
Wywiad z cyklu „Liderzy Polskich Społeczności Terapeutycznych” 

7 sierpnia  2020 . 

 Jestem  w Gaudynkach, małej miejscowości koło Orzysza, tuż nad jeziorem 

Śniadrwy, w Ośrodku MONAR w Gaudynkach. Rozmawiam   z Robertem 

Oszczakiewiczem (l. 65) – liderem i kierownikiem który placówkę prowadzi od 

blisko 30 lat. Mieszkaniec Mazur, pasjonat historii, militariów. Nie wyobraża 

sobie życia bez pracy. W wywiadzie opowiada o pracy w społeczności 

terapeutycznej, własnych doświadczeniach, wyzwaniach jakie stawia obecna 

sytuacja społeczna i polityczna.    

 - Robert  co to za miejsce gdzie jesteśmy ? Skąd tutaj się wziąłeś? 

Robert Oszczakiewicz (R.O.)-. To ośrodek MONAR. MONAR Gaudynki został powołany w 

1982 roku, uchwałą Zarządu Stowarzyszenia MONAR, czy wtedy w zasadzie Ruchu 

Młodzieżowego MONAR,. Marek Kotański zawiadywał tym wszystkim, był sercem, trochę 

duchem takim guru tutaj. Ja się pojawiłem 1,5 roku później. Trafiłem jako pacjent skierowany 

z punktu monarowskiego w Gdańsku, przyjechałem po detoksie na Srebrzysku (Szpital 

Psychiatryczny w Gdańsku) moja terapia trwała ok 2 lat, potem zostałem powołany na 

stanowisko wychowawcy bo dwie osoby się zwolniły. 

- Często się wtedy tak zdarzało,  że osoby, które się leczyły zostawały wychowawcami? 

(R.O.)- Tak, wtedy model tej terapii był zupełnie inny, oparty o inne założenia, inne cele, 

najczęściej bardzo górnolotne. Metody były delikatnie mówiąc bardziej radykalne.. Gdy 

kończyłem terapię  miałem ok 30 lat . Sprowadziłem tutaj swoją rodzinę, ponieważ rodzina 

mi się rozsypywała, co było skutkiem mojego nałogu. Dostałem kolejną szansę, 

sprowadziłem rodzinę i zostałem. Podjąłem się tutaj działań tzw. terapeutycznych. W między 

czasie skończyłem szkołę, zdałem maturę, zrobiłem studium takie roczne socjoterapii, które 

Monar organizował, skończyłem studia pedagogiczne, zaoczne oczywiście, potem zrobiłem 

(dostałem może bardziej niż zrobiłem) certyfikat specjalisty terapii uzależnień.   

- No właśnie, bo certyfikat wtedy uzyskiwało się za przepracowane lata …  



(R.O.)- Tak, dwa czy 3 razy pojechałem na spotkania szkoleniowe, dostałem w zasadzie 

certyfikat  za zasługi „na froncie wschodnim”  

- Dosłownie na wschodnim(śmiech). … 

(R.O.)- Dokładnie. I tutaj jestem. Pokończyłem różne kursy jako pacjent, potem przeszedłem 

na etap neofity, trochę pouzupełniałem sobie te papiery, bo przyjeżdżając tutaj rozgrzebane 

miałem wykształcenie średnie tzn. nie skończone, zawód ślusarz okrętowy, cztery sprawy w 

sądzie, dotyczące narkotyków. Bardzo byłem uzależniony, rodzina była w rozsypce, takie 

miałem poczucie, że życie mi się kończy. W zasadzie już nie było osób, które były w stanie 

mi zaufać. Praktycznie brakowało tylko w tym czarnym życiorysie odsiadki. Ale już nie dużo 

brakowało. Zostałem zatrzymany w aptece z fałszywymi receptami przez jeszcze wtedy 

milicję, zamknięty na tzw. „dołku” i rano powiedział mi prokurator  podczas rozmowy, że 

jeżeli w ciągu miesiąca prześlę mu list, że jestem na terapii to zawiesi sprawę, a jak nie, to 

pójdę „siedzieć”. Dziękuję mu po latach, bo bardzo przyczynił się do mojej decyzji o zmianie, 

która oczywiście nastąpiła później. Nie podejmowałem wcześniej terapii, ponieważ 

próbowałem sam przestać brać. Rok udało mi się wytrwać w abstynencji. Ale ten rok 

spiętrzył trudności życiowe, emocjonalne, głody narkotykowe spowodowały, że po tym roku 

ruszyła lawina tego ćpania i z większym impetem niż wcześniej.  I resztki tej  mojej 

egzystencji, normalnej społecznie- rodzina, praca- rozsypała się jak domek z kart i wtedy 

miałem poczucie, że już niżej nie można spaść.  Jakieś spanie na działkach, wyrzucanie z 

domu i wtedy się zdecydowałem na przyjazd tutaj i to był 1984 rok.  

- Ta praca, mówiłeś, zacząłeś pracować ok 1986-7 roku? 

(R.O.) Tak, 1986 rok, we wrześniu. I te szkoły potem, można powiedzieć że jestem dzieckiem 

MONAR-u, człowiekiem MONAR-u, w pełnym tego słowa rozumieniu. 

- No tak, bo to ponad 30 lat. 

(R.O.)- No tak, bo we wrześniu mogę przejść na emeryturę, ale nie wyobrażam sobie tego. 

Jakby to miało wyglądać  bez tej aktywności, choć to pewnie rodzaj kompulsji ta praca tutaj, 

takiej mojej tożsamości, no bo najpierw narkotyki, potem wiele prac wykonywanych po 

trochu, a teraz od 30 lat jestem tutaj kierownikiem, 30 parę lat pracuję i nie wyobrażam sobie, 

żebym mógł robić coś innego.  Mam dorosłych synów, czas wolny, którego jest stale mało to 

przede wszystkim podróże i jak to mówią młodzi ludzie -„zajawki”, czyli różne rzeczy które 

sprawiają przyjemność. Jednak bez pracy byłoby trudno... Mieszkam na wsi, kupiłem z żoną 



takie ranczo i tam trochę pracuję, ponieważ mam już 65 lat, więc ta praca na tym ranczu jest 

rozrywką, takim odreagowaniem od pracy z ludźmi. A poza tym okazało się,  że mam wirusa 

HCV, zniszczoną wątrobę, jestem po wycięciu nowotworu wiele już fizycznie nie mogę. 

Skutki tego wszystkiego co robiłem przez lata ujawniły się dopiero teraz.. Ale cieszę się, że 

mam tyle lat i mogę jeszcze  pracować. Wielu moich znajomych już nie ma, więc nie 

narzekam. Uważam, że i tak mi się udało. Podniosłem się, coś tam zbudowałem realnego. 

Myślę, że nieźle mi się żyje, mimo kłopotów.  

- Wiele się w Twoim życiu działo – i dobrze i źle... 

(R.O.)- No tak, trzeba teraz to życie zbilansować, zbalansować. 

- To jest Twój jedyny zawód? 

(R.O.)- Nie, jeszcze miałem zawód  - ślusarz okrętowy, mogłem pracować w recepcji, jakieś 

kursy kończyłem, ale to raczej jakaś abstrakcja w ramach rozwoju, poszukiwań. Mogłem 

jeździć jakimś ciągnikiem… A’ propos zainteresowań to  interesuję się historią.  Mam 

zarejestrowane gospodarstwa rolne, ale to raczej w kontekście dopłat unijnych, a dzięki temu 

mam pieniądze na podróże. Jak mówiłem, interesuję się historią i mam trochę starych 

militariów, nie jestem kolekcjonerem, ale lubię je mieć na ścianie. Trochę broni 

czarnoprochowej, strzelałem jak byłem jeszcze zdrowszy, teraz jestem po wymianie biodra, 

no ale  przedtem jeździłem na nartach biegówkach, bo mieszkam na terenie wymarzonym do 

tego- rower, narty biegówki, takie historie…  

- Wiadomo, las, tu są warunki do tego… 

(R.O.)- Dokładnie, jakieś tam grzyby w sezonie. To są Mazury, ludzie  cały rok pracują 

w korporacji, żeby tu na 2 tygodnie przyjechać, popijać piwo. Ja piwa nie popijam, ale te 

Mazury mam tutaj - 5 minut rowerem do jeziora Śniardwy. Wychodzę na ganek, widzę 

perspektywę lasu, posadziłem wokół domu las, mam 130 drzew, teraz jeszcze będę miał jakąś 

dopłatę coroczną, żona się zajmuje kwiatami, bo lubi, ja się zajmuję drzewami. Mamy pieski, 

no jak prawdziwy emeryt (śmiech). No z tą emeryturą to  tak od razu się nie wybieram.  

Chciałabym dalej pracować i chyba po prostu poproszę szefostwo  MONARU żeby  mimo 

wieku emerytalnego dalej  móc pracować. Kasa większa, i  będę jednak zajęty.  

- Rozumiem, że na razie nie wyobrażasz sobie życia bez społeczności, bez tego 

wszystkiego. 



(R.O.)- Tak, tzn. nie wyobrażam sobie siebie oglądającego w domu telewizję seriale 

i teleturnieje i prezydenta Dudę, który robi „bohaterkę komiksów”. 

- Jak w ogóle pamiętasz swój pierwszy kontakt ze społecznością? Bo mówiłeś, że dostałeś 

od prokuratora ultimatum? 

(R.O.)- Tak, to były inne czasy, bo były glajfy- golenie na łyso, drelichy, taki bardziej 

więzienny klimat. Moim sposobem komunikowania się wtedy z otoczeniem były złośliwości, 

prowokacje, byłem taką osobowością problematyczną, taki był mój sposób na przetrwanie - 

dowcipy, zwracanie na siebie uwagi. Więc gdy przyjechałem do  Gaudynek to tak zacząłem. 

Pamiętam że chcieli mnie nakarmić. To był jakiś budyń, który mieli w ośrodku, zbrylony, 

niezbyt apetyczny, taka masa. Zażartowałem, że „spermę dinozaura dali”, to usłyszałem, że to 

nie miejsce na takie dowcipy. Tak zacząłem terapię. Długo tak chojrakowałem.  Podczas 

kontroli SOM-u (Służba Ochrony Monaru), gdy zaczęli pytać, czy czegoś nie schowałem- 

miałem tylko szczoteczkę i pastę, miałem przy sobie tylko to co miałem, tę szczoteczkę i 

pastę do zębów. Co miałem chować. W szpitalu Srebrzysko miałem jeszcze  mokre obuwie, 

które postawiłem w szpitalnym magazynie  na kaloryferze i się zeschły. Jadąc pociągiem do 

Gaudynek jechałem w tych  za ciasnych butach cierpiąc, ale dojechałem. W pierwszych 

tygodniach tutaj   z dużego palca w prawej nodze zeszły paznokcie.  Już w drodze do ośrodka, 

w Olsztynie jechałem z bolącymi paznokciami  także już ledwo zakładałem buty. Pewnie 

mogłem wtedy zawrócić  do apteki, do ludzi których znałem, ale  czułem, że skończyło by się 

to ćpaniem.  Ale nie wysiadłem. Myślę, że dlatego że nie wiedziałem co robić z poczuciem 

klęski.  

Nie wiedziałem jak jest w ośrodku. Myślałem, że te wszystkie procedury to pozory, a ludzie 

jeżdżą na przepustki, mają swoje układy i ćpają. W wielu miejscach byłem i wszędzie coś nie 

tak funkcjonowało.  Nie wierzyłem, że gdzieś można bez ćpania choć wiedziałem też, że 

długo już tak jak dotąd żyłem nie dam rady. Miałem zresztą  inne doświadczenia, np.  

pamiętam jeszcze w stanie wojennym, byłem w szpitalu we Fromborku na detoksie, gdzie 

mężczyzn z personelu powoływano do wojska, lekarze byli wojskowymi, Dyrektor wziął nas 

pacjentów i zaproponował abyśmy tydzień poleżeli i jak lepiej się poczuliśmy i objawy 

abstynencyjne minęły to zaangażowali nas  do pomocy. Byliśmy pacjentami ale mieliśmy 

swój  pokój,  fartuchy, ciuchy.  Tak przetrwałem pół roku, były młode pielęgniarki, tam 

poznałem obecną żonę, więc tam miałem jak w raju. Użyłem tego słowa „w raju” z 

przekąsem, bo tam był dostęp do różnych środków… i się brało.  



- Można było robić co się chce…  

(R.O.)- No, można było. Z powrotem wróciłem na tą szpitalną salę, wróciły objawy 

abstynencyjne. jednak przez te pół roku coś tam się w mojej głowie urodziło. Zacząłem 

myśleć, że jednak dobrze byłoby z tego ćpania się wycofać, wyjść na swoje. Miałem takie 

próby. Rok udało mi się wytrzymać,  ale wtedy zrozumiałem, że bez jakiejś terapii, jakiś 

kroków związanych z rozumieniem tego świata nie dam rady. Nie bardzo wierzyłem, że taki 

sposób terapii istnieje w Polsce. Czytałem o Synanonie pamiętam jakieś książki 

Jankowskiego „Mój Szambala”, „Hipisi w poszukiwaniu Ziemi Obiecanej” były takie książki 

za komuny, ale nie bardzo w to wszystko wierzyłem . Kiedy w 1978 roku byłem na detoksie 

w Garwolinie i trafiłem na pół dnia do Głoskowa, do ośrodka. Nie bardzo wiedząc po co.  

Chciałem chyba zobaczyć co to takiego, bo słyszałem o tym Garwolinie, że to takie miejsce 

podobne  jak Synanon,  a już o tym czytałem. No i tam zrobili mi jakąś  tzw. „przyjęciówkę”. 

Nie bardzo wiedziałem czemu ma to służyć, po czym śmiejąc się z tego wszystkiego co tam 

jest - wyszedłem. Pacjenci z tego Głoskowa przyjeżdżali na ten detoks w Garwolinie i coś 

kombinowali, więc miałem przekonanie, że tam jest jakieś podziemie, że nie ma innej 

możliwości. Okazało się, że jest inna możliwość. Że tutaj w Gaudynkach tak źle nie było. 

-  To był sam początek tak. 1978 rok ?(R.O.)- Tak, to był sam początek. Twarde zasady. 

Wiele  takich rzeczy się działo, które z obecnej perspektywy byłoby niedopuszczalne, 

niedozwolone, np. wywieranie presji,. Ale wtedy to było na porządku dziennym.. I może mi 

to było potrzebne. Musiałem łyknąć żabę, którą sam sobie stworzyłem. Często wbrew logice z 

takim poczuciem, że jestem ofiarą samego siebie. Mnie to akurat pomogło,.. 

, Czy tamta społeczność terapeutyczna różniła się od tej obecnie ?  

Społeczność kojarzy mi się owszem z zasadami, trzymaniem się reguł, ale również dużą 

pracą nad sobą, szukaniem odpowiedzi na nurtujące mnie wtedy pytania, współpracą z 

resztą grupy, rozumieniem siebie, pracą indywidualną z terapeutą. Słuchając różnych 

historii o tym „jak to kiedyś było” wydaje mi się to być zupełnie czym innym. Czy 

mógłbyś o tym opowiedzieć ?  

(R.O.)- Teraz ta metoda się zmienia, bo wiedza też jest większa. Teraz to terapeuci prowadzą 

pacjentów. Troszkę jest to tak, że ta społeczność jest narzędziem wspierającym, opiniującym. 

Oczywiście ma siłę decyzyjną, ale to wszystko jest pod pieczą terapeutów, jest takie 

cywilizowane. A wtedy terapeutę można było przegłosować przynajmniej tutaj w 

Gaudynkach. Zresztą  terapeuci to często byli ludzie z przypadku. nie znający się w ogóle na 



narkomanii i leczeniu. Często niewiele lepiej funkcjonowali intelektualnie od pacjentów. 

Często społeczność to było takie okrutne narzędzie, że można było paść jej ofiarą.. A 

wszystko co się działo wówczas w społeczności było trochę jak szkoła przetrwania, jak 

szkolenie wojskowe, taka próba sił: „*** ćpałeś, to teraz ***”- czyli odpowiesz za grzechy. 

Ale jednak to trwało około dwóch lat i jeżeli ktoś nie oszukiwał i nie ćpał to ten mózg 

trzeźwiał. Pojawiały się jakieś normalne motywacje i pojawiała się szansa. Poza tym 

autentyczność tego co się działo, postać Kotańskiego czyli guru, takiego którego należy 

szanować, bać się, ale też na którego się czeka, wywoływało mocne ambiwalentne uczucia, a 

te sprawiały, że zaczynaliśmy czuć, że to co w ośrodku robimy to jest nasza decyzja, nawet 

jak nie jest najmądrzejsza. No i to poczucie, że tworzymy coś od początku, że ktoś nam 

zaufał. To w jakimś sensie leczyło. To co jeszcze mnie w tym urzekło  to to, że nie było tu 

organizacji partyjnej, nie było Lenina, czerwonych flag, wydawało mi się to wolne od takiego 

politycznego absurdu. A miałem jako nastolatek do czynienia ze Służbą Bezpieczeństwa 

w Gdańsku i nie tylko w Gdańsku, chociaż żadną polityką się nie zajmowałem. 

Wygłupami bardziej. Ale okazało się, że wygłupy są też na tematy polityczne no i niestety 

miałem nieprzyjemności. Bardzo mi się spodobało, że w ośrodku   była przestrzeń wolna od 

tego.  

  Ile osób liczy obecnie społeczność w Gaudynkach ? 

(R.O.)- Normalnie mamy 21 osób, taki mamy kontrakt, ale  w związku z epidemią covid – 19 

przez jakieś 2 miesiące mieliśmy mniej osób co oznaczało jakieś 40 tysięcy niewykonań z 

NFZ. Przez 2 miesiące z powodu epidemii nie  przyjmowaliśmy nowych osób.  

- Tutaj są sami mężczyźni? 

(R.O.)- Tak. Ale bywały  też kobiety, ostatnio kobieta skończyła tu leczenie w ubiegłym 

roku..  Prawdę mówiąc kobiety jakoś do leczenia się nie garną. Przynajmniej u nas. 

- A wtedy jak przyjechałeś tutaj, to było podobnie? 

(R.O.)-  Zawsze  kobiety były w mniejszości. To ma też swoje dobre i złe strony oczywiście. 

Nie odpowiada normalności,  a nawet od niej oddala. Nie ma przecież świata bez kobiet. Z 

drugiej strony - jak były kobiety, to były afery miłosne, związki, napięcia męsko-damskie 

które pożerały część energii w społeczności...  

- No tak. 



(R.O.) - Myślę jednak, że przez te wszystkie lata sporo zrobiłem. Nie wiem na ile to można 

ocenić. Nawiązaliśmy współpracę z taką organizacją „Emaus”, francuską organizacją z filią 

w Kolonii. Przez 10 lat jeździliśmy jako społeczność  na tzw. work campy do Kolonii, 

pacjenci mogli zwiedzić Paryż, Brukselę.,np. jechało pół społeczności do Kolonii i tam 

pomagaliśmy Niemcom w pracy charytatywnej przez  tydzień,  Za tę pracę dostawaliśmy 

kieszonkowe, samochód, kasę na paliwo i organizowaliśmy weekendowe wycieczki do 

Brukseli czy Paryża. Zaprzyjaźniliśmy się z naszymi kolegami w Kolonii. 

 Gdy Ośrodek w 1998 roku, spłonął, dostaliśmy od miasta Kolonii pieniądze, całe 

wyposażenie.  Jeszcze dymiły zgliszcza, a już TIR przyjechał…. 

- Takie szybkie, koleżeńskie  wsparcie… 

(R.O.) - Tak, mieliśmy takie wsparcie jak komuna upadła. „Ziomkowstwo Prus Wschodnich”, 

przesiedleńcy, którzy byli mieszkańcami Mazur podarowali nam samochód, co parę miesięcy 

dostawaliśmy jakieś medyczne środki. Nawiązaliśmy bliższy kontakt. Mówię o takich 

sprawach może niezwyczajnych dla placówki.  

-  Spacerując po terenie Ośrodka to widziałem kajaki… 

(R.O.) Żyjemy na Mazurach, więc nie musimy jeździć na jakieś obozy, wydawać pieniędzy. 

Jak jest pogoda to zapinamy kajaki do łódki… Teraz akurat realizujemy projekt remontowy,( 

remontujemy pokoje), a od wtorku 8- 9 pacjentów przez 4 dni będzie uczestniczyło w 

projekcie  zdobywania kwalifikacji na ratownika wodnego, .Na Mazurach się przyda… 

-  Gdzie taki kurs na ratownika wodnego się odbywa ? W Ośrodku ? 

(R.O.) - Nie, wozimy pacjentów rano do stacji ratownictwa wodnego i tam prowadzony jest 

kurs. Kilku z nich chce też zrobić patent na motorówki, ale to już nie w ramach finansowania 

z Ośrodka tylko za własne pieniądze. . Za dwa tygodnie będzie egzamin. To takie 

kompatybilne z tą naszą geografią. Nastawiamy się na profil „eko”- choć może to za wielkie 

słowo. Herbem ośrodka jest wilk, dlatego że żyją tu wilki i jest ich sporo. Mamy 

oczyszczalnie ścieków, mamy „solary”, czyli baterie słoneczne podgrzewające wodę, były 

instalowane przez 3 lata. , Co roku grupa pacjentów instalowała w ramach projektu dwie 

baterie.  Otrzymywali oni papiery serwisantów.. Pacjenci uczą się segregować śmieci, jest 

taka funkcja „ekologa” który dba o środowisko, Wspieramy sprawę segregacji odpadów, też 

trochę w kontekście poszanowania  środowiska ale także, zmiany podejścia do własnego 

organizmu, samego siebie,  do świata, szczególnie w dobie tych napięć politycznych nawet 



związanych z węglem w Polsce, niszczeniem środowiska, z tym co się dzieje w świadomości 

społecznej, z tym podziałem, że jednak to eko jest teraz ok, że ta nasza planeta jest zbyt 

intensywnie eksploatowana, że to podejście, że Bóg dał nam planetę, żebyśmy ją jakoś 

dysponowali, to jednak jest przebrzmiała sprawa, bo jednak dał nam planetę z zasobami, i 

powinniśmy mądrze gospodarować. Staramy się przemycać taką filozofię członkom naszej 

społeczności ale i okolicznym sąsiadom. 

- No właśnie, bo można poczuć, że nie jest się tylko częścią samego ośrodka, czy swojego 

miejsca gdzie się mieszka, ale też większej części. 

(R.O.) - Jasne, ale więcej, że  żyjemy w pewnej homeostazie, i można taką ideę lansować w 

ramach terapii.  Jeżeli czerpię od świata, to jestem skierowany na siebie, „mnie się należy” 

np. pomoc, opieka społeczna, uwaga, itp.,  ale  też muszę dawać coś od siebie. Staramy się to 

zaszczepić. Wydaje mi się, że jakoś tam to wychodzi, opornie i nie zawsze, jak to w ośrodku, 

ale staramy się przynajmniej to robić. Może nie jest to w jakiś bardzo uporządkowany i 

czytelny sposób, ale takie są nasze intencje. Przynajmniej moje i myślę, że mojej kadry też,..  

W ramach poszanowania  przyrody, ustawiliśmy baner, może widziałeś- „prędkość zabija 

zwierzęta”- jest przy drodze, ale dyrekcja dróg i autostrad kazała nam to zdjąć nie rozumiemy 

dlaczego?  

- Naprawdę? 

(R.O.) - Tak, od razu,. … Pisaliśmy, że to ma poprawiać bezpieczeństwo na drodze. Tu jest 

mnóstwo wypadków z udziałem zwierząt, nawet ludzie ginęli. W ciągu paru lat parę osób 

zginęło. To są takie szlaki, kiedy te zwierzęta z poligonu przechodzą na drugą stronę i w 

zasadzie nie ma tygodnia, żeby jakiejś kraksy nie było. 

- no właśnie, bo tu jest poligon… 

(R.O.) - Tak, Amerykanie zawiadują. Instalację musieliśmy przesunąć, jest mniej widoczna. 

Lis na rowerze i napis „Prędkość zabija zwierzęta”- to ma uczulać kierowców.  

- Trochę powiedziałeś o tej ekologii. Chciałem zapytać, jakie idee są dla Ciebie 

najważniejsze w społeczności, co w społeczności jest dla Ciebie istotą? 

(R.O.) - Myślę, że poszanowanie drugiego człowieka, dostrzeganie drugiego człowieka. Taka 

filozofia trochę pod prąd tych czasów narcystycznych - „brawo ja”, ekshibicjonizmu takiego, 

„ja chcę to”, „ ja chcę tamto”. Uważamy, że tak nie funkcjonuje, że taki sposób bycia nie 

prowadzi do niczego dobrego. Idea dostrzegania drugiego człowieka i małych rzeczy, które 



wypełniają życie decyduje o naszym zdrowiu psychicznym, ludzie to dzisiaj zatracili. Środki 

odurzające, które są teraz używane - stymulanty typu amfetamina, metaamfetamina, czy coraz 

więcej kokainy, to są można by powiedzieć rozrywkowe środki, mające usprawniać czy 

powiększać nasze ego,. Egoizm, ja jestem ważny. Taki jest teraz , przekaz kulturowy.   

- Uważasz, żę często dla ludzi styczność ze społecznością może być na tyle nowym 

doświadczeniem, że w ogóle są nieprzyzwyczajeni, żeby komuś pomagać, żeby dawać, a 

nie tylko brać. Mówiłeś, że sporo rzeczy w Waszej społeczności robicie. Jak 

zapamiętałem – kursy, projekty. Powiedz o tym więcej… 

(R.O.) - Teraz prowadzony jest kurs  na ratownika wodnego i remont pokoi. W zasadzie tę 

potrzebę remontów i modernizacji ośrodka   realizujemy w ramach tych projektów... Ale 

większość naszych projektów to projekty unijne. Do tej pory mają one 2,5 miliona. Jak na 

taką niewielką placówkę jak nasz ośrodek to całkiem sporo  To były przeróżne projekty  od 

montażu ekranów, kursów na wózki widłowe, gastronomicznych czy prawo jazdy  

 . Fajny myślę jest sam fakt że ludzie podczas pobytu tutaj mogą się czegoś nauczyć i to 

jest ich zaplecze na przyszłość,  

(R.O.) - Jasne, myślę, że to podstawa, takie czasy. Jakoś tam się kręci, zobaczymy. 

- A co jest dla Ciebie największą zaletą a co wadą społeczności? Tak obserwując przez te 

wszystkie lata… 

(R.O.) - Zaletą? – że to jest takie miejsce, gdzie człowiek może przyjechać niezależnie od 

tego jaki garb doświadczeń by nie był, że może go wyrzucić lub zostawić, że ma „carte 

blanche”. Stąd, jeżeli jest dostatecznie długo, wychodzi z tą czystą kartą i zależy co zapisze- 

weźmie stąd co będzie chciał, , czego nie- nie weźmie i zapisze tę kartę od nowa. Taki restart. 

I wsparcie w tym wszystkim od ludzi podobnych, którzy go rozumieją, poświęcają mu  czas. 

Dwadzieścia parę osób się nad nim pochyli, to jest bezsprzeczna zaleta. A co jest wadą? 

Taka „placówkowość”. Sporo pacjentów jest po odsiadkach, po domach dziecka, obciążonych 

rodzinnie.  Wiadomo, że to ćpanie jest objawem czegoś bardzo poważnego – jest się niczyj, a 

właściwie jest się jakiejś placówki. I nie umie się żyć poza instytucją, Ma się nauczyć tzw. 

„normalności” czy ją poznać, a on nie wie jak to wygląda, nigdy jej nie miał.  

- No tak, to jak sam opowiadałeś o swojej historii to też było tak, że te instytucje były 

różne, a tu było zupełnie inne doświadczenie, zupełnie inne miejsce. Ale rzeczywiście, 

pewnie też się zdarza, że są ludzie którzy jeżdżą od ośrodka do ośrodka. 



(R.O.) - To są tacy., W tym roku wyjechał  pacjent, który od 11 roku życia był w placówkach 

Jak nie w domu dziecka to w więzieniach, w wieku 30 paru lat tu przyjechał no i czego my 

tu go mamy nauczyć? Do czego ma się tu przygotować? Do życia w placówce, żeby lepiej 

funkcjonować? W Polsce jest brak takich miejsc jak Synanon w Stanach czy Saint Petrigniano 

we Włoszech, gdzie tacy ludzie właśnie mogą na zawsze, pozostać na pewnych warunkach. 

Po prostu takich miejsc nie ma, a to jest niedobre- powinno być takie miejsce. Może jest, ale 

ja nie znam. Trudno ośrodki dla bezdomnych tak nazwać, bo to zupełnie co innego. 

- A jakie momenty w Twojej karierze związane właśnie z ośrodkiem uważasz za 

najważniejsze?  

(R.O.) - No taki fajny moment… nawet anegdotyczny, będę pamiętał gdy byłem chyba 

kierownikiem pracy, To było  „Monarowisko”, czyli ośrodki się zjeżdżały w Rożnowicach, to 

było w latach 80-tych. Przygotowywaliśmy sztukę „O 7 krasnoludkach i sierotce Marysi” no i 

tam były takie treści narkotykowe wplecione. Tą sierotką był facet, który miał potężną brodę i 

żeby tę sierotkę budzić czy królewnę Śnieżkę, już nie pamiętam, Kotański, który miał być 

królewiczem ratującym Śnieżkę musiał ją pocałować, ale nie chciał tego zrobić. Zła wiedźma 

zakradała się i sprzedawała jakieś prochy tej królewnie Śnieżce czy tam sierotce Marysi i ona 

zapadła w śpiączkę. Kotański  jako królewicz musiał ją ( a właściwie jego)  pocałować, ale 

nie chciał i zaczął bluzgać.  To było bardzo zabawne (śmiech). Takich momentów było dużo, 

np. fajny był taki moment, gdy byłem z pacjentami w Paryżu i jeden z pacjentów - pacjent – 

chłopak z dobrej rodziny, rozpuszczony i rozpieszczony. był uzależniony od heroiny i 

wszystko tej heroinie podporządkował. , zaczął rzeczy wynosić z domu. Był egocentryczny, 

nie rozumiejący innych, samolubny i mało empatyczny. I miał zadanie krzyknąć z wieży 

Eiffla: „chcę się zmienić”. I zaczął krzyczeć.  A tam tłum ludzi na tej wieży, myślę, że nikt 

tam nie rozumiał, o co mu chodzi, a wszyscy klaskali i krzyczeli  „brawo dla Ciebie”,  i to 

było takie zabawne.  

- a z takich trudniejszych, co zapadło w pamięć? 

(R.O.) - Pożar. Zadzwonili do mnie, że się pali. Przyjeżdżam, a tu słup ognia wyskoczył z 10 

metrów w górę, żar bijący i widziałem, jak to wszystko się obraca w pył i proch -  a ja byłem 

kierownikiem… I ten moment, żeby to ratować,. Wszystko wypaliło się do samego spodu. 

Był tylko  jeden pokój, który ocalał,  Mieliśmy rok na odbudowę i trzeba było się sprężyć, bez 

pieniędzy zdobyć materiały, czyli szukać  darowizn. A internet nie chodził tak jak teraz, że 



sobie „pykasz” i jest. No i udało się, to było najtrudniejsze, bo to była walka o własną firmę, 

jak nie odbudujesz to zginiesz po prostu, to było potężne wyzwanie, ale jakoś się udało. 

- Okoliczni sąsiedzi wspierali, pomagali? 

(R.O.) - W miarę możliwości, tak. Tu mieliśmy dobre stosunki z sąsiadami. Nigdy nie było 

żadnych akcji pt. „AIDS wynocha!” itp. W tym czasie tu byliśmy i pytania różne, czy z AIDS 

są pacjenci. Pamiętam, że mieliśmy beczkowóz do wywożenia nieczystości, a tu na wsi nikt 

nie miał beczkowozu. Nie raz go pożyczali i pytano mnie, czy tu nikt nie ma AIDS i 

mówiłem:” nie wiem, a ty chcesz beczkę pożyczyć” no i mówili: „ty się nie zaraziłeś to i ja 

się nie zarażę” i mieliśmy spokój.  

To było inne myślenie na ten temat… 

(R.O.) - Jasne. Jeszcze taki pamiętam bardzo trudny moment,  Pacjent uzależniony od 

substancji lotnych się powiesił. Był w stanie psychozy, chcieliśmy go do szpitala zawieźć, 

ale okazało się że są potrzebne skierowania, najpierw internisty, potem psychiatry z drugiego 

miasta, cały dzień szukaliśmy a on nam uciekł do lasu i tam się powiesił. Nie szukaliśmy go, 

a okazało się, że wisiał ze dwa tygodnie. Jako kierownik byłem przesłuchiwany ale nie 

miałem poczucia, że chodzi o śmierć człowieka – policja pytała mnie tak jakby to kot zginął 

albo pies. I tak się wtedy dowiedziałem ile warty jest człowiek, jak to jest w propagandzie a 

jak w „realu”. W ogóle nic, zero.  

 To naprawdę straszne że można człowieka tak potraktować. .  Na szczęście ośrodki, a 

właściwie społeczności terapeutyczne są odwrotnością takiego podejścia- pokazują, że 

każdy człowiek ma swoją wartość, każdy jest inny i zasługuje na szacunek i szansę. 

(R.O.) - Jasne. Jakby przeciwko temu, systemowi, który jest papierowy. Chociaż coraz mniej 

jest tolerancji. Stale konflikty chociaż by ten protest przeciwko LGBT. Coś znowu wraca. 

Nie przypuszczałem, że dożyję takich czasów.,, to jest bardzo niedobre, nie podoba mi się. 

- Ja nie znam osobiście tych czasów, ,ale wiem że przecież walczyły całe pokolenia, 

o to żeby było inaczej … 

(R.O.) - I zrobiło się inaczej, krok za krokiem, bo to zmiana pokoleniowa jest potrzebna, 

w obyczajowości, w świadomości, , to teraz to wszystko zostało rozbite , buduje się na tym 

jakie fałszywy obraz świata., Czuję takie rozczarowanie, trudno się tym wszystkim ucieszyć, 

patrzę i pytam:” co się tu dzieje?” 



- Jaka jest perspektywa dla społeczności, patrząc na to co się dzieje? 

(R.O.) - Myślę, że przy tych historiach politycznych, które się dzieją w naszym kraju, tej 

ideologii ekspansywnej, władza nie uznająca innego widzenia świata, to działa jak walec, 

który  może zmiażdżyć wszystko. Staje się demagogią i jakimś pustosłowiem. Zależy od 

gestu jakiegoś jednego człowieka, który ma skrzywione widzenie świata i sam jest zaburzony. 

To jest moja obawa o to, że finanse się uszczuplą, coś ktoś wymyśli, kto się nie zna na terapii 

i może to stosować, jednym gestem, nie dać pieniędzy i nadać jeszcze temu rangę 

prospołeczną. Mam takie obawy, że to może być państwo totalitarne. .A jeżeli to się zmieni, 

to myślę, że społeczność będzie trwała, ona się tak zmieni, że nie będzie przypominała tych 

społeczności sprzed lat. Będzie to zbiorowość, ale będzie zupełnie inna, będzie podążać za 

zmianami cywilizacyjnymi,. Kiedyś przyjeżdżał człowiek, zadzwonił raz na miesiąc czy na 

tydzień przez telefon, tu w Gaudynkach był telefon na korbkę, więc aby dodzwonić się do 

Warszawy trzeba było warować 4 godziny przy telefonie, wtedy telefonistka mówiła, „proszę 

kończyć”. Minęło 30 lat i pacjenci mają swoje smartfony czy komputery, przyjeżdżają i mają 

je  tutaj oddać. Pozbawienie ich tych smartfonów jest jak pozbawienie jakiegoś zmysłu- 

wzroku, słuchu, jakiejś łączności ze światem. Ich rezygnacja z tego jest znacznie trudniejsza, 

bo z czego ma zrezygnować? Z jednego telefonu na tydzień?- a oni rezygnują z bardzo wielu 

rzeczy oddając teraz telefon -  znak czasu. 

- No tak, teraz znikając z Internetu to tak jakby całkowicie zniknąć. 

(R.O.) - Matrix mu został, a miejsce gdzie ludzie są na wyciągnięcie ręki zniknęło. Miałem 

nawet taki telefon, kobieta chciała przyjechać, ale pytała czy będzie mogła podczas terapii 

korzystać z facebooka. Powiedziałem, że jest to ograniczone,  że jest godzina na telefoniczne 

rozmowy tygodniowo. Powiedziała „dziękuję, zadzwonię” i nie zadzwoniła. Uważam, że nie 

można tego całkowicie puścić luzem, że nie każdy może dzwonić gdzie chce i kiedy chce 

gdyż to wyklucza sens terapii. U nas wprowadziliśmy zasady , że pacjenci  nie  surfują po 

Internecie, tylko dzwonią do numerów wybranych, które są na społeczności zatwierdzane, np. 

rodzice czy brat. Jest  wyznaczony czas telefonów.  Jest szafka, każdy ma tam swój telefon, 

żeby miał takie poczucie że ten telefon ma.  Dzisiaj wszystko załatwia się przez telefon i 

ludzie czują się bez tego telefonu  jak bez powietrza… 

- Szczególnie w czasie pandemii, dużo się załatwia przez telefon. 

(R.O.) - Nawet jaka jest pogoda, człowiek już nie patrzy na termometr, tylko na telefon. i 

Nagle pozbawienie  człowieka tej możliwości w ośrodku jest dla niego prawdziwą traumą. 



,Fakt,  że się pracuje od tej do tej jest takim zesłaniem jak kiedyś na Sybir. Człowiek czuje się 

pozbawiony kontaktu ze światem chociaż to nieprawda. Proponuje się  tu w Ośrodku pobyt w 

innym świecie… 

- To może być najlepsze co mogło nas spotkać, żeby w ogóle zobaczyć, że coś ma smaki, 

zapachy… 

(R.O.) - Że człowiek może być sam ze sobą .. Trzeba szukać kompromisów. Świat się szybko 

zmienia. A zagrożeniem jest demagogia, zła polityka, fałszywe informacje i straszenie np. 

narkomanami – że wydaje się na nich pieniądze, że nic z nich nie będzie, itp. Naprawdę w 

wielu miejscach obecnie jeszcze tak jest. . Kto wie czy nie przyjdzie komuś do głowy aby np. 

zlikwidować społeczności terapeutyczne. Mam obawy że  nawet nie wszystkie media o tym 

powiedzą, .Ktoś zadecyduje i będzie po stowarzyszeniu… 

- No właśnie, jeśli ktoś nie rozumie czym jest dla ludzi uzależnionych społeczność, nie 

jest w  tym na co dzień, nie doświadczył, może jednym pomysłem zniszczyć wszystko. 

(R.O.) - To dowód na to, że średniowiecze nie wszędzie się jeszcze skończyło. To jest moja 

realna obawa. Tym bardziej, gdy słucham tych „rządzicieli” to widzę, że wszystko jest 

możliwe. 

- Jak opowiadasz o  tylu latach doświadczeń, tylu różnych sytuacjach pomagania 

ludziom na co dzień  to przykre, że nagle człowiek musi się obawiać, że to co się 

budowało może się popsuć przez decyzje dosłownie paru osób… 

(R.O.) - I Cię nie docenią, powiedzą, że jesteś niepotrzebny i wyrzucą na śmietnik. 

Idź pan lepiej do „Tesco” na kasę. Potem „czym się Pan zajmujesz?”. Tak jak kiedyś były 

rewolucje - komuna paryska czy październikowa - brali człowieka, patrzyli na ręce- miał 

odciski to ok, nie miał „to w łeb”. Trochę tak jest niestety.  

- Już chyba na koniec chciałem zapytać, co polecasz innym terapeutom, takim co 

zaczynają dopiero pracę, szukają czegoś w tym kierunku, to co byś polecał?  

(R.O.) – Mam 65 lat, więc to co bym im polecał, być  może już robią. Tylko ja to dopiero na 

starość zrozumiałem Pierwsza podstawowa rzecz to angielski. Myślę, że wiele rzeczy mnie 

ominęło, wprawdzie uczyłem się sam, rozumiem powiedzmy piosenki czy filmy, jakieś 

zdania proste, no ale nie operuję tym językiem, nie rozmawiam i myślę, że wiele fajnych 

wyjazdów czy inicjatyw mnie ominęło. Czuję się jakbym strzelił sobie w stopę omijając ten 

język, bo to język taki dla wszystkich, uniwersalny. Druga sprawa  - cały czas doszkalanie się, 



myślę, że terapeuta nie może być człowiekiem, który tylko się szkoli w kontekście terapii, ale 

musi być to człowiek taki wszechstronny, który też rozumie rozwój cywilizacji, zmiany 

społeczne, te wszystkie mechanizmy, które operują naszym życiem. Terapeuta musi rozumieć 

świat, żeby móc takiego klienta kierować czy pomóc mu trafić w odpowiednie miejsca, 

podjąć jakieś działania. To nie może być człowiek, który nie ma żadnej wiedzy o niczym, 

pozdawał wszystkie egzaminy, bo ma dobrą pamięć, a jeśli chodzi o tę terapię to jest 

bezradny, bo nic nie potrafi, nic nie wie. Nie chodzi na wybory na przykład, bo go to nie 

interesuje. Spotkałem się z takimi. Oni mają dzieci, które w tym świecie żyję spotykają się z 

tym… Myślę, że wszechstronne rozumienie świata no i ten język. To polecam. Może się ktoś 

zaśmieje, że to oczywiste, a powiedział „stary zgred” (śmiech). 

- Rozumiem, że to nie jest kwestia tego, że ktoś będzie miał 15 certyfikatów i na ścianie 

będzie ładnie wyglądało…  

(R.O.) - Znam takich, ale jeśli chodzi o taką pracę z klientem to terapeuci czasem sami 

wymagają wsparcia, znasz pewnie takich?  

- Tak. Dyplomy są, ale daleko od normalnego kontaktu z innym człowiekiem.  

(R.O.) - Już tak miałem, że sprawdzałem uprawnienia i raz wytrzasnąłem coś takiego, że 

osoba ma uprawnienia, ale nie ważne w Polsce. A co mi podpowiadało? - Warsztat tej osoby, 

przecież to nie możliwe było, żeby to był psycholog i częściowo się to okazało uzasadnione. 

Czy tam terapeuta na przykład… pytam co to za utwór, a słychać było „Marsz Mendelsona”, 

a on powiedział, że to „piosenka z wesela”. Czujesz to? 

- Tak jak w serialu, ludzie mówią, że to taka piosenka z tego serialu, a nie znają nazwy 

ani piosenki ani zespołu. 

(R.O.) - No tak, takie wpadki często pokazują, że ten człowiek się nie uczy, nie rozwija. 

- Rozumiem, że polecasz taką wszechstronność, otwartość umysłu, taką ciągłą chęć 

poszerzania swojej wiedzy na różne tematy, a nie tylko w jednej dziedzinie. 

(R.O.) - Tak, często mamy być substytutem czy takim erzacem, przedłużaniem trochę 

rodziny, która nawaliła gdzieś po drodze, bo jakieś rozstania, alkohol… Bo żeby to wyglądało 

jakoś wiarygodnie, to musimy coś tam sobą reprezentować, coś tam zaoferować, ale też 

trzeba mieć coś do zaoferowania żeby mówić, w jakim kierunku  mogliby się rozwijać…  



- No właśnie. Bo jak myślę o sobie, o moich rówieśnikach, , to często człowiek sięga czy 

szuka czegoś od razu w telefonie, pomija się tę „normalną” drogę. 

(R.O.) - Tak, tutaj przez kilkanaście lat były takie obozy SCI (Service Civilization 

International). Agendą w Polsce jest „ Jeden Świat”, taka organizacja poznańska która 

przysyła do nas wolontariuszy. Ponieważ tu jest  tzw. „zadupie”, latem się coś dzieje, zimą 

niespecjalnie to przyjeżdżało zazwyczaj 8 osób głównie kobiety. Więc wspólne miłości, 

kajaki… Pamiętam obóz. dwa lata temu. Płynąłem rzeką z nimi, no i dziewczyna wyjmuje 

telefon, pytam co tam w nim robi, a ona zupełnie poważnie, że ogląda zdjęcia tej rzeki, no a 

przecież płynie tą rzeką… 

- Pamiętam, podobna sytuacja, wyjazd gdzieś z młodzieżą, wiozą nas autokarem i 

kierowca zwrócił uwagę:” to te dzieci za karę tu jadą?”, my: „skąd taki pomysł?”, -„no 

bo oni żadnych telefonów nie mają”, Mówił, ze normalnie to ludzie ze sobą nie 

rozmawiają, tylko każdy :”siedzi w telefonie” i sprawa załatwiona. 

(R.O.) - No tak. Dlatego u nas , każdy może ze swojego telefonu korzystać, ,ale czasami 

pacjenci mają też swoje samochody, jadą na przepustkę, żeby  np. odwiedzić rodzinę.  

- Aha, czyli mogą mieć też tutaj swoje auta? 

(R.O.) – Tak.. Sporo osób co się tu leczy przyjeżdża zza granicy. Czemu mieliby nie mieć? 

Kończą za jakiś czas terapię, jeżdżą na kursy… 

- No właśnie, a ile tak średnio trwa tu terapia? 

(R.O.)- Różnie, powiedzmy 10 miesięcy, niektórzy przekraczają ten czas. Często ktoś 

przyjedzie na miesiąc- trzy a potem zostanie np. do września. Nikomu nie mówimy, że musi 

być tutaj rok, bo by uciekli od razu. Kiedyś inaczej ten czas biegł. Teraz czas to pieniądz. 

- No tak, bo tu teraz praca, we wrześniu kurs… 

(R.O.) -, Tu mają wolne, za parę miesięcy mają lecieć na jakąś platformę, gdzieś do pracy. 

Często są to iluzje, pacjent- on nie wie, czy mu się za pół roku nie zmieni, czy nie zmienią się 

priorytety. Musimy brać pod uwagę fakt, że przyjeżdżając tutaj inwestują coś od siebie. 

Jeszcze okazuje się, że są sprawy finansowe, że mają jakieś rachunki, płatności, że trzeba im 

absolutnie umożliwić dostęp do banku czy pozałatwiania tych wszystkich spraw. Ciężko 

karmić ich jakąś demagogią, że  są narkomanami i mają się  leczyć.  



- Warto też zadbać o tego człowieka, o ten jego czas, żeby tak nie pędził, pobyć z nim w 

tym wszystkim… 

(R.O.)- Tak, ale żeby też zatrzymać ich w tym pośpiechu, zachęcić do refleksji.  Są  

zapędzeni, często nie wiedzą rzeczy podstawowych, nie znają tradycji, zwyczajów, swoich 

korzeni.. są tacy… monotematyczni. 

- Właśnie. Powiedziałeś o tradycji. Bo się okazuje, że nie obchodziło się świąt, tylko 

święto jest bo jest wolne. Brak takiej przynależności do rodziny, grupy, …. 

(R.O.) - Tak, przynależności, tożsamości, a społeczność taką tożsamość daje. Do czegoś się 

trzeba odwołać. Tak staramy się to tutaj robić, ale żeby terapeuta mógł to robić, to sam musi 

mieć narzędzia do tego. Ale jeżeli jest taki, że np. zna się na terapii i koszykówce i tyle. No 

jednak powinien być wszechstronny. 

- W tych czasach jest wiele możliwości pracy, wymian, poznawania innych projektów. 

(R.O.) - No tak, jeździłem na konferencje z różnych projektów w ramach Unii. Osoby co 

mówią po angielsku powinny jeździć. .Ja  trochę na catering czekałem, trochę się domyślałem 

co mówią, trochę pytałem, ale czułem się taki wykluczony  - na własne życzenie. 

 - Wiem, że  gościliście Włochów rok temu. 

(R.O.) - No tak, tylko akurat wśród nich był Polak,.  znam go jeszcze sprzed kilku lat,  i 

dobrze się złożyło, ale w innych wypadkach, jednak te języki są potrzebne. Przecież, te 

wszystkie rzeczy w Polsce mogą być dopiero przełożone z angielskiego, a tak, ma się już z 

pierwszej ręki. 

- Jakieś słowo na zakończenie? Jakoś byś to podsumował, to dzisiejsze spotkanie? 

(R.O.) - Cieszę się, że rozmawialiśmy, że jednak będziemy gdzieś, że tak powiem, opisani 

czy utrwaleni, że inni ludzie będą się mogli dowiedzieć, co to jest. Tak mi się to kojarzy z 

tym, że ktoś dostrzega naszą pracę, mimo to, że to jest taka praca niewdzięczna, nie ma 

fajerwerków, jakiegoś „wow”, to nie jest wynalezienie szczepionki na koronawirusa, tylko 

organiczna praca u podstaw, często niewdzięczna czy nieefektowna. A ktoś to potrafi zebrać, 

podsumować, że będzie to gdzieś opublikowane, więc życzę terapeutom rozwoju i takiej 

dobrej decyzji i powodzenia w pracy. 

- Ja też dziękuję bardzo, miło było z Tobą rozmawiać i poznać te wszystkie historie.  



 

Wywiad przeprowadził i spisał Michał Budniakiewicz 


