrestaurowania zniszczonego procesyjnego baldachimu okazało się,
że pod haftowaną rozetą-gwiazdą znajdowała się zaszyta kartka z prośbą modlitewną,
aby Zakład przetrwał wszelkie próby jego likwidacji.
8

283

Część 2: Pastoralne zobowiązania Kościoła wobec osób chorych psychicznie. Aspekty praktyczne

284

To przede wszystkim czas częstych zmian na stanowisku kapelana szpitalnego. Ks. Jan Marszał swoją rezygnację z funkcji kapelana złożył już po
niecałych trzech miesiącach. W ciągu następnych 11 lat pracę duszpasterską prowadzić będzie przy kaplicy szpitalnej 6 kolejnych kapelanów.
Ostatni z nich ks. Stefan Szeremeta, zaraziwszy się gruźlicą (na oddziale
psycho-pulmonologicznym) zmarł 28 stycznie 1956 roku. Rezygnację
z pracy w Szpitalu złożył jednak dopiero 23 stycznia 1956 roku, parę
dni przed swoją śmiercią. Był on ostatnim w latach pięćdziesiątych
i sześćdziesiątych kapelanem zatrudnionym przez instytucję Szpitala.
Po śmierci ks. Stefana Szeremety w 1956 roku zaczyna się trzeci etap,
który nazwać można okresem całkowitej likwidacji kapelanii przyszpitalnej.
Przez 11 lat dyrekcja Szpitala nie podjęła żadnych działań, aby zatrudnić
kapelana. Opiekę duszpasterską sprawowali w bardzo ograniczonej formule
kapłani oddelegowani do pracy w parafii Matki Bożej Królowej Polski
w Kobierzynie. To na jej terenie znajdował się wówczas kobierzyński Szpital.
Duszpasterstwo ograniczało się zasadniczo do posług religijnych na oddziałach
Szpitala wobec chorych, którzy o obecność kapłana prosili oraz do sprawowania mszy św. już niecodziennych w szpitalnej kaplicy. Sakramenty św.
oraz uroczystości kościelne (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Boże Ciało itd.)
dla mieszkańców osiedla przyszpitalnego parafia organizowała u siebie. Był
to czas znacznej redukcji działań duszpasterskich na terenie Szpitala i próby
konsolidacji (a wręcz inkorporacji) wspólnoty kobierzyńskiej (Zakładu)
z parafią pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. Ale czas ten przyniósł
również dobre i warte zapamiętania praktyki duszpasterskie. Na przykład,
ks. prob. Stanisław Jaworski posługując chorym w Szpitalu przez 16 lat, starał
się jednocześnie jako proboszcz włączyć w pracę duszpasterską na terenie Szpitala różne grupy działające przy kościele parafialnym. Na długie lata chorzy ze
szpitala (hospitalizacje pacjentów na ogół powtarzają się po okresach remisji)
zapamiętali pomoc dla nich oferowaną przez parafialny zespół charytatywny.
Od 1918 roku do stałych obowiązków sióstr służebniczek należało,
między innymi, dbanie o czystość i wystrój kaplicy szpitalnej. Przez 89 lat
swojej obecności w Kobierzynie Siostry wywiązywały się z tego obowiązku
wzorowo. Przez dziesięciolecia (nawet w czasie komunizmu) kaplica „tonęła
w kwiatach” specjalnie hodowanych w gospodarstwie szklarniowym Szpitala. Jednakże od czasów powojennych dyrekcja Szpitala nie inwestowała
(oficjalnie) żadnych środków w remonty, a nawet w konieczne, bieżące
naprawy budynku kaplicy. W efekcie tego, już w latach siedemdziesiątych
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XX w., kaplica znajdowała się w złym stanie technicznym, a pod koniec
lat osiemdziesiątych groziła jej katastrofa budowlana. Bezpieczeństwo
uczestników liturgii zapewniała siatka stalowa (z parkanu ogrodzeniowego), rozciągnięta na wysokości kilku metrów od posadzki świątyni.
Wiele osób mieszkających w Kobierzynie było przekonanych, że świątynia szpitalna ostatecznie podzieli los szpitalnej kaplicy cmentarnej na
Czerwonych Makach (do dziś stoi ona pusta z zamurowanymi drzwiami).
Ta sytuacja, siłą rzeczy, nie mogła pozytywnie wpływać na duszpasterstwo
prowadzone przy kaplicy szpitalnej.
Na szczęście i może w ostatnim momencie dla kaplicy, nastały
radykalne zmiany społeczno-polityczne lat dziewięćdziesiątych. Zaniedbywany i skrajnie niedoinwestowany Szpital im. dr Józefa Babińskiego
staje się własnością Urzędu Marszałkowskiego. Nowy dyrektor Szpitala
Andrzej Kowal zabiegał o fundusze remontowe i szukał wręcz w całej
Europie (Niemcy, Holandia, Francja) środków na konieczne modernizacje lecznicy. Nie zapomniano i o budynku kaplicy szpitalnej. Kapitalny
remont kaplicy szpitalnej przeprowadzono w latach 1993-1997 z funduszy Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Uroczystego
ponownego poświęcenia kaplicy dokonał kard. Franciszek Macharski 17
października 1996 roku. Wcześniej, 26 sierpnia 1995 roku z funkcji wikariusza parafii Matki Bożej Królowej Polski w Kobierzynie został zwolniony
ks. Jerzy Siatkowski i oddelegowany do tworzenia Ośrodka duszpasterskiego
w Szpitalu kobierzyńskim10. Zamieszkał on od 15 października 1995 roku
na terenie kompleksu szpitalnego w budynku nr 21/4, w lokalu, który
został przyznany jako mieszkanie służbowe i jednocześnie pomieszczenie
kapelanii11. To właśnie na prośbę ks. Jerzego Siatkowskiego, dzień po
poświęceniu kaplicy, 18 października 1996 roku kuria krakowska wydała
zgodę na ponowne stałe przechowywanie Najświętszego Sakramentu
w kaplicy szpitalnej12. Datę 18 października 1996 roku uznaję za symboliczny
Archiwum Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, teczka nr 6476, sygnat.
nr 54/55. Dokument (aplikata) nr 14.
11
Archiwum Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, teczka nr 6476, sygnat.
nr 54/55. Dokument nr 19.
12
Pismo Kurii Metropolitalnej w Krakowie z dnia 18 października 1996 roku nr 2780/96 podpisane
przez ks. bpa Kazimierza Nycza. Archiwum Rektoratu pw. Matki Bożej Częstochowskiej
w Krakowie. Zakaz przechowywania obowiązywał od 30 grudnia 1994 roku, kiedy to
nastąpiło włamanie do kaplicy szpitalnej (w nocy z 29/30 grudnia) i profanacja Najświętszego
Sakramentu. Por. Klimek J., Galus E., Kobierzyn wczoraj i dziś..., op. cit., s. 164.
10

285

Część 2: Pastoralne zobowiązania Kościoła wobec osób chorych psychicznie. Aspekty praktyczne
początek czwartego okresu w historii duszpasterstwa przy kaplicy szpitalnej
w Kobierzynie. Uwzględniając kwestie formalno-administracyjne datę
restauracji samodzielnej kapelanii (nie związanej strukturalnie z okolicznymi parafiami) z jej duszpasterstwem, przesunąć należy do dnia 1 lipca
1998 roku, kiedy to Kuria krakowska erygowała Ośrodek duszpasterski pw.
Matki Bożej Częstochowskiej przy Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa
Babińskiego w Krakowie. Ta data formalnie rozpoczyna czwarty okres w
historii duszpasterstwa przy kaplicy szpitalnej. Trwa on do chwili obecnej.
Ks. Jerzy Siatkowski w latach 1995-2002 – czyli do swojej tragicznej,
śmierci stopniowo odnawiał pełne duszpasterstwo w stylu parafialnym
realizowane we wspólnocie pacjentów, personelu i mieszkańców Ośrodka
duszpasterskiego, a później Rektoratu na prawach parafii przy Szpitalu
kobierzyńskim. W czasie prac remontowych przy kapicy (w latach 19941996) z uwagi na rozkopany teren i rowy odwadniające msze św. wieczorne
(ciemno) przesunięto na godzinę 1530 i wprowadzono już codziennie.
Tak też i pozostało do chwili obecnej. Wcześniej msze św. w tygodniu
(odprawiane o godzinie 600), przez całe dziesięciolecia sprawowane były
praktycznie tylko dla sióstr zakonnych pracujących w Szpitalu. Przenosząc
msze św. w tygodniu na godzinę 1530 nie tylko umożliwił pacjentom Szpitala udział w codziennej Eucharystii, ale również zaprosił na nią i personel
szpitalny kończący swoją pracę o godz. 1500. Od tego czasu w Eucharystii
codziennej (w tygodniu) uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Większość
stanowiły emerytowane pracownice i pracownicy Szpitala - mieszkańcy
osiedla przyszpitalnego do których dołączało kilka, bądź kilkanaście osób
z oddziałów szpitalnych (pacjentów i pacjentek) i czasami ktoś z personelu.
Dziś sytuacja personalna wygląda z goła odwrotnie. Kobierzyńskie
milieu w kaplicy szpitalnej w zdecydowanej większości stanowią pacjenci i pacjentki szpitalnych oddziałów, ich rodziny (osoby odwiedzające
chorych i przyprowadzające swoich bliskich chorych na Mszę św.) oraz
nieliczne już osoby z terenu osiedla przyszpitalnego. Na mszach św. w
tygodniu jest nieraz więcej obecnych pracowników Szpitala niż dawnych.
Wspólnota osiedla przyszpitalnego, a tym samym istotna część Rektoratu wymiera. Jednak osób korzystających z codziennej Eucharystii
w kaplicy szpitalnej nie ubywa. Dzieje się tak, między innymi, dzięki
systematycznej pracy dwóch pań teolożek zatrudnionych od 5 lat w
Zespole Wsparcia Duchowego.
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Poszukując optymalnej koncepcji duszpasterstwa, które powinno być
prowadzone w środowisku osób chorych psychicznie ważnym jest, aby
właśnie z perspektywy teologii pastoralnej spróbować opisać podstawowego
adresata pastoralnych aktywności – osoby chore psychicznie i przebywające
na leczeniu szpitalnym. Tym zająłem się w kolejnym podpunkcie niniejszego rozdziału pt.: Pastoralny <portret> pacjentów szpitala psychiatrycznego.
Ale również zwrócić należy uwagę na osobę kapelana (duszpasterza osób
chorych psychicznie) i z jego perspektywy opisać pastoralną rzeczywistość
środowiska (milieu) szpitala psychiatrycznego. Postarałem się dokonać
takiej analizy w oparciu o własne 12 letnie doświadczenie pracy w szpitalu
psychiatrycznym. Jest to druga część analizy pastoralnej zatytułowana:
Trudności i wyzwania w pracy kapelana z pacjentem psychiatrycznym.
Analizując pastoralną rzeczywistość szpitala psychiatrycznego, uwzględnić
należy fakt, że w każdym środowisku szpitalnym pastoralna aktywność jest
wysoce uzależniona w swojej skuteczności od otwartości i pomocy personelu
medycznego. Ta otwartość personelu na akcję duszpasterską kapelana ma
rangę wręcz współdziałania w wymiarze aktywności i skuteczności duszpasterskich działań. I odwrotnie ujmując, wszelkie działania duszpasterskie
wobec chorych psychicznie zapośredniczone otwartością i aktywnością
personelu, muszą uwzględniać również i jego specyficzne potrzeby i oczekiwania. Podaję przykład najprostszej z owych powiązanych relacji: wejście
kapelana na oddział szpitalny z Najświętszym Sakramentem (komunia św.
dla pacjentów oddziału) poprzez zaproszenie (w rozmowie duszpasterskiej
z personelem) skierowane do personelu oddziału, winno doprowadzić do
przynajmniej symbolicznej obecności kogoś z personelu w czasie rozdawania
komunii św. dla pacjentów tego oddziału. Chodzi tu zarówno o asystowanie
kapelanowi (aspekt bezpieczeństwa na oddziale), jak również o tworzenie
wspólnoty modlitwy (communio). Wspaniałym wyrazem tej współpracy
w procesie działań pastoralnych13 jest celebrowanie Mszy św. i sakramentu
namaszczenia chorych na konkretnym oddziale szpitalnym.
13

Używam tu określenie: proces działań pastoralnych, gdyż trzeba pamiętać, że wszelka akcja
liturgiczna w przestrzeni szpitalnej musi być zgłoszona personelowi, przygotowana
(umożliwiona) i przeprowadzona w określonym czasie. Czynności organizacyjne
związane z akcją liturgiczną są tu bardzo istotne i często obciążające czasowo inne osoby
poza kapelanem. Akcja duszpasterska (posługa kapelana) jest procesem, czyli sekwencją
działań nie tylko duszpasterza, ale i różnych osób zawodowo związanych z szpitalem.
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4. 2. Pastoralny portret osób chorych psychicznie
Jak wspomniałem, omawiając Biblijny obraz chorych psychicznie,
osoby cierpiące z powodu różnych zaburzeń psychicznych zawsze i w każdej kulturze żyły na marginesie społeczeństwa. Egzystowały pozbawione
często akceptacji i humanitarnego traktowania. Gdy w końcu zaczęto
ich leczyć w pierwszych szpitalach, znamienna stała się terminologia
nazewnicza: zakłady dla obłąkanych i idiotów1 – która do dzisiaj obciążona
jest pejoratywnym znaczeniem. Edward Shorter zauważa, że
historia ewolucji zakładów dla obłąkanych to dzieje
dobrych intencji prowadzących na manowce. Nie da się
ukryć, że marzenia pierwszych psychiatrów nie spełniły
się.W latach poprzedzających pierwszą wojnę światową
zakłady psychiatryczne stały się przechowalniami dla
cierpiących na otępienie i przewlekłe choroby psychiczne2.

Być może żródłem medycznej porażki, jaką poniosły zakłady dla obłąkanych, była sama natura tego przedsięwzięcia?
Niektórzy historycy medycyny twierdzą, że przyczyną
ich upadku była stale wzrastająca w XIX wieku liczba pacjentów. Inni utrzymują, że w zakładach dla obłąkanych
zamykano ludzi zdrowych psychicznie, lecz nieprzystosowanych do życia w społeczeństwie – raczej niewygodnych
dla ogółu niż naprawdę chorych3.

Cierpiący z piętnem odrzucenia
Choroba psychiczna4 jest bardzo specyficznym rodzajem niepełnosprawności, który u wielu zdrowych ludzi budzi lęk przed tym, co niezrozumiałe.
Na pieczęci kapelanii najstarszych szpitali psychiatrycznych często znajdziemy napis: Sigillum
capelaniae nosocomii amentium in...
2
Edward Shorter, Historia psychiatrii. Od zakładu dla obłąkanych po erę Prozacu, Warszawa
2005, s. 45.
3
Tamże.
4
Bardzo trudno podać jest jasną i czytelną granicę odróżniającą zaburzenie psychiczne
od choroby psychicznej. W Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD–10 nie występuje
już termin choroba psychiczna a jedynie zaburzenie. Powodem zmiany ten terminologii
są negatywne konotacje z terminem choroba psychiczna. Warto zwrócić uwagę, że samo
nazwanie kogoś, w języku potocznym, chorym psychicznie jest obraźliwie i negatywnie
nacechowane. Określenie zaburzenia psychiczne nie są obciążone tak pejoratywnym
znaczeniem. Choć w słownictwie psychiatrycznym wyrażenie choroba psychiczna jest coraz
1
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W konsekwencji prowadzi to do dyskryminacji5 i stereotypizacji6 osób
cierpiących na zaburzenia psychiczne7. W sferze dyskursu publicznego
choroba psychiczna ciągle stanowi temat tabu.

Różnorodność określeń pejoratywnych, silnie stygmatyzujących,
choć niewiele mających wspólnego z rzeczywistymi trudnościami
i cechami osób chorych psychicznie, może wskazywać na znaczny
dystans i niezrozumienie tych chorób. Może też świadczyć o niewykształceniu w potocznym języku rzeczowych i bezstronnych określeń
chorób psychicznych. Symptomatyczne, że nawet fachowe, neutralne

5

6

7

rzadziej stosowane, to jednak jest ono ciągle obecne w regulacjach prawnych – zarówno
w Ustawie o Ochronie Zdrowia Psychicznego jak i Kodeksie Karnym, cywilnym i prawno–
opiekuńczym. Jednak żaden z wymienionych dokumentów prawnych nie definiuje
choroby psychicznej ani osoby chorej psychicznie. W żargonie prawniczym termin choroba
psychiczna pozostaje jednak zastrzeżony dla ciężkich stanów psychotycznych, w których
konieczne jest podjęcie przymusowego leczenia. W niniejszym artykule sformułowania
osoba chora psychicznie i osoba z zaburzeniami psychicznymi będą stosowane zamiennie.
(Por. Pużyński S., Choroba psychiczna – problemy z definicją oraz miejscem w diagnostyce
i regulacjach prawnych, Psychiatria Polska 2007, tom XLI, numer 3, ss. 299–308)
Dyskryminacja to komponent postawy jaką jest uprzedzenie. To niesprawiedliwe,
negatywne lub krzywdzące działanie, które jest skierowane przeciwko członkom danej
grupy, tylko ze względu na ich przynależność do tej grupy. Działanie to jest połączone
z negatywną reakcją emocjonalną, która może się objawiać jako zachowanie wrogie,
krzywdzące czy agresywne przeciwko osobą należącej do dyskryminowanej grupy
(Por. Aronson E., Wilson T. D., Akert R. M., Psychologia społeczna, Poznań 1997,
s. 546).
Stereotyp to generalizacja, która odnosi się do grupy ludzi, którym zostaje przypisana
identyczna charakterystyka bez względu na różnice, które pomiędzy nimi występują.
Raz sformułowane stereotypy są odporne na zmianę, pomimo nowych informacji.
Stereotypizowanie jest uproszczonym sposobem postrzegania świata, gdyż, jak twierdził
Gordon Allport, świat jest dla ludzi zbyt skomplikowany, abyśmy wobec wszystkiego
mieli bardzo zróżnicowane postawy. Stereotypy mogą być pozytywne, neutralne
lub negatywne. Te ostatnie są najczęściej spotykane i o nich będzie mowa w niniejszym
artykule (Por. Aronson E., Wilson T. D., Akert R. M., Psychologia społeczna, Poznań
1997, s. 543).
Zaburzenia psychiczne to ogół zaburzeń czynności psychicznych i zachowania, które są
przedmiotem zainteresowania (...) psychiatrii klinicznej. Można je podzielić tradycyjnie
na zaburzenia psychotyczne, czyli psychozy, tzn. stany chorobowe, w których występują
urojenia, omamy, zaburzenia świadomości, duże zaburzenia emocji i nastroju łączące
się z zaburzeniami myślenia i aktywności złożonej, oraz na zaburzenia niepsychotyczne
(Pużyński S (red.), Leksykon psychiatrii, PZWL, Warszawa 1993, s. 526).
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określenia często pełnią funkcję epitetu, czego przykładem jest bezmyślne nadużywanie terminu schizofrenia przez polityków, media
oraz specjalistów od reklamy8.

Media, mające tak ogromny wpływ na kształtowanie mentalności, przedstawiają bardzo zniekształcony obraz osób chorujących psychicznie. Prowadzi
to jedynie do pogłębiania stereotypowych przekonań funkcjonujących już
w społeczeństwie. Wyolbrzymione zostają cechy negatywne osób chorych
psychicznie. Chorzy psychicznie, jak podaje Świtaj, w 70% przypadków ukazywani są medialnie jako osoby agresywne i niebezpieczne, co dziesięciokrotnie
przekracza rzeczywisty wskaźnik9. Również postaci z filmów bądź książek,
gdzie bohater jest osobą chorującą psychicznie, są przedstawiane tak, aby
budzić lęk widza lub czytelnika. Przeakcentowanie agresywnych i gwałtownych zachowań zagrażających innym jest przed wszystkim nieprawdziwe
i nie znajduje odwzorowania w rzeczywistości10. Współczesne media mogłyby odpowiednimi zabiegami socjotechnicznymi ukazywać osoby cierpiące
na zaburzenia psychiczne w zupełnie innym świetle. Dlaczego tego nie czynią? Korzystniej jest, z punktu widzenia ekonomii mediów, epatować lękami
niż przełamywać społeczne bariery. Media winny permanentnie edukować
społeczeństwo i udzielać rzetelnej informacji na temat chorób psychicznych.
Jednak rolę tę spełniają jedynie w odniesieniu do zaburzeń depresyjnych,
tematyki samobójstw lub uzależnień11. Spośród ankietowanych pacjentów
psychiatrycznych 23,8% uważa, że to właśnie media podtrzymują najbardziej
negatywny obraz chorych12. Destygmatyzacja chorych psychicznie jest zabiegiem skomplikowanym społecznie i kosztownym, ale przecież koniecznym.
Por. Choroby psychiczne – społeczne stereotypy i dystanse, CBOS Warszawa styczeń 2000, s. 8
(BS/5/2000).
9
Świtaj P., Piętno choroby psychicznej, Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (2): 137.144, s. 141.
Por. też: Angermeyer M., C., Matschinger H., The stigma of mental illness: effects of labelling
on public attitudes towards people with mental disorder, „Acta Psychiatrica Scandinaviensis”
2003 (108) nr 4, ss. 304–309.
10
Grzywa A., Piętno choroby psychicznej, Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej 2004, tom 4, nr 4.
11
Por. Podegrodzka–Niell M., Tyszkowska M., Stygmatyzacja na drodze zdrowienia w chorobach
psychicznych – czynniki związane z funkcjonowaniem społecznym, „Psychiatria Polska” 48 (2014)
nr 6, ss. 1201–1211.
12
Por. Karidi M., Stefanis C., Theleritis C., Tzedaki M., Rabavilas A., Perceived social sigma,
self–concept, and self–stigmatization of patient with schisophrenia, „Comprehensive Psychiatry”
51 (2010) nr 1, ss. 19–30.
8
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W badaniach, przeprowadzonych przez polskie Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS)13, społeczeństwo wyobraża sobie wizerunek osoby
chorej na podstawie oceny ich zachowania. Tu przede wszystkim zwraca
się uwagę na: zachowania niezrozumiałe, mówienie od rzeczy, przejawianą
nerwowość i niepokój. Dla wielu respondentów osoba cierpiąca na zaburzenia psychiczne to taka, która zaniedbuje swój wygląd, jest obojętna
na własny los, podaje się za kogoś, kim nie jest. W tej kategoryzacji
można zauważyć proces dążący do wyraźnego odróżnienia nas od nich,
co w konsekwencji prowadzi do utrwalania stereotypów już funkcjonujących w społeczeństwie i pogłębia bariery stygmatyzacyjne.
Co więcej, z dwóch dużych badań CBOS opublikowanych w 2000 i 2008 roku
wynika, że odsetek życzliwie nastawianych osób w polskim społeczeństwie wobec
pacjentów psychiatrycznych zmalał z 71% w roku 1999 do 65% w roku 2008.
W badaniach bardzo często (ponad 60% odpowiedzi twierdzących) chorzy psychicznie są opisywani w sposób pogardliwy i obraźliwy14. Negatywny stosunek
społeczeństwa niemieckiego do tej grupy chorych potwierdzają także wyniki
nietypowego badania Schomerusa i współpracowników. Osoby ankietowane
(pełnoletni obywatele Niemiec) uznały, że gdyby miały zadecydować o cięciach
budżetowych w sektorze ochrony zdrowia, najchętniej ograniczyłyby budżet
przeznaczony dla pacjentów z chorobami psychicznymi15.
W polskim społeczeństwie osoby chorujące psychicznie są nazywane określeniami pejoratywnie nacechowanymi16, na przykład: wariat,
czubek, świr, idiota, debil, psychol, psychopata itp. Te określenia podkreślają odmienność osób chorych od zdrowych, ich niższość intelektualną
czy odmienność w zachowaniu.
Trzeba wyraźnie powiedzieć, że taka praktyka językowa nie służy charakterystyce osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, lecz odzwierciedla
przede wszystkim tendencję do wykluczenia ich poza krąg obywateli uznawanych za pełnoprawnych i respektowanych uczestników życia społecznego.
Przytoczone epitety – wykluczające, deprecjonujące i zamykające dialog
Osoby psychiczne w społeczeństwie, CBOS Warszawa sierpień 2008, s. 10 (BS/124/2008).
Por. Wciórka B., Wciórka J., Osoby chore psychicznie w społeczeństwie. Komunikat z badań
CBOS, Warszawa 2008.
15
Por. Schomerus G., Matschinger H., Angermeyer M., Preferences of the public regarding cutbacks in
expenditurefor patient care, „Social Psychiatry and Psychiatric Epidemology” 41 (2006), ss. 369–377.
16
Osoby psychiczne w społeczeństwie, CBOS Warszawa sierpień 2008, s. 7 (BS/124/2008).
13
14
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– ciągle jeszcze w naszym kraju zastępują nieznane lub słabo zakorzenione
określenia rzeczowe i neutralne. Za niewłaściwe należy uznać używanie
takich pejoratywnych określeń w sporach publicznych – jako argumentów podważających wartość zwalczanych poglądów i spraw, wyrażających
niechęć do atakowanych osób albo też wzmacniających efekt publicznego
kwestionowania intencji, działań czy kwalifikacji adwersarzy. Szczególnie
szkodliwe jest, gdy zachowują się w ten sposób osoby publiczne, które z racji
biografii, wykształcenia, pozycji czy talentu publicystycznego lub artystycznego wywierają wpływ opiniotwórczy i od których można by oczekiwać nie
tylko taktu i kultury, lecz choćby tzw. politycznej poprawności. Psychiatrzy
wiedzą, jak obciążająca dla osób cierpiących z powodu choroby psychicznej jest świadomość kojarzenia ich cierpienia z kontekstem publicznego
potępienia i jak bardzo narusza to ich godność, zabiera nadzieję i utrudnia
proces zdrowienia17.
Dyskryminacja osób z zaburzeniami psychicznymi to najbardziej niekorzystna i niesprawiedliwa reakcja społeczeństwa na ten rodzaj ludzkiego
cierpienia. Powoduje ona bowiem szereg innych procesów zarówno makrosocjologicznych jak i mikrosocjologicznych. Procesy te w efekcie końcowym spychają osoby chorujące psychicznie na margines społeczeństwa,
utrudniając im możliwość otrzymania skutecznej pomocy i rehabilitacji18.
Mamy więc do czynienia z sytuacją, gdzie, z jednej strony przez funkcjonujące
w społeczeństwie stereotypy osoby chore psychicznie są dyskryminowane,
a z drugiej strony same usuwają się w cień nie podejmując aktywności
społecznej z obawy przed jeszcze większym napiętnowaniem19. Tę reakcję
nazywamy autostygmatyzacją (self–stigma) bądź efektem przewidywanego
odrzucenia20. Autostygmatyzacja jest złożonym i samonapędzającym się
procesem rozwijającym niekorzystne mechanizmy obronne. Pacjenci internalizujący piętno akceptują dyskryminujące postawy społeczne, co jeszcze
bardziej obniża ich poczucie własnej wartości, doprowadzając do unikania
jakichkolwiek wyzwań społecznych, takich jak podjęcie szkoły czy starania się
o pracę. Szczególnie niepokoić powinien wpływ samonapiętnowania na osoby
Osoby psychiczne w społeczeństwie, CBOS Warszawa sierpień 2008, s. 9 (BS/124/2008).
Por. Foucault M., Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, PIW, Warszawa 1987.
19
Osoby psychiczne w społeczeństwie, CBOS Warszawa sierpień 2008, s. 21 (BS/124/2008).
20
Por. Ucok A., Brohan D., Sartorius N., Leese M., Yoon C., Anticipated discrimination among
peaple with schizophrenia, „Acta Psychiatrca Scandinaviensis” 1 (2011) nr 125, ss. 77–83.
17
18
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młode, po pierwszym epizodzie psychotycznym, które już na początku swojej
walki o powrót do zdrowia, zamiast utwierdzać się w nadziei i stymulować
w sobie proces umacniania, ulegają negatywnym stereotypom z zewnątrz21.
Dlatego też kaplica szpitalna wzniesiona jako pierwszy z budynków
kompleksu kobierzyńskiego od samego początku stanowiła szczególną
przestrzeń ( jako locum sacrum) destygmatyzacji chorych psychicznie.
Na Eucharystii i wspólnych modlitwach gromadziła i gromadzi wszystkie
grupy społeczne szpitala: pacjentów, personel, rodziny chorych i mieszkańców szpitalnego osiedla (szczególną otulinę kobierzyńskiego kompleksu). W przestrzeni świątyni nie było i nie ma podziału na miejsca dla
zdrowych i chorych. Wbrew pozorom ma to fundamentalne znaczenie.
Cierpiący z obniżoną jakością życia
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jakość życia to spostrzeganie
przez osobę własnej sytuacji życiowej w kontekście kultury w jakiej żyje, swojego
systemu wartości oraz związku ze swoimi celami, oczekiwaniami, normami
i zainteresowaniami. Jest to bardzo szerokie pojęcie, na które w złożony sposób ma wpływ wiele czynników: zdrowie fizyczne, stan psychiczny, stopień
niezależności, relacje z innymi ludźmi (tzw. sieć społeczna) i ważnymi cechami
środowiska danej osoby. Postęp w technice medycznej sprawił, że udało się
wydłużyć czas życia wielu pacjentów. Jednak okazało się, że liczy się nie tylko
sama długość życia. Dla pacjentów równie istotna jest jego jakość (dobrostan
psychiczny i emocjonalny, możliwość uczestnictwa w życiu społecznym i rodzinnym). Dziś niektórzy pacjenci świadomie przedkładają jakość nad długością
życia, rezygnując z określonych form terapii. Dla wielu pacjentów to te ostatnie
czynniki są ważniejsze od samej długości życia. Obecnie uważa się, że analiza
wskaźnika jakości życia wprowadza czynnik humanistyczny do medycyny, która
do tej pory była skierowana jedynie na rozpoznawania i leczenie chorób22.
Por. Podegrodzka–Niell M., Tyszkowska M., Stygmatyzacja na drodze zdrowienia w chorobach
psychicznych – czynniki związane z funkcjonowaniem społecznym, „Psychiatria Polska” 2014
(48) nr 6, s. 1204.
22
Por. Papuć E., Jakość życia – definicje i sposoby jej ujmowania, Uniwersytet Medyczny
w Lublinie, Current Problems of Psychiatry 2011 nr 12 (2), ss. 141–145; por. też:
Dobrzyńska E., Rymaszewska J., Kiejna A., Problem jakości życia osób z zaburzeniami
psychicznymi, „Advances in Clinical and Experimental Medicine” 2007 nr 16 (1), s. 174.
21
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Zadaniem kapelana, jak i wszystkich osób pracujących w każdym
szpitalu (również psychiatrycznym), jest stworzenie takiej opieki nad
pacjentem, której celem będzie poprawa jakości jego życia. Już z czysto
teologicznej perspektywy patrząc, trzeba zauważyć, że często większy
mamy wpływ na jakość życia pacjenta, niż na jego długość. Jakość życia
jest współczynnikiem trudnym do wystandaryzowania, jednak z różnych
jego pomiarów wynika, że osoby cierpiące na zaburzenia depresyjne,
schizofreniczne bądź nerwicowe maja wyraźnie obniżone poczucie jakości
życia23. Co więcej, wielu pacjentów skarży się, że ich stan psychiczno–
duchowy jest gorszy w okresie leczenia, niż wtedy, gdy odstawiają leki.
To błędne subiektywne odczucie utrudnia często proces terapeutyczny.
Generalnie można wskazać na wiele czynników pogarszających
wspomnianą jakość życia. Jednak choroba psychiczna na pewno ma tu
fundamentalne znaczenie, a szczególnie jej społeczne postrzeganie, które
boleśnie dotyka osoby chore. Poza swoim zwyczajnym przebiegiem każda
choroba psychiczna jest w jakiś sposób warunkowana społecznie. Chory
psychicznie bardzo boleśnie przeżywa relacje międzyludzkie, często jest
szczególnie wrażliwy na zachowania, które izolują go od reszty społeczeństwa czy negatywnie stygmatyzują. Taka społeczna postawa nie
przyczynia się do polepszenia stanu zdrowia chorego, a wręcz przeciwnie
– pogłębia jego dysfunkcyjne zachowania. Drastycznie redukując sieć
społeczną chorego (social network) i w końcu pozostaje on sam, często
zdany tylko na najbliższą rodzinę, która sama jest często społecznie
stygmatyzowana i na skutek tego niewydolna.
Sam wskaźnik jakości życia może być bardzo pomocny nie tylko
przy próbie diagnozy zaburzenia u pacjenta, ale również może pomagać
w ustaleniu odpowiedniej terapii i działań rehabilitacyjnych tak, aby
osoba z zaburzeniami psychicznymi jak najszybciej mogła powrócić do
jak najwyższej wartości tego wskaźnika. Pozamedyczne czynniki diagnozy
są niezwykle istotne. Kontrola wskaźnika jakości życia może również
przeciwdziałać negatywnym skutkom farmakoterapii, więc jednocześnie
dać pacjentowi jak najwyższe szanse na satysfakcjonujące życie osobiste
i społeczne.
23
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Por. Majkowicz M., Zdun–Ryżewska A., Ocena jakości życia w zaburzeniach psychicznych –
koncepcje, badania, narzędzia pomiaru, [w:] Psychiatra w praktyce klinicznej 2009, tom 2, nr 2.
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Cierpiący i bez pracy
Jak zauważa Anna Grzywa, zaistnienie choroby psychicznej stanowi samo
w sobie potężną barierę do zatrudnienia takich osób24. Badania przeprowadzone przez CBOS w 2008 roku25 ukazują, że w opinii Polaków osoby chore
psychicznie są gorzej traktowane, niż inni obywatele, jeśli chodzi o możliwość podjęcia przez nie pracy zarobkowej. Osoby cierpiące na zaburzenia
psychiczne zdają sobie sprawę, że są negatywnie postrzegane. A szczególnie
dotkliwie jest to przez nich odczuwane, gdy jedyną barierą w podjęciu pracy
zawodowej jest wiedza pracodawcy o przebytej chorobie psychicznej26.
Jak mówi Paweł Bronowski badania nad zatrudnieniem osób chorujących psychicznie wskazują, że trudności w podejmowaniu i utrzymywaniu
zatrudnienia stanowią wypadkową kilku czynników: wynikających z
samego przebiegu choroby – brak potrzeb osiągnięć i samorozwoju, przewlekłości schorzenia – stygmatyzacja nieuleczalną chorobą psychiczną, co
może odbierać nadzieję na inne życie, oraz braku wsparcia u najbliższych
i w dalszym otoczeniu – samotność, opuszczenie, brak jakichkolwiek
oczekiwań zewnętrznych27.
Dlatego też grupa osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, jest
społecznością w której najtrudniej o aktywizację zawodową. Dzieje się tak,
ze względu na czynniki zewnętrzne, takie jak negatywne dyskryminacja
i piętno choroby psychicznej dostrzegane w społeczeństwie; oraz wewnętrzne – wycofanie się osoby chorującej psychicznie z życia społecznego
ze względu na odczuwane bariery i lęki (self–stigma). Spośród wszystkich
osób chorujących psychicznie zarejestrowanych w poradniach zdrowia psychicznego 80% jest trwale wykluczona z rynku pracy28. Niepodejmowanie
pracy sprzyja w konsekwencji pogłębianiu się już istniejących zaburzeń
psychicznych oraz prowadzi do ubóstwa.
Por. Grzywa A., Piętno choroby psychicznej, Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej 2004,
tom 4, nr 4, s. 151.
25
Osoby psychiczne w społeczeństwie, CBOS Warszawa sierpień 2008, s. 29 (BS/124/2008).
26
Por. Grzywa A., Piętno choroby psychicznej, Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej 2004,
tom 4, nr 4, s. 151.
27
Por. Bronowski P., Sawicka M., Kluczyńska S., Charakterystyka populacji objętej
środowiskowym systemem rehabilitacji i wsparcia społecznego, „Psychiatria Polska”, 2009,
tom XLIII, numer 4, s. 430.
28
Por. Kaszyński H., Osoby chore psychicznie jako grupa beneficjentów organizacji pozarządowych
świadczących usługi na rynku pracy. Program: Polsko–Amerykańska Fundacji Wolności,
Realizator programu: Fundacja Inicjatyw Społeczno–ekonomicznych, Warszawa 2006.
24
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Hubert Kaszyński zauważa:
(…) aktywność zawodowa osób po głębokich kryzysach
psychicznych – szczególnie na otwartym rynku – jest najbardziej pożądanym wynikiem leczenia i rehabilitacji, który jest
powiązany z obniżeniem poziomu objawów chorobowych,
ograniczaniem liczby i czasu hospitalizacji psychiatrycznych
oraz ze znaczną poprawą funkcjonowania społecznego.
Równie istotna jest konstatacja, że dla samych chorych praca
jest synonimem zdrowia psychicznego29.

Aby podjąć skuteczne działania rehabilitacyjne wobec osób chorujących
psychicznie niezbędne są kampanie edukacyjne, których celem będzie przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji osób cierpiących na zaburzenia
psychiczne na rynku pracy oraz kształtowanie właściwej postawy pracodawców wobec tych osób30. W skali ogólnospołecznej działania destygmatyzacyjne nie są wyzwaniem nieosiągalnym czy wymagającym rewolucyjnych
zmian funkcjonowania obecnego sytemu zatrudnienia. Wystarczyłyby
działania oparte na dobrej woli pracodawców, motywowanej ulgami fiskalnymi podnoszącymi atrakcyjność ekonomiczną osób chorych psychicznie
i niepełnosprawnych. W ostatecznym rozrachunku jest to przecież opłacalne
ekonomicznie dla lokalnych społeczności i dla państwa.
Cierpiący często w samotności
Po zachorowaniu na chorobę psychiczną przy chorym pozostaje
zwykle nieliczna grupa bliskich, która go wspiera. Ci, którzy przy nim
pozostali: rodzina chorego i osoby mu bliskie często same stają się ofiarą
stygmatyzacji, którą nazywa się piętnem udzielonym (ang. Courtesy stigma).
Wraz z diagnozą choroby psychicznej najbliżsi chorego muszą odnaleźć się
w nowej i dramatycznej dla nich sytuacji. Z dnia na dzień spada na nich
cała odpowiedzialność zadbania o podstawowe potrzeby chorego (przecież na ogół dorosłego i fizycznie sprawnego człowieka), zapewnienie mu
mieszkania, opieki, wyżywienia i podstawowych środków do życia. Dodatkowo muszą zmierzyć się z trudnymi, często niezrozumiałymi dla nich
objawami wytwórczymi choroby psychicznej oraz ze skutkami ubocznymi
29
30
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Tamże.
Kaszyński H., Cechnicki A., Polscy pracodawcy wobec zatrudniania osób chorujących
psychicznie, Psychiatria Polska 2011, tom XLV, nr 1, ss. 45–60.
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farmakoterapii (objawy pozapiramidowe). Przewlekła choroba członka
rodziny staje się dla niej zawsze istotnym obciążeniem finansowym.
W takiej sytuacji wśród bliskich chorego może budzić się silne uczucie
lęku, gniewu, frustracji oraz bezradności i wstydu31. W kontekście wiary
pojawiają się dramatyczne pytania: czy ta choroba nie jest karą Bożą? Jaki
jest sens ludzkiego cierpienia? Dlaczego Bóg to na mnie dopuścił? A może
nie jest to żadna choroba tylko opętanie?
Stygmatyzacja rodzin osób chorych psychicznie ma swoją genezę albo
w poczuciu wstydu za posiadanie innego–chorego członka rodziny, lub
z poczucia winy i odpowiedzialności za jego zachorowanie, bądź też
wynika z przypisania całej rodzinie statusu rodziny chorej psychicznie32.
Rodzice mogą nie tylko czuć się odpowiedzialni za spowodowanie
choroby dziecka, ale też za nieudolność w okazywanej mu pomocy lub
doprowadzenie do jego hospitalizacji. Poczucie winy za chorobę psychiczną członka rodziny współistnieje z poczuciem krzywdy za odrzucenie
społeczne. Z drugiej strony rodzeństwo i dzieci mogą w reakcji obronnej
odrzucać i wyśmiewać chorego psychicznie członka rodziny33. Atmosfera
panująca w domu rodzinnym ma olbrzymi wpływ na proces zdrowienia
i na długość czasu remisji objawowej. Dowiedziono, że ryzyko nawrotu
psychozy u pacjenta jest kilkakrotnie niższe, gdy w rodzinie panuje
życzliwy i empatyczny stosunek do chorego34.

Por. Puchelak Z., Bielańska A., Rodzina pacjenta: jej brzemię i jej możliwości, [w:] Schizofrenia.
Różne konteksty, różne terapie, red. J. Bomba J, B. de Barbaro, cz. 2, Kraków 2002, s. 81–85.
Por też: de Barbaro B., Między rozpoznaniem psychiatrycznym a „rozpoznaniem rodzinnym”,
„Psychiatria Polska” 38 (2004) nr 8, ss. 771–782.
32
Silnym źródłem piętna udzielonego jest wciąż obwinianie rodziny (wprost lub pośrednio)
za chorobę psychiczną bliskiej osoby. W przeszłości funkcjonowała przecież
w psychiatrii koncepcja „schizofrenogennej matki”. Zwolennicy nurtu antypsychiatrii
oskarżali opiekunów i rodziców chorych o tendencje do traktowania ich przedmiotowo.
Por. de Barbaro B., Między rozpoznaniem psychiatrycznym a „rozpoznaniem rodzinnym”,
Psychiatria Polska 38(2004), nr 8, ss. 771–782.
33
Por. de Barbaro B., Stygmatyzacja społeczna rodziny chorego psychicznie, [w:] P. Sałustowicz
(red.), Europa i praca, Warszawa 2004, ss. 135–143.
34
Por. de Barbaro B., Między rozpoznaniem psychiatrycznym a „rozpoznaniem rodzinnym”,
Psychiatria Polska 38 (2004) nr 8, ss. 771–782.
31
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Długoterminowa opieka w rodzinie nad osobą chorą psychicznie często jednak skutkuje rozwojem zaburzeń nerwicowych i depresyjnych35.
W badaniach rodzin osób chorych psychicznie stwierdzono, że aż 40%
z nich miało objawy depresyjne (≥ 16 pkt. w skali CES–D). Dodatkowo, im większe było nasilenie objawów choroby psychicznej u chorego
członka rodziny, tym większe było nasilenie objawów depresyjnych u
najbliższego opiekuna36. Co istotne, z badań wynika, że samo zrozumienie
istoty choroby (edukacja) nie łagodzi negatywnych skutków stygmatyzacji
i wcale nie pomaga zaakceptować istniejącej sytuacji, choć tak by się mogło
nam wydawać. Z przeprowadzonego badań wynika, że im większy wgląd
w chorobę ma rodzina, tym bardziej doświadcza piętna udzielonego37.
Matki osób chorych psychicznie w większości doświadczały stygmatyzacji
w obszarze kontaktów międzyludzkich: wykluczenia społecznego, utraty
przyjaciół, bycia ignorowanym przez personel medyczny oraz otrzymywały
sugestie otoczenia obwiniające je lub rodzinę za chorobę. Rodzące się wśród
bliskich poczucie winy i wstydu związanego z chorobą psychiczną sprawia,
że rodzina taka ogranicza poszukiwania profesjonalnej pomocy na zewnątrz
i zaczyna się izolować społecznie. W konsekwencji osamotnienie rodzin
w opiece nad chorym psychicznie, brak psychologicznego wsparcia z zewnątrz
oraz brak opieki duszpasterskiej i doświadczenia wspólnoty sprawiają, że sama
rodzina nie jest już wystarczającym oparciem dla osób chorych. Niewydolność opieki w tej płaszczyźnie, może stać się przyczyną zaostrzeń choroby
psychicznej, a w konsekwencji hospitalizacji pacjenta bądź umieszczenia
go na stałe w ośrodkach pomocy społecznej38.
Kluczowe znaczenie w prawidłowym funkcjonowaniu chorych ma
wspomniana ich sieć społeczna (social network). Na ogół większa sieć
społeczna, i tym samym większe oparcie społeczne, skutkują lepszym
Por. Ciałkowska–Kuźmińska M., Kiejna A., Konsekwencje opieki nad pacjentem z zaburzeniem
psychicznym – definicje i narzędzia oceny, Psychiatria Polska 44 (2010) nr 4, ss. 519–527.
36
Por. Magaña S., Ramírez J., García M., Hernández R., Cortez R., Psychological distress
among Latino family caregivers of adults with schizophrenia: the roles of burden and stigma,
Psychiatric Services 58 (2007) nr 3, ss. 378–384.
37
Por. Hasson–Ohayon I., Levy I., Kravetz S., Vollanski–Narkis A., Roe D., Insight into
mental illness, self–stigma, and the family burden of parents of persons with a severe mental
illness, Comprehensive Psychiatry 52 (2011) nr 1, ss. 75–80.
38
Por. Ciałkowska–Kuźmińska M., Kiejna A., Konsekwencje opieki nad pacjentem z zaburzeniem
psychicznym – definicje i narzędzia oceny, Psychiatria Polska 44 (2010) nr 4, ss. 519–527.
35
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wglądem w chorobę, większą samokontrolą, większą subiektywną satysfakcją z życia (poprzez doświadczenie wsparcia i opieki, bliskości),
a także większą satysfakcją z przebiegu leczenia, a ostatecznie większym
dobrostanem pacjenta39.
Niestety, według danych uzyskanych ze środowiskowych programów
rehabilitacyjnych, sieć społeczna osób przewlekle chorych psychicznie
jest bardzo uboga i najczęściej ograniczona do członków najbliższej rodziny, terapeutów oraz pacjentów poznanych w placówkach rehabilitacji.
Najrzadziej do systemów wsparcia włączają się sąsiedzi, co potwierdza
izolację chorych w miejscu ich zamieszkania i wskazuje na niechęć
najbliższego otoczenia wobec nich40. Jak zauważają autorzy badań sieć
pozarodzinna jest szczególnie istotna, gdyż jej wielkość pozytywnie koreluje z mniejszym nasileniem objawów psychopatologicznych i lepszymi
wynikami leczenia w obszarze społecznym41. Problemy w nawiązywaniu
i podtrzymywaniu głębszych więzi emocjonalnych prowadzą do osamotnienia chorych. Niewątpliwie parafia jako wspólnota, dla chorego
psychicznie winna stanowić po naturalnej rodzinie kolejną społeczną
strukturę służącą budowaniu i podtrzymywaniu pozarodzinnej sieci
społecznej. Badania Bronowskiego i współpracowników42 powinny zostać
poszerzone o wpływ wspólnoty parafialnej i jej struktur dedykowanych
osobom chorym na przewlekle chorych pacjentów psychiatrycznych.
Por. Cechnicki A., Wojciechowska A., Valdes M., Sieć społeczna a jakość życia osób chorujących
na schizofrenię w siedem lat od pierwszej hospitalizacji, Psychiatria Polska 41(2007) nr 4,
ss. 527–537.
40
Por. Bronowski P., Sawicka M., Kluczyńska S., Indywidualna sieć wsparcia społecznego osób
przewlekle chorych psychicznie objętych środowiskowym programem rehabilitacji, Postępy
Psychiatrii i Neurologii 17 (2008) nr 4, ss. 297–303.
41
Por. Cechnicki A., Wojciechowska A., Valdes M., Sieć społeczna a jakość życia osób
chorujących na schizofrenię w siedem lat od pierwszej hospitalizacji, Psychiatria Polska
41(2007) nr 4, ss. 513–525. Szerzej na ten temat: Tyszkowska M., Kryteria remisji
a ocena poprawy i funkcjonowania chorych na schizofrenię pozostających w psychiatrycznej
opiece ambulatoryjnej, Warszaw 2011.
42
Bronowski P., Sawicka M., Kluczyńska S., Indywidualna sieć wsparcia społecznego
osób przewlekle chorych psychicznie objętych środowiskowym programem rehabilitacji,
Postępy Psychiatrii i Neurologii 17 (2008) nr 4, ss. 297–303; Bronowski P., Sawicka
M., Kluczyńska S., Funkcjonowanie społeczne osób przewlekle chorych psychicznie
uczestniczących w środowiskowych programach wsparcia społecznego, Postępy Psychiatrii i
Neurologii 18 (2009) nr 4, ss. 43–50.
39
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Cierpiący na tajemnicze (duchowe) schorzenie?
Jak twierdzi Ewa Jackowska choroba psychiczna jest obecnie stygmatem najsilniej wykluczającym społecznie43. Brak zrozumienia motywów
postępowania osób chorych psychicznie, strach przed nieobliczalnością
ich zachowań sprawiają, że są oni nieakceptowani w społeczeństwie.
Potencjalność jest tu brana za realność – to jak mogą się zachować, rzutuje na to, jak są postrzegani. Osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne
są dla społeczeństwa jakąś tajemnicą, a to co nieznane naturalnie budzi
lęk i narzuca dystans.
Paradoksalnie, rozwój psychiatrii, coraz bardziej dokładne metody
diagnozy i różne środki terapeutyczne powinny niwelować źródło obaw
społecznych. Jednak tak się nie dzieje. Osoby cierpiące na zaburzenia
psychiczne są nadal postrzegane stereotypowo44, co nie pozwala im na
satysfakcjonujące życie zawodowe, rodzinne bądź społeczne45. Być może jednym z powodów jest zbyt słabo rozwijany nurt leczenia środowiskowego46.
Por. Jackowska E., Stygmatyzacja i wykluczenie społeczne osób chorujących na schizofrenię –
przegląd badań i mechanizmy psychologiczne, Psychiatria Polska 2009, tom XLIII, nr 6,
ss. 655 – 670.
44
Raporty z badań z Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) z lat 2000–2012 na tematy
związane z chorobą psychiczną i zdrowiem psychicznym Polaków wykazują jedynie
niewielki spadek negatywnego postrzegania przez społeczeństwo osób cierpiących
na zaburzenia psychiczne.
45
Por. Majkowicz M., Zdun–Ryżewska A., Ocena jakości życia w zaburzeniach psychicznych –
koncepcje, badania, narzędzia pomiaru, [w:] Psychiatra w praktyce klinicznej 2009, tom 2, nr 2.
46
Zespoły leczenia środowiskowego (ZLŚ) są formą opieki przewidzianą przede wszystkim
dla pacjentów o przewlekłym przebiegu zaburzeń psychicznych, pozostających w trakcie
opieki w swoim środowisku. Cechą wyróżniającą pracę ZLŚ są częste wizyty środowiskowe
w miejscu zamieszkania pacjentów oraz podtrzymywanie kontaktu z pacjentami w różnych
formach. (Biała Księga. Osoby chorujące na schizofrenie w Polsce. Raport, Instytut Praw
Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, październik 2011). Skuteczne działania terapeutyczne osób
z zaburzeniami psychicznymi nie mogą ograniczać się wyłącznie do farmakoterapii. Mimo
nowej generacji leków psychiatrycznych nie zawsze okazują się one w pełni skuteczne,
a pacjenci nadal niechętnie je zażywają. Konieczne jest uzupełnianie terapii farmakologicznej
odpowiednim działaniem psychospołecznym. ZLŚ mają na celu holistyczną opiekę
nad osobą cierpiącą na zaburzenia psychiczne: pomoc w rozwiązywaniu codziennych
problemów, powrotu do funkcjonowania w społeczeństwie, przeciwdziałanie ubóstwu
i bezrobociu oraz pomoc rodzinie osoby chorej w poradzeniu sobie z ciężarem choroby
(Por. Bronowski P., Sawicka M., Kluczyńska S., Charakterystyka populacji objętej
środowiskowym systemem rehabilitacji i wsparcia społecznego, Psychiatria Polska, 2009, tom
XLIII, nr 4, ss. 421–434).
43
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Problem niemalejącej stygmatyzacji osób chorych psychicznie i ciągłe
spychanie ich na margines życia społecznego ma jeszcze inny, dość oryginalny wymiar. Zderza nas z częstym poszukiwaniem rozwiązania problemów
natury psychicznej u wróżbitów, świeckich egzorcystów, parapsychologów
i wreszcie katolickich kapłanów–egzorcystów. Posługa ta zdaje się obecnie
przeżywać w kościele katolickim szczególny renesans47. Międzynarodowa
Statystyczna Kwalifikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD–10 opracowana przez Międzynarodową Organizację Zdrowia (WHO) wprowadziła
Trans i opętanie jako jednostkę medyczną podlegającą leczeniu farmakologicznemu (F44). Ta decyzja postrzegana jest przez wiele środowisk medycznych
jako wysoce kontrowersyjna48.
Co więcej, mimo tej kodyfikacji rozwija się od lat bogaty w formy
ruch paramedyczny leczenia Transu i opętania. Jak mówią liczne artykuły
prasowe polskie społeczeństwo bardziej niż kiedykolwiek zachorowało
na opętanie. Na przykład na Pomorzu, w niewielkiej odległości od Szczecina powstał pierwszy w Polsce (i zarazem w Europie) Ośrodek Pomocy
Duchowej Oaza Maryi Królowej Światłości, który ma służyć pomocą
wszystkim ludziom potrzebującym uwolnienia49. W porównaniu z ubiegłymi latami ciągle wzrasta liczba kapłanów–egzorcystów. Dosłownie
na sklepowych półkach coraz więcej można znaleźć opracowań związanych z tematyką: okultyzmu, opętania, egzorcyzmów oraz świadectw
i opowiadań ludzi wyzwolonych spod mocy złego ducha. Również media coraz częściej poruszają ten temat tworząc z niego swoisty show, na
którym można łatwo zarobić50.
Warto też zwrócić uwagę na fakt, że obok Polski chorującej na egzorcyzmy, z badań ankietowych CBOS z lat 2005 – 2012 wynika, że Polacy
obawiający się o swoje zdrowie psychiczne bądź kogoś z najbliższej rodziny, skierowaliby się po pomoc do psychiatry. Nikt z respondentów,
Por. Polska choruje na egzorcyzmy, „Focus.pl”, 1 marca 2011, [http://www.focus.pl/cywilizacja/
zobacz/publikacje/polska–choruje–na–egzorcyzmy/]. Data dostępu: 12. 03. 2012.
48
Por. Dębiec J., Opętanie. Próba psychopatologicznego ujęcia problemu, Kraków 2000.
49
Ks. Trojanowski rektorem Misji Matki Bożej Światłości w Poczerninie, „Chrystusowcy.pl”, 10 maja
2012, [http://serwis.chrystusowcy.pl/kalendarium–wpis/ks.–trojanowski–rektorem–misji–
matki–bozej–swiatlosci–w–poczerninie/399]. Data dostępu: 23. 03. 2015.
50
Polska, opętania i egzorcyzmy, „Salon24”, 8 marca 2011, [http://ryuuk.salon24.
pl/285248,polska–opetania–i–ezgorcyzmy]. Data dostępu: 20 marca 2013.
47
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w przeprowadzanych badaniach, nie zadeklarował zwrócenia się z tym
problem do księdza czy uzdrowiciela51 Skąd taki rozdźwięk między
deklaracjami a faktami? Choroba psychiczna stanowi wciąż problem
tak bardzo wstydliwy, że łatwiej przyznać się w społeczeństwie do opętania niż do choroby psychicznej. Leczenie psychiatryczne kojarzy się
z procesem długotrwałym, natomiast egzorcyzm, jak sądzą, trwa krótko,
niesie nadzieje na całkowite „wyleczenie” i nie prowadzi do stygmatyzacji
i społecznego wykluczenia.
Cierpiący w chorych strukturach medycznych
Na proces zdrowienia osób chorych psychicznie, oprócz wspomnianych czynników środowiskowych, olbrzymi wpływ ma odpowiednia
organizacja opieki psychiatrycznej oraz dostęp do nowoczesnych metod
i środków leczenia. I w tej dziedzinie chorzy psychicznie są w widoczny
sposób dyskryminowani. Pacjenci skarżą się na niewydolność środowiskowej opieki psychiatrycznej (w polskim obszarze będą to Zespoły
Leczenia Środowiskowego) i zwracają uwagę na konieczność przesunięcia ciężaru z lecznictwa zamkniętego, a tym samym opresyjnego dla
pacjentów, na działania prewencyjne52. W naszym kraju wielkie nadzieje
pokładano w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Z raportu na temat realizacji NPOZP w 2011 roku wynika, że zaangażowanie większości instytucji i podmiotów w jego wdrażanie było
znikome. Jednostki samorządu terytorialnego powierzały realizację zadań
osobom niekompetentnym, przekonanym o fakultatywnym charakterze
NPOZP. Skupiano się raczej na doraźnych działaniach naprawczych.
Niewielkie zaangażowanie finansowe realizatorów nie mogły dać gwarancji wprowadzenia rozwiązań przewidzianych w programie. Stanowi
to przykład dyskryminacji strukturalnej chorych psychicznie53.
Por. Zdrowie psychiczne Polaków, CBOS Warszawa, październik 2012 (BS/132/2012).
Por. Schulze B., Angermeyer M. C., Subjective experiences of stigma. A focus group study
of schizophrenic patients, their relatives and mental health professionals, Social Science and
Medicine 56 (2003) nr 3, ss 299–312.
53
Por. Ministerstwo Zdrowia, Informacja o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2011 r., Warszawa 2013. Por też: Ocena realizacji
Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego. Raport, J. Gryglewicz (red.), Obywatelska
Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego.
51

52
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Dyskryminacja chorych psychicznie wyraża się także w dystrybucji środków
na ochronę zdrowia psychicznego. W Polsce w 2010 r. wydatki na ten cel stanowiły zaledwie 3,29% a obecnie wynoszą 3,5% całego budżetu zdrowotnego
(przy średniej dla krajów rozwiniętych w 2010 r. 4,27%), co – biorąc pod uwagę
coraz większe rozpowszechnienie chorób psychicznych – jest kroplą w morzu
potrzeb54. Dla porównania, w krajach Europy Zachodniej na ten sam cel przeznacza się dziś od 6% do 10% budżetu zdrowotnego (średnio 8%). Dodatkowo
zaniżona wycena świadczeń psychiatrycznych, nieodpowiednia alokacja środków
oraz ograniczenia w refundacji leków psychotropowych bezpośrednio wpływają
na skuteczność leczenia chorych55.

Podsumowanie

Od wielu lat w całej Europie panuje powszechny stereotyp, że chorzy
psychicznie są nieprzewidywalni, niebezpieczni i że należy ich unikać. Izolacja i podtrzymywanie dystansu społecznego wobec nich skutkuje tym,
że chorzy sami zaczynają o sobie myśleć w negatywny sposób. W efekcie tego
zaniżają własną samoocenę i tracą nadzieję na zdrowienie. Prowadzi to do ich
wycofania oraz wzmocnienia i tak już istniejącej izolacji społecznej. W takich
warunkach człowiek cierpiący psychicznie, o ile nie otrzyma profesjonalnego
i wielokierunkowego wsparcia psychologiczno–duszpasterskiego, oprócz
adekwatnego leczenia farmakologicznego, ma małe szanse na znalezienie
w sobie siły, rozwinięcie wiary w możliwość wyzdrowienia i pełnego powrotu do społeczeństwa. Rodzina i jego najbliżsi na ogół zapewniają mu
tylko podstawową opiekę i środki do życia. Jednakże ulegając destruktywnym wpływom piętna udzielonego (courtesy–stigma) najczęściej nie są już
w stanie zaoferować mu nic więcej.
Wydaje się, że po sieci społecznej najważniejszym czynnikiem sprzyjającym zdrowieniu jest posiadanie zatrudnienia, ale dla osób psychicznie
chorych jest to znacznie utrudnione56. Wykonywanie właściwej pracy,
Podegrodzka–Niell M., Tyszkowska M., Stygmatyzacja na drodze zdrowienia w chorobach psychicznych
– czynniki związane z funkcjonowaniem społecznym, Psychiatria Polska 48 (2014) nr 6, s. 1207.
55
Por. Araszkiewicz A., Golicki D., Heitzman J., Jarema M., Karkowska D., Langiewicz W.,
Biała Księga – osoby chorujące na schizofrenię w Polsce. Raport, Instytut Praw Pacjenta
i Edukacji Zdrowotnej, https:studylibpl.com/doc/602210/biała–księga–––osoby–
chorujące–na–schizofrenię–w–polsce (24.02.2019).
56
Por. Kaszyński H., Cechnicki A., Polscy pracodawcy wobec zatrudniania osób chorujących
psychicznie, Psychiatria Polska 2011 (45) nr 1, ss. 45–60.
54
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niezależność ekonomiczna i codzienne korzystanie z możliwości osobistego
rozwoju są postrzegane zarówno przez chorych, jak i przez klinicystów
za sprzyjające procesowi zdrowienia57. Temat ten nie został szerzej omówiony w niniejszej refleksji pastoralnej ze względu na jego obszerność.
Z pewnością należałoby przebadać możliwości włączenia się Kościoła
z jego strukturami wspólnotowymi (zasobami ludzkimi) i infrastrukturą
w oferowane przez państwo i jego agendy programy aktywizacji zawodowej
osób chorych psychicznie.

57
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Szerzej na ten temat: Amering M., Schmolke M., Recovery in mental health, Chichester
2009; por. też: Załuska M., Funkcjonowanie społeczne chorych na schizofrenię po 15 latach
od pierwszej hospitalizacji, (cz. I – ocena funkcjonowania), Psychiatria Polska 1997 (31)
nr 5, ss. 559–572.
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4. 2. Trudności i wyzwania w pracy kapelana
z pacjentem psychiatrycznym
Opisując specyfikę pracy duszpasterskiej kapłana wśród osób chorych
i cierpiących psychicznie, wskazać należy na przede wszystkim na silną korelacje pomiędzy posługą kapelana a statusem społecznym osób, którym
służy. Kapelana, podobnie jak pacjentów szpitala psychiatrycznego, dotyka
problem stygmatyzacji1. Ksiądz pracujący wśród chorych psychicznie jest już
stygmatyzowany przez sam fakt podjęcia tego rodzaju posługi. Opisujemy to
zjawisko jako tzw. piętno udzielone (z jez. angielskiego: courtesy–stigma)2. Można
wskazać na wiele skutków i wymiarów tej stygmatyzacji. Szerzej spróbuję
opisać tylko niektóre z nich.
Problem piętna udzielonego
Kapelani szpitala psychiatrycznego pracujący w Kobierzynie żyją
w jakiejś mierze poza sferą prezbiterium dekanalnego, czyli poza lokalną
wspólnotą kapłanów. Powodem tej alienacji nie są działania administracyjne zarówno historyczne, jak i obecne: erygowanie w 1919 roku
niezależnej kapelanii szpitalnej, a po jej odtworzeniu powołanie ośrodka
duszpasterskiego i później rektoratu na prawach parafii na terenie Szpitala kobierzyńskiego. Te akty administracyjne właśnie łączą kapelanów
z lokalną i diecezjalną strukturą duszpasterską. Problemem są wciąż
silne bariery psychiczne (mentalne) wśród polskiego duchowieństwa.
Odtworzenie na terenie kobierzyńskiego Szpitala w 1999 roku ośrodka
duszpasterskiego, a w 2005 roku rektoratu, postrzegam osobiście jako decyzję właściwą i fundamentalną dla dobra duchowego wiernych – zarówno
pacjentów, jak i personelu oraz mieszkańców terenu Szpitala. Decyzja
ta niewątpliwie podniosła poprzeczkę wymagań pastoralnych stawianą
przed każdym z rektorów szpitalnej kapelanii. Gdy pacjentów Szpitala
obsługiwali księża sąsiedniej parafii (parafii Matki Bożej Królowej Polski)
1

2

Szerzej na ten temat: Podegrodzka–Niell M., Tyszkowska M., Stygmatyzacja na drodze
zdrowienia w chorobach psychicznych – czynniki związane z funkcjonowaniem społecznym,
Psychiatria Polska 2014, nr 48(6), ss. 1201–1211.
Por. Birenbaum A., Courtesy Sigma Revisited, Mental Retardation, t. 30, nr 5 (1992),
ss. 265–268.
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problemy duszpasterskie, generowane przez Szpital, rozkładały się na cały
skład duszpasterski tejże parafii. W większym zespole duszpasterskim łatwiej
jest podzielić stałe obowiązki i zaradzić rodzącym się problemom pastoralnym.
Niewątpliwie większy zespół duszpasterski, szczególnie ubogacony obecnością
osób świeckich i konsekrowanych, w sposób naturalny powiększa też sieć
społeczną kapelana i daje mu silniejsze doświadczenie wsparcia.
Jednakże z drugiej strony duszpasterstwu kapelanii szpitala groził
stały problem traktowania jej jako dodatkowego (pobocznego) miejsca
posługi kapłańskiej. Proboszcz parafii lub wikariusz, przychodził do
pracy w Szpitalu jako do dodatkowego miejsca posługi (posługa drugiej
kategorii). Odtworzenie samodzielnej kapelanii uczyniło Szpital i posługę wobec jego chorych jako podstawowe miejsce pracy duszpasterskiej
kapłanów tam oddelegowanych, jako ich pierwsze miejsce pracy. Racją
pastoralną za ponownym wydzieleniem samodzielnej jednostki był,
między innymi fakt, że kaplica na terenie szpitala od samego początku
(od stulecia), służyła jednocześnie trzem wspólnotom: pacjentom szpitala
(chorym psychicznie) i ich rodzinom, personelowi szpitala i mieszkańcom osiedla przyszpitalnego. I jest to istotny fenomen pastoralny, warty
pogłębionej analizy.
Jak wiemy, od samego początku istnienia Szpitala kobierzyńskiego
działała także i jego kapelania, której kres istnienia położyły wydarzenia
drugiej wojny światowej, a później represje i utrudnienia natury politycznej. Erygowanie na nowo ośrodka duszpasterskiego przy Szpitalu w 1999
roku, a następnie rektoratu (2005), postrzegać należy jako restaurację
instytucji kościelnej w realiach nowej sytuacji politycznej naszego kraju.
Patrząc jednak w przyszłość, trzeba mieć na uwadze postępujący w społeczeństwie, stopniowy proces destygmatyzacji takich miejsc jak szpitale
psychiatryczne, rozwój osiedli mieszkaniowych wokół tych centrów
terapii (wszystkie zmiany urbanistyczne) i same – konieczne skądinąd
– zmiany w opiece psychiatrycznej (otwieranie się instytucji szpitali
psychiatrycznych na swoje otoczenie społeczne, powstawanie Zespołów
Leczenia Środowiskowego3, centra specjalizacji w ramach psychiatrii).
3
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ZespółLeczeniaŚrodowiskowego(domowego)toformaterapiidlaosóbzprzewlekłymizaburzeniami
psychicznymi. Jest najczęściej jednostką organizacyjną szpitala psychiatrycznego, Poradni
Zdrowia Psychicznego lub Zakładu Opieki Zdrowotnej. Podstawową formą kontaktu są
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To wszystko pozwala mieć nadzieję, że decyzja o powołaniu rektoratu
jest zapowiedzią stworzenia w przyszłości parafii rzymskokatolickiej
w tym szczególnym miejscu Krakowa i dowodem dalekowzrocznej polityki administracyjnej rządców diecezji krakowskiej4.
Nieprestiżowa i dodatkowa posługa
Funkcja kapelana szpitalnego zazwyczaj nie jest jedyną posługą, jaką
podejmuje statystyczny duszpasterz oddelegowany do tej posługi. Dzieje
się tak dlatego, że wciąż wśród duchowieństwa pokutuje przekonanie
o wykonywaniu tej służby jako zadania niejako za karę i przede wszystkim
jako misji, która nie jest prestiżowa. W wielu przypadkach (łącznie ze
mną) kapłan obawiając się wykluczenia z lokalnego środowiska prezbiterów, zgadza się na posługę kapelana tylko wtedy, gdy jest to jedno
z wielu jego duszpasterskich zadań. W ten sposób stara się rekompensować
sobie niski status tej posługi. Zgadzając się na zaniżony status tej posługi
wielu kapelanów nie walczy o uposażenie, pozwalające na utrzymanie
się z tej tylko pracy. Do głosu dochodzą tutaj szkodliwe stereotypy,
których nie zmieniła seminaryjna formacja, a raczej całkowity w tym

4

wizyty domowe. Zapewnia świadczenia zdrowotne w środowisku społecznym pacjentom,
którzy: zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym i wymagają dalszych,
intensywnych oddziaływań socjoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych;
z którymi nie udało się uzyskać trwałej efektywnej współpracy w leczeniu w warunkach
oddziału szpitalnego lub poradni (chorzy wielokrotnie hospitalizowani) lub z tymi, którzy
nie utrzymują się w innych formach leczenia. W Zespole Leczenia Środowiskowego
zatrudnione są osoby o różnych specjalnościach zawodowych: psychiatrzy, psycholodzy
(psychoterapeuci), pielęgniarki, pracownicy socjalni, pedagodzy, terapeuci zajęciowi. Każdy
pacjent przyjęty do Zespołu ma swojego terapeutę, z którym realizuje indywidualny program
terapeutyczny. Terapeuta utrzymuje także kontakt i współpracuje z rodziną, środowiskiem
pacjenta, odpowiednimi placówkami leczącymi (szpital, poradnie) oraz innymi instytucjami
i organizacjami społecznymi. Zespół Leczenia Środowiskowego przyczynia się do poprawy
ciągłości leczenia i jego efektów. Celem pracy Zespołu jest skrócenie czasu pobytu
w oddziale całodobowym, a w niektórych wypadkach uniknięcie hospitalizacji i zapobieganie
nawrotom. Do Zespołu Leczenia Środowiskowego nie są przyjmowani pacjenci, którzy ze
względu na swój stan psychiczny lub fizyczny, wymagają leczenia szpitalnego.
Według moich odczuć jako kapelana szpitala i rektora Rektoratu, społeczność osób świeckich
z sąsiedztwa szpitala jest bardziej otwarta na kwestię utworzenia parafii na terenie
rektoratu, niż okoliczne duchowieństwo. My, księża, wciąż zbyt mało rozumiemy potrzebę
destygmatyzacji takich miejsc, a przecież powołanie parafii rzymskokatolickiej na terenie
rektoratu wzmogłoby działania destygmatyzacyjne.
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względzie jej brak5. Jednakże trzeba stwierdzić, że istnienie odskoczni
psychicznej od trudnej rzeczywistości szpitalnej – w postaci innej stałej
pracy duszpasterskiej postrzegać należy jako pomocne i twórcze.
Wydzielenie osobnej jednostki administracyjnej Kościoła (rektoratu
na prawach parafii) z obowiązkiem rezydencji, przyczyniło się do tego,
iż mimo innych obowiązków duszpasterskich (w moim wypadku uczelnia
wyższa) kapelan jako rektor rektoratu przebywa częściej na terenie Szpitala i bardziej czuje się za niego odpowiedzialny. W konsekwencji lepiej
rozumie wszystkie procesy społeczne jakie w nim zachodzą i jest również
bardziej dostępny dla chorych, ich rodzin oraz mieszkańców rektoratu.
Niestety, jak wspomniałem, posługa kapelana w polskich realiach
nie jest wciąż zajęciem prestiżowym dla duchownego i jest ona wciąż
marginalnie traktowana podczas formacji seminaryjnej w większości
polskich diecezji. W wielu diecezjach przyszli księża nie są w ogóle przygotowywani do kontaktu z osobami chorymi i cierpiącymi psychicznie,
choć jak wiadomo ich ilość lawinowo narasta. W dobie narastających
oskarżeń o pedofilię6, nadal wysyła się kleryków na praktyki seminaryjne
do szpitali dziecięcych, często zapominając o innych równie ważnych
miejscach cierpienia i walki z chorobą. W tym aspekcie destygmatyzację
środowiska osób cierpiących psychicznie rozpocząć należy od jakiejś
formacji (uwrażliwienia) rektorów seminariów duchownych na potrzebę
kontaktu kleryków z osobami cierpiącymi psychicznie.
Jak zauważa ks. Henryk Krzysteczko:
bez elementarnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania
ludzkiego organizmu, ludzkiej psychiki oraz sfery emocjonalnej; i bez kontaktów z pacjentem w ramach posług
wolontaryjnych trudno mówić o realnej pomocy jaką osoby chore, czy w szczególności chore psychicznie otrzymają
od swojego duszpasterza7.
Widać to wyraźnie w profilu zatrudnienia kapelanów szpitala kobierzyńskiego. Wszyscy oni
pełnią poza szpitalem dodatkowe funkcje.
6
Ten bolesny dla Kościoła proces oskarżeń może mieć w tym aspekcie swoją kolejną odsłonę.
Każe budzić podejrzenia, że obecność kleryków seminariów duchownych w szpitalach
pediatrycznych też może być odczytana w sposób niewłaściwy.
7
Krzysteczko H., Duszpasterstwo chorych psychicznie, Śląskie Studia Historyczno–Teologiczne 33
(2000) ss. 286–297.
5
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Dopiero w ostatnich latach w kościele polskim powstały pierwsze
szkoły przygotowujące kapłanów do profesjonalnej posługi w środowiskach szpitalnych8. Można pytać: Czy w tak specyficznym środowisku
jakim jest szpital psychiatryczny taka formacja jest jednak wystarczająca?
Najważniejsze, że takie środowiska kształcenia dla duchownych powstają
i będą zacieśniały swoją współpracę ze szpitalami psychiatrycznymi.
Postrzegam to jako kolejny ważny krok na drodze stopniowej destygmatyzacji osób chorych i cierpiących psychicznie oraz miejsc ich leczenia.
Posługa wśród braków kadrowych
Kolejnym ważnym problemem i wyzwaniem w pracy duszpasterza
wśród osób chorych i cierpiących psychicznie są braki kadrowe. W żaden sposób nie można mówić o dogodnych warunkach pracy w sytuacji,
gdy na jednego lekarza psychiatrę bądź terapeutę przypada w szpitalu
psychiatrycznym kilku pacjentów, a jednocześnie, gdy jeden kapelan
musi sprostać potrzebom i oczekiwaniom kilkuset pacjentów, ich rodzin
i personelu. Przy tak założonych proporcjach kadrowych w kobierzyńskiej
lecznicy (130 psychiatrów, 60 psychologów, 120 terapeutów i 1 kapelan
szpitalny dla ok. 900 chorych) trudno w ogóle mówić o skutecznym
wsparciu pastoralnym dla pacjentów Szpitala w Kobierzynie. A to przecież pierwszy poziom uczestniczenia w terapii prowadzonej w szpitalu
psychiatrycznym. Drugim etapem winno być aktywne włączenie się kapelana (kapłana) w procesy terapeutyczne na poszczególnych oddziałach
i wobec indywidualnych pacjentów. Prof. de Barbaro zauważa:
Na tych oddziałach psychiatrycznych, na których duchowy
wymiar pacjenta jest respektowany, księża są członkami
zespołu terapeutycznego lub pozostają w stałej współpracy
w charakterze konsultanta. Wówczas pomagają w procesie
8

Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie starając się wyjść naprzeciw potrzebom
przygotowania zarówno kapłanów jak i osób świeckich do posługi w szpitalach (również
w szpitalach psychiatrycznych) w roku 2011 na Wydziale Nauk Społecznych utworzył
podyplomowe studia: Podyplomowe Studia z zakresu Opieki Duszpasterskiej Służby
Zdrowia i Pomocy Społecznej – „Szkoła Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego”. Studia
te nie są wykładnią teoretyczną, lecz mocny akcent kładą na praktyczne przygotowanie
do spotkania z człowiekiem cierpiącym. Troska o osobę chorą (poza wiedzą teoretyczną)
wymaga odpowiedniego zachowania, okazania wsparcia, pomocy oraz opieki duchowej.
[Więcej informacji: www.upjp2.edu.pl].
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diagnostyczno–terapeutycznym (zwłaszcza wobec tych
pacjentów, u których problematyka religijna bądź stanowi
zasadniczy element psychopatologii lub u których nasilone
są potrzeby religijne)9.

W szpitalach mających kilkanaście oddziałów psychiatrycznych (jak
Szpital im. dr. J. Babińskiego) wymagałoby to zatrudnienia kilku kapelanów, a nie jednego. Niestety w innych szpitalach psychiatrycznych w Polsce
jest podobnie. Praca w takich realiach to bardzo obciążające zadanie, które
w konsekwencji może prowadzić do wypalenia zawodowego, duchowego
wyjałowienia i postępującej frustracji. W czasach komunistycznych te braki
kadrowe były zaplanowane i miały swoje polityczno–ekonomiczne źródło.
Dzisiaj to raczej po stronie instytucji kościelnej widzieć należy ograniczenia
związane z zatrudnieniem w szpitalach osób duchownych. Spadająca ilość
powołań prowadzi do postępujących braków personalnych we wszystkich
obszarach aktywności pastoralnej Kościoła.
Trudne i wymagające wiele sił warunki posługi mogą dla samego
kapłana stanowić źródło zagrożenia, wywołując kryzys wiary, który,
w zależności od tego jak zostanie przeżyty, może obfitować w negatywne
lub pozytywne doświadczenia. Kapelan posługujący w tak szczególnym
miejscu, jakim jest szpital, a w szczególności szpital psychiatryczny,
będzie zawsze musiał zmagać się z wieloma trudnymi wyzwaniami. Cierpienie, choroba i śmierć to wydarzenia egzystencjalne, które w oczach
ludzi pozostają niewytłumaczalne i niezrozumiałe. Ludzka bezsilność
wobec choroby i ból tej bezsilności bywają tak dotkliwe, że zarówno osoba
chora jak i jej bliscy wymagają szczególnej troski duszpasterskiej: wytrwałości w posłudze niesienia trudnej nadziei oraz niezwykłej cierpliwości
i delikatności. Nigdy o takie postawy nie jest łatwo, ale szczególnie trudno
przychodzą kapelanowi w sytuacji przepracowania.
Posługa wymagająca wiele czasu
Powracając do kwestii duszpasterstwa w szpitalu jako posługi dodatkowej, a tym samym często marginalizowanej, pełnionej pomiędzy
innymi obowiązkami, trzeba zauważyć, że niestety negatywne skutki
9
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De Barbaro B., Psychiatria a religia, [w:] Bilikiewicz A., Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka
J. (red.), Psychiatria, Tom III: Terapia, Zagadnienia etyczne, prawne, organizacyjne
i społeczne, Wrocław 2003, s. 555.

Rozdział 4: Elementy analizy pastoralnej
tak podejmowanej pracy przed wszystkim odczuwają pacjenci. Dla nich
kapłan nie ma po prostu dostatecznej ilości czasu i nie wiedzą, dlaczego
tak jest. Kwestia czasu, dyspozycyjności i ofiarowanej cierpliwości (postawa
przełamywanego szacunkiem dla chorego psychicznie zniecierpliwienia)
zdają się być kluczowymi czynnikami decydującymi o poprawnym pełnieniu funkcji kapelana. Właśnie ze względu na wspomniane świadome
przyjmowanie jej jako jednej z wielu duszpasterskich funkcji, jakość posługi
kapelana jest na ogół niewystarczająca. Cechuje ją bowiem pośpiech, brak
czasu, brak należytej uwagi dla potrzebujących kontaktu z kapelanem
pacjentów, zmęczenie oraz brak odpowiednich relacji z pracownikami
szpitala. A te relacje dla poprawnej posługi kapelana mają fundamentalne
znaczenie. Nigdzie indziej kapłan (kapelan) w swoich działaniach duszpasterskich nie jest tak zależny od wiedzy personelu na temat problemów
psychiczno–duchowych pacjentów, od życzliwości lekarzy i otwarcia
na współpracę z nim, jak właśnie w szpitalu psychiatrycznym. Personel
szpitala stanowi wręcz osobowy pomost pomiędzy chorym a kapelanem
szpitalnym. Dlatego też kapelan znaczną część czasu pracy duszpasterskiej
winien ofiarować personelowi szpitala i tak świadomie kreować wśród nich
swój wizerunek, by zawsze postrzegany był jako swój kapłan, jako nasz
kapelan, kapelan naszego oddziału i szpitala. Ostatecznie przekłada się to
na jakość jego posługi wobec pacjentów, a tym samym i ich dobrostan.
Co więcej, pacjent, na którego kapelan pragnie wywrzeć wpływ duszpasterski, musi stać się podatnym i zdolnym do właściwego reagowania.
Musi osiągnąć właściwy poziom świadomości i zdolność do tworzenia
relacji pastoralnych. A proces ten, szczególnie w sytuacji ostrych psychoz, zakłada czas, nieraz znacznie dłuższy od czasu całej hospitalizacji
pacjentów somatycznych. Szczególnie w sytuacji pierwszego epizodu
psychotycznego, po jego ustąpieniu, chory psychicznie przeżywa okres
buntu wobec swojej sytuacji zdrowotnej, konstruuje mechanizmy zaprzeczenia. Przez chorobę nagle ponosi olbrzymie życiowe straty i ujawniają
się pierwsze deficyty związane z jego stanem zdrowia. To często również
czas oskarżeń kierowanych pod adresem Boga (dlaczego zesłał chorobę,
dlaczego do tego dopuścił) bądź szukania w sobie win, które doprowadziły
do tej kary. Istotną więc sprawą jest cierpliwe, ewangeliczne tłumaczenie
i czekanie, aż działanie wewnętrznych procesów duchowych doprowadzi do
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otwarcia się pacjenta na informacje, jakie są mu potrzebne. Van der Veldt
i Odenwald, przygotowując duszpasterzy do kontaktu z cierpiącymi na
psychozę maniakalno–depresyjną i schizofrenię paranoidalną, radzą, aby:
(...) kapłan powstrzymał się od mówienia im o motywach
religijnych, od nawoływania ich do modlitwy, do chodzenia do kościoła czy przyjmowania sakramentów. Dopiero
wtedy, gdy będą powracali do zdrowia, środki religijne
mogą wpłynąć na nich pozytywnie. W przypadkach
poważnych urojeń kapłan nie może prawie nic zdziałać.
Jeśli pacjenci będą rozmawiali z nim o swoich treściach
urojeniowych, powinien próbować nie dać się wciągnąć
w rozmowę na ten temat10.

Generalnie, pacjenci szpitali psychiatrycznych wymagają znacznie
więcej czasu niż pacjenci somatyczni, aby poczuć się zaopiekowanymi
przez personel, a szczególnie przez kapelana.
Wspomniany problem braku czasu jest ważną kwestią jeszcze
w innym kontekście: w Szpitalu Specjalistycznym im. dra Józefa Babińskiego w Krakowie ze względu na dużą liczbę pacjentów niezbędna jest
współpraca kilku kapelanów. W Szpitalu zatrudnionych jest obecnie
dwóch kapłanów diecezjalnych (jeden zatrudniony jest na pełnym etacie,
drugi na połowie etatu). Te dotkliwe braki kadrowe rekompensowane
są zatrudnieniem dwóch terapeutek zajęciowych (jedna na pełnym etacie,
druga na połowie etatu) oddelegowanych do współpracy z kapelanami
w ramach powołanego w Szpitalu Zespołu Wsparcia Duchowego. Praca
duszpasterska wobec pacjentów naszego Szpitala realizowana jest zatem
poprzez zespół składający się z czterech osób (2 duchownych i 2 świeckich).
Terapeutki duchowe, między innymi, przygotowują pacjentów Szpitala do
uczestnictwa w nabożeństwach i owocnego korzystania z sakramentów
świętych oraz są nieocenioną pomocą w przygotowaniu kapelanów do
spotkania z pacjentem w ramach tzw. rozmowy duszpasterskiej. To one są
niejako pomostem duszpasterskim pomiędzy kapelanem w kaplicy szpitalnej
(wobec wszystkich pacjentów) a duszpasterzem w zespole terapeutycznym
danego oddziału szpitalnego.

10
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Rozdział 4: Elementy analizy pastoralnej
Kaplica miejscem pracy kapelana chorych psychicznie
Niewątpliwie ważnym problem, na który należy zwrócić uwagę jest
to, że inaczej wygląda posługa kapelana w szpitalach somatycznych, gdzie
przebywają pacjenci dotknięci chorobami ciała, a inaczej wygląda posługa
w szpitalach psychiatrycznych. W szpitalach somatycznych skuteczna
forma pomocy duszpasterskiej wobec cierpiącego dokonywać się może,
a często musi, przy łóżku chorego. Sala szpitalna jest więc równoprawnym
miejscem posługi duszpasterskiej, jak kaplica w szpitalach somatycznych.
W szpitalach psychiatrycznych jest inaczej. Różnice dostrzegalne
są na każdym etapie kapłańskiej posługi, a wynikają z innego sposobu
przeżywania choroby, z różnych stanów (etapów) świadomości pacjenta,
z obaw i lęków generowanych przez chorobę psychiczną, z całokształtu tzw. objawów wytwórczych11 w procesie chorobowym. Szczególnie
na oddziałach zamkniętych Szpitala (z wyjątkiem oddziałów detencji
sądowej12) pacjenci w ostrej psychozie bądź w głębokim stanie otępiennym (oddziały psychogeriatryczne) w małym stopniu skorzystać mogą
z opieki duszpasterskiej. Gdy ich stan zdrowia ulega poprawie, przechodzą
na oddziały otwarte i na kolejnym etapie terapii mogą, najpierw pod
opieką personelu lub rodziny, a później samodzielnie opuszczać teren
oddziału szpitalnego. W moim odczuciu zarówno dla pacjentów szpitala psychiatrycznego, jak i dla skuteczności procesu terapeutycznym,
szczególne znaczenie ma kaplica szpitalna – locum sacrum – świątynia,
w której kapelani pełnią dla nich posługę.
Objawy wytwórcze dzieli się na: pozytywne i negatywne. Objawy pozytywne to grupa
objawów aktywnie tworzonych i występujących w zaburzeniach psychotycznych.
Do objawów pozytywnych zalicza się halucynacje (dotyczące zmysłów),urojenia(dotyczące
przeświadczeń), rozkojarzenie myślenia, niezrozumiałe wypowiedzi oraz dziwaczne zachowanie.
Objawy negatywne (deficytowe) są związane z ograniczeniem różnych czynności psychicznych.
Narastają wraz z czasem trwania zaburzeń psychicznych. Ich występowanie koreluje
zaktywnościąobjawówosiowychschizofrenii(autyzm,zobojętnienieuczuciowe,rozszczepienie
osobowości). Typowe dla przewlekających się zaburzeń schizofrenicznych są stępienie
afektywne, wycofanie emocjonalne, zubożenie kontaktu, apatia, zaburzenia myślenia
abstrakcyjnego, brak spontaniczności i płynności konwersacji, stereotypia myślenia.
12
Detencja sądowa (internacja) to jeden ze środków przymusu państwowego, nie będący
karą a stosowany wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, które sąd lub organ
administracyjny uznał za niebezpieczne dla porządku prawnego.
11
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Ekscelencjo, Księże Biskupie Janie, gościsz w murach niepozornej,
choć szczególnej świątyni, świątyni która od prawie stu lat nieprzerwanie
gromadzi na modlitwie trzy szczególne wspólnoty: Pacjentów naszego szpitala – czyli ludzi dźwigających niezwykły, dla wielu niepojęty Krzyż choroby
i cierpienia; Personel – czyli osoby niosące w tym szpitalu samarytańską
i często pełną miłości i oddania posługę wobec chorych; oraz mieszkańców
rektoratu – czyli ludzi, którzy nieraz całe swoje życie zawodowe związali
z tym miejscem, a są wśród nich rodziny, które związane są z tym miejscem
od wielu już pokoleń.
Jestem przekonany, że ta nasza, szczególna wspólnota przez samego Pana
Jezusa w dzisiejszej Ewangelii został zobrazowana owymi dwiema łodziami,
które stały się świadkiem niezwykłego połowu ryb. Jedna łódź tej wspólnoty
to szpital ze wszystkimi jego instytucjami a druga to kaplica szpitalna (kościół
rektoralny) ze wszystkimi duchowymi skarbami tego miejsca od najświętszej
Eucharystii poczynając. Obie łodzie przetrwały już niejedną nawałnicę. Przetrwały może dlatego, że zawsze płynęły razem, a w ich wnętrzu nie zabrakło
ludzi, którzy nie zwątpili w ważną misję społeczną kompleksu szpitalnego
(...) i wierzyli w Bożą opatrzność nad nim [Fragment sprawozdania ks. rektora
w czasie wizytacji kanonicznej, luty 2013].

Kilka danych statystycznych
Osobny, okazały i piękny architektonicznie budynek kaplicy w kobierzyńskim kompleksie szpitalnym nie jest jakimś luksusem duszpasterskim
z poprzedniej epoki bądź koniecznym elementem składowym idei miasta–ogrodu13. Dla osób chorych i cierpiących psychiczne, czyli dla osób
często boleśnie doświadczających ograniczeń swojej świadomości i rozumienia rzeczywistości to miejsce (świątynia) stanowi szczególne wsparcie
13
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Twórcą idei miasta–ogrodu był Ebenezer Howard (ur. 29 stycznia 1850, zm. 1 maja 1928)
znany brytyjski planista i urbanista. W wieku 21 lat, Howard wyemigrował do Ameryki,
gdzie zamieszkał w stanie Nebraska i dość szybko doszedł do wniosku, że życie farmera
nie jest dla niego. Przeniósł się więc do Chicago, gdzie pracował jako dziennikarz
dla gazet i sądów. Z czasem Howard zaczął zastanawiać się nad możliwościami polepszenia
warunków życia mieszkańców wielkich miast. Jednym z rezultatów rozważań Howarda
była jego książka, z roku 1898, zatytułowana: Jutro: Pokojowa ścieżka do rzeczywistej
reformy, która w roku 1902 została przedrukowana, pod nowym tytułem: Miasta ogrody
jutra. Książka ta zawierała wizję miast wolnych od slumsów i cieszących się efektami,
jakie przynosi połączenie zalet miasta (możliwości, rozrywki i wysokie płace) i zalet
wsi (piękno przyrody, świeże powietrze, niskie opłaty). Zaowocowało to powstaniem
nowych miast suburbiów o limitowanej wielkości, z góry zaplanowanych i otoczonych
przez stały pas zieleni i pól uprawnych. Idea Miast–Ogrodów często używane były jako
podstawy planowania w wielu suburbiach. Howard wierzył, że Miasta–Ogrody były
perfekcyjnym połączeniem miasta i natury.
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w procesie poprawnej religijnej identyfikacji i odnajdywania się we własnej
sferze religijnych przeżyć i doświadczeń14. Na ogół nasi pacjenci głębiej
i pełniej przeżywają wszelkie akcje liturgiczne, gdy mają one miejsce właśnie w świątyni. Bardzo często pacjenci proszą o możliwość uczestnictwa
we mszy świętej i gdy mają ze strony personelu konieczną pomoc,
chętnie z niej korzystają. Według danych szacunkowych, na msze święte
i nabożeństwa w tygodniu przychodzi przeciętnie ok. 40–50% pacjentów
szpitala mających tzw. wolne wyjścia15. Spośród pacjentów mających wyjścia tylko pod kontrolą personelu bądź rodziny, taki odsetek wynosi ok.
20–25%. Z grupy mającej wolne wyjścia przynajmniej 60–70% uczęszcza
na mszę świętą i na nabożeństwa 2–3 razy w tygodniu. Około 30%
tych pacjentów uczęszcza na msze świętą i nabożeństwa każdego dnia
ich pobytu w szpitalu (od chwili uzyskania możliwości wychodzenia do
kaplicy). Natomiast jeśli chodzi o przeżywanie niedzieli (obecność na
mszy świętej i na nabożeństwie niedzielnym) te dane są wyraźnie wyższe.
Ok. 60% pacjentów oddziałów psychiatrycznych deklaruje obecność na
niedzielnej Eucharystii. Nie widać jednak tej różnicy w kaplicy szpitalnej,
gdyż część z tej grupy korzysta z niedzielnych przepustek i uczestniczy
w niedzielnej Eucharystii wraz z rodziną poza szpitalem16.
Nie tylko od strony działań duszpasterskich (procesów pastoralnych),
ale również dla całego procesu terapeutycznego, szczególnie w holistycznie rozumianej opiece psychiatrycznej, kaplica jako locum sacrum
stanowi ważną przestrzeń fizyczną, artystyczną i duchową zarazem.
Przestrzeń istotną nie tylko dla sprawowania sakramentów świętych,
ale i porządkowania religijnych przeżyć i doświadczeń. Jest przestrzenią
ważną i dla samego odkrywania naszej wspólnej ludzkiej duchowości
Aby to zobrazować: Ten sam pacjent, który wyzywał kapelana na korytarzu oddziału
szpitalnego i przejawiał wobec niego agresję, prosi o spowiedź i modlitwę, gdy pod opieką
personelu przyszedł na mszę świętą następnego dnia. Myślę, że podobnych przykładów
każdy kapelan szpitala psychiatrycznego może podać wiele.
15
Wolne wyjścia to możliwość opuszczania oddziału szpitalnego przez pacjentów bez nadzoru
personelu oraz możliwość swobodnego poruszania się po całym kompleksie szpitalnym.
16
Wszystkie dane pochodzą z rozmów kapelana szpitala ks. Jan Klimka z pacjentami oddziałów
ogólnopsychiatrycznych i psychogeriatrycznych Szpitala. Rozmowy te prowadzone
są regularnie na potrzeby danych statystycznych rektoratu i kapelanii szpitalnej. Niestety
nie zostały dotąd przeprowadzone profesjonalne badania ankietowe w tej kwestii.
14
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w wymiarze ponadkonfesyjnym. Ze spotkań ze Słowem Bożym i z relaksacji sobotnich korzystają w przestrzeni świątyni nie tylko pacjenci
religijni, ale też poszukujący i zdeklarowani ateistycznie.
Kaplica szpitalna jest ważnym obiektem nie tylko ze względów
religijnych i duchowych. Miała ona i dziś ma również, ważną rolę
w porządkowaniu relacji społecznych w obrębie szpitala jako szeroko rozumianej instytucji. W tej przestrzeni sacrum modlą się razem pacjenci
i ich rodziny, personel, mieszkańcy osiedla przyszpitalnego (szczególnej
otuliny społecznej szpitala psychiatrycznego) oraz osoby odwiedzające
szpitalny zespół parkowy (unikatowe założenie ogrodowe) i mieszkańcy
okolicznych osiedli. Wspólna modlitwa uczy wzajemnego szacunku, buduje więzi społeczne, niweluje bariery psychiczne i rodzi wzajemne zaufanie,
usuwa stereotypy w myśleniu o chorych psychicznie. Samo piękno artystyczno–architektoniczne i pieczołowitość z jaką stworzono na terenie kompleksu
szpitalnego tę kaplicę (ołtarz, ambona, witraże, ozdobne ławki, polichromia
itd.) są dowodem jak ważna była, i jest ona, dla osób chorych psychicznie.
To materialny znak, jak istotne ma ona znaczenie w całym (integralnym)
procesie terapeutycznym, jak też i w procesie destygmatyzacyjnym osób
chorych i cierpiących psychicznie oraz miejsc ich leczenia. Wielu ludzi
religijnie obojętnych, ale związanych ze Szpitalem kobierzyńskim przez
pracę bądź chorobę kogoś bliskiego, powtarzało mi wielokrotnie, iż nie do
pomyślenia jest sytuacja, aby świątynia ta została zamknięta dla chorych.
Z perspektywy procesu terapeutycznego i specyfiki pastoralnej posługi wśród
chorych psychicznie, wskazać trzeba na dwa ważne miejsca w obrębie szpitalnej
kaplicy. Są nimi: konfesjonał i pokój spotkań z pacjentami (dla prowadzenia
tzw. rozmów duszpasterskich), pełniący również rolę kancelarii rektoratu. Ze
spowiedzi korzysta przy konfesjonale rocznie ok. 2900 osób. Na tę liczbę składają
się codzienne spowiedzi (dyżur w konfesjonale pół godziny przed każdą mszą
świętą) ok. 1800 osób rocznie; spowiedzi w czasie rekolekcji dla WOTU–wu17
(6 lub 7 razy w ciągu roku, czyli ok. 750 pacjentów rocznie); w czasie rekolekcji dla mieszkańców rektoratu i pacjentów Szpitala oraz w czasie spowiedzi
świątecznych (ok. 350 osób). Wspomnieć również należy, że spowiedzi
te od strony praktyki konfesjonałowej są na ogół trudniejsze i znacznie
17
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WOTUW – Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia działający na terenie
Szpitala im. dra Józefa Babińskiego w Krakowie. Prowadzi on kompleksową pomoc osobom
uzależnionym i ich rodzinom.

Rozdział 4: Elementy analizy pastoralnej
dłuższe, niż ma to miejsce w praktyce konfesjonałowej w parafii. Właśnie
z tego powodu, koniecznym okazało się wygospodarowanie (kilka lat temu)
przy kaplicy osobnego pomieszczenia służącego dłuższym spowiedziom
i terapeutycznym rozmowom duszpasterskim18. Z tej formy posługi pastoralnej
(rozmowa terapeutyczno–pastoralna) korzysta ok. 60–80 pacjentów rocznie.
W ok. 25% są to osoby przysłane przez lekarza lub psychologa z oddziałów
szpitala. Większość pacjentów szuka jednak takiego kontaktu z kapelanem
z własnej inicjatywy. W pomieszczeniu przy kaplicy w większości przypadków
prowadzone są również rozmowy kapelanów z rodzinami pacjentów. Takich
spotkań jest ich ok. 50–60 rocznie. Większość z nich dotyczy problemu
choroby bliskiej osoby. Niektóre z tych rozmów kończą się decyzją rodziny
o rozpoczęciu starań o leczenie kogoś bliskiego. Są więc sytuacje, w których
pacjent trafia do szpitala niejako poprzez kapelanię. Mając na uwadze wciąż
mocną stygmatyzację kobierzyńskiego kompleksu i innych miejsc leczenia
osób chorych psychicznie, osoba kapelana i budynek kaplicy stanowią dla
wielu osób łatwiejszą furtkę wprowadzającą poszczególne osoby w terapię.
Co więcej, kaplica stanowi szczególne miejsce nadziei. Pacjenci mogą
bowiem do niej uczęszczać mając wspomniane już wolne wyjścia bądź
wyjścia pod opieką personelu. A więc wtedy, gdy często widać już postęp
w terapii. Ten status ich wewnętrznie umacnia (ang. empowerment)
w nadziei wyzdrowienia i dosłownie dodaje się do walki z chorobą19.
Nie bez znaczenia jest też i fakt, że wieżę kościoła widać z wielu okien
szpitalnych pawilonów, a przede wszystkim, widać krzyż ponad koronami drzew, gdy wjeżdża się do szpitala Aleją Głogową (główną drogą
wjazdową). Dla wielu wierzących pacjentów ten obraz był i wciąż jest
bardzo symboliczny i budzący nadzieję. Wielu chorych na oddziałach
psychogeriatrycznych cieszy się i z tego, że w letnie popołudnia (przez
otwarte okna) mogą słyszeć sprawowane nabożeństwa.
Osobny budynek kaplicy ma też istotne wady. Poza ważnymi kwestiami
ekonomicznymi20 (ogólnie wyższe koszty utrzymania tzw. systemów pawilonowych) osobny budynek nie jest tak łatwo dostępny dla pacjentów,
Pomieszczenie to zostało wyremontowane i umeblowane w taki sposób, że zapewnia
komfortowe warunki posługi poprzez rozmowę duszpasterską (terapeutyczno–
pastoralną). Z konieczności pełni ono niestety również rolę kancelarii rektoralnej.
19
Szerzej o procesie umacniania: Anczewska M., Wciórka J., Umacnianie – nadzieja czy
uprzedzenia, Warszawa 2007.
20
Budynek kaplicy jest tylko częściowo utrzymywany przez instytucję szpitalną. Społeczność
18
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jak kaplice wewnątrz oddziałów. W każdym szpitalu niezwykle ważną sprawą
jest wręcz całodobowa dostępność miejsca świętego. Wewnętrzna kaplica
daje duchowe wytchnienie w dzień i w bezsenne noce nie tylko pacjentom,
ale i personelowi szpitala. Jest wręcz miejscem rekreacji duchowej i fizycznej,
jak twierdzi wielu pacjentów i pracowników.
W systemie budynków pawilonowych kobierzyńskiego kompleksu taka dostępność locum sacrum (miejsca świętego) nie jest możliwa.
Co więcej, zakłada jeszcze ściślejszą zależność między dobrą wolą personelu
a ilością pacjentów niemających wolnych wyjść a pragnących korzystać
z nabożeństw w kaplicy szpitalnej. Z moich obliczeń wynika, że terapeutki Zespołu Wsparcia Duchowego przyprowadzają w ciągu trzech
dni swojego dyżuru w tygodniu około 90–110 pacjentów na msze święte
i na nabożeństwa. Wystarczyłyby zatem tylko trzy takie osoby w ciągu
każdego dnia, aby kaplica szpitalna o 120 miejscach siedzących codziennie
była pełna. Próbę wypracowania w szpitalu jakiegoś dodatkowego systemu
doprowadzania pacjentów na Eucharystię i nabożeństwa uważam za bardzo
istotną. Ta kwestia staje się ważna ze względu na rozwijające się na terenie
szpitala oddziały psychogeriatryczne. Może istotna byłaby tu i korekta
godzin sprawowania Eucharystii? Od kilku lat msza święta i nabożeństwa
sprawowane są w tygodniu o 1530 po wspólnie odmawianym różańcu
i koronce do Miłosierdzia Bożego. Zawsze też Eucharystia połączona jest
z nabożeństwem np.: różańcowym, majowym, za zmarłych itd.
O tym, że budynek kaplicy żyje swoim życiem duszpasterskim świadczą chociażby liczby: w niedzielę i święta na msze święte sprawowane
o godz. 1000 i 1600 przybywa w sumie około 210 osób. Mniej więcej
połowę z nich stanowią pacjenci i personel szpitala. Ilość tzw. dominicantes (uczestniczących w niedzielnej mszy św.) w ciągu ostatnich 10 lat
spadła o ok. 30%. Wiążę ten fakt przede wszystkim ze zmniejszeniem
się liczby pacjentów szpitalnych. Natomiast w tym samym czasie wzrosła
liczba comunicantes (przyjmujących w niedzielę komunię św.) o ok. 40%.
Na oddziałach psychiatrycznych wskaźnik przyjmowanych komunii w
latach 2006 – 2016 zasadniczo nie uległ istotnej zmianie21.

rektoralna na mocy umów i porozumień partycypuje we wszelkich kosztach utrzymania
budynku świątyni. Niestety dla nielicznej już społeczności rektoratu (431 osób – dane
za rok 2018) jest to dużym ekonomicznym wyzwaniem.
21
Dane pochodzą ze statystyki prowadzonej co roku przez kapelana szpitalnego.
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Jak zauważa ks. Henryk Krzysteczko:
(...) dla psychiczne chorych wielkie znaczenie może mieć sakrament chorych, udzielający łaski potrzebnej do odpierania
ataków złego ducha oraz dający wewnętrzne wyzwolenie
z mocy grzechu i dysharmonii duszy. Wyraźne odczucie oleju
świętego, w momencie, gdy kapłan czyni znak krzyża na czole
chorego, wzbudza w nim odwagę i ufność. Nigdy jednak
nie powinno się udzielać tego sakramentu bez poprzedzenia
go dokładnym wyjaśnieniem i przygotowaniem, które powinno obejmować akt skruchy. Nie należy również udzielać
tego sakramentu przed uprzednim ustaleniem rozpoznania i
rzeczywistych przyczyn zaburzenia psychicznego. Należy wystrzegać się udzielania sakramentu chorych osobom cierpiącym
tylko na nerwice22.

Z sakramentu namaszczenia chorych skorzysta w kobierzyńskim Szpitalu około 420 osób rocznie, a ilość ta systematycznie od kilku lat wzrasta.
Nie bez znaczenia jest fakt wprowadzenia kilka lat temu uroczystych
obchodów w kaplicy szpitalnej Dnia Chorego, w liturgiczne wspomnienie
Matki Bożej z Lourdes, właśnie z udzielaniem sakramentu namaszczenia.
Ta garść danych obrazuje nam pewną ciekawą pastoralną zależność:
pacjenci psychiatryczni zdają się być w mniejszym stopniu podatni na efekt
sekularyzacji polskiego społeczeństwa. Jeszcze dziesięć lat temu spierano
się czy ten proces w polskiej rzeczywistości pastoralnej w ogóle zachodzi23.
Z pewnością zapotrzebowanie na posługę duszpasterską w szpitalu spada
znacznie wolniej niż w statystycznej polskiej parafii24.
Krzysteczko H., Duszpasterstwo chorych psychicznie (komunikat), Śląskie Studia Historyczno–
Teologiczne 33 (2000), s. 296.
23
Według ks. Wojciecha Sadłonia z Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK)
z podsumowania badań w roku 2012 wynikało, że nie obserwuje się wykluczania religii ze sfery
publicznej ani też procesów sekularyzacji. Przeciwnie, można było powiedzieć, że obecność
religii w przestrzeni publicznej w ostatnich 10 latach (2002–2012) się umacniała. Tak to ocenił.
Znaczenie wiary religijnej w życiu było przez statystycznych Polaków silniej eksponowane
w roku 2012 niż w roku 1992. Mimo tego, że wiele wskaźników religijności ciągle maleje,
nie można jednak mówić o postępującej laicyzacji polskiego społeczeństwa – oceniało wtedy
biuro prasowe KEP. Szerzej na ten temat: [http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Badanie–
religijnosci–Polakow–w–ostatnich–20–latach,wid,15414833,wiadomosc.html].
Dziś niestety procesy sekularyzacyjne stały się faktem.
24
Na przestrzeni ostatnich lat spada odsetek uczestniczących w niedzielnej mszy św., rośnie
natomiast wskaźnik przyjmujących komunię. Z danych ISKK za 2018 r. wynika,
że 36 % polskich katolików uczestniczyło w niedzielnych nabożeństwach, a do komunii
22
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Zgodnie z dekretem Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego świątynia
ta pełni wszystkie funkcje pastoralne kościoła parafialnego. Codziennie
odmawiamy tutaj różaniec i koronkę do Miłosierdzia Bożego, poprzedzając
tymi modlitwami Najświętszą Eucharystię. W każdą środę w nowennie do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy modlimy się między innymi we wszystkich intencjach J. E. Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza, dziękując
w ten sposób za wielki dar relikwii bł. Jana Pawła II dla naszej Wspólnoty.
Jest to też stała okazja do uczczenia relikwii Papieża – Polaka. W każdy
III piątek miesiąca uwielbiamy Boże Miłosierdzie i czcimy relikwie św. Siostry
Faustyny. Kilka lat temu wprowadziliśmy nabożeństwa ku czci wszystkich
świętych i błogosławionych, którzy w swoich relikwiach obecni są w naszej Wspólnocie. Cieszymy się wielkimi polskimi Apostołami Miłosierdzia:
św. Siostrą Faustyną, św. Bratem Albertem i bł. Janem Pawłem II. Wierzymy
w orędownictwo patrona szpitali bł. Alojzego Monti. Regularnie odprawiamy nabożeństwa I czwartku, I piątku i I soboty miesiąca, nabożeństwa
majowe, czerwcowe i październikowe zawsze z wystawieniem Najświętszego
Sakramentu. W wielkim Poście sprawujemy nabożeństwa Drogi Krzyżowej
i Gorzkich Żali. Wprowadziliśmy nabożeństwo Godziny Łaski każdego
8 grudnia oraz szczególnie uroczyście obchodzimy wspomnienie Matki
Bożej z Lourdes – Dzień Chorych. [Fragment sprawozdania ks. rektora
w czasie wizytacji kanonicznej, luty 2013 roku].

To jak ważne są przeżycia religijne dla osób cierpiących na zaburzenia
psychiczne można wywnioskować z faktu, że pacjenci bardzo często powracaj na miejsce modlitwy, które towarzyszyło im przy przeżywaniu bardzo
trudnych doświadczeń życiowych25. Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej
dla wielu z nich staje się drugim kościołem parafialnym. Z uwagi na bariery
stygmatyzacyjne pacjenci po zakończonej hospitalizacji często nie włączają
się w życie religijne swojej parafii, lecz wybierają miejsce, w którym doświadczyli już akceptacji. Przynajmniej 10% osób korzystających z niedzielnej
Eucharystii w kaplicy szpitalnej to dawni nasi pacjenci. Niektórzy z uwagi

25
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św. przystąpiło 16 %. Odnosząc się do badań biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski
napisało w komunikacie, że spadek udziału najmłodszych roczników w praktykach
religijnych może być zapowiedzią długotrwałego spadku religijności w całym społeczeństwie.
Odnotowało też, że w latach 1991–2002 można było mówić o pewnej stabilizacji praktyk
religijnych polskich katolików, natomiast w latach 2002–2018 – o spadku zaangażowania.
Por. Najnowsze badania statystyczne religijności Polaków opublikowane przez Instytut
Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK): [http://iskk.pl/badania/religijnosc/211–praktyki–
niedzielne–polakow–dominicantes].
Pacjenci psychiatryczni są pacjentami dłużej hospitalizowanymi od pacjentów cierpiących
z powodu chorób somatycznych. Podstawowa terapia trawa wiele tygodni, a bywa też tak,
że pacjent przez wiele lat w miarę systematycznie powraca do szpitala z powodu nawracającej
choroby.

Rozdział 4: Elementy analizy pastoralnej
na większe odległości przybywają tylko na większe święta kościelne.
Ten szczególny pastoralny proceder najlepiej dostrzec można w czasie
organizowanych regularnie co 6–7 tygodni rekolekcji dla pacjentów
oddziałów alkoholowych. Niektórzy uczestniczą w tych rekolekcjach,
z większą lub mniejszą regularnością, już od wielu lat26.
Posługa kapelana poza Szpitalem
Każdy chory ma prawo do pomocy duszpasterskiej, a Kościół jest zobowiązany, aby tę pomoc świadczyć nie tylko na terenie szpitala, w czasie
prowadzonej terapii, ale zawsze i wszędzie, gdzie jest ona potrzebna. Jeśli
opieka duszpasterska zostaje zlekceważona lub zaniedbana w rodzinie pacjenta, w jego domu, w środowisku jego życia codziennego Kościół narusza
zobowiązanie do opieki duchowej chorego. Trzeba zauważyć fakt, że lokalna
wspólnota kościelna (parafia) bardzo często otacza troską duszpasterską
osoby chore i cierpiące somatycznie, jednak pozostaje zamknięta na osoby
z lecznictwa psychiatrycznego. Widać to na przykładzie profili aktywności
parafialnych grup charytatywnych. Wszystkie one skupiają swoją uwagę
na osobach cierpiących na choroby somatyczne i na niepełnosprawnych
a nie tworzy się struktur pomocowych dla ludzi cierpiących na zaburzenia
psychiczne. Kontakt z nimi jest bowiem znacznie trudniejszy niż z pozostałą
grupą chorych w środowisku lokalnym (parafialnym). Jest tak ze względu
na efekt spodziewanego odrzucenia, autostygmatyzację chorych psychicznie
i piętno udzielone obejmujące całą rodzinę chorego. To kolejny obszar procesu
destygmatyzacji, który należy rozpocząć. Jego ważnym etapem winna być
obecność kapelanów w powstających Zespołach Leczenia Środowiskowego.
Zwrócił na to uwagę między innymi prof. Bogdan de Barbaro:
Rola duszpasterza w leczeniu psychiatrycznym jest nie do przecenienia. (…) Lepsza wiedza oraz większa otwartość teologów
i duszpasterzy na problemy psychiczne jest możliwa pod warunkiem wprowadzenia do seminariów i studiów teologicznych
nowoczesnych zajęć z psychologii klinicznej i psychiatrii.
Obecna sytuacja pozostawia wiele do życzenia. Na tych
26

Kapelani szpitala (rektor oraz kapelan oddziałów odwykowych 5C i 5D) rozpoznają
w uczestnikach rekolekcji pacjentów szpitala, którzy zakończyli już swoją terapię i
regularnie uczestniczą w organizowanych rekolekcjach dla kolejnych grup pacjentów
oddziałów odwykowych. Jest też grupa przynajmniej kilkunastu dawnych pacjentów
oddziałów ogólnopsychiatrycznych szpitala, którzy regularnie korzystają ze spowiedzi
świętej i kierownictwa duchowego w kaplicy szpitalnej.
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oddziałach psychiatrycznych, na których duchowy wymiar pacjenta jest respektowany, księża są członkami
zespołu terapeutycznego lub pozostają w stałej współpracy
w charakterze konsultanta. Wówczas pomagają w procesie
diagnostyczno–terapeutycznym (zwłaszcza wobec tych
pacjentów, u których problematyka religijna bądź stanowi
zasadniczy element psychopatologii lub u których nasilone
są potrzeby religijne). Szczególna, chociaż niewykorzystana
szansa pomocy pacjentowi w powrocie do społeczności
pozaszpitalnej wynika z tradycji duszpasterskich wizyt domowych u parafian i możliwości wsparcia wobec rodzin pacjenta
chorego psychicznie 27.

Do tej pory braki kadrowe wśród kapelanów szpitalnych Kobierzyna nie
pozwalały na podjęcie wspomnianego wyzwania. Mam świadomość, że dla
wielu naszych pacjentów kontakt z „ich kapelanem” szpitalnym w ramach
Zespołu Leczenia Środowiskowego już w swoim otoczeniu rodzinnym i społecznym mógłby być dodatkowym umocnieniem w walce z chorobą. Kapelan
ten mógłby również pełnić rolę „pomostu osobowego” pomiędzy chorym
psychicznie a jego duszpasterzami pracującymi w parafii. Co więcej, kapelan
ten mógłby organizować i animować jakąś wspólną formę duszpasterstwa osób
chorych i cierpiących psychicznie w ramach struktur dekanalnych Kościoła.
Problem z egzorcyzmami
Posługa kapelana w szpitalu psychiatrycznym w ostatnich latach staje się
trudna jeszcze z jednego powodu. Narasta w środowisku ludzi wierzących
zamieszanie związane ze zjawiskiem opętania i zniewolenia demonicznego.
Coraz częściej kapelan szpitala psychiatrycznego spotyka się sytuacją, w której
sam chory, a częściej jego rodzina (bliscy), są przekonani o zjawisku opętania bądź zniewolenia i oczekują pomocy w tym względzie. Mają nadzieję,
że długotrwałą terapię medyczną zastąpić można szybkim i skutecznym
egzorcyzmem. O takich właśnie cudownych uwolnieniach, uzdrowieniach
donoszą coraz częściej media. W ten sposób, w społecznym odbiorze, spłyca się i upraszcza złożoną posługę kapelana wobec chorych i jednocześnie
trudną posługę egzorcysty (która powinna pozostać w medialnym ukryciu).
27
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De Barbaro B., Psychiatria a religia, [w:] Bilikiewicz A., Pużyński S., Rybakowski J, Wciórka J.
(red.), Psychiatria, Tom III: Terapia, Zagadnienia etyczne, prawne, organizacyjne i społeczne,
Wrocław 2003, s. 555.
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Międzynarodowa Statystyczna Kwalifikacja Chorób i Problemów
Zdrowotnych ICD–10 opracowana przez Międzynarodową Organizację
Zdrowia (WHO) wprowadziła Trans i opętanie jako jednostkę medyczną
podlegającą leczeniu farmakologicznemu (F44.3). Pomimo tej kodyfikacji
rozwija się ruch paramedyczny „leczenia” transu i opętania. W ostatnim
dziesięcioleciu w Polsce wzrasta liczba czynnych kapłanów–egzorcystów.
Dosłownie na sklepowych półkach w supermarketach można znaleźć
opracowań związanych z tematyką: okultyzmu, opętania, egzorcyzmów
oraz świadectw i opowiadań ludzi wyzwolonych spod mocy złego ducha. Również media coraz częściej poruszają ten temat tworząc z niego
swoisty show, na którym można łatwo zarobić. Prowadzi to wszystko do
niepotrzebnego zamętu szczególnie wśród ludzi cierpiących psychicznie
i ostatecznie obniża autorytet Kościoła.
Zespół Wsparcia Duchowego i wolontariat
W szpitalu psychiatrycznym kapelan bardziej niż w innych ośrodkach
medycznych skazany jest na pomoc personelu (osób świeckich). Tę wzajemną zależność rozbudowaliśmy w Szpitalu kobierzyńskim o stałą pomoc
dwóch absolwentek UPJP II, które jako terapeutki duchowe zatrudnione
przez Szpital w jednostce nazwanej Zespołem Wsparcia Duchowego służą
pomocą zarówno pacjentom naszego szpitala jak i kapelanom. Ich zadaniem
jest towarzyszenie pacjentom poprzez wspólną modlitwę, lekturę Pisma
św., wspierającą obecność i rozmowę duszpasterską. Prowadzą one również
zajęcia relaksacyjne z pacjentami i personelem szpitalnym.
Pacjenci psychiatryczni, jak wspomnieliśmy, potrzebują więcej uwagi
i czasu ze strony kapelana i terapeutek duchowych. Ten deficyt czasu pomniejszają wizyty na oddziałach szpitalnych kleryków seminarium duchownego – jako
wolontariuszy. Włączają się oni w przyprowadzanie pacjentów na msze święte
i pomagają im w bardziej świadomym przeżywaniu nabożeństw. Prowadzą
niektóre nabożeństwa w kaplicy szpitalnej i przewodniczą grupom modlitewnym na oddziałach. Roznoszą Komunię św. na wszystkie oddziały szpitalne.
Przy właściwej organizacji zajęć wolontariusze mogliby poświęcić więcej czasu
na rozmowy z pacjentami o tematyce religijnej. Z pewnością pacjenci byliby
otoczeni bardziej troskliwą opieką, co przyczyniło by się do szybszego procesu
zdrowienia oraz pozytywnego wizerunku szpitala w ich oczach28.
28

Wyraźnie o takiej zależności mówiła dr Christina Puchalski Founder and Director the George
Washington Institute for Spirituality and Health (GWish) na Międzynarodowej Konferencji
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Część 2: Pastoralne zobowiązania Kościoła wobec osób chorych psychicznie. Aspekty praktyczne
Obecność kapelanów, terapeutek duchowych i kleryków–wolontariuszy
w szpitalu psychiatrycznym zakłada powołanie instytucji, która zajęłaby się
między innymi koordynacją ich działań. Taką instytucją mogłaby być kapelania
szpitalna umiejscowiona prawnie w strukturze szpitala i zatrudniająca kapelana
szpitalnego jako organizatora i koordynatora posługi duchownych i świeckich
na terenie szpitala. A to zakłada rozliczenie godzin jego pracy w kapelanii
szpitalnej w ramach etatu. Do tej pory taka struktura jeszcze nie powstała,
chodź istnieje w Szpitalu kobierzyńskim podobna jednostka administracyjna
zajmująca się wolontariatem i obecnością (praktykami) studentów.
Podsumowanie
Co moim zdaniem stanowi najważniejszą trudność i wyzwanie w posłudze
kapelana szpitala psychiatrycznego? Ten rodzaj posługi sprowadza się ostatecznie
do służby stygmatyzowanym i do działań, których celem jest destygmatyzacja osób chorych psychicznie i miejsca ich leczenia. A te wpisują się w sam
fundament pracy ewangelizacyjnej Kościoła od zawsze. Jezus Chrystus – jako
model kryteriologiczny i wzorzec wszelkiego pastoralnego działania – w całym
swoim życiu destygmatyzował wykluczonych. On jadał z celnikami, dotykał
trędowatych, pokazywał się publicznie z kobietami cudzołożnymi – całym
swoim życiem przełamywał bariery społeczne. Jego czyny i słowa były permanentną destygmatyzacją ludzi wykluczonych, ludzi społecznie napiętnowanych.
Całe Jego życie było destygmatyzacją, za którą zapłacił własnym życiem.
Destygmatyzacja jest nie tylko ewangelicznym obowiązkiem Kościoła, ale
również społeczną koniecznością. Szpital im. dra Józefa Babińskiego 100 lat
temu ulokowano poza miastem, wykorzystując naturalną barierę przestrzenną. Sto lat psychiatrii przybliżyło chorych psychicznie społeczeństwu, miasto
otoczyło szpital, ale społeczeństwo ze swoją mentalnością nie przybliżyło się
do chorych psychicznie. Destygmatyzacja chorych psychicznie, w której pastoralna posługa ma istotne znaczenie, jest dziś koniecznością społeczną. Inaczej
koszty społecznego konfliktu szpitala z miastem będą narastały29.

29
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Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia zatytułowanej: The Church at the Service
of Sick Elderly People: Care for People with Neurodegenerative Pathologies, (Watykan 2013).
Obecny dyrektor Szpitala Stanisław Kracik podejmuje szereg inwestycji oraz działań
destygmatyzacyjnych, które mają ukazać ludzkie oblicze osób cierpiących na zaburzenia
psychiczne. Świadczy o tym m.in. organizacja sympozjów naukowych, rozbudowa ergoterapii,
reaktywacja działalności artystycznej, powołanie Spółdzielni Socjalnej bądź podpisanie umowy
o współpracy pomiędzy Szpitalem a Uniwersytetem Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie.

Rozdział 5

Ku syntezie pastoralnej
Refleksje zawarte we wcześniejszym rozdziale (omawiającym elementy analizy pastoralnej) oraz treści przedstawione w części teoretycznej
niniejszej publikacji (rozdział: Kościół wobec chorych psychicznie. Aspekty
teoretyczne) stanowią podstawę teologiczno-praktyczną (teoretyczno-ergonomiczną) dla stworzenia generalnej koncepcji duszpasterskiej stojącej
u podstaw świadomie podejmowanych i zaplanowanych działań pastoralnych oraz obecności kapelana w środowisku (szpitalnym) osób chorych
psychicznie. Dla owych konkretnych i różnych działań duszpasterskich
jest ona łącznikiem, zawierającym ich głębsze pastoralne uzasadnienie.
To właśnie z generalnej koncepcji pastoralnej (duszpasterskiej) wypływają
konkretne ukierunkowania (wektory pastoralne) dla poszczególnych
duszpasterskich działań, realizowanych w różnych aspektach przestrzeni
pastoralnej szpitala psychiatrycznego.

5. 1. W poszukiwaniu zasady formalnej
duszpasterstwa szpitalnego
W obszarze teologii pastoralnej (praktycznej) dyskusje na temat
jej zasady formalnej mają długą i zawiłą historię1. Nie wchodząc w te
dywagacje, na potrzeby naszej refleksji myślę, że wystarczy przyjąć, że
pojęcie zasada (gr. arche, łac. principium) rozumiem tu jako fundament.
Zasadę w porządku ontycznym2 utożsamiamy z racją ostateczną, natomiast
Por. Drożdż B., Zasada formalna teologii pastoralnej. Próba uściślenia stanowiska, Legnickie
Studia Teologiczno-Historyczne Rok IV, (2005), nr 1, ss. 145-155.
2
Jeżeli mówimy o zasadzie ontycznej, to mamy na myśli realne byty lub ich składniki w funkcji
ugruntowywania czegoś – w funkcji realnego uzasadniania. Mówiąc zaś o racji ontycznej,
to bardziej wskazuje się na czynniki wyjaśniające jakieś stany rzeczy lub czynniki odkryte
1
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Schemat 1:
Schemat koncepcji pastoralnej szpitalnego towarzyszenia osobistego
(opracowanie własne autora)

w porządku epistemologicznym z naczelnym (podstawowym) twierdzeniem3. Rozumienie zasady formalnej, które w niniejszym podrozdziale
proponuję, nie odbiega zasadniczo od jej pojmowania zakorzenionego
w filozofii scholastycznej, na którą to tradycję powoływał się Franciszek
Blachnicki, tworząc swoją personalistyczno-chrystologiczną zasadę
formalną4teologii pastoralnej.
Co według mnie stanowić może właściwą zasadę formalną pastoralnej
działalności Kościoła wobec chorych psychicznie w środowisku szpitalnym? Myślę, że może nią być: towarzyszenie. Już przy pierwszej próbie
wniknięcia w charakterystykę tego terminu - konotacja i denotacja,
zauważyć można jego dynamiczny charakter. W towarzyszeniu - daje
się zauważyć jego dynamiczny charakter wynikający z procesyjności
aktów towarzyszenia (konieczne następstwo działań), które na niego
się składają. W towarzyszeniu jest zawiązywanie kontaktu (wspólnoty),
łączenie jakichś składników bądź elementów, doświadczeń czy przeżyć.
Odnotować się daje także konieczność istnienia celu tego towarzyszenia,
w toku rozumowania szukającego odpowiedzi na pytanie. Szerzej na ten temat: Herbut J.,
Zasada [w:] Leksykon filozofii klasycznej, Lublin 1997, s. 549.
3
Zasady formalne mogą występować jako ogólne założenia budowanych teorii lub ciągu
rozumowania. Występują one również jako przesłanki w danym wnioskowaniu. Te zasady
mogą być także regułami zapewniającymi wnioskowaniu konkluzywność. Zaznaczyć należy,
że w etyce zasadami są naczelne normy. Z nich wyprowadzane są normy szczegółowe, które
uwzględniają już okoliczności danego postępowania lub działania. Tamże, 549.
4
Według F. Blachnickiego zasada (principium) może być rozumiana w podwójnym znaczeniu:
w znaczeniu przyczyny formalnej (causa formalis), względnie formy jakiegoś bytu, określającej
jego istotę i sprawiającej, że jest on tym, czym jest oraz w znaczeniu «principium» jako źródło,
początek, a więc w znaczeniu przyczyny sprawczej (causa efficiens). Blachnicki F., Teologia
pastoralna ogólna, Cz. II: Eklezjologiczna dedukcja teologii pastoralnej, Lublin 1971, s. 444.
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który papież Franciszek wielokrotnie nam powtarza: Tenerezza di Dio
(chodzi o to, aby ukazać czułość Boga). Dynamiczność i procesyjność towarzyszenia wyrażają się także w tym, jakże ważnym atrybucie, wydobywania
treści z tych rzeczywistości, które mają być „jakoś” ze sobą połączone,
czyli uporządkowane. Co więcej, jeżeli „ktoś i coś” jest w relacji do „kogoś
i czegoś”, zwłaszcza jeśli jest to relacja zbieżności, hierarchiczności to tym
samym potwierdzamy dynamiczny, czyli aktywny charakter pojęcia – towarzyszenie. W końcu, o praktyczności tak ważnej w teologii pastoralnej,
to jest planowanym zastosowaniu tego terminu, nie można mówić inaczej,
jak tylko w kategoriach dynamicznych. Z pewnością zasada towarzyszenia
nie jest zbyt uboga w treść. Jej dynamiczność o tym przesądza całkowicie.
Towarzyszenie jako zasada formalna nie ma w sobie także nic z finalności,
w tym sensie, że nie narzuca końcowe rozwiązania. Jednocześnie zasada
towarzyszenia otwarta jest na ostateczny cel towarzyszenia – na wspólnotę
w wymiarze wertykalnym (człowieka z Bogiem) i jednocześnie horyzontalnym
(ludzi wierzących [i niewierzących – jeżeli proszą kapłana o towarzyszenie
im] między sobą). Na wspólnotę realizującą się tu i teraz (w określonym
czasie i na określony czas – czas pobytu w szpitalu) oraz na wspólnotę tylko
sakramentalnie zainicjowaną teraz a odnoszącą się – pomostem wiary –
do wiecznego teraz (communio in Christo). Ten wymiar urzeczywistnia
się w czasie bardzo realnie w wiatyku, który przynosimy umierającym.
Opis schematu realizowanej w kapelanii kobierzyńskiej koncepcji
pastoralnej szpitalnego towarzyszenia chorym (schemat 2)
Zasada towarzyszenia osobistego zapośredniczonego, którą powinien
w moim odczuciu realizować kapłan wobec ludzi cierpiących i chorych
w środowisku szpitala psychiatrycznego, i która najpełniej tłumaczy
i legitymizuje jego posługę (pastoralne działanie) oraz obecność pośród
nich, domaga się wykorzystania dwóch kolejnych i ważnych zasad,
warunkujących w dużym stopniu skuteczność tej posługi. To zasada
pośrednictwa oraz zasada wsparcia. Jak te zasady rozumiem?
Zasada pośrednictwa w działalności pastoralnej ostatecznie bierze
swój początek w Chrystusie jedynym Pośredniku między Bogiem a ludźmi
(1 Tm 2,5). On pozostając w Kościele na zawsze (...) a oto Ja jestem
z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28, 16-20) posługuje
się zarówno osobami duchownymi jak i świeckimi, by każdy człowiek
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Schemat 2:
Schemat koncepcji pastoralnej
szpitalnego towarzyszenia zapośredniczonego
(opracowanie własne autora)
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mógł doświadczyć Jego obecności (miłości). W wielu miejscach Ewangelii wyraźnie czytamy, że to chorzy i cierpiący, odrzuceni na margines
życia społecznego (chorzy) i religijnego (grzesznicy) mają szczególne
prawo do kontaktu z Chrystusem (...) nie potrzebują lekarza zdrowi,
lecz ci, którzy się źle mają (...) nie przyszedłem powołać sprawiedliwych,
ale grzeszników (Mt 9, 12-13). Ten kontakt zapośredniczony jest przez
osoby i przez słowo. Tymi osobami są: duchowni (biskup, prezbiter
i diakon), osoby konsekrowane oraz świeccy (christifideles laici).
W duszpasterstwie realizowanym w kobierzyńskiej kapelanii ten kontakt
świadomie zapośredniczony jest zarówno przez osoby kapelanów (duchowni) oraz przez świeckich - przez Zespół Wsparcia Duchowego, a okresowo
(w ciągu roku akademickiego) przez kleryków saletyńskiego seminarium
duchownego (poprzez osoby konsekrowane). Zasada pośrednictwa przez
słowo (...) wiara rodzi się z tego, co się słyszy (Rz 10, 17) dotyczy zarówno
proklamowania Ewangelii oraz jej liturgicznego tłumaczenia – homilii
(która jest integralną częścią Eucharystii) jak też Słowa, któremu najściślej towarzyszą znaki – czyli sakramentów. Zarówno misterium Słowa,
czyli szeroko rozumiana ewangelizacja, jak też posługa sakramentalna
(widzialne znaki niewidzialnej łaski) domagają się osoby w podwójnym
tego słowa znaczeniu. Osoby – czyli tego, który proklamuje Słowo i szafuje sakramentami – kapelana oraz osób, które dosłownie (a nie tylko
w porządku wiary) przyprowadzą i podprowadzą chorych do spotkania
z Chrystusem w Jego Słowie i w Jego znakach (sakramentach). Tu ważną rolę pełnią osoby świeckie z Zespołu Wsparcia Duchowego (pracujące
podobnie jak kapelani na etatach szpitalnych), klerycy i wolontariusze
związani z kapelanią szpitalną. Zasada pośrednictwa umiejscawia się na osi
człowiek – Bóg i zawsze dotyczy człowieka. Ostatecznie tylko przez osobę
dokonuje się pośrednictwo w wierze. Nie przez znaki (nawet sakramenty) i przedmioty (symbole), ale poprzez osoby. Nie byłoby Eucharystii,
gdyby nie było jej szafarza (kapłana) i wspólnoty osób dla której jest
sprawowana. To sprawowanie sakramentów najściślej związane z Osobą
Chrystusa i z osobą człowieka (we wspólnocie Kościoła przeżywającego
swoją wiarę), konstytuuje sakrament jako „narzędzie pośrednictwa”.
Na tej samej zasadzie Kościół jako wspólnota wierzących w Chrystusa
jest sakramentem zbawienia i szczególnym narzędziem pośrednictwa
w spotkaniu człowieka z Bogiem tu na ziemi.
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W środowisku szpitalnej posługi duszpasterskiej zasada pośrednictwa
ma jeszcze drugi ważny wymiar. Mianowicie, personel medyczny z jego
postawą wobec osoby kapelana, z jego zaangażowaniem w sprawach wiary
ma fundamentalne znaczenie dla skuteczności posługi duszpasterskiej
kapelana wobec pacjentów. Jak to wielokrotnie wspominałem w całości niniejszego opracowania w żadnym innym środowisku (oczywiście
oprócz kapelanii więziennej) duszpasterz nie jest tak bardzo zależny
w swej posłudze od życzliwości i współpracy personelu medycznego
jak to ma miejsce w szpitalu, zwłaszcza w szpitalu psychiatrycznym.
Oddziały detencji sądowej (internalizacji sądowej) są tego najlepszym
przykładem, bo w mechanizmie wspomnianej zależności niczym nie różnią
się od oddziałów więziennych. Ścisłej współpracy z personelem domaga się
tak naprawdę posługa na każdym z oddziałów szpitala. Trzeba zaznaczyć,
że również pracownicy personelu medycznego poprzez swoją pomoc wobec
osoby kapelana w realizowaniu swojej misji, pomoc tak obowiązkową
(wynikającą z praw pacjenta) jak też nieobowiązkową (wynikającą z dobrej
woli, świadectwa osobistej wiary, z intuicji psychologicznej) realizują
zasadę pośrednictwa.
Z kolei zasada wsparcia wyraża się poprzez zarówno miejsce – świątynię (locum sacrum) dające pacjentowi i jego rodzinie (w doświadczeniu
choroby bliskiej osoby) wsparcie, jak i poprzez osoby (poprzez wspólnotę
wsparcia: lokalną i instytucjonalną) gromadzące się w tym miejscu, bądź
dosłownie prowadzące pacjenta ku temu miejscu – ku świątyni. Człowiek
chory i cierpiący psychicznie, często bardziej od innych wiernych, domaga
się (wymaga, oczekuje, żąda) wsparcia na drodze przeżywania swojej wiary.
Często jego osobiste przeżywanie wiary ze względu na chorobę (psychoza,
nerwica, zaburzenie osobowości) jest naznaczone dotkliwym psychicznym
cierpieniem, wieloma dylematami i niepewnością. Nie rozumie siebie,
otoczenia i własnych przeżyć religijnych i – szerzej ujmując- własnych
przeżyć psychiczno-duchowych. Doświadcza w jakiejś mierze rozpadu
wewnętrznej psycho-duchowej jedności, czyli doświadcza dekompensacji.
Kaplica szpitalna ze swoją przestrzenią sacrum jest fenomenem
pastoralnym, gdyż została zaprojektowana jako bardzo spójny element
całego szpitalnego kompleksu. Jest nie tylko zanurzona najgłębiej w nurt
architektoniczny obiektów kompleksu kobierzyńskiego, ale stanowi jego
piękną syntezę i kwintesencję. Rozrzucone na znacznym obszarze (ponad
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56 ha) i wśród wielu budynków spójne i oryginalne detale artystyczno-architektoniczne w kaplicy szpitalnej są razem zebrane, skondensowane
i uwypuklone. Myślę, że nie było to przypadkowe założenie przy projektowaniu kaplicy szpitalnej. Myślę, że nie chodziło też tylko o to, aby
była ona budynkiem reprezentacyjnym całego kompleksu szpitalnego.
Cały został integralnie zaprojektowany w duchu służebności medycznej wobec pacjentów chorych psychicznie. Kaplica też taki ma przede
wszystkim walor artystyczno-architektoniczny. Nie jest „ciałem obcym”
w całym kompleksie szpitalnym. Już zewnętrznie i artystycznie wpisuje
się w całość kompleksu, górując (dosłownie i w przenośni) nad nim.
Ta fenomenalna spójność dotyczy nie tylko formy zewnętrznej (wymiar
architektoniczny) i doświadczenia ogólnego piękna (wymiar artystyczny),
dotyczy również wnętrza świątyni. I tu - we wnętrzu świątyni - wszystko
jest artystycznie piękne i spójne. Spójność architektoniczna i artystyczna
domaga się spójności teologicznej, którą rozumiem jako uwypuklenie
jakichś aspektów łączących doktrynę wiary. Na przykład: główny ołtarz
świątyni z Matką Bożą Częstochowską „domagał się” pozostałych patronów Ojczyzny. I tak jest w rzeczywistości. Sto lat temu w bocznych
skrzydłach głównego ołtarza zainstalowano obrazy świętych biskupów:
Wojciecha i Stanisława. Kilka lat temu poświęcając obraz miłosierdzia
Bożego, otoczyliśmy go obrazami przedstawiającymi św. Siostrę Faustynę
i św. Jana Pawła II, papieża miłosierdzia Bożego. Kaplica szpitalna całym
swoim złożonym oddziaływaniem daje niezwykle wsparcie pacjentom
naszego szpitala.
Istotne dla skuteczności pastoralnych działań wobec chorych psychicznie wsparcie, realizowane jest zarówno poprzez miejsce – kaplicę
szpitalną (kobierzyńskie locum sacrum), jak też poprzez osoby: wspólnotę modlących się w tej kaplicy (mieszkańcy osiedla przyszpitalnego
i personel - czyli lokalna wspólnota wsparcia) oraz przez osoby tworzące
wspomniany Zespół Wsparcia Duchowego i kleryków kapelanów (te trzy
grupy nazywam instytucjonalną wspólnotą wsparcia). Dla mnie jest rzeczą
oczywistą, że kaplica, która została ufundowana tak znacznym kosztem
w centrum kompleksu szpitalnego (jako jeden z pierwszych jego obiektów),
posiadająca tak piękną formę architektoniczno-artystyczną i tak głęboką
symbolikę teologiczną swojego wystroju wnętrza (ołtarz, konfesjonał, am331
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bona, ambonka-pulpit itd.) i całej polichromii, jak wyżej wspomniałem,
musi mieć szczególne znaczenie w procesie poprawnego przeżywania
doświadczeń religijnych przez naszych pacjentów i wszystkich, którzy
w tej przestrzeni sacrum doświadczają i swojej przestrzeni duchowej.
Fenomenem pastoralnym kaplicy szpitalnej jest to, że gromadzi ona na
modlitwie kilka istotnych dla procesu terapeutycznego wspólnot: gromadzi chorych psychicznie i ich rodziny (bliskich), personel szpitalny,
mieszkańców osiedla przyszpitalnego (trwałą otulinę społeczną szpitala
psychiatrycznego) oraz wiernych z okolicznych osiedli mieszkaniowych.
W ramach każdej akcji liturgicznej w kaplicy szpitalnej dokonuje się,
wręcz mimochodem, istotny proces destygmatyzacji chorych psychicznie.
Są oni przez sam fakt uczestnictwa razem z innymi (zdrowymi) ludźmi
w liturgii niejako na nowo włączani we wspólnotę wierzących i zrównywani w godności Dzieci Bożych. A przecież ten proces jednoczenia
chorych i zdrowych w rodzinę Dzieci Bożych w obliczu misterium Eucharystii, gdy sakramentalnie uobecnia się pragnienie Chrystusa (...), aby dzieci
Boże zgromadzić w jedno (J 11,4) możemy intensyfikować przez właściwie
interpretowane (homilia) Słowo Boże.
Zasada wsparcia realizowana we wnętrzu kaplicy szpitalnej ma dla
mnie jeszcze inny istotny pastoralny wymiar. Kaplica szpitalna całą swoją
przestrzenią sakralną i artystyczno-architektoniczną permanentnie katechizuje, wspierając jednocześnie procesy identyfikacji religijnej pacjentów
i wszystkich, którzy w tę przestrzeń wkraczają. Naszym pacjentom kaplica
poprzez zarówno samo miejsce, jak i osoby (wspólnotę modlących się
w niej) daje doświadczenie realności zarówno w sferze duchowej (religijnej) jak też i psychicznej. Dokonuje się to przez wspomnianą wcześniej
kondensację elementów architektoniczno-artystycznych i religijnych.
Czasami widać to w postawie chorych oczekujących na przyjęcie
do szpitala. Ich zachowania psychotyczne na ogół wyciszają się, gdy
wchodzą oni do świątyni. Wzruszającą dla mnie jako kapelana sytuacją
i bardzo symboliczną była ucieczka chorego psychicznie z izby przyjęć
szpitala do kaplicy (odległość zaledwie kilkunastu metrów), bo jak mi
powiedział - tu na pewno jest bezpiecznie. Dla osób chorych psychicznie
bardzo ważne jest doświadczenie szeroko rozumianej realności i bezpieczeństwa. Większości chorym kaplica to właśnie zapewnia.
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W przestrzeni kapicy szpitalnej z doświadczeniem realności wiązać
się powinno dla chorych psychicznie (i dla wszystkich) doświadczenie
bliskości drugiej osoby, co ostatecznie odnosi się do doświadczenia bliskości kochającego nas Boga, który przecież (...) jest miłością (J 4,8). Papież
Franciszek w swojej generalnej koncepcji pastoralnej (tak ja ją rozumiem)
wielokrotnie kładzie nacisk na (...) tenerezza di Dio – na czułość Boga,
którą ostatecznie wyrażać winny wszelkie nasze pastoralne działania.
Ta czułość Boga wyrażona w gestach, w postawach wzajemnych i słowach ma swoją „bezpieczną przestrzeń” właśnie w przestrzeni sakralnej.
Tu trudniej o dwuznaczność i nadinterpretację czułości Boga, która domaga
się ludzkich gestów i czynów i nie może być wyrażana bez zamierzonej
bliskości.
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5. 2. Realizowane duszpasterstwo w kapelanii szpitalnej obecnie
– pastoralne dziś
Pastoralne dziś obejmuje działania duszpasterskie prowadzone przeze
mnie w środowisku osób chorych i cierpiących psychicznie w Kobierzynie od 12 lat. Nie mając żadnego doświadczenia w pracy kapelana
szpitalnego, tej obecności w środowisku osób chorych psychicznie
i aktywności duszpasterskiej wobec nich uczyłem się krok po kroku
i często na własnych błędach. Wchodząc zawodowo w to duszpasterstwo
doświadczyłem osamotnienia ze strony współbraci kapłanów (courtesy
stigma – piętno udzielone) i wielkiej życzliwości personelu szpitalnego,
szczególnie pani doktor Bożeny Werner – lekarza psychiatry całe swoje
życie zawodowe związanej z Kobierzynem oraz pielęgniarki pani Hanny
Łępickiej, która uczyła mnie kontaktu z pacjentem i całym sobą pokazywała, jak należy go traktować. Zawsze będę im wdzięczny za tak wiele
rad i uwag i za tyle godzin ofiarowanego mi czasu. A wszystko dla dobra
pacjentów – dla ich zdrowia i mojego bezpieczeństwa.
Od początku rozumiałem obecność kapelana w szpitalu jako osobiste
towarzyszenie chorym i cierpiącym, które ma podwójny wymiar. Jeden
aspekt towarzyszenia to obecność w środowisku chorych – forma bycia
człowieka zdrowego z człowiekiem chorym. Bardzo ważnym wymiarem
tego aspektu jest zamieszkanie kapelana z chorymi na terenie szpitala
(tu nie chodzi tylko o kwestię dyspozycyjności) tu chodzi o formę bliskości,
która najpełniej się realizuje się, gdy kapelan siada przy łóżku umierającej
osoby. W tej przestrzeni bycia razem dokonuje się wiele niepozornych
i mimowolnych działań (oddziaływań duszpasterskich) tak wobec chorych jaki wobec personelu. Drugim aspektem osobistego towarzyszenia są zaplanowane i realizowane działania duszpasterskie w kapelanii
szpitalnej. Obecność w środowisku i działanie (akcje duszpasterskie)
są ze sobą powiązane i wzajemnie się warunkują. Obecność i wypływające
z niej działanie to według mnie integralne części postawy nazywanej
przeze mnie towarzyszeniem osobistym.
Duszpasterstwo szpitalne wobec osób chorych i cierpiących psychicznie realizowane poprzez towarzyszenie osobiste, które nazwijmy
na potrzeby opisu schematu koncepcji pastoralnej (schematu zamieszczonego
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powyżej): Działaniem I, w moim odczuciu domaga się melioracji
(modernizacji, ulepszenia, wewnętrznej reformy, przemodelowania),
aby zyskało formę, którą nazwałem: towarzyszeniem osobistym zapośredniczonym. W schemacie koncepcji pastoralnej jest to nazwane
Działaniem II.
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5. 3. Przykłady działań pastoralnych realizujących generalną
koncepcją szpitalnego towarzyszenia osobistego zapośredniczonego
Jak wspomnieliśmy, celem niniejszego rozdziału jest ukazanie generalnej koncepcji pastoralnej leżącej u podstaw, tłumaczącej i spinającej
konkretne akcje duszpasterskie, realizowane na przestrzeni lat w kapelanii
szpitala psychiatrycznego w Kobierzynie. Chodziło mi o przedstawienie
spójnego wewnętrznie projektu aktywności pastoralnej. W tym podrozdziale przedstawię dwie wybrane i konkretne realizacje tej koncepcji.
W palecie codziennych, cotygodniowych i cyklicznych działań (akcji)
duszpasterskich oczywiście jest ich znacznie więcej. Te wybrałem jako
być może ciekawe, reprezentatywne i niepokrywające się z aktywnościami
duszpasterskimi kapelanów w innych szpitalach.

5. 3. 1. Osoby uzależnione od alkoholu adresatem szczególnej
troski duszpasterskiej
Część 1: Założenia homiletyczno-pastoralne rekolekcji ewangelizacyjnych
Kościół nie pozostaje obojętny na los osób cierpiących z powodu
różnorodnych uzależnień. Stara się pomóc potrzebującym i ich rodzinom
poprzez promocję życia w trzeźwości, tworzenie duszpasterstw dla osób
uzależnionych, organizację poradni życia rodzinnego, posługę Słowa,
wsparcie modlitewne dla osób dotkniętych chorobą alkoholową i ich
rodzin oraz przez różnorakie działania charytatywne1.
Kościół w Polsce prowadzi szeroko zakrojoną działalność duszpasterską wobec osób marginalizowanych, wykluczonych, społecznie
nieakceptowanych. Wpisuje się to wyraźnie w pastoralne założenia
pontyfikatu papieża Franciszka2. Swoją pasterską troską otacza również
osoby z problemem uzależnień. W Polsce wiele spotkań wspólnot 12
krokowych odbywa się w salkach przyparafialnych i wiele z nich korzysta
Por. Stałe inicjatywy ośrodków trzeźwościowych (prowadzonych przez instytucje kościelne),
Apostoł Trzeźwości. Vademecum Apostolstwa Trzeźwości, Łomża 2014, ss. 227 in.
2
W adhortacji Evangelii Gaudium - programowym dokumencie obecnego pontyfikatu, jak
twierdzi sam papież Franciszek, w wielu miejscach znajdziemy apel dotyczący aktywnej
troski kościoła o osoby wykluczone i marginalizowane. Cały pontyfikat naznaczony jest
pastoralną dominantą: odnaleźć wykluczonych.
1
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z infrastruktury parafialnej. Często przy sanktuariach, dekanatach i w większych parafiach działają różnego rodzaju organizacje i poradnie, które mają
zaoferować właśnie pierwszą pomoc osobom walczącym z uzależnieniem
lub współuzależnieniem3. Można w nich skorzystać z porady psychologów,
terapeutów uzależnień, doradców rodzinnych, pracowników socjalnych
i prawników. Co więcej, daje to możliwość spotykania się grup samopomocowych w szczególnej przestrzeni bliskości locum sacrum. Umożliwia
to osobom uzależnionym uczestnictwo w Eucharystii – źródle i szczycie
życia chrześcijańskiego [LG 11], która jest dla wielu istotnym umocnieniem.
W Krakowie dekanalny duszpasterz trzeźwości – ks. kan. Mirosław Żak –
organizuje pielgrzymki, dni skupienia, msze św. raz w miesiącu oraz cykliczne
rekolekcje ewangelizacyjne. Według licznych świadectw osób uzależnionych,
posługa duszpasterska stanowi ważny element duchowego towarzyszenia
osobom zniewolonym nałogami4. Ta zaś opieka duszpasterska (forma
realizacji opieki duszpasterskiej) wpisuje się w koncepcję towarzyszenia
osobistego zapośredniczonego, którą wcześniej w niniejszej monografii
przedstawiłem graficznie (schemat) i opisałem pastoralnie (teologicznie).
Od blisko dwudziestu już lat5 pacjenci Szpitala Klinicznego im. dr.
Józefa Babińskiego w Krakowie, z Oddziału Rehabilitacji dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi (dalej: ORU) oraz Oddziału Terapii Uzależnionych
od Alkoholu, w tym Osób z innymi dysfunkcjami (dalej: OTUA), kończą
swoją sześciotygodniową terapię rekolekcjami, które prowadzi dla nich
kapelan6 oddziałów wraz ze wspomagającą go diakonią, w większości
składającą się z trzeźwiejących alkoholików.
Aktualne dane znaleźć można w dokumentach Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds.
Trzeźwości, np.: Apostoł Trzeźwości. Vademecum Apostolstwa Trzeźwości, Łomża
2014.
4
Świadectwa te są głoszone w czasie cyklicznych rekolekcji, których schemat homiletyczno–
pastoralny przedstawia niniejszy podpunkt V rozdziału.
5
Por. http://www.diecezja.pl/wierni.html [03.02.2018].
6
Posługę duszpasterską w Szpitalu Klinicznym im. dra Józefa Babińskiego w Krakowie
prowadzą: ks. Jan Klimek (główny kapelan szpitalny, rektor Rektoratu pw. Matki
Bożej Częstochowskiej) oraz ks. Mirosław Żak – duszpasterz Trzeźwości Archidiecezji
Krakowskiej (terapeuta zajęciowy na oddziałach alkoholowych, wieloletni pracownik
Szpitala Specjalistycznego im. dra Józefa Babińskiego w Krakowie). Cykliczne rekolekcje
kończące okres terapii przygotowuje i prowadzi wraz z diakonią muzyczną oraz grupą
osób składających świadectwa ks. Mirosław Żak.
3
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Zdecydowana większość pacjentów kończących terapię na oddziałach
alkoholowych uczestniczy w tych rekolekcjach7, choć osób korzystających
w kaplicy szpitalnej8 z tej formy posługi duszpasterskiej jest więcej, niż
samych pacjentów danego cyklu terapeutycznego. Cyklicznie wiele osób,
które wcześniej ukończyły terapię (niektóre już prawie dwadzieścia lat temu),
przyjeżdża na rekolekcyjne spotkania, nierzadko z całą swoją rodziną. Jest
to ciekawe pastoralne zjawisko, podkreślające znaczenie rekolekcji (posługi
Słowa) oraz posługi kapelana (świadectwo osoby) nie tylko w trakcie terapii, ale również w okresie trzeźwienia. Wskazuje ono również na potrzebę
ciągłego duchowego wsparcia alkoholików na drodze ich abstynencji.
Samo przygotowanie i prowadzenie rekolekcji kończących każdy cykl
terapeutyczny w szpitalu to średnio dwadzieścia pięć godzin etatowych
pracy kapelana9. Około 30% etatowego czasu pracy duszpasterza uzależnień zajmuje przygotowanie i prowadzenie tej formy posługi pastoralnej.
Oprócz pacjentów kończących cykl terapii, w rekolekcjach biorą udział
często ich rodziny i najbliżsi. To oni na ogół stanowią ponad połowę
osób obecnych na rekolekcyjnych spotkaniach. Stąd ważną jest rzeczą,
aby treści rekolekcyjnych konferencji uwzględniały problemy uzależnienia
i jednocześnie współuzależnienia. Trzecią grupę uczestników stanowią
trzeźwiejący alkoholicy i ich rodziny, niezwiązani bezpośrednio terapią
z ORU i OTUA oraz osoby kończące terapię w innych ośrodkach. Informacje na temat terminów rekolekcji najczęściej czerpią z Internetu bądź
od kolegów – trzeźwiejących alkoholików. W sumie ta trzecia grupa stanowi około 10–15% wszystkich uczestników. W grupie tej istotną część
stanowią osoby, które same nie pijąc, borykają się z problemem uzależnienia w swojej rodzinie bądź w najbliższym środowisku (pijący sąsiad,
przyjaciel, współpracownik). Zdarza się, że po jakimś czasie przyprowadzają
osoby uzależnione na terapię do szpitala.
Wg danych kapelanii jest to ok 50% wszystkich osób kończących terapię. Wahania
procentowe są tutaj duże w niektórych grupach z rekolekcji korzystało nie więcej
niż 30% pacjentów, ale w innych było to nawet 80% i więcej. Każdy z sześciotygodniowych
cykli kończy średnio 40 pacjentów. Od 1 stycznia 2016 roku ORU powiększono
z 60 do 90 łóżek stąd prognozowane dane statyczne będą większe.
8
Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej przy Szpitalu Klinicznym im. dra Józefa Babińskiego
w Krakowie, w której odbywają się rekolekcje, pełni jednocześnie funkcję kościoła
rektoralnego dla mieszkańców osiedla przyszpitalnego (Kraków, ul. Babińskiego 29).
9
Kapelan ORU pracuje na ½ etatu.
7
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Każdy cykl rekolekcji jest trochę inny i niepowtarzalny, choć oparty
na stałym pastoralno–liturgicznym schemacie. Elementami zmiennymi
są przede wszystkim nieschematyczne świadectwa i różniące się między
sobą (pomiędzy cyklami rekolekcyjnymi), które składają zaproszone
na rekolekcje osoby – świadkowie drogi abstynenckiej. Minimalne
przesunięcia akcentów tematycznych w konferencjach rekolekcyjnych
związane są też z okresami roku liturgicznego bądź istotnymi wydarzeniami społecznymi z okresu sześciotygodniowej terapii.
Rekolekcje jako etap (czas) zespolenia przemian
Pierwszorzędnym celem rekolekcji kończących każdy okres terapii
jest zespolenie psychicznej przemiany dokonanej na skutek terapii odwykowej oraz somatycznej poprawy zdrowia z duchowym odrodzeniem
człowieka (rekonstrukcja świata wartości z ich nadprzyrodzonym źródłem) i doświadczeniem wolności od uzależnienia w kategoriach wiary.
Drugorzędnym celem jest odkrycie działania Bożej łaski we wspólnocie
poprzez sakramenty Kościoła jako „narzędzi” szczególnego umocnienia
alkoholika na drogach abstynencji.
Jak wiemy, każde dobro w życiu chrześcijanina wynika ze współpracy z Bożą łaską. Wielu z pacjentów doświadczyło szczególnej Bożej
Opatrzności w życiu (co często podkreślają w składanych świadectwach),
to jednak pierwszorzędnym celem rekolekcyjnych spotkań jest zespolenie wszystkich zmian, które dokonały się w okrasie terapii. Choroba
alkoholowa dotyka wielu wymiarów ludzkiej egzystencji. Wyraźnie
wskazać można na przynajmniej cztery: 1. choroba alkoholowa dotyka
wymiaru somatycznego (cielesnego); 2. wymiaru psychicznego (kognitywnego i emocjonalnego); 3. wymiaru społecznego (budowanie relacji
międzyludzkich) oraz 4. wymiaru duchowego (obszar religijnych doświadczeń, wartości i sensu życia w kontekście wiary). Ten priorytetowy
cel rekolekcji, polegający na zespoleniu procesu somatycznego (odtrucie
organizmu - detoksykacja) i psychicznego (trzeźwe myślenie i przeżywanie
emocji, uwolnienie od mechanizmu nałogowego regulowania uczuć itd.)
z duchowym (doświadczenie przebaczenia i umocnienia w Bożej łasce),
a te z kolei z procesem relacyjnym (uzdrowienie i budowanie relacji społecznych w rodzinie i w środowisku) wyraża się w szczególnej spójności
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a/ Słowa Bożego, b/ świadectwa ludzkiego i c/ czytelnego znaku
liturgicznego w całym pastoralnym oddziaływaniu wydarzeń czasu
rekolekcyjnego.
Ramowa konstrukcja spotkań rekolekcyjnych odwołuje się do pastoralnego doświadczenie procesu, czyli następstwa wydarzeń (będących
przyczyną lub skutkiem innych) umiejscowionych w czasie i zmierzających
(procesyjnie) do określonego zaplanowanego celu. To doświadczenie pastoralnego procesu zespala się z psychiczną retrospekcją osób uzależnionych
i odkryciem procesu degradacji i rozwoju ich własnej osobowości. Łączy
się też z nowym doświadczeniem czasu przeżywanego w inny, już trzeźwy
sposób. Szczególnym celem procesu pastoralnego - procesu rekolekcyjnego jest,
z jednej strony, uświadomienie sobie działania Bożej Opatrzności w życiu
alkoholika oraz z drugiej strony, doświadczenie spotkania ze Zmartwychwstałym Chrystusem w tajemnicy Eucharystii i odkrycia w niej obfitego
źródła łaski na drogach swego przyszłego życia w trzeźwości10.
Fundamentalnym narzędziem oddziaływania rekolekcyjnego są: Słowo
Boże, objaśniające je (tłumaczące wieloaspektowo) słowa konferencji, dobrane treściowo pieśni i piosenki religijne (bardzo istotna rola diakonii muzycznej) oraz bardzo ważne świadectwa trzeźwiejących alkoholików, ale też
i dopasowane swoim wewnętrznym wyrazem mini–inscenizacje, obrazujące
ewangeliczną prawdę, podejmowane (realizowane, odtwarzane) przez całą grupę
uczestników rekolekcji. Na przykład, wiązanie rąk sznurkiem, spalenie przed
drzwiami kościoła kartek z zapisanymi grzechami, gest przytulenie przez kapłana, gest podanie sobie rąk w okręgu, gest oranta, zapalenie przez penitenta po
spowiedzi swojej osobistej świecy od paschału umiejscowionego w centrum liturgicznego zgromadzenia. Działania te wpisują się w próbę poprawienia jakości
percepcji ewangelicznego słowa przez uczestników rekolekcji (por. SC, 4611)
i jak najpełniejszą ich osobistą aktywizację (dynamizm przyjęcia Słowa).
Ważne jest, aby człowiek uzależniony uświadomił sobie, że w najtrudniejszych momentach
swego życia zniewolonego nałogiem dokonała się szczególna interwencja Boga w jego
życiu (epifania łaski). Chodzi tu o głębsze, poprowadzone w światle wiary, zrozumienie
okoliczności towarzyszących momentowi ich osobistej przemiany: podjęciu zasadniczej
decyzji, prośby o pomoc, która skutkuje leczeniem, rozpoczęciu terapii itd.
11
Ze względu na wagę słowa Bożego, rodzi się konieczność poprawienia jakości homilii. Jest ona
bowiem «częścią czynności liturgicznej»; ma za zadanie dopomagać pełnemu zrozumieniu
oraz oddziaływaniu słowa Bożego na życie wiernych. Dlatego wyświęceni szafarze winni
«dokładnie przygotowywać homilię, opierając się na stosownej znajomości Pisma Świętego».
10
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Homiletyka jako sztuka przepowiadania (aktualizacji) Słowa Bożego
Homiletykę zaliczamy do subdyscyplin teologii praktycznej (teologii
pastoralnej)12. Formułując sposoby publicznego głoszenia Słowa Bożego
dla współczesnego człowieka, korzysta ona nie tylko z osiągnięć nauk
teologicznych (egzegeza, teleologia biblijna, liturgika), ale również
z nauk społecznych i humanistycznych (psychologia, socjologia, pedagogika, retoryka, teoria komunikacji). W poprawnej i skutecznej refleksji
homiletycznej spotykają się bowiem zawsze dwa nurty: teologiczny
i antropologiczny. Zawsze jednak homileta musi uwzględnić zagadnienie
podstawowe (priorytetowe), czyli teologiczne uzasadnienie głoszenia
Słowa Bożego hic et nunc oraz to, co Chrystus chce powiedzieć w tym
konkretnym tekście Ewangelii wspólnocie Jego uczniów-słuchaczy
tu i teraz? I jak jednocześnie to słowo wpisuje się w całą pełnię ewangelicznego depozytu i w całą historię zbawienia (harmonia prawd wiary).
W ostatnich dekadach dokonał się szczególny, podwójny zwrot
w homiletyce chrześcijańskiej. Na nowo ukazano Pismo Święte jako
świadectwo żywej mowy Boga (dialogu) do ludzi prowadzonej w dziejach
zbawienia. Uwydatnił, że Słowo skierowane do każdego człowieka jest aktualne i dzisiaj. W przestrzeni biblijnej Słowo Boże spotyka się ze słowem
ludzkim w taki sposób, że obydwa ściśle się z sobą łączą13. W związku
z tym dokonał się rozwój teologicznej refleksji w egzegezie. Wyłoniła się
dyscyplina teologii biblijnej uwydatniającej kerygmat i dlatego zaczęto
mówić wręcz o teologii kerygmatycznej14. Spojrzenie na Pismo Święte
jako na historię zbawienia pomogło wyeksponować biblijne znaczenie
Należy unikać homilii ogólnych i abstrakcyjnych. W szczególności proszę duchownych,
by głoszone słowo Boże było ściśle powiązane z celebracją sakramentalną i z życiem wspólnoty,
tak by słowo Boże było rzeczywistym wsparciem dla życia Kościoła. Należy mieć na uwadze
katechetyczny i zachęcający cel homilii. Jest wskazane, by wychodząc od trzyletniego cyklu
lekcjonarza, przedstawiano wiernym w sposób właściwy homilie tematyczne, w których
omówiono by w ciągu roku liturgicznego wielkie zagadnienia wiary chrześcijańskiej.
Treść do nich należy czerpać w sposób pewny z Magisterium w oparciu o cztery «filary»
określone przez Katechizm Kościoła Katolickiego i niedawno ogłoszone Kompendium,
a więc: wyznanie wiary, celebracja misterium chrześcijańskiego, życie w Chrystusie, modlitwa
chrześcijańska [SC, 46]
12
Por. Twardy J., Źródła przemian we współczesnej homiletyce..., op. cit., ss. 112–125.
13
Por. Scheffczyk L., Von der Heilsmacht des Wortes..., op. cit., ss. 12-13.
14
Por. Twardy J., Źródła przemian we współczesnej homiletyce..., op. cit., s. 117.
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Słowa Bożego. Rozwój nauk biblijnych wraz z szczególnym zwrotem
antropologicznym w XX wieku15 przyczynił się do rozwoju teologii Słowa
Bożego16, która przeniknęła głęboko do homiletyki.
Trzeba też pamiętać, że w Kościele katolickim dokonała się jednocześnie odnowa biblijna, której początek datuje się na koniec XIX wieku,
a więc od chwili ukazania się encykliki Leona XIII Providentissimus Deus
(1893 r.), określonej przez Piusa XII jako wielka karta nauk biblijnych
(Magna carta)17. W XX wieku Kościół wydał szereg dokumentów, które
wskazują na potrzebę odpowiedniej interpretacji Pisma Świętego i konieczność czerpania z osiągnięć egzegezy w teologii i duszpasterstwie18.
Słudzy Słowa Bożego powinni poznawać i stosować w praktyce sposoby
poprawnego odczytywania biblijnego kerygmatu19.
Drugim źródłem inspiracji teologicznych w homiletyce był zapoczątkowany w XIX wieku ruch liturgiczny20. W XX wieku odnowę
liturgiczną propagowali papieże: Pius X, Pius XI, Pius XII. Rozwinięta
ona została na wielką skalę przez Sobór Watykański II, a jej punktem
szczytowym i źródłem nowych inspiracji stała się Konstytucja o Świętej
Wiek XX był czasem szczególnego zajmowania się człowiekiem, akcentowania
indywidualności i godności osoby ludzkiej, personalizmu i antropocentryzmu. Według
Martina Bubera, człowiek jest osobą kierującą się do drugiej osoby, istotą, która żyje
i posługuje się słowem – człowiek to ja skierowane do ty (por. Scheffczyk L., Tamże).
Ludzka egzystencja jest ściśle związana ze słowem, ma charakter dialogiczny, określa
ją i interpretuje słowo (die Worthaftigkeit der menschlichen Existenz). Życie człowieka
można określić jako ustawiczny dialog z innymi ludźmi, a także i przede wszystkim
z Panem Bogiem, o czym świadczą dzieje objawienia i zbawienia. Cała rzeczywistość
zbawcza ma charakter dialogiczny, na dialogu opiera się objawienie, wiara, stworzenie,
odkupienie, łaska i sakrament (Tamże). Odzwierciedla to teologia słowa Bożego i jego
głoszenie w dziejach zbawienia.
16
Por. Scheffczyk L., Von der Heilsmacht des Wortes..., op. cit., s. 12.
17
Poe. Lewek A., Współczesna odnowa kaznodziejstwa, z. 1, Warszawa 1980, ss. 48–52.
18
Por. Kudasiewicz J., Biblia – historia – nauka, wyd. 2, Kraków 1986, ss. 114–121.
19
Por. Kudasiewicz J., Biblia – historia – nauka... op. cit., ss. 106–114.
20
Już w połowie XIX w. ruch liturgiczny zapoczątkował benedyktyn Prosper Guéranger
(1805–1875), opat z Solesmes we Francji. Wielkie zasługi w tym względzie mają:
Dom Lambert Beauduin (†1960), benedyktyn z Louvain (Czasopismo „Vie liturgique”
1909–), Pius Parsch (†1954), benedyktyn z Klosterneuburg k. Wiednia oraz szkoła
kerygmatyczna z Innsbrucka (Josef Andreas Jungmann, „Missarum sollemnia”),
a w Paryżu Ośrodek Duszpasterstwa Liturgicznego, wydający czasopismo „La Maison–
Dieu”. (A. Lewek, Współczesna odnowa kaznodziejstwa, z. 1, Warszawa 1980).
15
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Liturgii Sacrosanctum concilium [SC] (z 4 XII 1963). O tej odnowie
świadczą między innymi nowe księgi liturgiczne i obficie zastawiony stół
słowa Bożego, czego wyrazem jest nowy Lekcjonarz mszalny, niedzielny,
świąteczny i okolicznościowy. Zestawy czytań zawierają również obrzędy
poszczególnych sakramentów i sakramentaliów. Odnowa liturgii wprowadzona przez Sobór Watykański II, a szczególnie odnowa liturgii Słowa
Bożego, obszerny zestaw czytań liturgicznych wraz z nakazem głoszenia
homilii, wywołały żywą refleksję teologiczną we współczesnej homiletyce21. W świetle teologii odnowionej liturgii, głoszenie Słowa Bożego
stanowi integralną część celebracji liturgicznej i przybiera formę homilii.
Bez głoszenia Słowa liturgia byłaby niepełna, a jej owocność stałaby się
ograniczona. W liturgii bowiem obecny jest Chrystus, który mówi przez
teksty Pisma Świętego i homilii oraz działa poprzez znaki sakramentalne.
Te nakładające się dwa nurty w refleksji teologicznej doprowadziły
do szczególnego kerygmatycznego zwrotu w całej teologii, a tym samym
i w homiletyce. Kerygmatyczna odnowa kaznodziejskiego przepowiadania zainspirowana została przez jezuitę z Innsbrucka Josefa Andreasa
Jungmanna, w jego książce zatytułowanej Die Frohbotschaft und unsere
Glaubensverkündigung22. Wysunął on postulat, by w głoszeniu kazań
powrócić do biblijnego kerygmatu. Kaznodzieja powinien więc głosić to,
co głosił Chrystus, a co później Apostołowie i ich następcy. Powinien
przybliżać słowa i czyny Chrystusa, proklamować dokonane przez Niego
dzieło zbawienia, a nie jedynie popularyzować teologię scholastyczną.
Według Jungmanna, kaznodzieja znając dogmat, winien głosić kerygmat23. Propagowali to z kolei jego uczniowie i zwolennicy24.
Grasso D., L’Annonce du salut. Theologie de la Parole (tł. z włoskiego na francuski), Paris 1969,
ss. 37–41; Janicki J., Homilia, [w:] Słownik teologiczny, Zuberbier A. (red.), t. I, Katowice
1985, s. 208, 209. Zob. także: Broński W., Homilia w dokumentach Kościoła współczesnego,
Lublin 1999; Sławiński H., Dziś spełniły się słowa Pisma.... Homilia w niedzielnym
zgromadzeniu wiernych (tł. z ang. H. Sławiński), Włocławek 2002; Sobieraj E., Homilia
w katolickiej teologii posoborowej, [w:] Eucharystia w duszpasterstwie, Szafrański A. L. (red.),
Lublin 1977, ss. 165–253; Pazera W., Koncepcja homilii ewangelizacyjnej, Częstochowa 2002.
22
Tenże, Regensburg 1936, s. 60 n.
23
Das Dogma sollen wir kennen, verkünden müssen wir das Kerygma (J. A. Jungmann, Die
Frohbotschaf..., s. 60). Por. też: Jungmann J. A., Glaubensverkündigung im Lichte der
Frohbotschaft, Innsbruck 1963, ss. 58–66; Grasso D., L’Annonce du salut..., ss. 31–35.
24
V. Schurr, Kerygmat i dogmat, „Concilium” Międzynarodowy Przegląd Teologiczny. Wybór
artykułów 1–10 1965/6, Poznań–Warszawa 1968, ss. 178–183
21
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Ten zapoczątkowany w latach trzydziestych XX wieku przez jezuitów
z Innsbrucka ruch kerygmatyczny stopniowo ogarnął całą teologię25,
która w ich ujęciu powinna służyć kerygmatowi, a więc poprawnemu
odczytywaniu i wiernemu głoszeniu Słowa Bożego. Na nowo zwróciło
to uwagę homiletów na znaczenie Pisma Świętego i na potrzebę głoszenia
autentycznego Słowa Bożego. Przyczyniło się to również do rozwoju
homiletyki materialnej, a tym samym większego zainteresowania treścią
kazań26. Podobnie katechetycy postulowali odnowę treści przepowiadania, opartej na powrocie do biblijnego kerygmatu27. Współcześnie zarówno homileci jak i katechetycy, odczytując kerygmat, czerpią inspiracje
z odnowy biblijnej i liturgicznej, która uczy wiązać Słowo Boże ze sprawowanym misterium, wprowadzając na drogi Chrystusowej mistagogii.
Te dwa nurty przyczyniły się do rozwoju zarówno homiletyki28, jak i katechetyki fundamentalnej29, a tym samym do kerygmatycznej odnowy
całej teologii pastoralnej, której są integralną częścią, jako dyscypliny
praktyczne.
Rekolekcje ewangelizacyjne jako przykład realizacji w aspekcie homiletycznym zasady towarzyszenia osobistego zapośredniczonego
Rekolekcje, które od blisko dwudziestu lat prowadzone są w kaplicy szpitalnej dla oddziałów alkoholowych, w swojej formule (Biblijne
treści i sposoby ich ukazywania) bardzo czytelnie wywodzą się właśnie
z kerygmatycznej odnowy. Proklamowane Słowo Boże i jego urzędowe
tłumaczenie (homilia) bardzo mocno zespala się w nich z celebracjami,
których celem jest najpełniejsze przeżycie Eucharystii30, a treści Biblijne
wybrane do rekolekcyjnych refleksji idealnie wpisują się w kerygmat
Por. Lewek A., Współczesna odnowa..., op. cit., z. 1, ss. 28–35; Grasso D., L’Annonce
du salut..., op. cit., ss. 35–37.
26
Por. Simon H., Przepowiadanie biblijne, [w:] Biblia w nauczaniu chrześcijańskim,
Kudasiewicz J. (red.), Lublin 1991, ss. 52–57.
27
Por. Kusz G., Biblia w katechezie wczoraj i dziś, [w:] Biblia w nauczaniu chrześcijańskim,
Kudasiewicz J. (red.), Lublin 1991, ss. 90–96; Lewek A., Współczesna odnowa...,
op. cit., ss. 57–59.
28
Por. Simon H., Przepowiadanie biblijne..., op. cit., s. 58 n.; Grasso D., L’Annonce du salut...,
op. cit., ss. 37–41.
29
Por. Kusz G., Biblia w katechezie..., op. cit., s. 96 n.
30
Właśnie, aby podkreślić znaczenie Eucharystii i jej wyjątkowość, jest ona sprawowana tylko
jeden raz w ciągu rekolekcyjnych dni (piątek, sobota i niedziela).
25
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chrześcijański, ze szczególnym uwydatnieniem wolności, jako niezwykłego daru dla odkupionych męką, śmiercią i zmartwychwstaniem
Chrystusa. Są prawdziwie doświadczeniem mistagogicznym, w którym
kapłan poprzez Słowo i celebracje dosłownie prowadzi uczestników
ku tajemnicom wiary i Eucharystii.
Orędzie ewangelizacyjne a wolność człowieka
W istotę człowieczeństwa została wpisana wolność, jako zdolność
do podejmowania decyzji, która nie jest powodowana naciskiem zewnętrznym czy wewnętrznym ( jak ma to miejsce u zwierząt, które
podlegają instynktom i popędom)31. Być wolnym, to posiadać zdolność
do podejmowania decyzji w oparciu o świadomość tego, co się robi,
dlaczego podejmuje się te działania oraz jakie one przyniosą skutki.
Wolność nie jest dowolnością, ani samowolą. Odpowiedzialne podejmowanie świadomych decyzji zawsze dokonywane jest w oparciu o przyjęty
system wartości i obrane cele. Wolność, a zarazem wolność wyboru, łączy
się z koniecznością wyboru pomiędzy danymi wartościami, założonymi
celami. Człowiek realizuje siebie poprzez podejmowane decyzje, które
są sposobem jego urzeczywistniania się w społeczeństwie i świecie.
Wraz z koniecznością podejmowania decyzji, człowiek od początku
historii może zaobserwować, że wolność jest wielkim darem, niezwykle wartościowym i wyjątkowym. Jest też ona jednocześnie źródłem
zagrożeń. Podejmowane decyzje zawsze są uwarunkowane czynnikami
zewnętrzni i wewnętrznymi, sytuacją społeczną. Mogą one w konsekwencji prowadzić do zagrożenia jakim jest utrata wolności lub niewłaściwe
jej wykorzystanie. Zdolność podejmowania decyzji, a więc również
wolność i wola człowieka są nierozerwalnie związane z jego osobowością,
dojrzałością i całym kontekstem egzystencjalnym ludzkiej istoty.
Część 2: Analiza schematu i treści rekolekcji prowadzonych w kaplicy
Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie
W rekolekcjach prowadzonych w szpitalu korzysta się nie tylko
z kanonów przepowiadania Słowa, ale wykorzystuje się również inne
elementy, takie jak komentarz do Słowa Bożego, słowo świadectwa,
przesłanie diakonii muzycznej i zestawy różnych symboli oraz gestów,
31

Por. Henryk Ćmiel, Teologia moralna szczegółowa, Częstochowo 2008, s. 483nn.
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które mają podkreślić znaczenie wydarzenia (zapalenie Paschału, całowanie Krzyża, wiązanie i rozwiązywanie rąk wiązanie rąk sznurem symbolizujące zniewolenie grzechem i związek grzechu z chorobą alkoholową,
zapalenie świec po spowiedzi św., zapisywanie karteczek z grzechami
i ich publiczne spalenie po spowiedzi św.).
Każde rekolekcje to bardzo szczególny czas i tak powinien być on
przeżywany. To czas odnowienia i pogłębienia relacji z Bogiem (wymiar
wertykalny) i z bliźnimi (wymiar horyzontalny), to szczególny czas
doświadczania Kościoła jako Wspólnoty32.
Rekolekcje to jednocześnie czas dostrzeżenia własnych braków (deficytów) i konfrontacja z własnymi wadami. Pomocą w owocnym przeżuciu
tego czasu jest zawsze wspólnota, której zawiązanie następuje na początku
rekolekcji. To wspólne określenie celu i powodu obecności oraz udziału
w spotkaniach rekolekcyjnych jest ważnym elementem tożsamości osoby
uzależnionej. Tutaj rozpoczyna się to przywitaniem wszystkich obecnych
– tych nowych i starych poprzez podanie rąk. Ten symboliczny gest pozwala nie czuć się już anonimowo, umacnia atmosferę serdeczności i akceptacji wśród wszystkich obecnych. Atmosfera rekolekcyjnych spotkań
ubogacona wybranymi (charakterystycznymi) pieśniami, piosenkami
religijnymi pozwala na nadanie bardzo szczególnego i indywidualnego
charakteru tej wspólnocie. W ramach ars celebrandi istotne miejsce
zajmuje śpiew liturgiczny. Jak słusznie stwierdza św. Augustyn: Nowy
człowiek zna nowe pieśni. Śpiew jest objawem wesołości. Jeśli wnikliwiej to
rozpatrzymy, stwierdzimy, że to sprawa miłości. Wierni zgromadzeni
na przepowiadaniu Słowa Bożego pragną oddać chwałę Bogu właśnie
poprzez śpiew. Muzyka liturgiczna od początków istnienia kościoła była
ważnym elementem liturgii, a pięknie przygotowana oprawa muzyczna
uświęca przeżywaną liturgię i pomaga w skupieniu na modlitwie.
32

346

Według ks. Franciszka Blachnickiego Kościół przez samą etymologię greckiego słowa ekklesia
[ἐκκλησία] oznacza w sposób istotny społeczność, wspólnotę (koinonia, communio,
communitas, consortium), a jest to społeczność tych, których Bóg wywołał z upadłego
w grzech świata – do zbawczego zasięgu łaski. Szczegółowe wyjaśnienie słowa ekklesia
odnajdujemy w: Encyklopedia Kościoła, Cross F. L., Livingstone E. A. (red.), Tom I,
Warszawa 2004, ss. 1220–1221; Encyklopedia biblijna, Achtemeier P. J. (red.), Warszawa
1999, ss. 537–539; Religia. Encyklopedia PWN, Tom 6, Warszawa 2002, ss. 62–67;
Podręczna encyklopedia biblijna, Tom I, Dąbrowski E. (red.), Poznań – Warszawa –
Lublin 1999, ss. 680–686.
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W trakcie rekolekcji rozważane są cztery kerygmatyczne prawdy, które
zostały zilustrowane na banerach towarzyszących uczestnikom rekolekcji:
1. Bóg mnie kocha;
2. Jesteśmy wszyscy grzesznikami;
3. JEZUS moim ZBAWICIELEM;
4. JEZUS moim PANEM.
Wszystkie spotkania rekolekcyjne (piątek wieczór, sobota rano, sobota wieczór) za wyjątkiem ostatniego, którym jest wspólnie przeżywana
niedzielna Eucharystia można przedstawić według schematu:
1. Przywitanie, wprowadzenie w tematykę spotkania;
2. Słuchanie Słowa Bożego (odpowiednio dobrane czytania
z Nowego Testamentu);
3. Homilia (konferencja rekolekcyjna) kończąca się świadectwem osoby świeckiej (trzeźwiejącego alkoholika);
4. Prakseologia (praxis – działanie) rekolekcyjna (inscenizacja
– specyficzne działania);
5. Wspólna modlitwa na zakończenie (w części spontaniczna).
Pierwsza to bardziej część teoretyczna (punkty 1–3), druga jest
bardziej praktyczna (punkty 4–5).
Istotnym elementem pastoralnym, który pomaga przeżyć spowiedź
rekolekcyjną, jest wydrukowany, szczegółowo przegotowany rachunek
sumienia. Jest on dlatego tak bardzo potrzebny, bo człowiek uzależniony
to na ogół osoba o zdegenerowanej osobowości oraz osoba, która nie posiada już właściwej hierarchii wartości. Wiele wymiarów jego egzystencji
zostało podporządkowane (zdegenerowane) postępującym uzależnieniem.
Alkohol doprowadził w ich życiu do głębokich deficytów duchowych,
moralnych, społecznych i somatycznych. Rachunek sumienia stanowi
rodzaj koniecznego przewodnika po świecie duchowych i moralnych
wartości. Jest konieczną pomocą dla alkoholika przeżywającego proces
nawrócenia. Ten rachunek sumienia jest wręczany zaraz na początku
rekolekcji, aby uczestnicy mieli więcej czasu na jego indywidualne
przestudiowanie. Wspólnie omawia się go (częściowo) w trakcie sobotniej konferencji, która bezpośrednio przygotowuje do sakramentu
pojednania.
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Z punktu widzenia homiletycznego cechą charakterystyczna jest to,
że kapłan wygłasza rozbudowaną homilię (konferencję), która jest szerszym komentarzem do wybranego Słowa Bożego. Następnie, po wprowadzeniu kapłana, osoba świecka przekazuje swoje osobiste słowo świadectwa.
I tak konstruuje się cała konferencja rekolekcyjna. Ten schemat jest
realizowany w spotkaniach piątkowych i sobotnich, które się odbywają
bez sprawowania Eucharystii. W niedzielę (ostatni dzień rekolekcyjnych
spotkań) sprawowana jest uroczysta Eucharystia, a homilia nie zawiera
świadectw osób świeckich i ma formę kazania (komentarz do Ewangelii
oraz prawdy niezwiązane z niedzielnymi czytaniami, a istotne dla życia
duchowego osób uzależnionych).
Spotkanie I: Bóg mnie kocha
Rozpoczynamy od kerygmatycznej prawdy o miłości Bożej, aby
podkreślić godność człowieka uzależnionego, wzmacniać tym samym
jego zasoby, a nie pogłębiać deficyty. Głównym problemem osób
uzależnionych jest niewłaściwa samoocena i często doświadczenie odrzucenie przez społeczeństwo. Stąd temat Bóg mnie kocha musi zostać
teologicznie rozpracowany w perspektywie miłości miłosiernej jako
miłości Boga pochylającego się nad każdym człowiekiem i nad ludzką
nędzą33. W tekście Ewangelii ukazany jest Jezus, którego każde słowo,
gest, a wręcz uderzenie serca objawia nam miłosierdzie Boga. Tę prawdę
akcentuje konferencja rekolekcyjna rozbudowując słowa Papieża Franciszka z bulli Misericordiae vultus: Znaki, które czyni przede wszystkim
33
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Por.: (…) miłość do syna, która wynika z samej istoty ojcostwa, niejako skazuje ojca na troskę
o godność syna. Troska ta jest miarą jego miłości, tej miłości, o której później napisze
św. Paweł, że „cierpliwa jest, łaskawa jest (...) nie szuka swego, nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego”, że „wpółweseli się z prawdą (...) we wszystkim pokłada nadzieję
(...) wszystko przetrzyma” i że „nigdy nie ustaje” (1 Kor 13, 4–8). Miłosierdzie – tak jak
przedstawił je Chrystus w przypowieści o synu marnotrawnym – ma wewnętrzny kształt
takiej miłości, tej, którą w języku Nowego Testamentu nazwano agape. Miłość taka zdolna
jest do pochylenia się nad każdym synem marnotrawnym, nad każdą ludzką nędzą, nade
wszystko zaś nad nędzą moralną, nad grzechem. Kiedy zaś to czyni, ów, który doznaje
miłosierdzia, nie czuje się poniżony, ale odnaleziony i „dowartościowany”. Ojciec ukazuje
mu nade wszystko radość z tego, że „się odnalazł”, z tego, że „ożył”. A ta radość wskazuje
na dobro nienaruszone: przecież syn, nawet i marnotrawny, nie przestał być rzeczywistym
synem swego ojca; wskazuje także na dobro odnalezione z powrotem: takim dobrem był
w wypadku marnotrawnego syna powrót do prawdy o sobie samym [DM, 6].

Rozdział 5: Ku syntezie pastoralnej
w stosunku do grzeszników, do biednych, wyłączonych, chorych i cierpiących,
są naznaczone miłosierdziem. Wszystko w Nim mówi o miłosierdziu. Nie
ma też w Nim czegoś, co byłoby pozbawione współczucia [MV, 8]. Ta fundamentalna dla wiary chrześcijańskiej prawda, często we współczesnym
świecie jest dewaluowana, sprowadzona do emocjonalnych błahostek.
Jednak szczególnie dla osób uzależnionych konieczne jest by na nowo
prawda o miłości Boga do człowieka została wypowiedziana i przyjęta.
Rekolekcje kapłan rozpoczyna w ciszy, zapala paschał – znak żywej
obecności Chrystusa zmartwychwstałego pośród wierzących.
Słowo Boże (Rz8, 31–39):
Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził,
ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim
i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić
z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg,
który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia?
Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej
– zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się
za nami? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?
Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: Z powodu
Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce
przeznaczone na rzeź. Ale we wszystkim tym odnosimy
pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani
Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani
Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne
stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która
jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Ewangelia (Łk10, 30–35):
Jezus nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził
z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko
że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na
pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą
pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy
przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś
Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok
niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł
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do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem;
potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody
i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary,
dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim staranie, a jeśli co
więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”.

Tak dobrane czytanie oraz ewangelia mają skierować uwagę osób
uczestniczących w rekolekcjach na otwarte serce Boga, źródło miłości
miłosiernej. Boga, który przepełniony miłością pozwolił się przybić do
krzyża34. Przypowieść o miłosiernym samarytaninie ma bardzo wymowną
symbolikę. Przedstawienie rozbójników, którzy prawie doprowadzają do
śmierci owego pewnego człowieka, jako skutków tego, co z człowiekiem
uzależnionym czyni spożywany w nadmiarze alkohol. Przedstawia również osoby uzależnione, w obrazie pobitego człowieka, który, aby przeżyć
potrzebuje pomocy miłosiernego samarytanina. Owym miłosiernym samarytaninem jest sam Bóg, który nie potrafi przestać kochać człowieka,
bez względu na to, jakich win się dopuścił. Krzyż jest świadectwem miłości – tak Bóg Cię umiłował, że pozwolił się za Ciebie przyjąć do krzyża.
Tak kocha, że zmartwychwstał. I chce każdego tą miłością ogarnąć.
W czasie rekolekcji każdą homilię głoszoną przez kapłana wieńczy
świadectwo. Świadectwo jest żywym znakiem działania Boga w życiu
indywidualnego człowieka. Odpowiednio przygotowane i przepracowane wskazuje na niepojętą miłość Boga do każdego człowieka, Boga,
który jest zaangażowany w każdy ludzki los i nie pozostaje obojętny na
szczerą modlitwę potrzebującego. Jest to jednocześnie mement bardzo
intymny, głęboko odsłaniający ludzkie zranienia i braki. Konieczne jest,
aby wszyscy uczestniczący w rekolekcjach zachowali w swoich sercach
usłyszane słowo i w tajemnicy zachowali wszystko co usłyszeli. Istotnym elementem wprowadzającym w słuchanie świadectwa jest wyjaśnić
uczestnikom, że do każdego człowieka Bóg znajduje indywidualny sposób
poruszenia jego serca. Sposoby otwarcia na Boga, Jego Słowo każdy
34
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Por. Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego
posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg
przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli postanowienia
i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście.
24
Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała
nad Nim (Dz 2, 22–24).

Rozdział 5: Ku syntezie pastoralnej
chrześcijanin musi wypracować dla siebie. Nie ma jednej sprawdzonej
recepty i schematu postępowania. Niekiedy metody skuteczne u jednych
okazuje się zgubne dla drugiego człowieka. Świadectwo powinno budzić
wrażliwość człowieka, kreować nowe pomysły rozwiązywania duchowych
trudności, wskazywać kierunek. W żadnym jednak wypadku nie może
stać się jedną słuszną drogą narzuconą przez mówiącego.
Spotkanie II: Jesteśmy grzeszni
Znamienne jest zestawienie problematyki grzechu (mój grzech,
jestem człowiekiem grzesznym) z symbolem krzyża. Uczestnicy rekolekcji ze związany rękoma podchodzą do krzyża jako znak uznania swojej
grzeszności i pragnienia nawrócenia, a kapłan symbolicznie rozcina więzy
ich rąk. W ten sposób przekazuje prawdę, iż cała moc przebaczenia wypływa z dzieła Paschalnego (ofiara krzyża). Konferencja zbudowana jest
na podwójnym odniesieniu do tajemnicy Krzyża i nawiązuje do myśli
Jana Pawła II wypowiedzianej w czasie konsekracji Bazyliki Miłosierdzia
Bożego w Krakowie – Łagiewnikach 17 sierpnia 2005r:
„Nadchodzi (...) godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie,
a takich to czcicieli chce mieć Ojciec” (J 4, 23). Kiedy odczytujemy te słowa Pana Jezusa w sanktuarium Miłosierdzia
Bożego, w szczególny sposób uświadamiamy sobie, że tu
człowiek nie może stanąć inaczej, jak w Duchu i prawdzie.
To Duch Święty, Pocieszyciel i Duch Prawdy, wprowadza nas
na drogi Bożego miłosierdzia. Przekonując świat „o grzechu,
o sprawiedliwości i o sądzie” (J 16, 8), równocześnie odsłania pełnię zbawienia w Chrystusie. To przekonywanie o
grzechu dokonuje się w dwojakim odniesieniu do Krzyża
Chrystusa. Z jednej strony Duch Święty pozwala nam przez
Krzyż Chrystusa poznać grzech, każdy grzech, w pełnej skali
zła, jakie w sobie zawiera i kryje. Z drugiej strony, przez
Krzyż Chrystusa Duch Święty pozwala nam zobaczyć grzech
w świetle mysterium pietatis, czyli miłosiernej, przebaczającej miłości Boga (por. Dominum et vivificantem, 32).

Czytanie (Dz4, 8–12):
Wtedy Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział do
nich: «Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas
dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory
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człowiek uzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam
wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka – którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg
wskrzesił z martwych – że przez Niego ten człowiek stanął
przed wami zdrowy. On jest kamieniem, odrzuconym przez
was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma
w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod
niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy
być zbawieni».

Ewangelia (J8, 31–36):
Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli:
«Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie
moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli».
Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy
nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?”» Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę,
zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest
niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na
zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was
wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni.

Spotkanie kończy się katechezą o sakramencie pokuty, przepromienieniem pięciu warunków dobrej spowiedzi. Na zakończenie szczegółowo
omawia się sytuacje w których nie można otrzymać rozgrzeszenia.
Spotkanie III: Jezus moim zbawicielem (nabożeństwo pokutne)
Słowo Boże (2Kor 5,17–21):
Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się
nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał
nas z sobą przez Chrystusa i zlecił na posługę jednania.
Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie
poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując
słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy
posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela
napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się
z Bogiem! On to dla nas grzechem uczynił Tego, który
nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością
Bożą.
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Ewangelia (Mk2, 1–12):
Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że
jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami
nie było miejsca, a On głosił im naukę. Wtem przyszli do
Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc
z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad
miejscem, gdzie Jezus się znajdował i przez otwór spuścili
łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł
do paralityka: «Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy».
A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli
w sercach swoich: «Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może
odpuszczać grzechy, oprócz jednego Boga?» Jezus poznał zaraz
w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: «Czemu nurtują
te myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej: powiedzieć do
paralityka: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć:
Wstań, weź swoje łoże i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn
Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł
do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!».
On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich.
Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc: «Jeszcze nigdy nie
widzieliśmy czegoś podobnego».

Spotkanie IV: Jezus moim Panem (Niedzielna Eucharystia)
Modlitwa zawierzenia (na zakończenie kazania):
Panie Jezu uznając swoją grzeszność pragnę odwrócić
się od moich grzechów. Wierzę, że ty umarłeś na krzyżu
i zmartwychwstałeś. Zapraszam cię Jezu abyś wszedł do
mojego życia. Zapraszam cię abyś teraz wszedł do mojego życia. Pragnę być posłuszny twojej woli i pragnę cię
naśladować. Wyznaje, że ty jesteś panem i zbawicielem
mojego życie. Proszę cię Jezu abyś mocą Ducha Świętego
przemienił moje życie. Spraw bym był jak Maryja, sługą
twojego słowa. Ponieważ to jest jedyny sposób by być
naprawdę wolnym. Chce Ci być wiernym na zawsze.

Zakończenie
Jak pisze ks. Piotr Oskwarek w samoświadomości Ruchu Światło–
Życie zagadnienie wolności i wyzwolenia człowieka ze wszystkiego, co
uwłacza ludzkiej godności, stoi od samego początku istnienia Ruchu
na naczelnym miejscu wśród celów formacji. Bardzo mocno zwraca
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się uwagę na walkę z polskimi plagami narodowymi, zgodnie z tym co
zostało powiedziane przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ślubach
Jasnogórskich, w Częstochowie podczas obchodów tysiąclecia chrześcijaństwa
w Polsce w 1966 roku35. Dojrzewanie tych wszystkich idei wyzwolenia
zaowocowało powstaniem w roku 1979 programu Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka. Co prawda Krucjata nie utożsamia się z samym Ruchem, ale
stanowi integralne jego dzieło i swym doświadczeniem może wspomagać
formację podstawową w Ruchu.
Ten właśnie program stoi u podstaw homiletyczno–pastoralnych
założeń cyklicznych rekolekcji prowadzonych dla pacjentów Szpitala im.
Dr. J. Babińskiego w Krakowie. Rekolekcje te odbywają się zasadniczo
6 razy w roku, już blisko 20 lat. Skorzystało z nich, na przestrzeni tego
czasu, ponad pięć tysięcy osób uzależnionych i być może liczniejsza
jeszcze grupa osób cierpiących na współuzależnienie. Wielu naszych
pacjentów trwa w trzeźwości już blisko dwadzieścia lat. Wielu regularnie
przyjeżdża na te rekolekcje pomimo obowiązków i pracy zawodowej.
Niniejszy tekst jest formą podziękowania ks. Mirosławowi Żakowi,
wieloletniemu duszpasterzowi osób uzależnionych w Archidiecezji
Krakowskiej i współautorowi opisanych rekolekcji, za 20 letnią pracę
z chorymi w naszym Szpitalu oraz grupie diakoni trzeźwiejących alkoholików, których świadectwa są niezwykle istotnym ogniwem towarzyszenia
osobistego zapośredniczonego.
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Oskwarek P., Droga Nowego Człowieka według 10 Drogowskazów Ruchu Światło–Życie,
Wrocław 2009, s. 178.[https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/3888/edition/3757/
content?ref=L3B1YmxpY2F0aW9uLzQ0NzAvZWRpdGlvbi80NjI0]. Data dostępu:
17. 08. 2018.
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5. 3. 2. Sobotnie modlitewne spotkanie ze Słowem Bożym
połączone z relaksacją
Sobotnie modlitewne spotkanie ze Słowem Bożym połączone z kończącą je
relaksacją są oryginalną formą duszpasterskich zajęć, opracowanych wspólnie z
kapelanem szpitalnym przez Zespół Wsparcia Duchowego (mgr Mariolę Milik
i mgr Katarzynę Bielarczyk) działający w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa
Babińskiego w Krakowie. Adresatami tej formy zajęć duszpasterskich są wszyscy
chętni pacjenci, deklarujący się zarówno jako osoby wierzący jak też niewierzące
bądź niepraktykujące. Miejscem prowadzenie sobotnich zajęć duszpasterskich
jest kaplica szpitalna. Terminem spotkań jest każda sobota miesiąca (godziny
przedpołudniowe) czyli czas, gdy nasi pacjenci nie mają innych zajęć terapeutycznych na oddziałach szpitalnych.
Zajęcia składają się z dwóch połączonych ze sobą części, ale osoby niewierzące, innego wyznania niż katolickie lub osoby niepraktykujące mogą uczestniczyć
( jeżeli tylko chcą) w samej części drugiej (relaksacja). Z kolei część naszych
pacjentów uczestniczy tylko w pierwszej części (modlitewne spotkanie ze Słowem Bożym). Dlatego też w harmonogramie zajęć wyróżnione są obie części
z zaznaczeniem godzin ich rozpoczęcia i zakończenia. Część drugą spotkania
(Relaksacja) z częścią pierwszą (modlitewne spotkanie ze Słowem Bożym) łączy
miejsce - wnętrze kaplicy szpitalnej.
Celem Sobotnich modlitewnych spotkań ze Słowem Bożym (część I) jest:
wspólne (wspólnotowe1) czytanie fragmentów Biblii w przestrzeni sakralnej
(locum sacrum), poprzez te fragmenty Biblii słuchanie Słowa Bożego zawartego
w Piśmie Świętym (lectio divina); poprzedzone jest to przekazaniem uczestnikom spotkania koniecznego komentarza egzegetycznego ułatwiającego głębsze
zrozumienie tekstu świętego – ma on formę krótkiej katechezy, której ilustracją
i dopełnieniem jest później odczytany fragment z Pisma św.; wspólna krótka
rozmowa na temat usłyszanych treści – katecheo, czyli głoszenie (wybrzmiewanie)
z echem; odczytanie Słowa Bożego (proklamacja); kończąca modlitewne spotkanie wspólna modlitwa dziękczynienia (poprzedzona modlitwą Ojcze nasz...)
zainspirowana przyjętym Słowem Bożym2.
Wspólnotowe, czyli wspólne w grupie (we wspólnocie) osób wierzących czytanie Pisma św.
jako Słowa Boga dla nas (lectio divina).
2
Spotkania sobotnie ze Słowem Bożym są inspirowane i w dużym stopniu w swojej wewnętrznej
strukturze nawiązują do spotkań modlitewnych opracowanych i teologicznie
omówionych w pracach trapisty o. Thomasa Keatinga OCSO na temat modlitwy
głębi (centering prayer). Szerzej na ten temat: Keating T., Głęboka modlitwa (tytuł
oryginału: Manifesting God), Kraków 2007. Por. też: Tenże, Otwarty umysł, otwarte
serce. Kontemplacyjny wymiar Ewangelii (tytuł oryginału: Open Mind, Open Heart. The
1
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Struktura spotkania modlitewnego:
I. Wybranie słowa będącego symbolem mojej osobistej zgody
na obecność Boga i na Jego działanie w moim wnętrzu.
1. Zawiązanie wspólnoty – przywitanie się, krótkie przedstawienie się uczestników, zapalenie świecy;
2. Krótkie wprowadzenie katechetyczne (egzegetyczne) w obszar
refleksji, której dotyczy wybrany fragment Pisma św.;
3. W trakcie krótkiej modlitwy do Ducha św. prosimy o dar
symbolicznego słowa;
4. Odczytujemy wybrany tekst Pisma św. i wybieramy dla siebie
słowo na przykład: „Ojcze”, „Mario”, „Abba”, „Słuchaj”, „Ty
jesteś”, „Amen” itd.;
5. Dla niektórych pacjentów zamiast słowa bardziej pomocne
jest skupienie uwagi na obrazie, figurze bądź własnym
oddechu;
6. Wybrane słowo ma dla nas charakter sakralny ze względu
na rangę jaką mu nadajemy, traktując je jako wyraz naszej
zgody na Bożą obecność i działanie;
7. W trakcie całej modlitwy nie zmieniamy już raz wybranego
słowa, ponieważ to oznaczałoby konieczność przeprowadzenia
ponownej refleksji.
II. Siadamy wygodnie wokół paschału bądź innej świecy, zamykamy oczy
i bezgłośnie wprowadzamy w swą świadomość słowo będące symbolem
naszej zgody na obecność Boga i na Jego działanie w moim wnętrzu.
1. Pozycja wygodna – to pozycja swobodna, ale nie w pełni
relaksacyjna. Przy pełnym komforcie łatwiej zasnąć;
2. Jeżeli jest to postawa siedząca, plecy winny być cały czas
wyprostowane;
3. Zamknięcie oczu oznacza, że przestajemy już zwracać uwagę
na to, co nas otacza, co dzieje się na zewnątrz i wewnątrz nas;
4. Słowo wprowadzamy w naszą świadomość bezgłośnie, tak
delikatnie jak to tylko możliwe (...) jakbyśmy kładli piórko
na kłębku waty3;
5. Jeśli w tym czasie przyszedł sen, po przebudzeniu modlimy
się dalej (nie cofając się).

3
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Contemplative Dimension of the Gospel. Twentien Anniversary Edition), Warszawa 2017.
Keating T., Głęboka modlitwa, Kraków 2007, s. 222.
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III. Kiedy zaczynają pochłaniać nas myśli, wracamy łagodnie do wybranego słowa.
1. „Myśli” oznaczają tu wszelkie doznania, takie jak: wrażenia
pochodzące z naszego ciała, bodźce zmysłowe, uczucia, wyobrażenia, wspomnienia, refleksje, pojęcia, pojawiające się
w świadomości komentarze i doświadczenia duchowe;
2. Trzeba pamiętać, że „myśli” są nieuchronną, nieodłączną
i normalną częścią modlitwy głębi4;
3. Zalecenie, aby zawsze wracać łagodnie do słowa oznacza,
że powinniśmy w ten powrót wkładać jak najmniej wysiłku.
Jest to zresztą jedyna czynność, jaką podejmujemy w trakcie
trwania głębokiej modlitwy;
4. W czasie praktykowania modlitwy głębi wybrane słowo
może zacząć się rozmywać w naszej świadomości, a nawet
zniknąć zupełnie.
IV. Gdy czas modlitwy głębi dobiega końca, pozostajemy jeszcze jakiś
czas (kilka minut) w milczeniu, z zamkniętymi oczyma, stopniowo
powracając do pełnej świadomości siebie i otoczenia.
1. Te dodatkowe dwie lub trzy minuty są „pomostem” pozwalającym przenosić ciszę i milczenie w nasze codzienne życie;
2. Znakiem kończącym wspólną modlitwę jest ciche i powolne
wyrecytowanie przez osobę prowadzącą znanej wszystkim
uczestnikom modlitwy Ojcze nasz, której uczestnicy słuchają
w milczeniu;
3. Po modlitwie Ojcze nasz następuje modlitwa dziękczynienia
za dar spotkania ze Słowem Bożym, którą kończymy uroczystą doksologią.
Uwagi praktyczne
Pierwsza część: Sobotnie spotkanie ze Słowem Bożym (spotkanie modlitewne)
trwa ok. 60 minut. Na ten czas składa się 15-20 minutowa katecheza kończąca
się krótką dyskusją (ok. 10 minut). Czas proklamacji Słowa Bożego i modlitwy
głębi trwa ok. 20-25 minut.
4

Według Thomasa Keatinga praktykowanie modlitwy głębokiej (modlitwy głębi) z angielskiego
centering prayer ma za zadanie wprowadzić w pierwsze etapy modlitwy kontemplacyjnej
i przygotować człowieka na przyjęcie tego daru. Jak twierdzi o. Keating (...) metoda
głębokiej modlitwy zawiera nauczanie dawnych wieków, sformułowane w sposób dostosowany
do naszych czasów. Nie zastępuje ona innych rodzajów modlitwy, lecz rzuca na nie nowe
światło i wydobywa głębię ich znaczeń. (Keating T., Głęboka modlitwa..., op. cit., s. 218).
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Część druga spotkania sobotniego, czyli Relaksacja jest przeznaczona dla
wszystkich chętnych (również dla pacjentów niewierzących, niepraktykujących i dla innowierców). Rozpoczyna się godzinę po części I. Część druga:
Relaksacja trwa około 30-40 minut. Stanowi kompilację trzech znanych
technik relaksacyjnych: techniki głębokiego oddychania, techniki napinania
i rozluźniania partii mięśni, techniki „skanowania” ciała. Struktury tej części
spotkania nie omawiam.
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5. 3. 3. Znaczenie kultu relikwii w duszpasterstwie osób
chorych psychicznie
W kaplicy szpitalnej pw. Matki Bożej Częstochowskiej przy Szpitalu
Klinicznym im. dr. J. Babińskiego, jak wspomnieliśmy, już od ponad
stu lat pacjenci z rodzinami, personel szpitalny oraz mieszkańcy osiedla
przyszpitalnego gromadzą się, aby przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki wyprosić dla siebie łaskę zdrowia i potrzebne siły. Jednakże dzisiaj,
niezmiennie zanosząc swoje modlitwy przez ręce Maryi – Patronki tej
szpitalnej świątyni, cieszą się również z obecności i patronatu świętych
i błogosławionych. Ci święci obecni w tym locum sacrum poprzez
widzialny znak relikwii1, wspierają ich w modlitwie i są dla nich szczególnym źródłem nadziei. W wielu ośrodkach duszpasterskich w Polsce
i w Europie w ostatnich latach widać znaczący wzrost kultu relikwii
i modlitw za wstawiennictwem świętych. Jest to szczególny pastoralny
fenomen, gromadzący nieraz liczne rzesze wiernych, a domagający
się wielowymiarowej teologiczno –pastoralnej analizy. Jakimś nieśmiałym
przyczynkiem ku temu jest również ten tekst.
W czasie wizytacji kanonicznej parafii Matki Bożej Królowej polski
w Krakowie – Kobierzynie, która wówczas sprawowała opiekę duszpasterską
nad Szpitalem kobierzyńskim ks. biskup Stanisław Smoleński 17 marca
1991 roku, w czasie wizytacji oddziałów szpitalnych, wprowadził oficjalnie relikwie św. Brata Alberta Chmielowskiego do kaplicy szpitalnej2.
Nie był to jednak „spontaniczny” akt duszpasterski lub też niespodziewany
„prezent” biskupa. Jak czytamy w notatce z Kroniki sióstr: (...) w zamian
[za relikwie] pacjenci oddziału 2A wręczyli Księdzu Biskupowi jako dar
Relikwiami, czyli pozostałościami ziemskimi po świętych i błogosławionych, są ich doczesne
szczątki w postaci zachowanego ciała lub przynajmniej kości. W szerszym tego słowa
znaczeniu przez relikwie rozumie się także inne przedmioty, których używała dana
osoba wyniesiona na ołtarze. Nie tylko ze względu na nadużycia, jakie niewątpliwie
mogły się zdarzać w Kościele, ale także ze względu na szacunek, jakim są otaczane nie
podlegają ani ważnej alienacji (sankcja nieważności), ani przenoszeniu na inne miejsca
bez wyraźnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej. (Misztal H., Kult świętych, obrazów
i relikwii w Kościele Katolickim w aspekcie prawa kanonizacyjnego, Roczniki Nauk
Prawnych, Rok 1997, t. VII, s. 110.).
2
Por. Klimek J., Galus E., Kobierzyn wczoraj i dziś..., op. cit. s. 159.
1
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piękny gobelin przedstawiający Brata Alberta – Adama Chmielowskiego3.
A więc była to akcja duszpasterska na długo wcześniej przewidziana
i zaplanowana.
Nie tylko relikwie Św. Brata Alberta, ale i wszystkie pozostałe – jakie
do dziś otrzymała Wspólnota rektoralna i kaplica szpitalna – były podejmowane (przyjmowane) w uroczystej oprawie, jako ważne wydarzenia
przeżywane zarówno w aspekcie ściśle religijnym jak też i społecznym.
Potwierdzają się w życiu wspólnoty osób modlących się w kaplicy szpitalnej słowa Karla Rahnera, który pisał, że święci są inicjatorami i twórcami
nowych stylów i nowych form życia chrześcijańskiego4. W kaplicy szpitalnej
posiadamy obecnie relikwie:
–– Św. Brata Alberta (Adama Chmielowskiego) – polskiego zakonnika, założyciela zgromadzenia albertynów i albertynek, powstańca,
malarza, troskliwego opiekuna najuboższych, bezdomnych oraz osób
z marginesu. W życiu powtarzał on słowa, że trzeba być dobrym
jak chleb. Zarówno w życiu, jak również w sztuce Brat Albert
głosił i przekazywał bezgraniczną miłość Boga do drugiego człowieka. Dla naszych pacjentów bardzo ważnym faktem jest to,
że Brat Albert leczył się w szpitalu psychiatrycznym w Kulparkowie (pod Lwowem). Cała Jego aktywność prospołeczna
wpisuje się w przykład czytelnych działań destygmatyzacyjnych,
gdyż wielu najuboższych w czasach Brata Alberta rekrutowało
się spośród osób uzależnionych i chorych psychicznie. Każde
liturgiczne wspomnienie św. Brata Alberta wiążę – jako duszpasterz – z jakąś formą akcji destygmatyzacyjnej.
–– Bł. Ojca Alojzego Maria Monti (1825 – 1900) – włoskiego
zakonnika, wcześniej człowieka świeckiego, nazywanego przez
swoich uczniów ojcem. Pracując od 12 roku życiu na swoje utrzymanie Alojzy jako rzemieślnik gromadził codziennie wieczorem
mężczyzn i chłopców na codzienną modlitwę, dając początek
wspólnocie nazywanej: Kompania Braci. Odznaczał się surowością
życia, oddaniem chorym, ubogim, zapałem ewangelizacyjnym.
3
4
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Tamże.
Por. Misztal H., Kult świętych, obrazów i relikwii w Kościele Katolickim w aspekcie prawa
kanonizacyjnego, Roczniki Nauk Prawnych, Rok 1997, t. VII, s. 103.
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Alojzy Monti przywracał wiarę ludziom, którzy w świecie chcieli
służyć biednym i ubogim nie podejmując jednak życia zakonnego. Jego pragnieniem było utworzenie w Rzymie Zgromadzenie
Synów Niepokalanego Poczęcia. Z czasem jego pomysł podzieliło kilku przyjaciół z Kompanii. W końcu w 1858 roku przybył do Rzymu,
by założyć kongregację świeckich pełniących posługę szpitalną.
W tym samym czasie podobnego typu instytut tercjarzy został
założony przez oo. kapucynów pracujących jako kapelani w rzymskim szpitalu Świętego Ducha. Alojzy Monti przyłączył się do tej
kongregacji, a w 1877 roku został jej przełożonym i był nim przez
23 lata. Z jego inspiracji przyjęła ona nazwę Synów Niepokalanego
Poczęcia. On też napisał jej Konstytucje. Była to u swoich początków wspólnota świeckich i kapłanów, posiadających takie same
prawa i obowiązki. Księża Montianie (Synowie Niepokalanej)
przez blisko dwa lata prowadzili duszpasterstwo w kaplicy szpitalnej i pracowali jako kapelani w Szpitalu kobierzyńskim. Mimo
krótkiego pobytu pozostawili po sobie czytelne świadectwo troski
o chorych i cenny duchowy dar – relikwie Ojca Założyciela.
–– W naszej Wspólnocie posiadamy również relikwie Współczesnych
Apostołów Miłosierdzia Bożego: Św. Siostrę Faustynę (Helenę
Kowalską); Św. Jana Pawła II, papieża (Karola Wojtyłę);
Bł. Ks. Michała Sopoćko (spowiednika i kierownika duchowego
S. Faustyny) oraz Bł. Hannę Chrzanowską (pielęgniarkę i dyrektorkę szkoły pielęgniarstwa psychiatrycznego, która pracowała
w kobierzyńskim Szpitalu).
Geneza pastoralna kultu relikwii w szpitalnej kaplicy kobierzyńskiej
Rozpoczynając swoją posłgę duszpasterską w społeczności Szpitala, już
na samym jej początku zauważyłem, że wielu pacjentów (zarówno kobiet
i mężczyzn) chętnie modli się przed bocznym ołtarzem Najświętszego Seca
Pana Jezusa, gdzie na stałe wystawione były (i są nadal) w relikwiarzach
relikwie św. Brata Alberta oraz św. Siostry Faustyny. Z czasem rozmowy
z wieloma osobami modlącymi się przy tych relikwiach uświadomiły mi,
że taka forma pastoralnego wsparcia jest ważna dla naszych pacjentów.
Nawet, gdy nie animowałem żadnych akcji pastoralnych związanych
z kultem relikwii, to sama ich obecność fizyczna i wizualna dostępność
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dla wiernych, prowokowała do postaw modlitewnych i szukania wsparcia
duchowego przez orędownictwo tych świętych. Poszukując zaś czegoś, co
tworzy wspomnianą wcześniej zasadę formalną duszpasterstwa szpitalnego
w kobierzyńskich realiach duszpasterskich (zasada towarzyszenia osobistego
zapośredniczonego) uświadomiłem sobie, że obecność świętych Kościoła
w swoich relikwiach znamiennie łączy w sobie (opisane wcześniej)
synergiczne oddziaływania zasady: wsparcia i pośrednictwa, których
aktywne wykorzystanie zmienia towarzyszenie osobiste kapłana (kapelana
szpitalnego) w towarzyszenie osobiste zapośredniczone. Fizyczna obecność
relikwii wykorzystywana pastoralnie (pastoralna dostępność) łączy
w sobie pośrednictwo (zasadę pośrednictwa) w jej aspekcie osobowym [orędownictwo Świętych] ze wsparciem poprzez miejsce (zasada
wsparcia) poprzez locum sacrum, które „ozdabia” i „ubogaca” fizyczna
obecność Świętych w ich relikwiach. Na zaprojektowanym przeze mnie
i wyrażonym graficznie schemacie generalnej (podstawowej) koncepcji duszpasterskiej nie ująłem (nie zaznaczyłem) jednakże obecności
i wpływu relikwii. Dlaczego? Relikwie promieniują świętością świadków Ewangelii, są rzeczywistością, która mając swój materialny aspekt
przenika struktury pastoralnych działań. Są niesakramentalnym znakiem
obecności Kościoła chwalebnego w rzeczywistości pastoralno –liturgicznej
Kościoła pielgrzymującego. Obecność relikwii – jako kolejnej z „instytucji”
pastoralnych (osób, wspólnot i miejsc związanych z akcją duszpasterską)
zaznaczyć można w każdym z czterech kierunków (biegunów) przedstawionego schematu generalnej (podstawowej) koncepcji duszpasterskiej.
W Kościele Katolickim kult świętych (w obrazach i relikwiach) bierze
swój początek z prawdy o tajemnicy Świętych Obcowania. Wspólnota łaski,
która jest już udziałem zbawionych, zostaje w pewnej części udzielona
Kościołowi pielgrzymującemu na ziemi. Święci, których wstawiennictwa
przywołujemy, będąc w niebie (doświadczając wspólnoty zbawionych),
mogą skuteczniej (niż tylko my sami – Kościół pielgrzymujący) współdziałać z naszym osobistym i wspólnotowym zbawieniem. Tradycyjną formę
kultu świętych określa się zasadniczo w dwoma terminami: naśladowanie
(imitatio) oraz czczenie (veneratio). Na tym oparta jest również prawda
dogmatyczna o czci relatywnej, należnej kultowi ich ziemskich relikwii5.
5
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Por. Syczewski T., Kult świętych oraz obrazów świętych i relikwii w obowiązującym prawodawstwie
Kościoła łacińskiego, Rocznik Teologii Katolickiej 2008, t. VII, s. 145. [http://hdl.handle.
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Według Encyklopedii Katolickiej relikwie to pozostałości ciała
Świętego lub Błogosławionego; w szerszym znaczeniu także części jego
ubioru i używane przez niego przedmioty; w dalszym jeszcze znaczeniu
są to różne rzeczy uświęcone przez kontakt (per contactum) z relikwiami
właściwymi (z relikwiami I klasy)6. Mówiąc o relikwiach w niniejszym
opracowaniu mamy na myśli tylko i wyłącznie relikwie Świętych Kościoła powszechnego (kanonizowanych) oraz Kościoła partykularnego
(beatyfikowanych) I klasy (ex ossibus) lub (in sanguine) wystawione
do publicznego kultu wiernych na stałe, w stosownych relikwiarzach,
zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.
Z dokumentów Magisterium Kościoła
W Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii czytamy:
Celem kultu świętych jest uwielbienie Boga w Trójcy
Jedynego oraz uświęcenie człowieka przez życie zgodne
z Bożym Prawem oraz przez autentyczne naśladowanie
cnót świętych czy błogosławionych [Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, nr 212].

Jednocześnie ten sam dokument Kościoła stwierdza, że cześć dla
świętych wizerunków, jeśli nie pochodzi z jasnej wizji teologicznej, może
prowadzić do dewiacji [Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, nr 239].
Konieczna jest więc nieustanna Katecheza, która będzie przypominała
wiernym o roli i znaczeniu świętych w Kościele oraz o sposobach oddawania im czci. Zwracanie uwagi na właściwe miejsce kultu świętych
w pobożności każdego człowieka jest szczególnie istotne w takim miejscu jak szpital psychiatryczny, kiedy kapelan spotyka na drodze swojej
posługi osoby poranione i chore, u których bardzo łatwo może dojść
do wypaczenia tej formy pobożności osobistej. Co do sposobu umieszczania wizerunków świętych w kościołach wypowiedzieli się ojcowie
soborowi w czasie obrad Soboru Watykańskiego II. W Konstytucji
o liturgii świętej, przypominają, iż ma to być czynione w umiarkowanej
ilości i we właściwym porządku, aby nie wzbudzały uwielbienia w chrześcijańskim ludzie i nie sprzyjały wypaczeniu pobożności [SC 125].
6

net/11320/1353]. Data dostępu: 18. 01. 2019.
Relikwie, [w:] Encyklopedia Kościelna, t. 23, Warszawa 1899, s. 280; por. też: Relikwie, [w:]
Wielka Encyklopedia Powszechna, t. 9, Warszawa 1967, s. 768.
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Nie ma wątpliwości, że święci zajmują ważne miejsce w tradycji
Kościoła, co w sposób szczególny widać w ilości kanonizowanych i beatyfikowanych przez następców św. Piotra. Dla przykładu, sam św. Jan
Paweł II podczas swojego pontyfikatu w okresie od 1979 do 2003 roku
kanonizował 482 i beatyfikował 1343 świeckich i duchownych. Żywotami
świętych interesują się zarówno teolodzy, jak i psycholodzy, historycy, artyści. Przykład życia świętych często inspiruje do działań, które
są zintegrowane z życiem Kościoła, ale stanowią jednocześnie powszechnie
akceptowane dzieła miłosierdzia i postawę wzorcową dla osób pozostających poza Kościołem. Przykład życia świętych, ich troskliwa postawa
względem słabszych i pomoc niesiona w codziennych czynnościach jest
uniwersalnym wzorem do naśladowania7.
Kościół poprzez kanonizacje i beatyfikacje wzywa wiernych do oddawania czci świętym w ich wizerunkach. Spotkanie ze świętymi pomaga
zgłębiać tajemnicę chwały Bożej a poprzez naśladowanie uczynków świętych każdy chrześcijanin może upodobnić się do Pana. Ojcowie Kościoła
w tajemnicy Chrystusa widzieli obraz niewidzialnego Boga (por. Kol 1, 15)
i podstawę czci oddawanej świętym wizerunkom8. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że wcielenie Syna Bożego zapoczątkowało ową
„ekonomię” obrazów [KKK 1159].
Warto jednak przypomnieć, że cześć oddawana świętym na przestrzeni
wieków budziła wiele kontrowersji. Już Drugi Sobór Nicejski (787 rok)
musiał zmierzyć się z herezją ikonoklazmu (zwolennicy ikonoklazmu
chcieli zakazać sporządzania wizerunków świętych, Jezusa oraz Maryi
i niszczyli wszelkie istniejące obrazy) i w dokumentach soborowych
przedstawić jasne stanowisko Kościoła dotyczące sporządzania podobizn
Chrystusa, Maryi i świętych. W nauczaniu Soboru czytamy, że skoro
Chrystus przyjął ludzką postać, wolno przestawiać na obrazach Syna
Bożego i świętych:
Im częściej bowiem (wierni) spoglądają na ich obrazowe
przedstawienie, tym bardziej także zachęcają do wspominania i umiłowania pierwowzorów, do oddawania im
czci i pokłonu, nie do prawdziwej adoracji według naszej
Por. Misztal H., Kult świętych, obrazów i relikwii w Kościele Katolickim w aspekcie prawa
kanonizacyjnego, Roczniki Nauk Prawnych, Rok 1997, t. VII, s. 103.
8
Por. Syczewski T., Kult świętych oraz obrazów świętych i relikwii..., op. cit., s. 145.
7
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wiary, która należy się tylko Bożej Naturze, a w który
to sposób wizerunkowi drogocennego i ożywiającego Krzyża, świętym Ewangeliom i pozostałym poświęconym Bogu
świętym przedmiotom przynosi się na ich cześć kadzidło
i światła, jak to było pobożnym zwyczajem u przodków:
«Cześć bowiem obrazu przechodzi na pierwowzór» (Bazyli
Wielki, O Duchu Świętym, 18, 45: PG 32, 149 C), a kto
czci obraz, czci w nim hipostazę przedstawionego9.

To nauczanie zostało dopełnione przez Drugi Sobór Watykański,
który w Konstytucji dogmatycznej o Kościele podkreśla, że
prawdziwy kult świętych polega nie tyle na częstym
powtarzaniu aktów zewnętrznych, ile raczej na nasileniu
czynnej miłości, przez którą szukamy, dla większego dobra naszego oraz Kościoła, „zarówno przykładu w życiu
świętych, jak i uczestnictwa w ich wspólnocie oraz pomocy
w ich wstawiennictwie” [LG 51].

W tej dziedzinie wielką rolę do spełnienia ma dobrze prowadzona
katecheza dzieci, młodzieży, a także dorosłych. Również podczas przepowiadania w czasie celebracji liturgicznych z okazji uroczystości, świąt
czy wspomnień poszczególnych świętych czy błogosławionych można
ukazywać drogę tych osób do świętości10.
W Konstytucji o liturgii świętej została przedstawiona nauka na temat
kultu oddawanego błogosławionym i świętym w ciągu całego roku:
Kościół rozmieścił także w ciągu roku wspomnienia męczenników oraz innych świętych, którzy dzięki wielorakiej łasce Bożej
doszli do doskonałości, a osiągnąwszy już wieczne zbawienie,
wyśpiewują Bogu w niebie doskonałą chwałę i wstawiają się za
nami. W dniu ich narodzin dla nieba Kościół głosi misterium
paschalne w świętych, którzy z Chrystusem współcierpieli
i zostali z Nim współuwielbieni, przedstawia ich wiernym jako
przykład, pociągając wszystkich przez Chrystusa, a przez ich
zasługi wyjednywa Boże dobrodziejstwa [SC 104].

II Sobór Nicejski, 787, Definicja o świętych obrazach, Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych
wypowiedzi Kościoła, Bokwa I. (red.), Poznań 2007, nr 207, ss. 118 –119.
10
Por. Syczewski T., Kult świętych oraz obrazów świętych i relikwii..., op. cit., s. 147.
9
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Podstawy prawne
W Kodeksie Prawa Kanonicznego znajdują się regulacje o ogólnej
zgodzie Kościoła na pewne formy kultu publicznego i o przedmiocie
tego kultu. Znajdują się one w IV księdze Kodeksu Prawa Kanoniczego
zatytułowanej: Uświęcające zadanie Kościoła, tytuł IV: Kult świętych,
obrazów i relikwii, w kan. 1189 –119011.
I już w samym Kodeksie odróżniamy kult publiczny kościelny
od kultu prywatnego. W kulcie publicznym należy stosować się do norm
prawa kanonicznego, które poparte są teologicznymi uzasadnieniami.
Również sprawując kult obrazów i relikwii stosujemy przepisy tegoż
prawa12. Regulacje te nie są stosowane przy prywatnych formach kultu
świętych i błogosławionych bądź podczas modlitw za zmarłych (Kościół
cierpiący), kiedy spodziewamy się ich wstawiennictwa za nami przed
majestatem Bożym.
Kodeks Prawa Kanonicznego podkreśla, że kult świętych ma znaczenie dla ożywienia świętości wiernych oraz zachęca, aby każdy otaczał
szczególną czcią Matkę Bożą, która przez Chrystusa została ustanowiona
Matką Kościoła i każdego wierzącego. Co więcej, Kodeks Prawa Kanonicznego popiera autentyczny kult innych świętych, z których wierni
mogą brać przykład, budują się w wierze oraz doznają pomocy dzięki
ich wstawiennictwu [kan. 1186]. Oddając cześć świętym, ostatecznie
uwielbiamy Jezusa Chrystusa. Ich świętość jest uczestnictwem w naturze
samego Boga, a źródłem ich świętości jest autentyczne naśladowanie
Zbawiciela13.
Teksty kanonów dotyczących kultu relikwii i świętych:
1. Kan. 1186: Dla umocnienia świętości Ludu Bożego, Kościół poleca
szczególnej i synowskiej czci wiernych Najświętszą Maryję, zawsze
Dziewicę, Matkę Bożą, którą Chrystus ustanowił. Matką wszystkich
ludzi oraz popiera prawdziwy i autentyczny kult innych Świętych, których przykładem wierni budują się i wstawiennictwem są wspomagani;
2. Kan. 1187: Kult publiczny można oddawać tylko tym Sługom Bożym, którzy autorytetem Kościoła zostali zaliczeni w poczet Świętych
lub Błogosławionych;
Por. Misztal H., Kult świętych, obrazów i relikwii w Kościele Katolickim..., op. cit., s. 109.
Tamże, s. 100.
13
Por. Syczewski T., Kult świętych oraz obrazów świętych i relikwii..., op. cit., s. 146.
11
12
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3. Kan. 1188: Należy zachować praktykę umieszczania w kościołach
świętych obrazów, by doznawały czci ze strony wiernych; jednakże
mają być umieszczane w umiarkowanej liczbie i z zachowaniem
właściwego porządku, aby nie wywoływały zdziwienia u wiernych
i nie dawały okazji do niewłaściwej pobożności;
4. Kan. 1190 §1: Nie godzi się sprzedawać relikwii; §2: Relikwie
znaczne i inne doznające wielkiej czci ze strony wiernych, nie mogą
być w jakikolwiek sposób ważnie alienowane ani też na stale przenoszone bez zezwolenia Stolicy Apostolskiej.
Zarys pastoralnego kultu relikwii w kaplicy szpitalnej
Już od kart Nowego Testamentu odnajdujemy świadectwa, które
potwierdzają szczególną moc przedmiotów, za przyczyną których chorzy
odzyskiwali zdrowie. Przedmioty te należały do samego Chrystusa Pana
oraz Pawła z Tarsu. Dotyczy to historii cudów Jezusa, w których chorzy
dotykali jego płaszcza czy frędzli (por. Mt 9, 20 – 22; Mk 6, 53 – 56).
Cuda związane z postacią św. Pawła zostały spisane w Dziejach Apostolskich (por. Dz 19, 11 – 12):
Bóg czynił też niezwykłe cuda przez ręce Pawła, tak
że nawet chusty i przepaski z jego ciała kładziono na
chorych, a choroby ustępowały z nich (...)14.

Oczywiście kult relikwii, aby nie stał się magicznym rytuałem, nie
może zostać ograniczony do gestów zewnętrznych. Gesty pozostałyby
wówczas puste, niezrozumiałe i byłyby kultem dla samego kultu. Kult
relikwii bądź świętych obrazów (zarówno w praktyce prywatnej jak
i publicznej) ma nas zapraszać do czerpania wzoru z postaw świętych
i wspólnie z nimi wyruszać w drogę ku naszemu własnemu uświęceniu15.
Taka postawa mobilizuje nas, aby troszczyć się o nasze własne zbawienie,
prowadzić innych do Boga, a poprzez obcowanie z relikwiami czerpać siły
duchowe do postępowania według wymagań Ewangelii. Taka pobożność
związana ze świętymi kieruje nasze myśli ostatecznie w stronę Jezusa
Klawczyński P. R., W poszukiwaniu genezy, rozwoju oraz sensu chrześcijańskiego kultu świętych
i ich relikwii. Studium historyczno –teologiczne, Teologia i Człowiek 2018, nr 41 (1), s.
106.
15
Tamże, s. 113.
14
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Chrystusa, którego śladami wszyscy staramy się podążać na drogach
wiary. Kult relikwii powinien wzbudzać więc inspiracje i ostatecznie
pomóc każdemu z nas w odkryciu własnej, osobistej drogi do świętości.
Ma to szczególne znaczenie dla osób, które dźwigają krzyż choroby
i cierpienia, niezrozumienia i odrzucenia społecznego. Poczucie wyobcowania i niezrozumienia ich stanu i choroby może znaleźć ukojenie
w postawach świętych, którzy w swoim życiu musieli stawiać czoła różnym wyzwaniom, chorobom i przeciwnością losu. Warto pamiętać, że
Bóg nie jest pomniejszany przez cześć oddawaną świętym.
Czcimy ich ze względu na Niego. Kult świętych teologicznie
ma uzasadnienie w misyjności Kościoła, który ma nieść
świadectwo Chrystusowi na cały świat16.

Poszukując pastoralnego uzasadnienia kultu świętych w Kościele
katolickim i projektując właściwe działania duszpasterskie (akcyjne
i regularne – systematyczne) powinniśmy wyróżnić dwa skrajne dążenia. Z jednej strony pojawia się dążenie do minimalizacji tej formy
pobożności, a w skrajnych sytuacjach nawet do eliminowania tego
kultu. Według propagatorów tej myśli kult świętych jest pobożnością
średniowieczną, wręcz odciągającą wiernych od istoty kultu, którym
jest Chrystus, jedyny Pośrednik i idealny wzór do naśladowania (a dla
teologii pastoralnej podstawowy model kryteriologiczny). Dla obrony
tego ekstremum zwraca się uwagę na fakt, że częstego pojawiają się postawy przesadnie akcentujące kult i rolę świętych, co może powodować
u wiernych stawianie na równym poziomie czczonych świętych i samego
Chrystusa (stałe niebezpieczeństwo pewnej formy idolatrii)17.
Na drugim końcu owego kontinuum dotyczącego miejsca i roli
kultu świętych w życiu kościoła jest postawa maksymalistyczna, która
przypisuje nadmierne znaczenie tej formie pobożności. Jej korzeni
można doszukiwać się przede wszystkim w niskim poziomie wiedzy
teologicznej na temat kultu świętych, pewnego rodzaju lekceważeniu prawd
dogmatycznych o Słowie Wcielonym i odkupieńczej roli Chrystusa, ale też
i w zamierającej (słabnącej) wierze, rozpaczliwie poszukującej wszelkich zewnętrznych i widzialnych znaków mogących ją ożywić. Z reguły mamy też
16
17
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Por. Misztal H., Kult świętych, obrazów i relikwii w Kościele Katolickim..., op. cit., s. 105.
Tamże, s. 102.
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tu do czynienia ze zniekształconymi formami pobożności ludowej, brakiem
odpowiedniej katechezy parafialnej bądź ze źle prowadzonym duszpasterstwem w danym miejscu. Również źle pojmowana hagiografia wyrządza
krzywdę prawdziwemu, dobrze umocowanemu kultowi świętych18.
Mając to wszystko na uwadze, Świętych i Błogosławionych, którzy
obecni są w swoich relikwiach w kaplicy szpitalnej, czcimy w osobnych
nabożeństwach, zawsze jednak połączonych z nabożeństwem głównym,
w którym bezpośrednio wielbimy Boga Trójjedynego lub otaczamy
szczególną czcią Matkę Najświętszą, a pośrednio konkretnego Świętego
bądź Błogosławionego, którego relikwie na zakończenie nabożeństwa
czcimy przez ucałowanie. Wszystkie te nabożeństwa zawsze połączone
są z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i z modlitwą początkową,
która stanowi dziękczynienie Bogu za tego konkretnego świadka wiary
i szczególnego orędownika (tu staram się włączyć jakiś element biograficzny). Nabożeństwa te odprawiane regularnie w układzie comiesięcznym to: 1. nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w III piątki miesiąca
(zawsze połączonych z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, z litanią
do Miłosierdzia Bożego, z modlitwą do św. siostry Faustyny lub do
bł. Michała Sopoćko i na zakończenie ucałowanie relikwii św. Faustyny);
2. nabożeństwo do bł. Hanny Chrzanowskiej – w ostatni piątek miesiąca (zawsze połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, z
litanią do Błogosławionej, z modlitwą prośby i uczczeniem jej relikwii).
3. nabożeństwo do bł. Michała Sopoćko – w I czwartek miesiąca sprawowane jako dziękczynienie za dar Eucharystii oraz w intencji kapłanów,
by byli głosicielami Miłosierdzia Bożego i gorliwymi Jego szafarzami
w sakramencie pojednania (struktura nabożeństwa analogiczna).
Nabożeństwem w układzie cotygodniowym (każda środa w tygodniu)
jest nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy (w klasycznym liturgicznym układzie tego nabożeństwa) z dodanym fragmentem z nauczania
św. Jana Pawła II, lub z jego modlitwą o charakterze mariologicznym.
Nabożeństwo kończy uczczenie relikwii Świętego.
Liturgiczne wspomnienia (zgodnie z kalendarzem liturgicznym)
są natomiast okazją do szczególnie uroczystych celebracji, połączonych
z Eucharystią i homilią okolicznościową.
18

Tamże, s. 103.
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Zakończenie
Niniejsza publikacja: Duszpasterstwo w kobierzyńskiej kapelanii na przestrzeni wieku będąc refleksją o charakterze historyczno-pastoralnym jest
pierwszym opracowaniem, które w szerszym kontekście (historyczno-społecznym oraz teologiczno-medycznym) starało się przedstawić
pracę księży kapelanów, sióstr zakonnych i osób świeckich działających
zawodowo przy kapelanii Szpitala psychiatrycznego w Kobierzynie
(obecnie Rektorat pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej przy
Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie). Szczególną okazją do jej powstania była rocznica stulecia istnienia Szpitala
kobierzyńskiego (1918-2018) świętowana wieloma wydarzeniami Roku
Jubileuszowego Szpitala (2018) przez społeczność pracowników, pacjentów
i mieszkańców kompleksu szpitalnego. W czasie sympozjów naukowych,
jak i przy okazji towarzyskich spotkań zorganizowanych w ramach rożnych
jubileuszowych wydarzeń, padały często słowa o dziedzictwie Kobierzyna.
Szpital istotnie ma się czym pochwalić, a na szczególną uwagę zasługuje postawa Personelu szpitalnego, który przez ponad sto już lat niesie
pomoc i otacza profesjonalną opieką tysiące osób chorych psychicznie.
W psychiatrii człowiekowi choremu niesie się pomoc nie tyle poprzez
skomplikowane technologicznie zabiegi i procedury, ale przede wszystkim poprzez cierpliwą pracę doświadczonych zespołów terapeutycznych.
O środowisku szpitala psychiatrycznego można słusznie powiedzieć,
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Duszpasterstwo w kobierzyńskiej kapelanii na przestrzeni wieku
że tu leczy się chorych bardziej zespołem ludzkim, niż jakimś urządzeniem
(sprzętem) medycznym. Na dziedzictwo Kobierzyna składa się zatem praca
wielu pokoleń lekarzy, psychologów, terapeutów, pielęgniarek, ratowników medycznych, personelu pozamedycznego. Przez 89 lat istnienia
Szpitala ważną grupę pielęgniarek stanowiły siostry zakonne. W okresie
międzywojennym to one w większości stanowiły tak zwany personel średni
kobierzyńskiego Zakładu. Kapelani szpitalni i siostry zakonne swoją
osobistą postawą, modlitwą i pracą (posługą) wobec chorych, formowali
do właściwych etycznomoralnych postaw całe pokolenia pracowników
Szpitala. Niniejsza monografia chciała o tym (choć może nie wprost)
powiedzieć. Na dziedzictwo Kobierzyna składa się również praca wielu
pokoleń kapłanów i sióstr zakonnych.
Głównym celem tej publikacji, trudnym zarówno do osiągnięcia
(realizacji) jak i oceny jest jednak, w zamierzeniu autora, destygmatyzacja osób chorych psychicznie. Niniejsza monografia jest bowiem
częścią większej całości, na którą składa się druga książka zatytułowana:
Kobierzyn wczoraj i dziś ze współautorstwem Elżbiety Galus1. Ta praca
zbiera wspomnienie najstarszych mieszkańców kobierzyńskiego kompleksu
o Zakładzie, o jego kaplicy i kapłanach tam duszpasterzujących oraz o ważnych osobach kształtujących i budujących owo dziedzictwo Kobierzyna na
przestrzeni dziesięcioleci. Ma w dużej części formę wspomnień i strukturę
pamiętnika. Podstawową metodą naukową dla tej pozycji była analiza
dokumentów osobistych, którą to metodę prof. Bohdan Trzeciak nazywa:
metodą dokumentów osobistych. Wykorzystaliśmy ją w ramach metody
badań mikrohistorycznych ze spersonalizowanymi wywiadami osobistymi o charakterze wspomnień2. Tak zgromadzoną wiedzę historyczną
chcieliśmy przedstawić w sposób jak najbardziej dostępny. Stąd barwny
i różny język kilku Autorów owych wspomnień i liczne fotografie osób,
miejsc i dokumentów związanych z Kobierzynem. A wszystko po to,
aby zachęcić Czytelnika do poznania miejsca leczenia osób chorych
psychicznie. Ostatecznie, obie pozycje książkowe są zaproszeniem,
1
2
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Klimek J., Galus E., Kobierzyn wczoraj i dziś, Kraków 2017.
Metoda badań mikrohistorycznych stosowana jest przede wszystkim w badaniach
przejawów życia społecznego oraz subiektywnych postaw i zachowań jednostek
i ich psychospołecznych uwarunkowań, indywidualnych doświadczeń w określonych
sytuacjach i stosunkach środowiskowych. Szerzej na ten temat tej metody naukowej:
Trzeciak B., Podstawy metodologii badań medycznych, Łódź-Kołobrzeg 2010, ss. 12-14.
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aby wchodząc w historię tego miejsca na kartach publikacji, przekroczyć
jego progi w realnej teraźniejszości. Trzeba zauważyć, że Kobierzyn jako
miejsce leczenia osób chorych psychicznie (52 hektary pięknego parku)
otworzył się już na społeczność Krakowa wielowymiarowo3, ale ta nie
otwarła się jeszcze na społeczność osób chorych i cierpiących psychicznie
oraz na miejsce ich leczenia. Ono wciąż w mentalności wielu ludzi jest
obudowane (obrosłe) całym mechanizmem społecznym (mechanizmem
społecznych zachowań) nazywanym dziś stygmatyzacją osób chorych
psychicznie. Proces destygmatyzacji zaczyna się od zainteresowania tym
miejscem leczenia chorych psychicznie, poznania jego historii i specyfiki,
odkrycia tego miejsca fizycznie i nauki bycia razem z chorymi psychicznie
w jego pięknej architektonicznie i przyrodniczo przestrzeni.
W kontekście refleksji pastoralnej trzeba zauważyć, że wydana wcześniej monografia: Kobierzyn wczoraj i dziś ogniskuje uwagę badawczą
na specyficznym środowisku kobierzyńskim (na duszpasterskim milieu),
a obecna monografia: Duszpasterstwo w kobierzyńskiej kapelanii na przestrzeni wieku, ukazuje realizowane tam na przestrzeni wielu lat formy
adekwatnego duszpasterstwa. Obie pozycje będąc refleksjami historycznopastoralnymi, różnią się przyłożonymi akcentami. Kobierzyn wczoraj
i dziś jest refleksją bardziej historyczną niż pastoralną, a Duszpasterstwo
w kobierzyńskiej kapelanii na przestrzeni wieku więcej uwagi poświęca tematom związanym z duszpasterstwem. Łączy je realizacja dwóch celów:
destygmatyzacji osób i miejsca oraz dokumentacji ważnych faktów związanych z życiem społeczności kobierzyńskiej na przestrzeni stulecia.
W odczuciu autora Duszpasterstwo w kobierzyńskiej kapelanii na przestrzeni wieku jest refleksją, która starała się być całościową i wieloaspektową.
Mam jednak świadomość, że wielu tematów nie udało się w niej poruszyć.
Duszpasterstwo w każdej kapelanii szpitalnej ma przecież przynajmniej dwa
podmioty troski pastoralnej. Jednym są chorzy przebywający w leczeniu
szpitalnym (a pośrednio i ich rodziny oraz bliscy), drugim podmiotem
troski pasterskiej są osoby szpitalnego personelu. Mam świadomość,
że zbyt mało uwagi poświęciłem w niniejszej monografii relacji: kapelan
3

Nie chodzi tu tylko o usunięcie ogrodzenia kompleksu szpitalnego, ale o liczne cykliczne
działania i wydarzenia, których celem jest promocja miejsca i zaproszenie okolicznej
społeczności do korzystania z walorów kobierzyńskiego parku. Na przykład: Cztery pory
Roku w Kobierzynie, Dni otwarte Kobierzyna, Spacery Aksjologiczne po Kobierzynie itd.
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– personel szpitalny. Przecież jednym z ważnych zadań kapelana szpitalnego jest permanentna formacja etycznomoralna personelu medycznego
do pełnienia swojej skutecznej misji w dynamicznie zmieniającej się
rzeczywistości. Brakło w niniejszej monografii choćby takiego tematu:
Kapelan wobec problemów współczesnej terapii psychiatrycznej. A w jego
ramach należało powiedzieć o dynamicznych zmianach we współczesnej
psychoterapii, o zmianach w farmakoterapii i o problemach związanych z alternatywnymi formami diagnostyki i terapii psychiatrycznej.
Co więcej, każdy kapelan jest zobowiązany do tego, aby być wsparciem
dla każdego zespołu terapeutycznego w sytuacjach trudnych i kryzysowych. A więc, przynajmniej te trzy bardzo ważne obszary duszpasterstwa
szpitalnego nie zostały przeze mnie w niniejszej publikacji przedstawione.
Chciałbym się nimi zająć w szerszym autorskim składzie, w już osobnej
monografii. Nie wiążą się one bezpośrednio z Kobierzynem jako konkretnym miejscem leczenia chorych psychicznie, lecz z rzeczywistością
szpitala psychiatrycznego w ogóle.
Natomiast z tym konkretnym miejscem, ze szpitalnym kompleksem
w Kobierzynie, wiążą się jeszcze dwa ważne, a nie omówione przeze mnie
tematy. Na terenie osiedla przyszpitalnego będącego naturalną otuliną
społeczną szpitala psychiatrycznego działają od kilku lat tzw. mieszkania
chronione. Są to miejsca rehabilitacji osób, które po zakończeniu terapii
szpitalnej, z różnych powodów, nie mogą funkcjonować w zewnętrznej
rzeczywistości. Najczęściej po kilku miesiącach pobytu w mieszkaniu chronionym wracają w pełni do społeczeństwa i na rynek pracy. Beneficjenci
mieszkań chronionych nie są w pełni pacjentami Szpitala kobierzyńskiego,
ale z tym kompleksem są często mocno związani.
Z Kobierzynem jako miejscem, poprzez leczenie i osoby personelu
szpitalnego, związani są również pacjenci Zespołów Leczenia Środowiskowego. Tę nowatorską formułę opieki psychiatrycznej realizowanej przez
Szpital psychiatryczny w środowisku społecznym i rodzinnym pacjenta,
inicjował i próbował rozwijać już w okresie powojennym dr Władysław
Stryjeński, długoletni dyrektor kobierzyńskiego Szpitala. W skład
Zespołu Leczenia Środowiskowego wchodzą: lekarz psychiatra, psycholog
oraz pielęgniarka, a czasami również terapeuta zajęciowy. Niestety,
nie ma w tym zespole terapeutycznym kapelana. Wielu pacjentów
objętych opieką medyczną Zespołu Leczenia Środowiskowego kontaktuje
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się ze mną telefonicznie lub przyjeżdża do Kobierzyna, aby skorzystać
ze spowiedzi św. i możliwości rozmowy (rozmowa duszpasterska). Bywa,
że jadę do rodziny pacjentki (pacjenta), aby porozmawiać na ważne
tematy, które wynikają ze złożonych relacji społecznych w otoczeniu
chorego. Zawsze te spotkania w środowisku są na prośbę osób objętych
opieką w Zespole Leczenia Środowiskowego. O tych dwóch ważnych relacjach pastoralnych (duszpasterskich) w niniejszej monografii niestety
również nie powiedziałem.
Kończąc, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom,
które wspierały mnie w pracy nad publikacją o duszpasterstwie realizowanym w kobierzyńskim środowisku szpitalnym. Mam nadzieję,
że lektura zarówno Kobierzyna wczoraj i dziś jak też Duszpasterstwa
w kobierzyńskiej kapelanii na przestrzeni wieku będzie okazją dla Czytelnika do spotkania z tym szczególnym miejscem, jakim od ponad stu lat
jest szpital psychiatryczny w Kobierzynie. A spotkanie z tym miejscem
jest jednocześnie zaproszeniem do spotkania w tym miejscu z chorymi
i cierpiącymi psychicznie.

Ks. Jan Klimek
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Archiwum Narodowe
w Krakowie o. III Uz, 345

Karty zgonów od str. 383 do 487 zgony w Państwowym Zakładzie
Psychiatrycznym w 1942 r. (od marca do czerwca)
Oprócz lekarza podpisywał ks. Jan Marszał kapelan (s. 345 – 487)

Augustyn Szymajda ur. 1891, Wacław Bernat ur. 1889, Bronisław Gazda 49 l.,
Marian Struski ur. 1909, Jan Raczyński 42 l., Zygmunt Rozalski 28 l.,
Franciszek Boczarski ur. 1921, Władysław Klapka ur. 1908, Zofia
Syrkowa 60 l., Józef Zalipski ur. 1912, Sylwester Łapczyński ur.1914, Jan
Kochan ur. 1890, Paweł Ponda ur. 1914, Adam Wojda ur. 1900, Sabina
Stelmach ur. 1918, Anna Kurek ur. 1910, Kazimierz Chromiec, Władysław Słowik, Władysław Zając ur. 1907, Władysław Kienora, Władysław
Fib ur. 1914, Maria Sraga ur. 1822, Michał Styczyński ur. 1900, Józef
Justeczek ur. 1880, Felicja Piąta ur. 1900, Eugenia Wąchała ur. 1913,
Józef Niziankiewicz ur. 1923, Henryk Dąbrowski 42 l., Władysław
Hajost ur. 1899, Ludwika Brożek, Franciszek Bragiel ur. 1902, Józef
Kuchta ur. 1916, Władysław Pamuła 35 l., Józef Szczygłowski 46 l.,
Michał Bobryk ur. 1911, Maria Kochańska ur. 1901, Bronisława
Darłak ur. 1901, Ludwika Zielińska 75 l., Genowefa Kwiatkowska ur. 1894,
Wacław Ziółkowski ur. 1915, Zofia Smalec 35 l., Józef Krzystyniak ur. 1908,
Adam Łagoda 56 l., Zygmunt Koziarecki ur. 1915, Iwan Manaiło ur. 1925,
Józef Szot ur. 1905.
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Teksty do refleksji wyjęte z nauczania Kościoła
na temat duszpasterstwa ludzi chorych

Orędzie Benedykta XVI na 18. Dzień Chorego (22 listopada 2009)

W obecnym Roku Kapłańskim moja myśl kieruje się szczególnie
ku wam, drodzy kapłani słudzy chorych, znak i narzędzie współczucia
Chrystusa, który powinien docierać do każdego człowieka naznaczonego cierpieniem. Zachęcam was, drodzy księża, byście nie szczędzili
im troski i pocieszenia. Czas spędzony u boku tych, którzy przeżywają
próbę, okazuje się owocującym łaską dla wszystkich innych wymiarów
duszpasterstwa. Zwracam się w końcu do was, drodzy chorzy i proszę
was, byście się modlili i ofiarowywali wasze cierpienia za kapłanów,
aby dochowywali wierności swemu powołaniu, a ich posługa była bogata
w owoce duchowe, z korzyścią dla całego Kościoła.

List Jana Pawła II do kapłanów Modlitwa Chrystusa w Getsemani
(13 kwietnia 1987)

Na wzór Chrystusa kapłan, szafarz Bożych tajemnic jest sobą wówczas,
gdy jest dla drugich. Modlitwa daje mu szczególną wrażliwość na tych
drugich, na ich potrzeby, na całe ich życie i los. Modlitwa również pozwala kapłanowi rozpoznawać tych, których Ojciec mu daje. Są to przede
wszystkim ci wszyscy, których Dobry Pasterz stawia niejako na drodze
jego kapłańskiej posługi, jego troski duszpasterskiej. Są to dzieci, dorośli
i starcy. Młodzież, małżeństwa, rodziny, ale i ludzie samotni. Chorzy,
cierpiący i umierający. Ludzie duchowo bliscy, gotowi do apostolskiej
współpracy, ale – i ludzie dalecy, nieobecni, obojętni, wśród których
jednak wielu jest na drodze refleksji i poszukiwań. Ludzie usposobieni
wrogo z różnych motywów. Ludzie znajdujący się w trudnościach różnego rodzaju. Wśród nich ci, którzy zmagają się z nałogami i grzechami – ci, którzy walczą o wiarę i nadzieję. Tacy, którzy szukają pomocy
kapłana, i tacy, którzy ją odpychają.

Katecheza środowa Jana Pawła II Chorzy w sercu Kościoła (15 czerwca 1994)

W perspektywie wiary choroba uszlachetnia swą naturę i ujawnia
szczególną skuteczność jako udział w posłudze apostolskiej. W tym sensie
Kościół stwierdza bez wahania, że potrzebuje chorych i ich ofiary skła378
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danej Panu, by uprosić obfitsze łaski dla całej ludzkości. Jeśli w świetle
Ewangelii choroba może być czasem łaski, czasem, w którym miłość Boża
głębiej przenika cierpiących, to nie ulega wątpliwości, że dzięki swojej
ofierze chorzy uświęcają samych siebie i przyczyniają się do uświęcenia innych. Odnosi się to zwłaszcza do tych, którzy oddają się posłudze chorym
i niedomagającym. Tego rodzaju posługa stanowi drogę prowadzącą
do uświęcenia, podobnie jak sama choroba. Na przestrzeni dziejów posługa ta objawiała miłość Chrystusową, będącą źródłem świętości. Posługa
ta wymaga poświęcenia, cierpliwości i delikatności, a także wyjątkowej
umiejętności współczucia i zrozumienia, tym bardziej że oprócz opieki
ściśle lekarskiej należy również nieść chorym pociechę moralną, jak
sugeruje Jezus: byłem chory, a odwiedziliście Mnie (Mt 25, 36).
Wszystko to przyczynia się do budowania Ciała Chrystusa w miłości, zarówno ze względu na skuteczność ofiary chorych, jak i doskonalenie się w cnotach tych, którzy się nimi opiekują i ich odwiedzają.
W ten sposób urzeczywistnia się tajemnica Kościoła – matki i służebnicy
miłości. I tak ukazywali ją malarze. Piero della Francesca w Poliptyku
miłosierdzia, namalowanym w 1448 roku i przechowywanym w Borgo
San Sepolcro, przedstawia Najświętszą Maryję Pannę, będącą obrazem
Kościoła, która osłania swym płaszczem i bierze w opiekę wiernych,
a zatem słabych, ubogich, zniechęconych, lud, duchowieństwo i dziewice
konsekrowane, w takim porządku, w jakim wymieniał ich biskup Fulbert z Chartres w homilii napisanej w 1208 roku. Powinniśmy zrobić
wszystko, aby nasza pokorna i serdeczna służba chorym włączyła się
w posługę Kościoła, naszej matki, którego Maryja jest doskonałym
wzorem, by terapia miłości była coraz skuteczniejsza.

Z Listu Jana Pawła II Salvifici doloris (11 lutego 1984)

Trudno tutaj wymienić wszystkie rodzaje, odmiany i zakresy działalności samarytańskiej, jakie istnieją w Kościele i w społeczeństwie. Trzeba
stwierdzić, że jest ich bardzo wiele. Trzeba też wyrazić radość, że dzięki
nim podstawowe wartości moralne: wartość ludzkiej solidarności, wartość
chrześcijańskiej miłości bliźniego, kształtują obraz życia społecznego
i stosunków międzyludzkich, zmagając się na tym froncie z różnymi formami nienawiści, gwałtu, okrucieństwa, pogardy dla człowieka
czy też zwyczajnej znieczulicy, czyli obojętności na bliźniego i jego cierpienie.
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Z Adhortacji Jana Pawła II Pastores dabo vobis (25 marca 1992)

Kapłan jest człowiekiem miłości, powołanym do wychowywania
innych zgodnie z pozostawionym przez Chrystusa wzorem i nowym
przykazaniem miłości braterskiej (por. J 15, 12). Aby temu sprostać,
on sam musi przyzwolić, by Duch Święty nieustannie wychowywał
go do miłości Chrystusa. W tym sensie przygotowanie do kapłaństwa
nie może pomijać solidnej formacji do praktykowania miłości, zwłaszcza
miłości preferencyjnej do ubogich, w których wiara odkrywa obecność
Jezusa (por. Mt 25, 40), a także miłości miłosiernej do grzeszników.
W perspektywie miłości, która polega na dawaniu siebie, należne miejsce
w formacji duchowej przyszłego kapłana zajmuje wychowanie do posłuszeństwa, do celibatu i do ubóstwa. Taki jest sens wezwania Soboru:
Alumni winni doskonale rozumieć, że nie są przeznaczeni do panowania i do zaszczytów, ale że poświęcają
się całkowicie na służbę Bogu oraz posługę duszpasterską. Ze szczególną troskliwością należy ich wychowywać
w posłuszeństwie kapłańskim, w sposobie ubogiego życia
i w duchu wyrzeczenia się, aby także z tego, co jest dozwolone, ale nie przystoi, ochoczo umieli zrezygnować i przyzwyczajali się upodabniać do ukrzyżowanego Chrystusa.

Benedykt XVI Posynodalna Adhortacja Apostolska Sacramentum caritatis
o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła (22 lutego 2007)

Jezus nie tylko posłał swych uczniów, by uzdrawiali chorych
(por. Mt 10, 8; Łk 9, 2; 10, 9), ale także ustanowił do tego celu specjalny sakrament: Namaszczenie chorych. List św. Jakuba potwierdza
obecność tego sakramentalnego gestu już w pierwszej wspólnocie
chrześcijańskiej (por. 5, 14-16). O ile Eucharystia ukazuje, jak cierpienia
i śmierć Chrystusa zostały przemienione w miłość, o tyle Namaszczenie
chorych jednoczy ze swej strony cierpiącego z ofiarą, jaką Chrystus złożył z samego siebie dla zbawienia wszystkich, tak by i on mógł również
w tajemnicy świętych obcowania uczestniczyć w zbawieniu świata.
Związek pomiędzy tymi sakramentami również objawia się, gdy zdrowie
chorego się pogarsza:
Tym, którzy kończą swoje ziemskie życie, Kościół poza
Namaszczeniem chorych ofiaruje Eucharystię jako wiatyk.
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W przejściu do Ojca, przyjęcie w Komunii świętej Ciała i Krwi Pańskiej objawia się jako zadatek życia wiecznego i moc zmartwychwstania:
Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne,
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym (J 6, 54).

Skoro święty wiatyk odsłania przed chorym pełnię tajemnicy
paschalnej, to konieczne jest zapewnienie tej posługi. Uwaga i troska
duszpasterska wobec tych, którzy doświadczają choroby, na pewno przynosi korzyść duchową całej wspólnocie, gdyż wiemy, że cośmy uczynili
najmniejszym, uczyniliśmy samemu Jezusowi (por. Mt 25, 40).
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