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Słowem wstępu
Drodzy Czytelnicy!

Witam Was serdecznie w imieniu Redakcji, a więc
i Redaktor Naczelnej – Małgosi, która choć czasowo
nieobecna, jest przecież z nami w każdym tekście
wspólnie przedyskutowanym i zatwierdzonym do druku.
Czy zwróciliście uwagę na naszą okładkę? Tradycyjnie
są na niej osoby, lecz tym razem to nie zdjęcie, lecz
pełen ekspresji rysunek Doroty Dużyk-Wypich. Rysunek,
jak stwierdziliśmy na zebraniu redakcyjnym, bardzo
krakowski. Być może przemawiała przez nas próżność
osób chłonących atmosferę tego miasta co dzień,
atmosferę czarowną, lekko zwariowaną, barwną. To
taka stop klatka magicznej chwili pewnego wrześniowego dnia. Więcej o tejże, ale i o tych bardziej
prozaicznych, przeczytać możecie na stronie 1, gdzie
Dorota Dużyk-Wypich sprawozdaje (czy może raczej
szkicuje?) siódmy już Dzień Solidarności z Osobami
Chorującymi Psychicznie. Tegoroczny odbywał się pod
hasłem „Rodzina partnerem w leczeniu”. I jak stwierdziła autorka tekstu, mniej niż tradycyjnie było w nim
zabawy i fety, a więcej prostoty w formie. A wszystko
dlatego, że – tu pozwolę sobie zacytować – „Drzwi już
zostały otwarte”. Cóż więc pozostaje, jak tylko wejść
i… zadomowić się. Oswoić nowe przestrzenie, stworzyć
nowe reguły i praktyki, przyswoić nowe zachowania w
psychiatrii (i świecie).
A propos, przychodzi mi na myśl, że praktyka zatrudniania osób, które przeszły kryzys psychiczny jest
w naszym kraju sprawą nową. To jedna z różnic
„wczorajszej” i „dzisiejszej” psychiatrii. Aby bliżej
przyjrzeć się tematowi przejdźcie do artykułu Pana
Mostowika, prezesa Klubu Sportowego „Korona”, który
opisuje swoje doświadczenia w tej kwestii. Jako pracodawca podejmuje owo „opłacalne ryzyko” i ma wiele
refleksji na temat trudności, spraw formalnych, ale i
samej idei zatrudniania osób chorujących psychicznie.
Przynoszące nadzieję jest jego stwierdzenie, że decyzja
o zatrudnieniu takich osób jest ze wszech miar opłacalna
dla Klubu, a co więcej, że jeden przykład pociąga za
sobą kolejne, gdyż on sam podjął się tego zadania
widząc jak sprawnie funkcjonuje Zakład Aktywizacji
Zawodowej Pensjonat „U Pana Cogito”.
To wszystko osiągnięcia ostatnich kilku lat (dekady),
ale czy byłyby one możliwe bez tego, co działo się
kiedyś? Bez tej wielkiej dawki zrozumienia, chęci
pomocy i życzliwości, o której pisze Pani T. Rożnowska
w artykule „Przychodzą z innego świata”,  który znajdziecie na stronie 8. Powraca więc temat przestrzeni,

a także czasu, bo czy uwierzycie, że te słowa pochodzą
sprzed kilkunastu lat? Ta przestrzeń, którą opisują ma
nie tylko wymiar architektoniczny, ale i duchowy. W
obu tych przestrzeniach – wymiarach odbywa się leczenie psychoz. Przenikają się Oddział Dzienny-instytucja
i świat wewnętrzny każdej z osób tam przebywających.
A jak bardzo jest to skomplikowany i pełen traumy świat,
ukaże Wam Jadwiga Pudełko w swoim artykule „Kiedy
wszyscy stają się wrogami” (str. 18). Autorka, osoba
po kryzysie, podjęła się zadania wniknięcia w świat
ludzi zdrowych: znajomych, rodziny. Tych, którzy mają
kontakt z chorującą osobą i przeżywają go... Jak?
Z niepewnością, obawą, poczuciem bezsilności, chęcią
dystansowania się, czy w końcu z żalem. Jakże dużo
musiało wymagać odwagi postawienie takiego pytania,
a jeszcze więcej tej dzielności   potrzeba chyba na
przyjęcie takich odpowiedzi. Dlatego w szacunku dla tej
odwagi, polecam Wam, Czytelnicy, ten właśnie artykuł
szczególnie. Zresztą, to nie jedyny taki w tym numerze,
bo i „Myśli” ze str. 13 obnażają, czasem bezlitośnie,
co może kryć się za urojeniami wielkościowymi. Tu
cytat „rojenie wielkościowe jest jak proteza wstawiona
w puste miejsce psychiki”. Co powinno się więc znaleźć
w owej próżni, by ją wypełnić? Zachęcam do poszukania odpowiedzi w tekście Pana Gorgola.
A kiedy zmęczeni zechcecie wytchnienia, pozostańcie
z nami. Proponuję wyobrazić sobie jasne słońce, wodę
w jeziorze, świeżą bryzę, kołyszące się łódki i kogoś,
kto pierwszy raz ma uczestniczyć w obozie żeglarskim.
Jaki bagaż myśli, emocji, doświadczeń pakuje wybierając się nań, a jaki zabiera ze sobą wracając? Na te
i szereg innych pytań barwnie i szczerze odpowiada JP
na stronie 4 w artykule „Obóz żeglarski 2008”.
Zostawiam Was więc w przyjemnym, mam nadzieję,
towarzystwie lektury wszystkich naszych artykułów
z tego, piętnastego już numeru.
Katarzyna Byra
Z-ca Redaktora Naczelnego
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C

hłodna wrześniowa niedziela.Trochę
za wcześnie przyszło to ochłodzenie, tak znienacka, przyniosło jesienną
melancholię, ale nie odstraszyło tych,
którzy byli zainteresowani spotkaniem.

I

w tym powiewie jesieni upłynął VII
już Dzień Solidarności z Osobami
Chorującymi
Psychicznie.
Nazwa
została nieco zmieniona, poszerzona.
Słusznie, bo choroba psychiczna – nie
tylko schizofrenia – niejedno ma imię.
Rozszczepienie woli i jaźni przejawia

Jak to było
z moja szkołą… ...................19

W każdym człowieku działają ciągle
dwa bieguny, dobro i zło, źródło
wewnętrznej walki, u osób
wrażliwych powodujące niemoc.
się w licznych jej odmianach, w manii
i depresji, zaburzeniach osobowości…
Tak to już jest… W każdym człowieku
działają ciągle dwa bieguny, dobro i zło,
źródło wewnętrznej walki, u osób wrażliwych powodujące niemoc.

w następnym numerze m.in.:
Model opieki psychiatrii
środowiskowej – utopia
czy realność
Poezja

P

rogram tegorocznego Dnia był
bardzo prosty. Bez wystaw, koncertów, poezji i kramików, a nawet bez
symbolicznych drzwi. Oszczędny. Może
i dobrze... Drzwi zostały już otwarte. Bez
zabawy... tak na poważnie i surowo.
Bo rodzina to bardzo poważny, złożony
temat.

J

Sponsoring:

Małopolska Filia Sekcji Naukowej
Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Projekt finansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

Projekt finansowany ze środków
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

spontanicznie... Początkowo zżymała
się dusza moja – po co wydawać tzw.
granty na idiotyczny przejazd dorożek,
skoro jest tyle rzeczy ważniejszych…
Ale przecież dorożki to Kraków…
Tradycja... Kaczara i Gałczyński…
A dorożkarze ciężko pracujący (bo
ile trudu trzeba włożyć w pielęgnację
koni to wie tylko… koniarz…   i Jaga
Noworól, dzięki której odbywają się
obozy konne – wiwat hipoterapia!!!)
też muszą zarabiać na życie... Poza
tym Chrystus błogosławił nierządnicę,

edynym akcentem rozrywkowym był
przejazd dorożkami wokół Rynku.
Do dorożek wsiadły piękno-dziwaczne
Maski wyczarowane przez grupę
plastyczną pod kierownictwem dzielnej rzeźbiarki Jagi Noworól, terapeutki
zajęciowej działającej od lat w warsztatach i oddziale dziennym przy ulicy
Miodowej 9. Kolorowe baloniki w rękach
Masek rozświetliły nieco ponurą aurę.

N

ie zamierzałam wsiadać do dorożki,
ale tak jakoś samo wyszło…

która wylała drogocenny olejek na
Jego strudzone stopy… Spojrzałam
więc inaczej na ten dorożkarski orszak,
serce zagrało i… wsiadłam do owego
pojazdu razem z moją drogą przyjaciółką Jolą Janik, która początkowo
też nie chciała wsiadać... Obudziły się
w nas dziecięce dusze, pokonałyśmy
barierę wstydu i przez chwilę było
radośnie. Drogocenny olejek grantu
pachnący dzieciństwem i ułańską
fantazją obmył nasze znękane dusze.
Oprócz uroczych Masek jechała z nami
zasłużona, drobna, lecz silna Duchem
psycholog Ania Bielańska. I poetka,
fraszkarka Eulalia. Wszystkie stwierdziłyśmy z dziecięcą radością, że pierwszy raz jedziemy dorożką… Powiało
Gałczyńskim i Kaczarą, nawet balonik
był zielony… a dorożka dziwnym trafem
też była zielona… Uśmiechnął się do
nas dobry Bóg... Dobrze jest poczuć
się dzieckiem...

T

rzeba jednak wrócić na ziemię.
Oprócz przejazdu dorożek odbywał
się też przemarsz orszaku królewskiego
w ramach programu obchodów 325.
rocznicy Victorii Wiedeńskiej.
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N

asze Maski podziwiały więc tłumy
ludzi czekające na Króla i Husarię...
Przejazd planowany był bowiem na tę
samą godzinę – w samo południe wraz
z hejnałem. Maski poprzedziły samego
Jana III Sobieskiego... to mogło się
zdarzyć tylko w Krakowie... No cóż,
przecież Król nie może obyć się bez
błaznów... Zdumieni gapie przyjęli
zapewne nasze dorożki jako część
orszaku Króla Jana. Na twarzach ludzi
malowało się zdziwienie, a dzieci i tak
cieszyły się z rzucanych baloników.

J

uż po zakończeniu całego Dnia
Solidarności, kiedy z przyjaciółką
wychodziłyśmy z Instytutu Goethego,
oczom naszym ukazał się malowniczy
widoczek: odważny socjolog i działacz
Hubert Kaszyński pertraktował dzielnie ze
Strażą Miejską. Strażnicy Porządku mieli
zastrzeżenia do przejazdu dorożek...
Udzielili pouczenia... Pan Hubert zachował kamienną twarz i dzięki mu za to
– cała sytuacja była przecież zupełnie
niewinna... Śmiem twierdzić, że uświetniła niejako przemarsz Najjaśniejszego
Pana... Trochę okruszków humoru
przydało się po wysłuchaniu wykładu
otwartego, który otworzył tak wiele ran i
ranek w naszych rodzinnych przejściach
przez Morze Czerwone... czerwone od
krwi rodzinnej i miłości bolesnej... Miejmy
nadzieję, że sprawa przejdzie łagodnie
do historii... wszak i Piotr Skrzynecki był
swego czasu upomniany za utworzenie jednoosobowego zbiegowiska na
krakowskim Rynku jeszcze za czasów
komuny..., a powstała z tego kabaretowa
piosenka z muzyką Zbigniewa Raja...
Cóż, życie to kabaret... czasami...

P

atronujący
Dniu
Solidarności
szacowni Arcybiskup Metropolita
Krakowski Stanisław Kardynał Dziwisz,

Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek
Majchrowski i Wojewoda Małopolski Jerzy
Miller obdarzeni są zapewne poczuciem
humoru, jako i był nim obdarzon Król
Jan III Sobieski, który kazał zebrać cały
worek drogocennego pieprzu, żeby
ofiarować go Turkom ze słowami: „oto
nasze wojsko... spróbujcie go zgryźć...”  
Panie Hubercie, Victoria!!! Niech ten
incydent zamieni się w uśmiech...

H

istoria, którą opisałam, zdarzyła
się naprawdę. Zinterpretowałam ją
jednak na podstawie własnych obserwacji... Prawda okazała się nieco inna.
Otóż pan Hubert w osobie organizatora

trycznej, która otwiera drzwi na świat.
Nareszcie... Niech powieje, niech się
przewietrzy, niech nastąpi wymiana
między światem tzw. „normalnych” a tym
też tzw. „szalonych”, innych... niedostosowanych.

„R

odzina – partnerem”... Cóż znaczy
to słowo? Według Słownika Języka
Polskiego (PWN; Warszawa 1979)
„partner” to „współuczestnik, towarzysz,
wspólnik”. Partner życiowy to „współmałżonek”. Drugie znaczenie to „artysta,
aktor współgrający z kimś innym”.
A „partnerstwo” to „współuczestniczenie
w czymś, współpraca”.

Rodzina nie cieszy, nie cieszy,
gdy jest, lecz kiedy jej ni ma,
samotnyś jak pies!
został łagodnie upomniany za bezzezwoleniowe wystawienie stoliczka z
cennymi drukami poglądowymi na płycie
Rynku. Stoliczek ze wstydu ukrył się w
gościnnym Instytucie Goethego, dusza
Wielkiego Poety westchnęła cichutko i
wszystko skończyło się dobrze.    Treścią
Dnia Solidarności był temat „Rodzina
partnerem w leczeniu”.

W

szystko rozpoczęło się mszą świętą
w Kościele Mariackim. Odpoczynek
dla Ducha odprawiony został po łacinie.
Tak dostojnie i wzniośle… W kazaniu
była mowa o Krzyżu. Nie jest łatwo
nieść człowiekowi ten Krzyż tak godnie,
jak niósł go Chrystus. Ulegamy pokusie
odwrócenia się od życia, cierpienie nas
zabija, zamykamy się. Można przezwyciężyć tę pokusę, z pomocą rodziny,
terapeutów, społeczności psychia-

„R

odzina, rodzina, rodzina, ach,
rodzina... Rodzina nie cieszy, nie
cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej ni ma,
samotnyś jak pies!” Tak śpiewali Starsi
Panowie Dwaj... bo rodzina to bynajmniej
nie raj... Teatr rodzinny może zmienić się
w koszmar, a najsłabszy aktor wypada
z roli. I wpada w chorobę psychiczną.
Z autopsji wiem, jak trudno jest wytrzymać z osobą chorującą psychicznie.
W manii byłam nieznośna, delikatnie
mówiąc, a w depresji... szkoda gadać.
Czarna mogiła i bezruch, nic i nikt nie
mógł mnie ruszyć z łóżkowej kryjówki,
nie pomagały żadne argumenty.
W końcu jednak przywróciło mnie do
życia poczucie obowiązku do współtworzenia życia rodzinnego, kiedy zobaczyłam, jak bardzo cierpią członkowie mojej
rodziny.

J

ak ważna jest współpraca z terapeutą,
to wie doskonale psycholog kliniczny
Ryszard Izdebski, kierownik ds. Domowej
Hospitalizacji Psychiatrycznej dla Dzieci
i Młodzieży Collegium Medicum UJ
Ufff.... ale długi tytuł... wręcz zwala z
nóg, a czoło chyli się przed tak skomplikowaną funkcją, jaką jest terapia rodzin.
Trzeba mieć nie lada wyczucie... Ile
członków rodziny, tyle punktów widzenia.
I chore dziecko – zidentyfikowane jako
„identyfikowany pacjent”. Cała rodzina
– partnerem w leczeniu.

P

fot. Krzysztof Banach

an Izdebski wspominał, że szkodliwa
jest zarówno dusząca atmosfera
nadopiekuńczości, jak i nadmiar powietrza, hiperwentylacja. Nadopiekuńczość
przesładza i krępuje, wie najlepiej, co
dobre dla dziecka, lepiej niż terapeuta,
któremu dla świętego spokoju  przyta-
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kuje, a postępuje dalej po swojemu. Jest
to „leczenie pozorne”. Sedno sprawy to
lęk przed zmianą. Przecież święty spokój
jest najważniejszy... Często nie zdajemy
sobie sprawy, że święty spokój będziemy
mieć dopiero w niebie, jeżeli święty Piotr
nas tam wpuści... Życie na Ziemi to
walka. Walkom rodzinnym przygląda się
terapeuta i stara się wydobyć na jaw
ukryte prawdy o złożonym życiu rodziny.
„Dzięki konfliktom rozwijamy się, agresja
– konstruktywna – jest dobra, niedobra
jest przemoc” – przemawiał pan Izdebski.
Ukryte pretensje zatruwają życie
rodzinne, wprowadzają fałsz. Bywa, że
rodzinne stadko staje się „niewydolne”
– uzależnione od terapeutów, którzy za
długo je głaszczą. Czasem trzeba też
kimś potrząsnąć, a wstrząsem pozytywnym może być zmiana terapeuty.

i psychologów ma zdrowe poczucie
humoru. A ta suchość... Trudno się
dziwić czy oburzać, terapeuta też ma
prawo do higieny psychicznej. To cenne,
że przyznaje się do znużenia, wypalenia
zawodowego i pragnienia samotnego
odpoczynku na łonie opiekuńczej Matki
Natury w towarzystwie kota, który nie
zalewa człowieka potokiem słów, tylko
mruczy kojąco. Kota przynajmniej nie
można zagłaskać... jest indywidualistą
i zawsze chadza swoimi drogami.

P

o wykładzie miała miejsce dyskusja
panelowa na temat roli rodziny w
budowaniu systemu oparcia społecznego dla osoby chorującej psychicznie. Spojrzenia były bogate, z różnych
pozycji. Dwie matki – działaczki
(Jolanta Gierduszewska z Radomia ze

Miłość... dziecko, które widzi na co dzień
miłość i wzajemny szacunek rodziców jest
podbudowane – stwierdziła Jolanta Janik.

S

ala Instytutu Goethego nie była
wypełniona po brzegi, jak to bywało
podczas poprzednich Dni Solidarności.
Były puste miejsca. Kameralnie. Ale wici
zostały rozesłane. To apel do rodzin: nie
zatruwajcie sobie życia, budujcie zaufanie
oparte na prawdzie, która wyzwala, nie
wstydźcie się choroby psychicznej!!! Jak
każda choroba i ta jest do wyleczenia!!!
Miłość to współcierpienie, cierpliwość,
wytrwałość, rozwój. Wymaga wyrzeczeń,
poświęceń… a one uświęcają. Zmiany
często są konieczne, ważniejsze niż
wygoda i „święty spokój”. Współpraca,
współdziałanie to długa nauka…

Z

fot. Krzysztof Banach

bawienna jest działalność warsztatów
terapii zajęciowej, Środowiskowych
Domów Samopomocy i wszelkich form
pracy chronionej. Na pewnym etapie
trzeba opuścić gniazdo rodzinne… i
na szczęście są miejsca, gdzie osoby
słabsze mogą się udać. Trzeba walczyć
o te miejsca. Tak naprawdę cały świat
powinien być bardziej ludzki... a każda
praca winna być „chroniona”...

S
A

małżeństwo? No cóż, często wychodzimy za mąż /żenimy się z naszym
ideałem, który ideałem nie jest. Budzimy
się z pięknego snu... ”Z kim ja się ożeniłem?” Nie jesteśmy aniołami, chociaż  
są tacy, którzy twierdzą, że Kraków to
podobno Miasto Aniołów... Lepiej się
rozczarować. Wybaczać, ustępować,
pójść na kompromis, szukać „złotego
środka”, cieszyć się małymi rzeczami.
Nie musimy być Wielcy, przecież to
maluczkim Prawda została objawiona...
Z czasem tragedia może zmienić się w
komedię omyłek. Czas pozwala nabrać
dystansu i potem można się razem
pośmiać, nawet przez łzy, które oczyszczają... Nie ma miłości bez bólu. A ból
wydaje dobre owoce, jak Stowarzyszenie
Rodzin, które z bólu powstało.

P

an Ryszard Izdebski z lekkim
zmęczeniem, znużeniem, sucho
i obiektywnie, jak doświadczony
psycholog z 20-letnim stażem pracy
z rodzinami (do którego się przyznał),
opowiadał o swoich terapeutycznych
zmaganiach. Tak sucho, że aż trzeszczało... Jak większość psychiatrów

Stowarzyszenia „Wzajemna Pomoc”
i Zofia Puchelak ze Stowarzyszenia
Rodzin „Zdrowie Psychiczne”), córka
– dzielnie walcząca ze swoją chorobą
(Jolanta Janik ze Stowarzyszenia
„Otwórzcie Drzwi”, autorka tomiku
„Zwierzenia wierszem”), Maria Wojnar
– psycholog z Poradni Rodzin Oddziału

potkanie zakończyło się pokazem
filmików prezentowanych przez
TVP Kraków, zorganizowanym przez
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”.
Były to obrazy pokazujące sposoby na
życie osób chorujących psychicznie.
Krótkie, obiektywne, bez zbędnych
udziwnień. Migawki z życia codziennego. Niektóre ujęcia były poetyckie
i malarskie, ale bez przesady – nie
zasłaniały treści. Jedynym zgrzytem był
podkład muzyczny, jakby zapożyczony
z taniego filmu sensacyjnego. Skądinąd
ciekawe, jak odebrali je przeciętni
widzowie TVP 3...

Zbawienna jest działalność warsztatów
terapii zajęciowej, Środowiskowych
Domów Samopomocy i wszelkich
form pracy chronionej.
Dziennego Kliniki Psychiatrii, Jacek
Kowalczyk – Zastępca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krakowie ds. Pomocy środowiskowej i moderator Hubert Kaszyński
– Małopolska Filia Sekcji Psychiatrii
Środowiskowej PTP.

P

adły słowa „zaufanie”, „współpraca”,
„szacunek”. A najważniejsza jest

W

ychodzimy
więc
z
ukrycia.
Z godnością... z prawem do
godnego życia. Już nie tylko jako pacjenci,
mniej lub bardziej zidentyfikowani, ale jako
współtwórcy codzienności. Pokazujemy
radość z rzeczy małych i tych troszeczkę
większych... Rozwijamy pomięte skrzydła...
Może nauczymy się latać?
Dorota Dużyk-Wypich

5

Obóz żeglarski 2008

K

iedy otrzymałem propozycję wzięcia udziału w obozie
żeglarskim moją pierwszą
reakcją było: „Ja nie umiem
pływać!”. Na szczęście okazało się, że
ta umiejętność nie jest w tym przypadku
wymagana. Moje doświadczenie żeglarskie było praktycznie i teoretycznie
równe zeru, więc zacząłem wypytywać
znajomego żeglarza, co doradziłby mi
do zabrania na taki obóz. W pierwszej kolejności wymienił on obuwie na
miękkiej gumowej podeszwie („żadna
zelówa, bo inaczej instruktor nie wpuści
na łódkę”), nakrycie głowy, okulary
przeciwsłoneczne, krem UV i kurtkę
chroniącą od deszczu i wiatru. Podobne
informacje uzyskałem od organizatorki
„grupy krakowskiej” – Agnieszki LB,
więc w kolejny dzień wybrałem się na
rajd po hipermarketach w poszukiwaniu
odpowiedniego obuwia na żaglówkę
– na białej, miękkiej podeszwie. Buty
takie nabyłem za 49 PLN w zwykłym
hipermarkecie!

„będziemy uczestnikami większej całości
i będziemy się musieli podporządkować
obowiązującym regułom”.

W

domu rzuciłem się do Internetu
i wpisałem w wyszukiwarkę hasło
„Dezeta”. Wkrótce (http://azs.univ.
rzeszow.pl/) mogłem przeczytać, że
„DZ (Dezeta, DeZeta) wiosłowo-żaglowy
(dziesięciowiosłowy) mieczowy kecz
bezpokładowy. Na polskim śródlądziu najczęściej spotykany jacht
dwumasztowy. Zaprojektowany w 1905
w Niemczech jako łódź ratowniczo- robocza.” Z innej strony internetowej
(http://www.sztorm.org/) doczytałem,

w trzech osobnych miejscach, z czego
męskiej części uczestników przypadł
przestronny 6-osobowy pawilon, w którym – jak się szybko zdążyłem zorientować – było „wszystko, co potrzeba”, tj.
półki przy tapczanach, pomysłowe szafy
na rzeczy osobiste oraz duża łazienka
z prysznicem i ciepłą wodą (przez 24
godziny na dobę!).

R

uszyliśmy zwiedzać ośrodek, a w
szczególności zlokalizować stołówkę
(zamkniętą już o tej porze). W drodze
powrotnej trafiliśmy na kapitana-werbownika, który chciał „nami” skompletować
sobie załogę „Dezety” na 24-godzinne

T

Na

zebraniu przedobozowym poznałem pozostałych uczestników
„grupy krakowskiej”, a Agnieszka LB
poinformowana o mojej infekcji wykazała
się 100% wyluzowaniem. „Zdążysz się
wykurować” – powiedziała. Powiedziała
też rzeczy istotne o znaczeniu ogólniejszym, a mianowicie, że mieszkać
będziemy w ośrodku „Almaturu” w Giżycku, pływać na „Dezetach” oraz żeby
zabrać drugą pełną zmianę odzieży, bo
„tam są lasy, jeziora i nic nie będzie
schło”. Bardzo konkretnie (i nieco niepokojąco!) zabrzmiała też informacja, że
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fot. Jan Wilkosz

ymczasem zapadłem na jakąś
infekcję i cały obóz stanął pod
dużym znakiem zapytania. Kurując się
w domu miałem dużo czasu na przemyślenia i doszedłem do wniosku, że ja
z własnej woli z obozu się nie wycofam,
gdyż druga taka okazja może mi się
już w życiu nie trafić. Postanowiłem, że
jeżeli tylko będę w stanie w przeddzień
wyjazdu spakować plecak, to jadę.
Miałem jednak wiele obaw związanych
z tym, że co najmniej od sześciu lat
nie wyjeżdżałem z domu ani tak daleko,
ani na tak długo. Największe obawy
wzbudzały wszelkie możliwe warianty
relacji międzyludzkich, których pesymistyczne wersje podsuwała rozbudzona
i przewrażliwiona wyobraźnia...

że „Jej ogromną zaletą jest duża ilość
miejsc, bezpieczeństwo żeglugi przy
zachowaniu pozytywnych wrażeń. Nadaje
się do pływania przy bardzo silnych
wiatrach (możliwość refowania żagli).
Jest to kolejna żaglówka nie do wywrócenia.” Zwłaszcza ta ostatnia informacja
była dla mnie bardzo, ale to bardzo
istotna!!!! Z kolei na stronie http://www.
sail-almatur.pl/ znalazłem informację
o samej imprezie, która okazała się
„warsztatami sportowo-rekreacyjnymi
– SPRAWNI ŻEGLARZE”. Wyposażony
w tę wiedzę kurowałem się w wielkim
napięciu, czy zdążę się wyleczyć przed
13 sierpnia – dniem wyjazdu z Krakowa
do Giżycka. Szczęśliwie zdążyłem!

Na

miejsce dotarliśmy 9-osobowym
busem po około 9-godzinnej
jeździe. Zostaliśmy zakwaterowani

regaty z nocnym pływaniem. Kilku
uczestników dało się wpisać na listę
i w ten sposób znaleźli się o krok od
nieszczęścia, bo choć „chłopy jak
dęby”, to jednak nigdy wcześniej nie
widzieli tej łódki i – jak to trafnie ujęła
Agnieszka LB – „nie do końca wiedzieli,
na co się decydują”. Każdy z nas marzy
o przeżyciu wielkiej przygody, sprawdzeniu siebie, wyczynie, ale przecież
musimy brać pod uwagę nasze ograniczenia zdrowotne. Lekarze słusznie
nam zalecają oszczędzający tryb życia
i nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi
rzeczami trudnymi do przewidzenia
– od nerwów i stresów dla wszystkich,
aż po dekompensację psychotyczną.
Szczęśliwie przez noc rozsądek wziął
górę nad chęcią wyczynu i niedoszli
„regatowcy” wypisali się z listy. Później
mieliśmy obawy, że kapitan – który

w rezultacie nie wziął udziału w regatach
– ma do nas o to pretensje. Ten jednak,
zapytany, zaprzeczył z szerokim uśmiechem na twarzy.

N

astępnego dnia po śniadaniu,
w kapitanacie portu zostaliśmy
podzieleni na 3 wachty. Ściślej: wszyscy
uczestnicy warsztatów „Sprawni żeglarze” zostali podzieleni na 3 wachty,
ale została uszanowana nasza prośba,
abyśmy byli wszyscy razem w jednej
wachcie. Przy przydzielaniu instruktorów
do poszczególnych wacht Agnieszka
LB trafnie i przytomnie poprosiła dla
nas o instruktora „spokojnego” i w ten
sposób naszym instruktorem został pan
Jan Matejko. Była też mowa o tym, że
w środowisku żeglarskim przyjęte jest
zwracanie się do siebie po imieniu, ale
– jako osobom trudno adaptującym się
do nowych warunków – nie udało nam
się podporządkować tej zasadzie!!!

Pierwsze zajęcia na wodzie

Z

powodu regat tymczasowo dostaliśmy dwie „Sasanki”, czyli jachty
kabinowe mogące liczyć do 6 osób
załogi. Po raz pierwszy w życiu znalazłem się na jachcie! Zaczęlismy od
zajęć w porcie – głównie stawiania żagli.
Dowiedziałem się, że przedni żagiel to
fok, a główny to grot. Szybko zorientowałem się, że knaga to bardzo istotna
i podstawowa (choć drobna) część
jachtu, a węzeł knagowy jest węzłem
absolutnie podstawowym i niezbędnym. Na początku jednak jego wiązanie
wydało mi się bardzo skomplikowane,
do tego stopnia, że pierwszego dnia
w ogóle nie udało mi się go zawiązać!
nstruktorowi szkoda było pięknej
słonecznej pogody i wkrótce wypłynęliśmy na jezioro. Ja, jako osoba nieumiejąca pływać, miałem założoną kamizelkę
ratunkową i zająłem strategiczne stanowisko przy „prawej lince foka”, bo
jeszcze wtedy nie pamiętałem, że ta
linka to szot! Nauczyłem się jednak na
komendę luzować bądź wybierać szot i
ta czynność mi absolutnie odpowiadała!

Rytm dni

P

rzez kolejne dni żeglowaliśmy po
kilka godzin dziennie – najczęściej
zarówno do obiadu, jak i po obiedzie.
Bardzo mi odpowiadał obowiązujący
rytm dnia: śniadanie o 8 rano (tu każdy
dbał, aby się nie spoźnić!), spotkanie
przy jachtach o 9.30, w ten sposób był
czas na „sjestę pośniadaniową” i rozmaite czynności higieniczne! Pływaliśmy
różnie – od jednej godziny do nawet
ponad trzech!

R

ozstanie z „Sasanką” i przejście na
„Dezetę” przyjąłem nadspodziewanie
pozytywnie, gdyż na „DZ” jest więcej
miejsca i mogliśmy pływać wszyscy
razem. Z tym ostatnim bywały jednak
problemy, bo instruktorzy pozostałych
dwóch wacht domagali się od naszego
instruktora „wypożyczenia” kogoś do
wioseł. Pływanie „w swoim gronie”
oznaczało luz, ciszę i bezpieczeństwo,
natomiast traciło się możliwość poznawania nowych ludzi. Pływanie „z obcymi”
zwiększało stres, ale dawało możliwość
poznania tych „obcych”, co teraz – z
perspektywy czasu – oceniam jako
wartość. W sumie myślę, że optymalnie

jest trochę pływać ze „swoimi”, a trochę
„z obcymi” i tak właśnie się na tym
obozie działo.

W

racając do rytmu zajęć, to przed
obiadem zwykle było kilkadziesiąt
minut wolnego czasu, a sam obiad był
o godz. 14.00. Obiady (podobnie jak
pozostałe posiłki) były smaczne i dawały
możliwość najedzenia się do syta. Po
obiedzie był czas wolny do godz. 15.30.
Jedni go przesypiali, inni przegadywali. Moim zdaniem był to czas bardzo
potrzebny!

Na

15.30 ponownie zbieraliśmy się
przy jachtach i zwykle od razu
przygotowywaliśmy się do wypłynięcia.
Zauważyłem, że nawet kilkuminutowe
spóźnienia były przyjmowane niezbyt
przychylnie, co konkretnie zmaterializowało się w postaci uwagi, abyśmy
szanowali czas instruktorów i innych
osób, które wcześniej od nas przychodziły na keję. Pływaliśmy na tyle długo,
aby spokojnie zdążyć na kolację, która
była o godzinie 18.00. Później był czas
wolny i można było np. iść do centrum
Giżycka, ale wymogiem było odnotowywanie wyjścia i powrotu w specjalnym zeszycie. Obyczaj ten, znany mi
z gór, przyjąłem ze 100% zrozumieniem,
bo zwiększał on szanse odnalezienia
uczestnika, gdyby takowy „gdzieś się
zawieruszył”.

O

dstępstwem
od
powyższego
rozkładu zajęć był przede wszystkim wypad łódkami do Giżycka i na
Jezioro Niegocin. Dawał on możliwość zapoznania się z wiosłowaniem,
zobaczenia kanałów i Jeziora Niegocin,
a także poznania innych uczestników
wycieczki, bo trzy wachty musiały się
zmieścić na dwóch „Dezetach”. Właśnie
fot. Jan Wilkosz

I

pamięci pierwsze wchodzenie do portu.
Żagle zwinęliśmy chwilę wcześniej, ale
i tak było nerwowo. Instruktor coś wykrzykiwał. Jakieś „Chronić burty”, „Chronić
dziób”, ale zupełnie nie wiedziałem,
co te komendy oznaczają! Jednak inni
członkowie załogi okazali się bardziej
domyślni, być może pomógł nam ktoś
z kei, w każdym razie szczęśliwie
przybilismy do kei i zacumowaliśmy.
Porządkowanie sprzętu po pływaniu
(po rejsie?) było już znacznie mniej
stresujące.

P

ływanie (żeglowanie?) po jeziorze
okazało się absolutnie rewelacyjne
i dające duże poczucie bezpieczeństwa. Uczucia tego nie burzyły nawet
przechyły jachtu, bo wszak miałem
kamizelkę ratunkową, a poza tym
wierzyłem w wiedzę i doświadczenie
instruktora/sternika.

N

ieoczekiwanym stresem i nerwami
zaznaczyło się natomiast w mojej
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nasza wachta została tu podzielona
między dwa pozostałe jachty.

Odczucia własne

Na

fot. JW

„DZ” miałem duże poczucie
bezpieczeństwa. Wkrótce odkryłem, że oprócz obsługi prawego szota
foka radzę też sobie z wiosłowaniem,
a także potrafię odpowiednio „przyłożyć
newtona” przy opuszczaniu i podnoszeniu miecza. Ten zaś był w naszej
ulubionej „DZ” wyjątkowo ciężki, bo była
to łódka starszego typu – z grubego
laminatu.

tywnie dziejącą się sytuację – nawet
tak banalną jak zwrot przez sztag!
Żeglarstwo uczy posłuszeństwa i ładnie
i bardzo konkretnie nam to powiedziano
zaraz pierwszego dnia słowami tymi:
„U nas nie ma demokracji”. Jednak miło
jest poddać się posłuszeństwu osobie
doświadczonej i życzliwej, której pozycja
wynika z wiedzy i doświadczenia, a nie
na przykład  z  podlizywania się przełożonym, czy właścicielom firmy!

P

ływanie okazało się czynnością miłą
i niemęczącą, w szczególności w
porównaniu z chodzeniem po górach
(gdzie trzeba nosić kilkunastokilowy
plecak i pocić się na podejściach) oraz
w porównaniu z narciarstwem zjazdowym, które wymaga lepszej kondycji i
zdolności do tłoczenia się przy wyciągach. Mniejszy natomiast nieporównywalnie był stres, bo w górach często
można gdzieś spaść, natomiast na
łódce groziła w najgorszym razie
niechciana kąpiel w jeziorze. Natomiast
kontakt z przyrodą, poczucie przestrzeni
są w jakimś stopniu analogiczne, bo i
góry i żeglarstwo daje oderwanie od
codzienności, od świata reklam, telewizji, hałasu wielkiego miasta, a także
(nadal!) od świata wypełnionego komercją i konsumpcją.

Z

większenie uwagi i wykonywanych
czynności było niezbędne przy
wychodzeniu z portu, a także w drodze
powrotnej – przy wchodzeniu do portu
i cumowaniu. Tu najbardziej dawał mi
się we znaki brak wyszkolenia i pewna
bierność i apatia, ale – skoro pracował
każdy członek załogi – starałem się i ja.

Sprawni żeglarze?

C

horoba psychiczna swoim pierwszym
rzutem na ogół niszczy dotychczasową osobowość chorego oraz jego
dotychczasowe, często budowane
latami, relacje z ludźmi. Zostaje pustka,
cierpienie,
bezsens,
samotność.
Wydaje mi się, że żeglarstwo może
pomóc wypełnić tę patologiczną pustkę
pozytywnymi doświadczeniami wszelkiego typu – zarówno tymi związanymi z
przyrodą, jak i tymi związanymi z kontaktami z innymi ludźmi. Zauważyłem, że
żeglarstwo uczy współdziałania, i nie
jest to współdziałanie wymuszone, „bo
grupa tak postanowiła”, ale współdziałanie narzucone przez konkretną obiek-
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O

soby z psychozami typu „schi” mają
tendencję do włączania w świat
swoich wyobrażeń rzeczy dziejących
się niezależnie i zupełnie obiektywnie. Przypisują nieistniejące znaczenia
faktom, zachowaniom innych ludzi,
informacjom zupełnie niezależnym.
W świecie przyrody takich informacji jest
znacznie mniej niż w świecie „cywilizacji”, czyli np. w mieście, w zakładzie
pracy. Mnie osobiście dużo trudniej
wkręcało się w system urojeniowy jakieś
zjawisko przyrodnicze niż np. informację przeczytaną w gazecie, zobaczoną
na przydrożnej reklamie. Na jeziorach
nie ma bombardowania bodźcami
o takim natężeniu jak np. podczas jazdy
nowoczesnym tramwajem – głos lektora
informuje o przystankach, z monitora
lecą górą reklamy, a dołem przewija się
pasek z jakimś wydarzeniem uznawanym za ważne, ktoś obok dziwnie się
patrzy, a na kolejnym przystanku wsiada
osoba z akordeonem i przypiętym do
niego kubkiem na bilon. Za oknem
kolejne reklamy (a każda z nich coś
przecież znaczy!).

Na

wodzie jest zaś linia horyzontu,
szum fal, poruszające się żagle,
komendy sternika i jakaś mijana inna
łódka, z której ludzie machają przyjaźnie, szuwary, czasem przeleci jakiś ptak,

mija się jakieś przystanie, pomosty...
Rzeczy tych jest mniej, dzieją się one
wolniej i nie są natarczywe!!!

W

iększość ofert aktywnego spędzania czasu w grupie jest adresowana do ludzi młodych – w wieku
szkolnym lub studenckim. Zakłada się
milcząco i spontanicznie, że człowiek
w średnim wieku potrafi sam sobie
zorganizować czas – wyjechać z
przyjaciółmi, rodziną czy jakimiś znajomymi z klubu turystyki kwalifikowanej.
Osoby ze „schi” są na ogół samotne
– pozabawione przyjaciół i rodziny,
stan zdrowia nie pozwala im uprawiać
żadnej dziedziny sportu czy turystyki
kwalifikowanej. Samotnie nie zapiszą
się na żadną imprezę wyjazdową, bo
nie potrafią nawiązywać znajomości,
prowadzić rozmowy towarzyskiej, mają
ograniczoną mimikę twarzy, co często
bywa opacznie rozumiane przez otoczenie... Jaką one mają w takiej sytuacji
perspektywę spędzenia np. urlopu? Mój
kolega spędza swoje urlopy od wielu lat
w szpitalu psychiatrycznym, gdzie ma
do dyspozycji stary park, telewizor, stół
ping-pongowy i salę teatralną. Wyobraź
sobie, mój Drogi Nieznany Czytelniku,
spędzenie własnego urlopu wypoczynkowego w parku, który daje się obejść
dookoła w pół godziny!

Po

powrocie do mojego rodzinnego
miasta zacząłem tęsknić za
jeziorami w niespełna dobę od chwili
powrotu. Pojawiło się uczucie niedosytu, że nie wszystkie możliwości, jakie
stwarzały warsztaty „Sprawni żeglarze”
zostały przeze mnie wykorzystane, a
także żal, że trafiłem na taki wyjazd
dopiero w wieku 46 lat, a nie np. 25!
Kupiłem sobie broszurkę o żeglarstwie
śródlądowym dla początkujących.
Okazało się, że odróżniać fok od grota
to nadal bardzo mało (chociaż jednak
więcej niż zupełnie nic!) i tu nieoczekiwanie pojawiło się coś w rodzaju
złości na organizatorów (skądinąd
wspaniałych!!!). Otóż gdyby na swojej
stronie internetowej zalecili przeczytanie
przed tymi warsztatami jakiejś zupełnie elementarnej i podstawowej książki
o żeglarstwie sródlądowym (choćby tylko
wybranych rozdziałów!!!), to zostałby
oszczędzony jakiś procent czasu instruktorów, a człowiek by się poniewczasie
nie wstydził wielu rozmaitych gaf, jakie
w swojej totalnej niewiedzy popełnił.
Ta uwaga o organizatorach dotyczy
również Agnieszki Lewonowskiej-Banach
– organizatorki „grupy krakowskiej”, bez
której życzliwości w życiu bym się na
takim obozie nie znalazł!

„Tak daleko i tak blisko” – praca konkursowa

Ewelinie...
Przyszłam do Ciebie.
Jestem tu przypadkiem.
Nic nie przyniosłam.
Ani ciasta, ani wina.

jak mówiłaś, że chcesz studiować psychologię albo psychiatrię. Teraz wiem, że... Chciałaś pomóc sama sobie. Wycinki
z gazet o schizofrenii. Książki Kępińskiego.

Zresztą Ty od dawna niczego nie jesz i nie pijesz. No, może
poza kroplami deszczu. A jedzą… Zresztą ja nie jem, tylko
jestem zjadana. – powiedziałabyś pewnie, gdybyś jakimś
cudem przemówić mogła. Zawsze miałaś czarne poczucie
humoru. Gdybyś żyła. Albo nie... Gdybyś była wciąż między
żywymi, bo przestałaś żyć już za życia.

Odeszłaś tak cicho. Tak samo cicho jak rozwijała się Twoja
choroba. Nie umiałam Ci pomóc. Nikt nie potrafił. Teraz też
nie umiem. Tylko znicz zapalić niedopalony jakimś cudem
odpalić mogę dla Ciebie pożyczoną zapalniczką. Pacierz
zmówić.

*

*
Nie poszłam na Twój pogrzeb. Cztery lata temu. Zimą.
W lutym. Grypa żołądkowa. Sorry. A może jakiś lęk, co
podszedł pod sam żołądek...

*
To dłoni mej cień...
To ciała cień...
To cień mnie...
Słowa wygrawerowane na Twoim nagrobku z otwartą księgą
i różą... Te słowa wycięte z jednego z Twoich wierszy... Nie
ma już mnie. Nie ma osoby, która była kiedyś w moim ciele...
– chciałaś powiedzieć. To było już trzecie – ostatnie stadium
schizofrenii.

*

*
Zawsze wierzyłaś w moc mojego słowa. Pamiętasz? Ten
wycinek z gazety z konkursem na powieść dostałam od
Ciebie. Teraz jeszcze to mogę zrobić dla Ciebie. Napisać
kilka słów. Szanuję Twój los. Ale to nie musiało być tak.
Mogłam pisać ten tekst jako wywiad z Tobą. Wywiad z osobą,
która pokonała schizofrenię. Chorobę, która rozwijała się
tak książkowo.. Ewelina. Czasem najtrudniej jest uciec od
własnych... – mówiłaś często i czytałaś jeszcze intensywniej  
życiorysy Vincenta van Gogha, Georga Hegla...

*
Jeżeli schizofrenik pokocha – przestaje być schizofrenikiem... – recytowałaś często zasłyszane gdzieś zdanie.
Może gdzieś tam w innym wymiarze pokochałaś? I boję się
zadać to pytanie... Czy odchodząc zabrałaś ze sobą swoją
chorobę, czy zdołałaś uciec przed nią... tak daleko i tak
blisko... W inny wymiar.

Kolorowe zdjęcie w dżinsowej kiecce z lumpiego i bawełniany
fioletowy podkoszulek. Oczy w kolorze moich oczu. Pamiętam,

Beata

Stąd do wieczności

P

rzybywasz tu przychodząc
z ulicy. Jest Ci bardzo ciężko,
tak, że nie potrafisz z tym
żyć. Jesteś sam, samotny tak
jak tylko może być samotna istota we
Wszechświecie. Otaczający Cię świat
jest światem, który odrzucasz, gdyż on
Ciebie wcześniej odrzucił. Znalazłeś
się tutaj, bo nie akceptuje Cię ten
świat. Teraz masz swój własny świat,
w którym funkcjonujesz, a to miejsce
jest Twoim azylem, który pozwala
Ci żyć w tym Twoim świecie. Ktoś
wyciąga do Ciebie rękę, ktoś patrzy

na Ciebie niewidzącymi oczami, ktoś
zawiązuje Ci rękawy na plecach. Masz
ochotę wyć z bólu, jak ranne zwierzę
zaszyte w mateczniku. Czy jest dla
Ciebie ratunek w tym świecie? Stąd
jest blisko do wieczności, wystarczy
wyjść wyżej, stoczyć ze sobą walkę
i skoczyć. Nie zrobisz tego, gdyż
przyzwyczajenie do tej formy życia jest
silniejsze. Ale jak żyć? Żyć, to znaczy
cierpieć. To cierpienie nie ma granic.
Tak myślisz. Lecz nagle spostrzegasz,
że ktoś ma takie samo spojrzenie
jak Ty, czyli cierpi jak Ty, a może

bardziej? Więc może nie jest tak źle?
Może jest szansa. Jeśli w to uwierzysz
– podnosisz głowę. I widzisz, ktoś
uśmiecha się do Ciebie, ktoś ściska
Ci ramię, ktoś mówi do Ciebie. I Ty
zaczynasz słuchać. Tak, on ma rację,
on mi pomoże. Wyjdę z mojego świata
i tamten świat na zewnątrz będzie
moim światem. Uwierzysz, że potrafisz żyć. I znów będziesz blisko do
wieczności.
Credo
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Przychodzą z innego świata
Tu

gdzieś jest oddział psychiatryczny – zagadnąłem młodego
mężczyznę niosącego z piwnicy drewno
na podpałkę. – Tak, piętro wyżej, koło
windy – potwierdził. – To właśnie tu.
– zatrzymał się ze mną przed drzwiami
takimi samymi jak sąsiednie. Tylko
maleńka
karteczka
umieszczona
dyskretnie informowała, że tu się mieści
placówka Kliniki Psychiatrycznej AM.
Pacjent czy terapeuta? – zastanawiałam
się. Tego długo nie mogłam odgadnąć, bo wszyscy wewnątrz ubrani byli
zwyczajnie i właściwie nie różnili się
między sobą wyglądem czy zachowaniem. Siedzieli na krzesłach, fotelach,
słuchali muzyki, rozmawiali. Ktoś pił
herbatę, ktoś inny opowiadał o czymś
z przejęciem. Wyglądali tak, jakby
spotkali się tu towarzysko. Jak w domu,
bo ta placówka zupełnie przypomina
dom – zwykłe, kilkupokojowe mieszkanie i kuchnia przestronna na sylwestrowy bal.

naście osób. Ciągle nie wiem, kto tu jest
pacjentem, a kto terapeutą. Gościnni,
lecz nie natarczywi. „Może serek?
Na słodko? Może marmolady? Jest
makowiec upieczony przez dziewczynę,
która po dwóch  miesiącach opuszcza
dzisiaj Oddział. Utrzyma jednak kontakt
ze swoim terapeutą, jak wszyscy wychodzący, dopóki będzie jej to potrzebne.

K

im są ci ludzie? Studenci, prawnicy,
lekarze, pracownicy naukowi,
konstruktorzy, ekspedientka, nauczycielka, artystka – przekrój zawodowy jest
bogaty. Jaka jest ich choroba? Ogólnie
mówiąc nieprzystosowanie, nieakceptacja rzeczywistości. Tu zbyt szybko
nie stawia się diagnozy, nie przykleja
etykietki, lecz wiadomo, że w większości
są to właśnie ci, o których pisał Antoni
Kępiński, iż więcej czują i cierpią, że są
nazywani schizofrenikami.

Na

następny dzień, punktualnie
o 8.15 jestem znów z nimi.
Śniadanie jest przygotowane przez
dyżurujących członków zespołu. Przy
stole zasiada w miłej atmosferze kilka-
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S

kąd przychodzą? Z własnego
urojonego świata. „Dziś trzymam w
rękach treść świata, Tę najokropniejszą
treść / Treść, gdzie nie ma miłości / Jest
tylko po niej skaza...” Pisze w jednym z
wierszy poznana w oddziale Dziennym
dziewiętnastoletnia dziewczyna.

N

ie domyślisz się, co przeżywali obserwując życie Oddziału. Nie sposób
podejrzewać choroby, gdy się słucha,
jak się naradzają dokąd pojechać jutro
na wycieczkę, ani wtedy, gdy dyskutują,
czy przygotowują wspólny obiad. Może
tylko w czasie psychoterapii, na którą

Mówi się, że schizofrenia jest
chorobą królewską, czy to z powodu
bogactwa jej objawów, czy przez
typowy w tej psychozie autyzm, czyli
wyizolowanie ze świata rzeczywistego

Z

wykły dom. I to właśnie przeraziło
mnie bardziej niż gdybym zobaczyła
stary szpital psychiatryczny z drzwiami
bez klamek i zakratowanymi oknami. Bo
nasuwa się myśl, że zasady współżycia
społecznego i rodzinnego w świecie
tak zwanych normalnych, zdrowych
ludzi są tak dalece obce naturalnym
skłonnościom i pragnieniom człowieka,
na tyle przytłaczające jego indywidualność i niesprzyjające zdrowiu psychicznemu, że aż trzeba tworzyć w celach
zdrowotnych oazy, gdzie ludzie mogliby
być sobą choćby przez kilka godzin
dziennie. Główna wartość terapeutyczna
Oddziału przy Zwierzynieckiej tkwi w
tym, że jest to terytorium, na którym
nie ma   podstępnej walki o utrzymanie pozycji społecznej, rodzinnej; nie
ma panującego wszechobecnie współzawodnictwa, zależności służbowych,
zadawnionych konfliktów i tłumionej
wrogości. Tu czyny i myśli najbliższe są
słowom, tu bezkarnie można powiedzieć
– nie.Toteż i teraz, gdy jeden z terapeutów pyta członków zespołu, czy zechcą
ze mną rozmawiać, nie jestem pewna,
czy się zgodzą. Zaprosili mnie jutro na
śniadanie. Kim są?

Charakterystycznymi objawami schizofrenii są autyzm – myślenie oderwane
od rzeczywistości, ucieczka w świat
urojeń, halucynacji oraz rozszczepienie
osobowości – dwoistość uczuć, myślenia, działania.

M

ówi się, że schizofrenia jest chorobą
królewską, czy to z powodu
bogactwa jej objawów, czy przez typowy
w tej psychozie autyzm, czyli wyizolowanie ze świata rzeczywistego tak charakterystyczne dla zdystansowanych przez
swoją wysoką pozycję koronowanych
głów.   Ulegają jej najczęściej ludzie
młodzi w wieku 15-35 lat; w tym okresie
życia, gdy młody człowiek sprawdza
się w dojrzałym świecie. Występuje
dość często; według danych Światowej
Organizacji Zdrowia Psychicznego
na 100 osób psychicznie zdrowych
przypada jeden schizofrenik. Jest więc
na świecie około 25 milionów chorych
na schizofrenię, a w Polsce ok. 360 tys.
Spotykamy więc ich na co dzień, często
nie podejrzewając choroby.

T

rwają spory o przyczynę schizofrenii.
Nie neguje się na ogół genetycznego
jej podłoża, ale coraz większe znaczenie dla jej przebiegu i efektów leczenia przypisuje się otoczeniu chorego.

mnie jednak nie zaproszono, wyłania się
kształt ich dziwnego świata.

P

rzyszli tu z domów rodzinnych, zakładów pracy, szkół, uczelni, których
atmosfery nie zniosła ich wrażliwa
natura. Historie ich życia łączą pewne
podobieństwa. większość tych młodych
ludzi wywodzi się z domów, w których
została zachwiana komunikacja między
członkami rodziny, gdzie myśli, słowa i
czyny rozmijały się wiecznie ze sobą.
Niektórzy z nich zajmowali centralne
miejsce w rodzinie i mieli realizować
niespełnione ambicje rodziców. Są tu
dzieci nadopiekuńczych matek, które
przez nadmierną troskliwość paraliżowały
rozwój społeczny i dojrzewanie obiektu
miłości. Wychowywani byli zwykle w
izolacji, pod groźbą wiecznej nieufności,
w sztywnych ramach nakazów i zakazów.
„Przystosowanie sztuczne / Daje nam
nierzeczywisty spokój / Jest pogmatwane
jak narzeczeńskie pytanie...” Czytam
w innym wierszu wspomnianej autorki.

„Nasi podopieczni są ludźmi pozbawionymi barier obronnych, dystansu do
spraw pozwalających utrzymać równowagę psychiczną” – powiedział mi jeden
z terapeutów.

P

rzyszedł więc czas, gdy tłamszone
uczucia wybuchły w postaci choroby,
gdy psychika zamieniła w ostatnim akcie
obrony niemożliwy do zniesienia świat
rzeczywisty w urojony.

T

rafili wtedy do Kliniki Psychiatrycznej
z ostrymi objawami choroby, gdzie
leczono ich także środkami farmakologicznymi. Zresztą dotychczas prawie wszyscy
zażywają leki, które nazywają żartobliwie
deserem. Przechodzą przez Oddział
Dzienny jak przez pomost ze świata
urojeń do świata rzeczywistego i uczą się
– w sprzyjających warunkach – żyć w tym
rzeczywistym świecie. Mają zakosztować
realnego życia i przekonać się do niego.

na materacach rozłożonych wzdłuż
ściany pokoju, w którym przed śniadaniem odbywaliśmy wspólnie poranną
gimnastykę. Pytam, w czym upatrują
przyczyn swej choroby. Mówią powoli,
z namysłem. Niektórzy nie odzywają
się wcale. Oto fragmenty zasłyszanych
wypowiedzi:
„Znaleźliśmy się tu z powodu konfliktów
w domu czy w pracy, które próbowaliśmy łagodzić. To były spory nie nasze,
lecz nas obciążały.”
„Wszystkiemu winien jest ludzki egoizm,
zobojętnienie. Każdy pilnuje tylko swoich
spraw. Konkurencja, rywalizacja, tempo
życia…”
„To stało się chyba z powodu mojej
małej odporności i przewrażliwienia.
Świat jest taki zwariowany, a leczyć go
trudno...”

„I przychodzi czas, gdy nie możesz
sobie poradzić sam ze sobą.”
Pobyt w dziennym oddziale ma wypełnić pustkę, jaka pozostaje po oddalającym się, a bogatym przecież   świecie
urojonym, przerażającym podobno, ale
i pociągającym zarazem, czasem atrakcyjniejszym od rzeczywistego.

Z

psychoterapii, rysunków i utworów
literackich, dzieł sztuki schizofreników wynika, że ich świat urojony
jest rzeczywiście niezwykle bogaty
– ma bezmiar kształtów, barw, ale też i
własną, logiczną i funkcjonalną konstrukcję. Bywa odbiciem świata rzeczywistego, ale i wytworem pragnień. Jak
pisze w swej książce „Świat urojony”
Eva Syristova, jest on „...podstępną grą
obrazów w omamach i halucynacjach.
Jest to świat wewnątrz świata. Świat
urojony, którego nie sposób określić,
albowiem jak otwarta rana wyrasta obok
świata rzeczywistego i jest zarazem
jednym ze sposobów szukania ulgi
przez chorego... Psychoza jest zarazem
wyrazem uzewnętrznionego cierpienia
człowieka z powodu świata zewnętrznego i stosunków międzyludzkich, jak
też jedną z form  tendencji człowieka do
niepowstrzymanego przekraczania bytu
ludzkiego choćby w marzeniach...”

Po co przyszli?

P

rzed psychoterapią zgodzili się
na chwilę rozmowy. Siedzimy

„Wszyscy czegoś wymagają, czego się
spełnić nie chce. Narzucają nam sposób
bycia, życia…”
„Wychowanie to dopasowywanie do
świata, w którym panują tak okrutne
reguły gry.”
„I przychodzi czas, gdy nie możesz
sobie poradzić sam ze sobą.”
„Nikt nie pomógł mi wcześniej, nikt
się właściwie mną nie zainteresował.
Dopiero wtedy, gdy zachorujesz ktoś
się tobą zajmie. Dopiero tu, w czasie
psychoterapii, gdy wszyscy o jednym
myślimy, popatrzyłam na swoje życie
z dystansem.”

zakładów pracy, do środowisk, w których
dojrzała i ujawniła się ich choroba.
Wracają z etykietką ludzi leczonych
psychiatrycznie i świat rzeczywisty,
którego się tak boją, odwzajemnia się im
lękiem. Lękiem przed chorymi psychicznie, wynikającym z nieznajomości
zagadnień psychiatrycznych w społeczeństwie.

C

zy już zostaną w tym rzeczywistym świecie? To w dużym stopniu
zależy od ludzi, z jakimi zetknie
ich los, od tych, którzy pretendują
do miana normalnych, zdrowych i
niechętnie przyznają psychiatrom, że
granica zdrowia psychicznego jest
płynna. Znamienne są wyniki pewnych
wnikliwych badań, które miały ustalić
związek między efektami leczenia
schizofreników, a ich życiem małżeńskim – wykazały one dość banalną
prawdę – tam, gdzie małżonków łączyło
wzajemne uczucie, efekty leczenia były
znacznie lepsze.

K

ażdy z nas – jak pisze Antoni Kępiński
– posiada pewien potencjał terapeutyczny, możemy więc swoim postępowaniem, słowem, zachowaniem, a nawet
spojrzeniem działać kojąco, „leczyć”, lub
tez burzyć psychiczną równowagę innych.

„...Ludzie potrafią zgnieść żywych
I umarłych – nie depcząc im po piętach.”
– Napisała w swoim wierszu dziewczyna
spotkana w Oddziale psychiatrycznym,
o którym piszę.

W

Szwajcarii i innych krajach
istnieją zwarte struktury społecznej opieki psychiatrycznej, których
tylko jednym ogniwem jest psychiatra.
U nas zdrowiem psychicznym zajmują
się prawie wyłącznie psychiatrzy i to
w czasie ostrych objawów choroby.
Oddział, o którym mowa i hostel na
Olszy są próbą tworzenia systemu,
lecz struktura naszego lecznictwa nie
sprzyja jego powstawaniu.

„Bo kontakt z drugim człowiekiem jest
najistotniejszy. Leki tylko otumaniają.
Ja się boję lekarstw tak samo jak ludzi,
yśl, że każdy z nas ma w sobie
bo po ich zażyciu tracę kontrolę nad
potencjał
terapeutyczny
jest
sobą i nie wiem, co się ze mną dzieje… zarazem optymistyczna i zobowiązująca.
W czasie choroby widziałam, że ludzie Jak spożytkować ten dar?
mnie jakoś inaczej traktują, to jest
przykre uczucie. Gdyby ludzie byli inni,  
isząc swoją piękną książkę „Świat
może leki byłyby zbyteczne…”
urojony” Eva Syristova wyraziła
nadzieję, że spełni ona jeden z głównych
celów, gdy uda jej się „…choć częściowo
Dokąd pójdą?
zmienić fałszywy, ale ugruntowany pogląd
laików, według którego świat schizofreójdą w świat rzeczywisty i będą żyć nika jest całkowicie niezrozumiały i niedowśród nas. Zwykle po dwumiesięcz- stępny dla człowieka normalnego.”
nym pobycie w Oddziale Dziennym
wracają do swoich rodzin, szkół, uczelni,

M
P

P
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Kościółek w Beskidzie
Wonią ciszy, kadzideł i drewna
mroczna
kruchta
zaprasza
pielgrzyma
szpaler ławek garbatych pod chórem,
gdzie nadzieją się krzepił ktoś stary
wsparłszy głowę na dłoniach
sękatych, które z pracy składały
ofiary;
w
złotych
ramach
spłakana
Madonna - dla niej czas się naprawdę
zatrzymał.
Anioł z mieczem i święty Franciszek
siedli razem na stopniach ołtarza,
by choć trochę odpocząć od drwiny
dzisiaj znowu zaznanej u ludzi
i strudzeni zasnęli glęboko - może
jutro ksiądz proboszcz ich zbudzi,
gdy w zakrystii przed sumą
niedzielną będzie głośno homilię
powtarzał.
Smuga światła spływając jak uśmiech
z wysokości okiennych przezroczy,
zawadziła w kamiennej chrzcielnicy
polne maki - więc barwą zagrały;
Nasiąkają mądrością psałterzy grube
belki dębowej powały,
ponad tęczą misternie rzeźbioną odkupiciel się z krzyżem zjednoczył.
Zachęcony po zgiełku ulicy wonią
drewna, kadzideł i ciszy

Panie mój
Zamieszkaj w mym sercu
Ziarnko gorczycy zasiane
Niech wyda plon
Niech myśli niebiańskie
Kłębią się jak chmury
Przynoszące deszcz obfity
Użyźniający pustynię
Mojej duszy
Panie mój, błagam Cię
Ulituj się nade mną
Uzdrów moje myśli, uczucia, pragnienia
Niech będą czyste jak oczy dziecka
Niech będą wierne jak oczy psiaka
Niech będą pelne miłości i cierpliwości jak oczy
Matki
Niech moje oczy będą jak oczy mojej Mamy
Jolanta Janik

Poszukiwania
Twojemu Bogu
skrzydła podcięli Twoi bracia,
którzy mówili tyle o miłości,
to oni Go tak upodlili.
Tego prawdziwego szukasz,
który udusił się w kościele
i teraz z krzyżem po górach wędruje,
a nie poci się landrynkowymi łzami
na odpuście przy Sanktuarium.
Szedł boso, w cierniowej koronie - ciskali weń błotem najwierniejsi parafianie
Jednak On idzie i cieszy się,
gdy kobiety odsłaniają piękne szyje na pustyni,
i nie potępia tych,
którzy zabłądzili po rozstaniu z Nim,
daje im do ręki światełko - miłość nad pieśniami.
Katarzyna Milcewicz
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** *
Te marzenia nie spełnią się,
to nic, były ładne.
Nie poprowadzą mnie,
raczej będą boleć,
będą moją klęską.

***
Drzewo za oknem łapie słońce.
Przyglądam się temu zachłannie
jakbym chciała też zamigotać.

** *
W kościele święto.
Niespodziewanie zaszłam.
Są rzeczy, o których warto zapomnieć.
Po prostu zamknąć oczy
i pozwolić im odpłynąć.
Pojaśnieje.
Justyna Cytawa

Nie ma róży bez kolca
nie ma róży bez kolca,
nie ma wspomnień bez ciernia,
nie ma szczęścia w nieszczęściu,
choć bóg prowadzi do szczęścia okrężną
drogą,
nie ma zmiłuj się,
nie ma bój się boga...
język i życie płatają niejednemu figla:
twierdzi się,
że bóg jest miłością,
i straszy się znowuż bogiem...
jest ich kilku lub więcej,
czy tylko jeden,
a tam,
w życiu wiecznym,
przestaniemy przed którym bogiem znającym się na rzeczy
czy raczej zramolałym,
niedołężnym,
mało przytomnym,
żeby cokolwiek pamiętać
o którymkolwiek świecie

Wołanie rozgwiazdy
...A nade mną jest całe niebo morza
gdyż spoczęłam na dnie ostatecznej toni,
i ze smutkiem spoglądam
w wielobarwny ten obraz
górujący nad światem mojej małości.
Skrzące się ławice młodocianych ryb
podążają gdzie pragną,
one, wyzwolone...
a nade mną niebo, cale niebo morza,
i rozpacz
uwięzionej w przepysznym ogrodzie.
Gdybyż jaki ogrodnik, chłopiec, sługa Boży
zechciał z czułością w dobre pochwycić mnie
dłonie i wydobyć z otchłani nad powierzchnię
morza zakwitłabym, zakwitła
stokrotnie natchniona...
...A nade mną droga wszelkiego stworzenia
i tylko nie moja,
jak okręty płyną
nie przykute do łoża nie poddane skałom,
w geście miłosierdzia.
- oddaj mnie falom.
Sylwia Mensfeld
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„Tak daleko i tak blisko” – praca konkursowa

Stasio

S

łyszę, że biegniesz. Przewracasz się. Nie chcesz
płakać, ale się przestraszyłeś i buzia jest w podkówkę.
W końcu uznajesz, że nie będziesz płakał, ale wykrzykujesz smutno – Mamuś, przytul... Bo tego się ostatnio
nauczyłeś. Codziennie rano, kiedy wstajesz, wyciągasz do
mnie rączki. Jesteś taki słodki, jak ciasteczko. Oj, schrupać
by Cię. Uśmiechasz się, przeciągasz, i od razu w pełnym
biegu ruszasz na podbój Twojego świata. Nie masz na nic
czasu, ciągle jesteś zajęty. Zachwycasz się światem i swoim
zdziwionym „oooo” napełniasz mnie uśmiechem.

już wieczorem, mycie będzie dłuższe. Będziesz chlupał się
w wodzie przez pół godzinki, i za każdą próbą wyjęcia Cię
z wanny będziesz prosił słodko: Mamusiu, jesce tloske...

A

le na razie z pełnym brzuszkiem układasz się na kanapie
i udajesz, że  będziesz spał. To taka nasza codzienna
gra. Ty udajesz, że śpisz, dopóki ja nie zechcę odłożyć Cię
do Twojego łóżeczka. Wtedy odechciewa Ci się spać, i tylko
wtulasz się we mnie jak miś koala, i chcesz tak na mnie posiedzieć. Więc siedzimy sobie razem, ja na fotelu, Ty na moich

Jestem z Tobą, codziennie próbuję tłumaczyć Ci świat,
chociaż tak naprawdę to Ty mnie uczysz. Radości,
ufności, uśmiechu. I tego, że wszędzie można znaleźć
coś ciekawego.

J

estem z Tobą, codziennie próbuję   tłumaczyć Ci świat,
chociaż tak naprawdę  to Ty mnie uczysz. Radości, ufności,
uśmiechu. I tego, że wszędzie można znaleźć coś ciekawego.
Zapomniałam już, jak piękne może być złotko od papierka po
cukierku, i ile śmiechu może być z gniecenia kulki papieru,
którą potem da się przecież podrzucać jak piłkę.

kolanach, zawieszony na szyi, wtulasz główkę w mój bark,
a ja wdycham delikatny zapach  Twoich włosków. Delikatnie
wodzę wargami po Twojej główce, pieszczę Cię w ten sposób,
Tobie robi się coraz milej, oddychasz coraz spokojniej... aż
zasypiasz, a ja w końcu odkładam Cię do łóżeczka, chociaż
bardzo lubię trzymać Cię na kolanach i tulić, tulić, tulić...

O

K

dkrywam dzięki Tobie urodę rzeczy najprostszych. To
dzięki Tobie przecież wiem, jak fajne jest stawianie
babek w piaskownicy, i ile uroku mają polne kamienie. To
dzięki Tobie odkrywam, że kałuża może stać się oceanem,
po którym puszczamy sobie łódki naszych marzeń. I kiedy
wynurzą się już z banalnej mgły codzienności, przechodzimy
na inną stronę słońca. I tam, razem, dryfujemy na falach
naszego  małego, prywatnego oceanu. Ty się uśmiechasz, ja
uczę się uśmiechu od Ciebie.

P

omagasz mi w kuchni. Nożyczkami z tępymi czubkami
odcinasz końcówki fasolki szparagowej. Bardzo ją lubisz
i koniecznie chcesz pomagać. Ja się cieszę, bo jesteś ze mną,
jesteś grzeczny i mogę spokojnie przygotować Ci obiadek.
Siedzisz cichutko. Wstawiam garnek na gaz, wsypuję trochę
soli. W drugim garnuszku tak samo.  W kolejnym rozgrzewa
się już zupka, jeszcze następny przygotowałam na mięsko. Do
pierwszego garnuszka wrzucam obrane ziemniaczki, odwracam się do Ciebie, chcę sięgnąć po fasolkę. I zamieram.
Nie wiem, skąd wyciągnąłeś flamastry. Ale je po cichutku
znalazłeś i teraz z zapałem kończysz kolorowanie fasolek.
Mamy przeróżne, tęczowe barwy. Mamy fasolkę szparagową
czerwoną, i fioletową, jest jedna czarna... Śliczne. Nie umiem  
się na Ciebie złościć. Ty też się śmiejesz. Wybieram resztki
fasolki, te niepomalowane i wrzucam do garnuszka.

P

otem rozbieram Cię, bo nie tylko fasolka została pomalowana, cała Twoja buźka, i rączki, i bluzeczka, i przód
spodni. Myję Cię, przebieram i jemy razem zupkę. Potem,
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iedy się budzisz, jak zawsze jesteś uśmiechnięty, wypijasz
cały kubeczek soczku, idziemy na podwórko. Jeszcze nie
wiemy, czy dzisiaj znowu będziemy pływać po kałuży, czy też
przemierzać bezkresną  pustynię piaskownicy, posilając się
babkami z piasku i kubełkiem pełnym kamyków do picia.

A

może wymyślisz jeszcze  coś innego. Może pójdziemy na
rowerek. Będziesz zatrzymywał się przy każdym piesku
i wykrzykiwał swoje zachwycone „oooooooo”, a ja będę starała
się po raz kolejny wytłumaczyć Ci, że nie każdego pieska
można przytulić. I tak będziemy sobie jeździć i chodzić aż do
wieczora, aż do kolacji, którą zjesz zdziwiony smakiem czegoś
nowego, czego jeszcze nie jadłeś. Będzie Ci się podobało, bo
Ciebie wszystko zachwyca.

A

potem wróci Tata, i będziemy razem czytać książeczki,
i wszyscy we troje pójdziemy do łazienki, i tam będziesz
puszczał bańki mydlane, i ratował Kubusia Puchatka z otchłani
oceanu. A na koniec, już ubrany w piżamkę przybiegniesz
do mnie na wieczorne przytulenie, które obydwoje będziemy
wydłużać ciągle i ciągle, ponad miarę, aż będzie już naprawdę
bardzo późno. I jak codziennie przed snem ucałujesz mnie tak
mocno, mocno, ściskając za szyję aż prawie do utraty tchu.

R

obisz tak przecież codziennie. Ile to już? Trzy lata? Tak, to
już prawie trzy lata. Trzy lata, odkąd się nie urodziłeś.
Anonim

Myśli
J

eśli ani przeszłość, ani teraźniejszość nie przynoszą
satysfakcji w dziedzinie poczucia własnej wartości,
istnieje w człowieku tendencja do uciekania w przyszłość,
w marzenia i rojenia o treści: „wy nie wiecie, kim ja będę!”.
Już nie ucieka w rojenia o teraźniejszości:

J

··„Wy nie wiecie, kim ja jestem!”, zbyt dobrze bowiem wie,
że teraz jest „nikim” według zaszczepionych mu przez
najbliższe otoczenie nieustannych, dzień po dniu, negatywnych lub sprzecznych komunikatów na jego temat.

J

··Być, to znaczy stawać się, gdyż żyjemy w czasie.
··W umyśle opanowanym przez urojenia wielkościowe,
istnieje ogromna przepaść jakościowa pomiędzy tym, kim
był, a tym kim będzie.

A

ponieważ żyje on jak każdy człowiek – w czasie, i to
czasie teraźniejszym, istnieje w nim rozdźwięk, rozdarcie,
konflikt, w którym usiłuje on urealnić, przywołać – czasem
w sposób magiczny – upragnioną, lecz urojoną wielkość.
To „zaklinanie” fałszywej rzeczywistości, by w jego umyśle
– stała się rzeczywistością prawdziwą, przeradza się w próby

ezus został odrzucony przez tych, do których był posłany.
Nie inaczej jest w życiu chorego z rojeniami wielkościowymi:
on też, jak każdy człowiek, został „posłany” do ludzi, wśród
których się urodził i wychował, i ci ludzie winni dostarczyć mu
zdrowe poczucie wartości. Powinni, ale nie dostarczyli.
ezus był nieludzko poniżany od momentu pojmania aż do
śmierci krzyżowej. Jednak żywe bogate doświadczenie,
kim naprawdę jest, mianowicie Synem Ojca w Niebie, było
tak silne, że pomimo calego bestialstwa oprawców, Jego
tożsamość pozostała w Nim nietknięta. Nawet umierając nie
przestawał być sobą – miłosiernym i przebaczającym Bogiem
– Człowiekiem.

J

ak widzimy z opisu kuszenia Jezusa na pustyni, tym, który
podsuwa fałszywe wizje tożsamości jest kłamca i ojciec
kłamstwa – szatan. Oto Jezus, osłabiony czterdziestodniowym postem, musiał przezwyciężyć wizję natychmiastowego
zaspokojenia głodu poprzez przemienienie kamieni w chleb.
Także człowiek osłabiony długoletnim „postem” braku wsparcia i akceptacji ze strony innych, będzie „kuszony” wizją
łatwego i natychmiastowego zaspokojenia głodu psychicznego
poprzez przyjęcie gotowej tożsamości.

„Oto człowiek, człowiek cierpiący, odarty z godności,
człowiek cierpiący fizycznie lub psychicznie, człowiek,
któremu inni odmówili miłości i akceptacji.”
przekonania innych o autentyczności jego świata rojeń. A to,
jak łatwo przewidzieć, wywołuje konflikt z otoczeniem, otoczeniem, które nie podziela jago prawdy i przez to wysyła go
na leczenie. Biblijne sformułowanie: „Poznajcie prawdę, a
prawda was wyzwoli” oznacza w opisywanym przypadku nie
tylko „ściągnięcie na ziemię” naszego bohatera, ale także
zastąpienie jego rojeń prawdą o tym, co stanowi jego wartość
i wielkość. A prawda o wielkości człowieka jest nieodmiennie
jedna: Wielkość ta ukryta jest w Bogu, Który, żeby tę wielkość
przywrócić, stał się dla nas Człowiekiem. Jak powiedział Jan
Paweł II: „Nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa”.

D

wa tysiące lat temu Piłat, wskazując potępiającemu
tłumowi na Jezusa w koronie cierniowej, powiedział: „Oto
Człowiek!” Echo tych słów dźwięczy przez kolejne pokolenia
ludzkości aż do dzisiaj: „Oto człowiek, człowiek cierpiący,
odarty z godności, człowiek cierpiący fizycznie lub psychicznie, człowiek, któremu inni odmówili miłości i akceptacji.” Ten
człowiek stoi teraz przed Tobą, lekarzu. Ten człowiek słyszał
juz wiele razy słowa potępienia z ust tłumu ludzi ze swojego
otoczenia. Twoim zadaniem jest przywrócić mu godność
na przekór tysiącom głosów, które przywołuje jego pamięć:
„Ukrzyżuj go!”

Z

astanawiające jest, że człowiek z rojeniami wielkościowymi
„przyjmuje” jakąś gotową tożsamość osoby już istniejącej.
To tak, jakby nie chciał już dłużej być sobą, tym człowiekiem,
którym się urodził; człowiekiem stłamszonym i poniżanym
przez innych  i siebie aż do samego dna.

R

ojenia wielkościowe są dowodem na to, że człowiek został
wezwany do wielkości, i są równocześnie obrazem tego,
jak człowiek może zbłądzić, szukając wielkości poza prawdą
o nim samym.

R
T

ojenie wielkościowe jest złem koniecznym, jest pasożytem
myśli, pasożytem, który karmi psychikę ułudą, fikcją.

ak, jak organizm człowieka poprzez przyjmowanie materialnego pokarmu dąży do utrzymania go w zdrowiu i prawidłowym rozwoju, tak też psychika poprzez przyjmowanie
„pokarmu” miłości i akceptacji dąży do wewnętrznej dojrzałości i i integracji.

R

ojenie wielkościowe jest jak proteza wstawiona w puste
miejsce psychiki, w którym powinna znaleźć się naturalna
akceptacja otoczenia. Powinna, ale nie znalazła się. Proteza
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potrzebna jest aż do regeneracji narządu. Dlatego z mozołem trzeba odbudowywać prawdziwą wielkość człowieka
przez ukazanie mu jego pozytywów i zachęcając go do pracy
z nimi i nad nimi. Dopiero wówczas prawdziwa wielkość może
„wejść” w miejsce zajmowane przez „protezę” urojeń.

K

rólestwo Boże, o którym mówił Chrystus, to między innymi
powolny, lecz nieustępliwy wzrost człowieka i jego talentów. Jest to wzrost oparty na prawdzie o danym człowieku,
o jego niepowtarzalnym „tu i teraz”, miejscu, do którego
przyszedł z przeszłości i z którego podąży w przyszłość. Jeśli
chcesz pomóc takiemu człowiekowi, ukaż mu jego prawdziwą
wielkość, która jest tak atrakcyjna, że gotów będzie wszczepić
ją w miejsce starej – urojonej.

Pożegnanie z urojeniami
Zawieszony między tym, co było
A tym, co będzie
Narażony na iluzje i urojenia
Dotyczące własnej roli w świecie
I przyszłej ważności własnej osoby
(przyszłość może być pułapką,
bo jest niewiadomą)
Ech, gdyby inni dali ci więcej ciepła
I zdrowego poczucia wartości,
Podświadomość nie podsuwałaby ci łatwej wizji
Wizji bycia Napoleonem, Buddą,
Szeryfem lub Prorokiem

fot. Krzysztof Banach

Na jednej szali wagi
Jest potrzeba miłości i akceptacji
Jeśli jest niezaspokojona
I zionie pustką i chłodem
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Na drugiej szali tej wagi
Musi coś się znaleźć dla równowagi
I to „coś” jest gotowe, atrakcyjne
To „coś” to obca osobowość
Mając ją czujesz się kimś
(Chwilowa ulga w  byciu „nikim”)
Lecz na to wołanie o miłość
Ludzie mają jedyną odpowiedź:
Oddział zamknięty!
Zło konieczne...
Teraz żeby odwrócić ten proces
Potrzeba lat pracy
Pracy nad budowaniem własnej osobowości
Trzeba poznać swoje dobre strony
I na nich budować
Swoją prawdziwą
Nie urojoną wielkość
To jest do zrobienia
Twoje talenty
Są atutami w tej walce
Pracując nad nimi
Wzmocnisz poczucie własnej wartości
I wyprowadzisz się na twardy grunt
Na którym możesz wreszcie stanąć
Na własnych nogach
PS Jeśli prawdziwy świat nie daje satysfakcji – szuka się
ucieczki w tworzenie świata „równoległego”, urojonego.
Rojenia wielkościowe – sztuczna budowla, ktora musi runąć,
gdy postawimy prawdziwą budowlę – zdrowe poczucie własnej
wartości.
Bolesław Gargol

Opłacalne ryzyko?
Praktyka zatrudniania osób
po kryzysie psychicznym

K

lub Sportowy Korona Kraków
realizując swoje zadania statutowe musi prowadzić działalność gospodarczą. Jest to
podstawowe źródło dochodów Klubu,
bowiem dotacje z funduszy publicznych
stanowią niewielki procent budżetu. Fakt,
że jesteśmy klubem sportowym wcale
nie pomaga nam w prowadzeniu działalności gospodarczej, a wręcz przeciwnie.
Jesteśmy oceniani przez naszych kontrahentów nie tylko za jakość świadczonych
usług, ale również za wyniki sportowe.

D

w KS Korona Kraków rozpoczęły pracę
osoby z zaburzeniami psychicznymi.
Nie było łatwo. Nie mieliśmy w tym
zakresie żadnych doświadczeń. Dzięki
pracownikom Hotelu „U Pana Cogito”
oraz Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju
Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
przeszliśmy błyskawiczne przeszkolenie w zakresie postępowania z ich
podopiecznymi. Ale to była teoria,
praktykę musieliśmy wypracować sami.
Na zebraniu z pracownikami postawiłem sprawę jasno: to są tacy sami
pracownicy jak wszyscy inni. Choroby
psychiczne nie są zaraźliwe i niewiele
różnią się od zapalenia płuc, czy

ziałalność gospodarcza Klubu to
prowadzenie pływalni składającej
się z dwóch basenów, hotel, wynajem
powierzchni biurowo-magazynowej,
wynajem powierzchni reklamowej,
udostępnianie hali sportowej i stadionu
na imprezy artystyczne oraz firmowe       
(pikniki, walne zgromadzenia udziałowców itp.). W związku z prowadzoną
działalnością jesteśmy płatnikiem
składek   ZUS, PFRON oraz podatku
dochodowego i podatku VAT – działamy
więc w takich warunkach jak wszystkie
innych fizycznych dolegliwości, na które
podmioty gospodarcze.  
zapada większość z nas. W związku
2006 roku kosztem blisko 2 milio- z tym nie ma żadnych podstaw, żeby
nów złotych przeprowadziliśmy inaczej traktować naszych przyszłych
modernizację 25-metrowego basenu. pracowników. Żadnej taryfy ulgowej w
Powstała w związku z tym konieczność wykonywaniu powierzonych obowiązzatrudnienia dodatkowych osób do ków (staraliśmy się je dostosować do
obsługi. O zatrudnieniu osób niepełno- ich możliwości fizycznych), żadnego
sprawnych zadecydowały dwa czynniki. współczucia, czy pobłażania. Może
Po pierwsze, trudności na rynku pracy tylko trochę więcej cierpliwości i czasu
wywołane przez masową wówczas w przyswajaniu nowych zadań. Po paru
emigrację zarobkową, a po drugie możli- tygodniach prób podpisaliśmy umowy
wość obniżenia kosztów prowadzonej o pracę z czterema osobami niepełnodziałalności gospodarczej. Natomiast sprawnymi z zaburzeniami psychicznymi
o tym, że zatrudniłem osoby z zaburze- i jedną osobą niesłyszącą. O zatrudniami psychicznymi zadecydowała moja nieniu konkretnej osoby decydowała
znajomość działalności Hotelu „U Pana oprócz pozytywnej opinii osób odpowieCogito”. I nie była to wcale trudna dzialnych za czystość w Klubie, jasno i
decyzja. Dwa lata wcześniej podjąłem świadomie wyrażona przez przyszłego
się szaleńczego zadania wyprowadze- pracownika wola podjęcia pracy. To
nia Klubu z tragicznej wręcz sytuacji były ich indywidualne decyzje, przy
finansowej. Lubię nowe wyzwania i lubię podejmowaniu których nie było rodziny,
ryzyko. I właśnie te moje skłonności znajomych, przyjaciół. I jest to moim
sprawiły, że od 1 września 2006 roku zdaniem najważniejsza przesłanka

sukcesu. Ten dotychczasowy chory z
zaburzeniami psychicznymi sam musi
przyjść do mnie i powiedzieć: „tak,
chcę pracować”.

C

ała ta grupa trafiła na pierwszą
linię, tzn. do bezpośredniego
kontaktu z naszymi klientami – utrzymanie czystości basenu i hali sportowej w
zdecydowanym stopniu zależy od ich
pracy (oczywiście praca odbywa się
wspólnie z wieloletnimi pracownikami
Korony). Jest to odpowiedzialna praca,
albowiem czystość basenu jest zasadniczym elementem sukcesu. Codziennie
kilkaset osób weryfikuje pracę naszych

Ten dotychczasowy chory
z zaburzeniami psychicznymi sam
musi przyjść do mnie i powiedzieć:
„tak, chcę pracować”.

W

nowych pracowników, a systematyczne
kontrole Sanepidu mogą w każdej
chwili doprowadzić do zamknięcia
basenu. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że sprzątanie basenu odbywa się
przez cały czas, tzn. po każdej grupie
opuszczającej basen trzeba wykonać
swoją pracę, tak aby następna grupa
nie zauważyła śladów bytności swoich
poprzedników. W związku z tym nasi
pracownicy mają stały kontakt z klientami, bardzo często muszą udzielać
informacji czy wskazówek. Największą
grupą korzystającą z basenu jest
młodzież szkolna. Generalnie wspaniała,
inteligentna i spostrzegawcza, czasami
jednak potrafi być okrutna. I tego najbardziej się obawiałem. Bezpośredniego
kontaktu naszych niepełnosprawnych
pracowników z młodzieżą. Na szczęście
niepotrzebnie. Nie było żadnych konfliktów, nikt nie zauważył ich choroby, ani
żadnej różnicy w zachowaniu. Niektórzy
klienci informowani przez nas o dolegli-
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wościach naszych nowych pracowników
nie wierzyli w ich chorobę.

P

owoli zawiązywały się więzi nieformalne, powoli określenia „nowi”
ustępowały imionom naszych nowych
pracowników. Początkowo nieśmiali
i nieufni z czasem coraz lepiej czuli

obowiązki wykonują sumiennie, nigdy
nie stwarzali kłopotów większych niż inni
pracownicy. Bardzo istotną korzyścią jest
fakt refundowania w znacznym stopniu
wynagrodzeń przez PFRON i oczywiście
zwolnienie z comiesięcznych wpłat na
rzecz Funduszu. Trudno mi ocenić, czy
zatrudnienie osób, które przeszły kryzys

Nigdy w Koronie nie było podziału
na „my” i „oni”, sądzę, że duch
rywalizacji sportowej, który staramy
się zaszczepić naszym zawodnikom,
w mniejszym lub większy stopniu
tkwi w każdym z nas.
się w środowisku Korony, częściej się
uśmiechali, łatwiej było ich skłonić do
rozmowy itp. Nigdy nie było podziału
na „my” i „oni”. Nie wymagało to od
nas specjalnego podejścia, czy poświęcenia. Nasi nowi pracownicy wymagali
na początku cierpliwości i spokojnego
tłumaczenia zadań, ale nie było to dla
nas uciążliwe.

P

fot. Internet

atrząc z perspektywy dwóch zakończonych sezonów mogę stwierdzić,
że decyzja o zatrudnieniu pracowników niepełnosprawnych z chorobami
psychicznymi była ze wszech miar
opłacalna dla Korony. Powierzone
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psychiczny, zmieniło pracowników
Klubu. Doświadczenia pięciu ostatnich
lat dowodzą ogromnej identyfikacji
pracowników z Koroną. Prawie wszyscy
jesteśmy członkami Klubu. To nie jest
nasza praca. To jest nasza misja.
Wiemy, że  zawodnicy na nas liczą, że
nie możemy ich zawieść, że w dużym
stopniu ich sukcesy sportowe zależą
od naszej pracy. I to przekonanie tkwi
we wszystkich, w pracownikach ekipy
remontowej, w księgowości, w administracji Klubu. Może dlatego nie mieliśmy większych problemów  z naszymi
nowymi pracownikami – szybko stali się
jednymi z nas. Nie bez znaczenia, jak

sądzę, była również wieloletnia współpraca z Zakładem Karnym przy ulicy
Czarneckiego w Krakowie. Osadzeni z
tego ośrodka od wielu lat wspomagają
naszą brygadę w remontach obiektów.

W

szyscy mamy świadomość, że
dla naszych niepełnosprawnych
pracowników praca jest nie tylko
źródłem dochodu, to również, a może
przede wszystkim forma terapii. To
szansa na stopniowy powrót do życia
i muszę z satysfakcją stwierdzić, że
niektórzy z naszych pracowników to
wykorzystali. Jedna osoba po ukończeniu szkoły (ostatni rok nauki zbiegł się
z pracą w Koronie), została zatrudniona
zgodnie z kierunkiem ukończonej szkoły,
natomiast druga osoba, po roku pracy
u nas zdecydowała się kontynuować
naukę w szkole średniej. Sądzę, że
praca w Koronie, głównie wśród dzieci
i młodzieży, przyczyniła się do tych
niewątpliwych sukcesów.

J

ak wspomniałem wcześniej, nigdy w
Koronie nie było podziału na „my”
i „oni”, sądzę, że duch rywalizacji
sportowej, który staramy się zaszczepić
naszym zawodnikom, w mniejszym lub
większy stopniu tkwi w każdym z nas.
Ten „duch” pozwala nam patrzeć na
innych ludzi bez uprzedzeń związanych z kolorem skóry, wyznaniem czy
chorobą.
Jan Mostowik

Z pożółkłych kartek...
Ś

wiat stworzony wyłącznie przeze
mnie, wyrastający tylko ze
mnie, którego ostateczny kształt
mieści w sobie elementy obiektywnej
rzeczywistości
poddane
prawom nowej logiki i podporządkowane precyzyjnie nowemu planowi
konstrukcyjnemu. Świat nazywany
i opisywany przez specjalistów jako
choroba zwana psychozą. Uzyskana
nowa rzeczywistość, wydawałoby

się tak pewna i mocna, okazuję
się jednak nietrwała. Z rozmachem
zbudowany, bogaty w ekstremalne
przeżycia świat ułudy musi zostać
zniszczony, do czego służy przede
wszystkim zastosowanie środków
farmakologicznych. Pod ich wpływem
precyzyjnie ukształtowana konstrukcja miraży rozpada się, a jej miejsce
zajmują gruzy, szczątki, zgliszcza.
W wyjałowionej przestrzeni króluje

czas, który stopniowo przeprowadza
mnie poprzez szarość, nijakość i
pustkę, ku nowym formom istnienia
w prawdzie. W tym powolnym procesie odradzania się wydostają się z
głębin na powierzchnię stłumione
uczucia, pytania.
Dorota Udziela

Ahmed
M

iasto kołysało się na sznurach dzwonów.
Dziewczyna w powłóczystej sukni biegła wąską
uliczką, wyzłoconą późnojesiennym słońcem, które
nieskromnie przeglądało się w wypolerowanym
niecierpliwymi stopami bruku. Wydawać by się mogło, że jej
pośpiech jest bezcelowy. Jednak ona wiedziała, że nie może
zwlekać, wiedziała, że on na nią czeka. I czekał. W sklepiku
tuż za rogiem. Był to najlepszy sklepik z nieosiągalnymi gdzie
indziej płytami, a ona przecież nie mogła żyć bez muzyki.
Orientalne rytmy wprawiały ją w trans. Od pewnego czasu
przychodziła tu wiedziona również magnetyzmem właściciela.
Mężczyzna, w którym urzekało ciepło, spokój i siła miał oczy
koloru wronich   skrzydeł i trzymał na linie jej niespokojne
pytania, których jeszcze nie zdążyła mu zadać. Wyszukiwał
dla niej najbardziej zmysłową muzykę, w której tętnił wirujący
taniec derwiszów, żar Sahary i gniew Bałkanów.

D

ziś miał dla niej szczególną płytę. Gdy przyszła, powiedział po prostu:

D

ziewczyna udała się w okolice   rynku staromiejskiego.
Na jednej z kamienic  dostrzegła szyld: „Starocie. Antyki.
Bibeloty”. Domyśliła się, że to tutaj. Weszła do środka Za
kontuarem siedział staruszek o przenikliwym spojrzeniu, siwej
brodzie i gołębim sercu.

–
Ach, to ty. Spodziewałem się, że przyjdziesz. Ahmed cię
kocha. Weź monetę snu, a kupisz za nią wszystko, nawet to,
czego nie można dostać za żadne skarby.
–
Czy pan jest wróżem? – Nie, moje dziecko.  Po prostu
znam życie. Wychowywałem Ahmeda po śmierci jego rodziców. Znam go lepiej niż siebie samego. Dlatego radzę ci
– spiesz się. Nie dziękuj i nie pytaj mnie już o nic więcej.

N

igdy wcześniej nie było jej tak pilno. Kurczowo ściskała
w dłoni monetę snu. Ahmed stał przed bramą sklepiku.

–
Na pewno będziesz  chciała ją mieć. Ale ona nie jest na
sprzedaż. Chyba, że… Tu zawiesił głos i poczęstował ją jak
zwykle herbatą z malwy sudańskiej.

–
To wszystko jest teraz Twoje. Gdybyś nie spodobała się
mojemu opiekunowi, nigdy nie dałby ci monety snu. To starożytny srebrnik o niezwykłej mocy. Ludzie, których połączy
jakąkolwiek zależnością będą ze sobą szczęśliwi i poszybują
wspólnie.

–
Masz przede mną tajemnice. A gdybym tak za wszelką
cenę chciała ją zdobyć, to co powinnam zrobić?

–
Boję się, czy to możliwe, ale chcę w to popłynąć. Wiem,
że nie rozbiję się o rafy Twojej obojętności.

–
Musisz odnaleźć handlarza staroci, a jeśli wzbudzisz jego
zaufanie, płyta prawdopodobnie będzie twoja.

-– Ryzyko istnieje zawsze, ale ty masz bałkańskie słońce
wokół bioder. Nie mógłbym cię nie kochać.

–
Ale… – dziewczyna nie zdążyła dokończyć, bo sklepikarz
ponaglił ją i rzekł:

Katarzyna M.
Środowiskowy Dom Samopomocy

–
Idź już. Musisz zdążyć przed zachodem słońca. Później
czary nie działają.
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wszyscy stają się
						 wrogami
Kiedy

K

ażdy z nas przeżywa kryzys
w bardzo różny, indywidualny,
właściwy sobie  i swojej chorobie sposób. W pewnym momencie
stajemy wobec faktu wyobcowania, później – uczucia zagrożenia.
Wszyscy stają się naszymi wrogami.
Ważne jest, wydaje mi się, abyśmy  
w momencie powrotu z tych naszych
„podróży” uświadomili sobie, jakie
odczucia towarzyszą tym, którzy się
z nami stykają. Nie myślę tutaj o
najbliższych, rodzinie, ale o znajomych z miejsca pracy, zamieszkania.
W tym celu przeprowadziłem szereg
rozmów z moimi znajomymi zadając
im takie właśnie pytanie: – Co
czujesz przy kontakcie ze mną, gdy
przeżywam kryzys? W odpowiedziach
dominowało stwierdzenie, że sytuacja
ta powodowała powstanie stresu:

D

owiedziałam się też, że są i tacy,
którzy mają żal za to, co w chwili
dużego napięcia powiem bądź zrobię
i co jest (bo często musi być) niesprawiedliwe, krzywdzące dla drugiej
osoby.

Wciąż powraca także współczucie:
H: Wydaje mi się, że ciężko jest żyć ze
świadomością nawrotu choroby, przeżyć
to znów.

P

amiętajmy więc, że towarzyszy
naszym załamaniom wiele postaw
różnych, tak jak różni są ludzie. Że oni
bardzo przeżywają kontakt z nami nie
mogąc zrozumieć do końca tego, co
się z nami dzieje. Może to ułatwi nam
odczuciu ludzi wspólna jest także później wypowiedzenie słowa „przeprabezsilność wobec – wydawałoby   szam”, czy też po prostu zbliżenie
się z powrotem do kogoś, kto bardzo
się – niemożności pomocy:
chciał nam pomóc, ale nie potrafił tego
A: Bezsilność dlatego, że nie pozwalasz zrobić.
sobie pomóc. Modlę się za ciebie, to mnie
Jadwiga Pudełko
uspokaja. Pozwala przebaczać.
T: Pozostaje żal, dlaczego się jest gorzej
traktowanym. Pozostaje on mimo świadomości choroby. Jest to także sprawa moich
kompleksów, niezrównoważenia.

W

J: Bezradność, trudno mi ciebie zrozumieć.

H: Bałam się, gdy nie wiedziałam, że
jesteś chora, Twoje działania wywołały
strach.
B: Boję się, nie wiem jak zareagować
– uciekam.
T: Nigdy nie wiadomo, czy reakcja
niechęci z twojej strony wypływa z choroby
czy też z innej przyczyny. Na wszelki
wypadek uciekam.

O

soby te mimo wszystko  bardzo mi
pomagają, odprowadzają, gdy boję
się poruszać po ulicach, robią zakupy
itd. Powoli jakby przełamują lęk, w czym
staram się im pomóc rozmawiając, informując o swoim stanie:

A: Jeśli wiem, że jesteś chora – bo to
powiedziałaś – uspokajam się. Staram się
odwrócić twoją uwagę od choroby, bądź
właśnie porozmawiać o niej.
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fot. Krzysztof Banach

H: Staram się nie denerwować ciebie,
wysłuchać. Cały czas jednak mam
maksymalnie napiętą uwagę, żeby nie
powiedzieć czegoś, co ciebie z kolei
zdenerwuje.

Jak to było z moja szkołą…

S

zkoła właściwie była przyczyną
mojej choroby. Kiedy chciałam
być za wszelką cenę najlepsza,
a kiedy mi się to nie udawało,
załamywałam się. Teraz dopiero potrafię
ujrzeć, że było to niemądre, gdyż wcale
nie trzeba być najlepszym. Ważne jest  
to, jak się zdobywa wiedzę i czy sprawia
to zadowolenie. Teraz, kiedy z własnej
woli podjęłam naukę, wiedziałam, że nie
będę popełniać tych samych błędów.
Uczę się przede wszystkim dla siebie.

klasa, w której się znalazłam, raczej mi
pasowała. Zajęcia odbywały się przez
dwa dni, sobotę i niedzielę, co dwa
tygodnie. To też był czynnik sprzyjający.

ze starszymi, jak i z niepełnosprawnymi
intelektualnie. Zauważyłam, że osoby, z
którymi pracowałam darzyły mnie dużą
sympatią.

G

J

P

E

odjęłam edukację na kierunku
Opiekuna
w
Domu
Pomocy
Społecznej, ponieważ od dłuższego
czasu miałam pragnienie i wielką chęć
niesienia pomocy chorym i najsłabszym.
I bardzo chciałam robić to profesjonalnie, tak aby te osoby, podopieczni, byli
zadowoleni. To był główny cel, jaki sobie
stawiałam podejmując naukę.

P

o pierwszych zajęciach byłam w
pewnym szoku i bałam się nawrotu
choroby. Miałam jednak przeczucie, że
to mi minie. I po jakimś czasie minęło.
Pierwsze wykłady pokazały mi, że wybrałam kierunek dla siebie odpowiedni.
I bardzo mnie to cieszyło. Także

dy nadchodził czas egzaminów,
starałam się mieć takie podejście,
że sprawdzam w ten czas samą siebie,
to, czy nadaję się w ogóle do wykonywania tego zawodu. Był pewien stres,
lecz byłam szczęśliwa, że zaszłam tak
daleko.

gzaminy szły mi dobrze, może nie
wszystkie były na piątkę, mimo to
przychodziły mi z dużą łatwością. A to
dlatego, że starałam się iść naprzód. To
była prawdziwa szkoła życia.

eśli chodzi o kontakty towarzyskie
w klasie, było raczej   dobrze. Z
początku czułam się trochę zagubiona,
ale nie było tak źle. Po paru zjazdach
zaprzyjaźniłam się z koleżanką, która
miała podobne problemy. Po rozmowie siedziałyśmy razem w ławce. I tak
jest do teraz. Dzięki temu nie czuję się
samotna. Nawiązuję kontakty również
z resztą klasy. Myślę, że jestem raczej
lubiana, choć może nie jestem duszą
towarzystwa. Jestem raczej spokojna,
myślę o lekcjach.

P

M

o zaliczonym pierwszym semestrze
byłam bardzo zadowolona. Czułam
się dowartościowana i dzielna. Z tym
podejściem, że robię to wszystko dla
ludzi starszych, jednocześnie kształtując w ten sposób siebie, zaliczyłam
pierwszy rok i odbyłam praktyki, które
pokazały mi, jak piękna, lecz i trudna
to praca. Nie przerażała mnie jednak.
Starałam się wykorzystywać wszystkie
umiejętności, jakie posiadałam w pracy

am nadzieję, że w przyszłości
podejmę pracę jako opiekun
w DPS. Czuję do tego powołanie i zamiłowanie. Jestem teraz na drugim, ostatnim roku. Czeka mnie jeszcze egzamin,
który da mi pełne ukończenie szkoły.
Mam nadzieję, że zdam i dostanę się
do pracy.
Dominika Skrzypak
Mieszkanie chronione

1%

Przekaż
swojego podatku dla Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
w Krakowie. Pomożesz osobom niepełnosprawnym
z powodu choroby psychicznej.
Bank Pekao S.A. I O/ Kraków
20 1240 1431 1111 0000 1046 9064
Pl. Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków
KRS 0000146448
Zachęcamy do odwiedzenia strony Stowarzyszenia
www.stowarzyszenie-rozwoju.pl
gdzie można znaleźć informacje o sposobie dokonania rozliczenia
i realizowanych programach pomocy osobom chorującym psychicznie.
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UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Ogłaszamy nabór na I cykl szkolenia zawodowego

„Profesjonalny Pracownik Hotelu”
przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych
z chorobą psychiczną
Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne
ogłasza nabór kandydatów na

szkolenie zawodowe w zawodach: pomocy
kuchennej, pokojowej, kelnera, recepcjonisty.
Szkolenie realizowane będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkolenie będzie trwało 8 miesięcy.
Będzie obejmowało zajęcia teoretyczne, ćwiczenia praktyczne, staże i praktyki.
Termin przyjmowania zgłoszeń na szkolenia do 30.11.2008 r.
Termin rozpoczęcia szkolenia grudzień 2008.
                              WARUNKI UDZIAŁU W SZKOLENIU:

·· 	szkolenie przeznaczone jest dla osób niepracujących w wieku 18-54 lata
     mających trudności w znalezieniu i poszukiwaniu pracy;
     z powodu choroby psychicznej;
·· 	pozostających w stałej opiece psychologiczno-psychiatrycznej;
·· 	w stabilnym stanie zdrowia.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt telefoniczny
z Panią Anną Wasieczko lub Agnieszką Lewonowską-Banach
tel. 012 269 72 00 lub e-mail: stowarzyszenie@rodziny.info.
Więcej informacji na www.rodziny.info

                              PIERWSZA GRUPA SZKOLENIOWA PRZEZNACZONA JEST DLA 25 OSÓB
Organizator Szkolenia:
Stowarzyszenie Rodzin
Zdrowie Psychiczne
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„TRENER PRACY”
Zatrudnienie Wspomagane Osób Niepełnosprawnych –
chorujących psychicznie

Najważniejszym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób po kryzysach psychicznych, wsparcie
dla osób niepełnosprawnych z powodu chorób psychicznych, które podjęły zatrudnienie w wyniku
działań projektu.
Zapraszamy do niego osoby niepełnosprawne z powodu chorób psychicznych, w stopniu znacznym lub
umiarkowanym. Kolejne grupy beneficjentów projektu to pracodawcy szeroko rozumianego rynku pracy
a także rodziny beneficjentów niepełnosprawnych.
Projekt ma na celu kompleksowe odniesienie się do problematyki bezrobocia i zatrudnienia wśród
osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie przez wdrożenie modelu zatrudnienia wspieranego.
Działaniami swymi obejmować będzie edukację, poradnictwo, wsparcie psychologiczne, doradztwo
zawodowe, pośrednictwo w zatrudnieniu z ważnym elementem penetracji rynku pracy, edukacji oraz
wsparcia dla pracodawców i środowisk zakładów pracy. Kompleksową pomoc przy zatrudnianiu
i pełnieniu obowiązków służbowych, doszkalanie w trakcie wykonywania pracy, wsparcie w rozwoju
osobowym. Ważnym elementem będzie wysoka elastyczność, dopasowana do osoby niepełnosprawnej
i pracodawcy, nastawiona na wypracowanie wysokiej skuteczności przy najwyższej jakości działań.

Zakładane rezultaty:
··
··
··
··
··
··
··
··

Kompleksowe przeszkolenie i przygotowanie beneficjentów do podjęcia pracy.
Znalezienie miejsc pracy (Zatrudnienie).
Pozyskanie i przeszkolenie oraz udzielanie wsparcia dla środowisk pracodawców.
Poprawa warunków życia osób niepełnosprawnych, pomoc w uzyskaniu pełnego dostępu
do uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.
Objęcie wsparciem i procesem edukacji środowisk rodzinnych niepełnosprawnych beneficjentów
Wzrost świadomości wśród pracodawców w zakresie korzyści płynących z zatrudniania osób
niepełnosprawnych, zwłaszcza chorujących psychicznie.
Propagowanie wśród pracodawców idei ekonomii i przedsiębiorczości społecznej, ze
szczególnym wskazaniem na współpracę sektora gospodarki z sektorem organizacji
pozarządowych.
Dostarczenie pomocy w postaci przygotowanych pracowników niepełnosprawnych do już
istniejących form przedsiębiorstw społecznych, oraz zasilanie tych firm przez obecność
i asystę trenera pracy.
Biuro projektu:
ul. Skwerowa 27/1
30-317 Kraków;
tel. 012 267 11 91
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