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Słowem wstępu
Drodzy Czytelnicy!
„Akt twórczy wymaga zbliżenia się do otoczenia w sensie dosłownym i emocjonalnym.”
A. Kępiński, „Autoportret człowieka”, Kraków, 1997, s. 91.

J

ak często uciekałam od prawdziwego życia, chroniąc się
w świat psychozy. Bałam się panicznie kontaktu z drugim człowiekiem, stanowił on dla mnie duże zagrożenie i (w moich urojeniach) ja byłam zagrożeniem dla otoczenia. Jednak Człowiek jest
istotą społeczną, nie potrafiłam żyć bez ludzi, bez akceptacji, bez
przyjaźni i bez miłości, zawieszona w próżni pomiędzy niebem
a piekłem, coraz bliżej wiekuistego potępienia. Dzięki lekarzowi
prowadzącemu, który dobrał odpowiedni lek i skierował do księdza – psychoterapeuty (od tej pory do dziś jest moim kierownikiem duchowym) nabrałam odwagi i zaczęłam chodzić na grupę
psychoterapeutyczną raz w tygodniu. Sytuacja była jak żywcem
wzięta z książki Saint-Exupéry’go „Mały Książę”. Przypomnę, że
Mały Książę oswoił stopniowo liska, zaprzyjaźnił się z nim, a na
pożegnanie lisek dał mu radę: „Dobrze widzi się tylko sercem,
najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” oraz „Jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś”. Dzięki tej radzie Mały Książę zrozumiał, że jego Róża jest jedna jedyna na świecie, że ją jedynie
kocha i zapragnął powrócić do niej.
moim życiu ta baśń sprawdziła się w 100%. Wróciłam
do Boga i do ludzi. „Zbliżyłam się w sensie dosłownym
i emocjonalnym” do otoczenia także poprzez kontakt ze sztuką,
a szczególnie z literaturą. Zaczęłam pisać wiersze i prozę poetycką, porozumiewać się z ludźmi poprzez słowo. Nazywać świat
słowami, czyli rozumieć świat coraz lepiej i być bliżej innych ludzi
wrażliwych, często cierpiących, ale i potrafiących cieszyć się życiem, ponieważ znają jego wartość…
łowa motta doskonale ilustrują także charakter naszego najnowszego numeru czasopisma „Dla Nas”, który z radością
oddajemy w Państwa ręce.
araz na wstępie doktor Andrzej Cechnicki, analizując po raz
kolejny w swoim życiu (najpierw jako student, potem jako
młody lekarz – psychiatra, obecnie doktor psychiatra z wieloletnim, bogatym doświadczeniem) „Schizofrenię” prof. Antoniego
Kępińskiego, zauważa, że treści w niej zawarte to fundament,
który profesor Kępiński położył pod budowę „gmachu” Psychiatrii Środowiskowej w Krakowie. Kto inny już wznosi budowlę, ale
fundament położył profesor Kępiński. Parafrazując poetycko: „My
z Niego wszyscy”.
oktor Cechnicki kontynuuje pracę Profesora między innymi poprzez organizowanie od 2001 roku „Dnia Solidarności
z Osobami Chorującymi Psychicznie”, jest ogólnopolskim koordynatorem tej inicjatywy, którą w tym roku „rozciągnęliśmy” nie na
dzień czy miesiąc, ale na cały rok. Każdego roku wybierane jest
hasło, które jest szczególnie ważne dla środowiska beneficjentów, ich bliskich, rodzin, profesjonalistów i sympatyków Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. W tym roku szczególnie skupiliśmy
uwagę na problemach religijnych Osób Chorujących Psychicznie
– hasło „Roku Solidarności” brzmi „Kościół jest z nami”. Artykuł
o tym problemie, czy „Kościół jest z nami”, czy może „Kościół jest
dla nas” nie wyczerpuje na pewno tematu, więc zachęcamy do
dyskusji na ten temat na naszych łamach.
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artykule „Zamiast didaskaliów” Mikołaj Golenia opisuje, jak
jego młodzieńcze marzenia o teatrze zrealizowały się po
wielu latach w Teatrze „Psyche”, który nie tylko jest jego pasją
i sposobem na wyzdrowienie, ale i „fascynującą podróżą po zakamarkach duszy”. Mikołaj pisze między innymi o ukryciu się za
maską w teatrze.
zczegółowo problem maski w ujęciu wielokulturowym opisują
Rafał Perkowski i Dorota Dużyk-Wypich w tekście zatytułowanym „Wewnętrzne piękno masek”.
kolei Rafał Sulikowski jest autorem interesującego artykułu
„Trudna czy łatwa sztuka leczenia? Próba zdrowego rozumu.”
Autor artykułu poddaje analizie „zdroworozsądkowej” środki, które
współczesna psychiatria oferuje swoim klientom.
zczególnie pragnę zwrócić Państwa uwagę na referat Anny
Liberadzkiej „Potrzeby i oczekiwania z perspektywy beneficjentów wobec psychiatrii i samorządów lokalnych”, wygłoszony
na XX Sympozjum Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W konkluzji tekstu Anna przytacza słowa Jana Pawła
II Wielkiego i dodaje własny apel: „Jan Paweł II napisał: »Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od Was nie wymagali«. My dziś
prosimy: Wymagajcie od nas, nawet gdybyśmy od siebie nie wymagali, ale pozwólcie też stawiać Wam wymagania”.
rtykuł Anny Liberadzkiej to tekst o dużej wadze, toteż dla
chwili relaksu proponuję wspomnienia Rafała Perkowskiego
pod znamiennym tytułem: „Dlaczego jestem we Francji, skoro
Polska to dobry kraj” i napisaną z poczuciem humoru, ale bardzo ważną impresję Piotra Bochnackiego z życia toczącego się
w Centrum Seniora, które to Centrum ma swoją siedzibę przy
ul. Czarnowiejskiej 13/4 w Krakowie. Na pewno uważnych Czytelników znajdą porady prawnicze Marcina Szuby, a „na deser”
proponuję poezję różnych autorów z delikatną nutą melancholii
i zimowych kontekstów.
eszcze raz przypominam o naszym konkursie na teksty i prace
plastyczne (oryginały) „O nadziei. Co daje mi nadzieję na wyzdrowienie z choroby?” Na prace do dziecięciu stron druku czekamy do końca grudnia, prace prosimy nadsyłać na adres redakcji.
cenia je redakcja i rada programowa. Nagrodą jest publikacja
w pięknie edytorsko wydanej książce i autorski egzemplarz.
racając do opowieści Saint-Exupéry’go, może to nie tylko
ja nauczyłam się od oswojonego liska, czym jest przyjaźń.
Autor Księgi Mądrości z Biblii napisał, że „przyjaźń jest osłodą
życia”. Szukajmy przyjaciół i dajmy innym naszą przyjaźń, nasz
czas, naszą obecność, nasz uśmiech, naszą pomoc. W końcu:
„Więcej jest radości z dawania niż z brania”, ale też… nauczmy
się brać.
zasami trudniej jest brać niż dawać. Ot, zebrało mi się na
„skrzydlate słowa”.
rzymajcie się Państwo cieplutko i nie dajcie jakiejkolwiek grypie!
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Serdecznie pozdrawiam
Jolanta Janik
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Dziesięć tez o schizofrenii
Tezy te stanowią próbę sformułowania wspólnego stanowiska uczestników Programu „Schizofrenia -– Otwórzcie
Drzwi”, zatrudnionych w wielu instytucjach uniwersyteckich i pozarządowych oraz w pomocy społecznej z całej
Polski. Ostatecznie przyjęte zostało w trakcie jednego
z Sympozjów „Schizofrenia. Różne konteksty, różne terapie”. Jest próbą znalezienia wspólnego języka dla rozumienia choroby i leczenia. Wspólny język, który wychodząc z dobrze uzasadnionych twierdzeń współczesnej
psychiatrii, stanowi przez ostatnie lata realizacji programu
podstawę publicznej dyskusji nad postawami społecznymi
wobec schizofrenii, a zwłaszcza wobec osób, które na tę
chorobę cierpią. Tezy będą też pomocne w przygotowaniu
Narodowego Programu Leczenia Schizofrenii. Programu
konstruowanego we współpracy z organizacjami pacjentów i ich rodzin, uwzględniającego ich głos, ich potrzeby
i szukającego na nie adekwatnej odpowiedzi. Dzisiaj, drukując kolejne tezy w Czasopiśmie „Dla Nas”, liczymy, że
przez Państwa wypowiedzi, listy i uzupełnienia wypracujemy ich ostateczny kształt.
Andrzej Cechnicki
Ogólnopolski Koordynator Programu
„Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”

10 tez o schizofrenii:
1. Schizofrenia jest chorobą.
2. Schizofrenia jest chorobą o wielu wymiarach.
3. Schizofrenia jest nie tylko chorobą.
4. Schizofrenia nie jest chorobą dziedziczną.
5. Schizofrenia nie jest chorobą nieuleczalną.
6. Jest schizofrenia, są osoby chorujące na schizofrenię
– nie ma „schizofreników”.
7. Chorujący na schizofrenię nie przestaje być człowie-		
kiem, osobą, obywatelem – jak każdy z nas.
8. Chorujący na schizofrenię nie zagrażają innym bar-		
dziej niż osoby zdrowe.
9. Chorujący na schizofrenię oczekują szacunku, zrozumienia i pomocy.
10. Schizofrenia rzuca światło na pytania egzystencjalne
wspólne chorym i zdrowym.
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Myśląc: SCHIZOFRENIA

„Czego dziś uczymy się od Antoniego Kępińskiego”

C

zytałem „Schizofrenię” jako student,
potem jako młody psychiatra, i czytam
teraz, kiedy patrzę na moje życie zawodowe, spędzone wśród osób chorujących
na schizofrenię, z pewnego oddalenia. Za
każdym razem było to trochę inne odczytanie, ale pozostawiało wspólne uczucie, że
Profesor wysyła nas na misję niemożliwą:
zrozumieć i leczyć schizofrenię. Wysyła,
bo jest przekonany, że się powiedzie.
Przesłanie Kępińskiego
ępiński pisał „Schizofrenię” wsłuchany
w historie opowiadane przez swoich
pacjentów. Zostawił nam klucz, z jakim
mamy ją czytać. Proponował, aby patologię traktować jako wyolbrzymienie zjawisk zachodzących u każdego człowieka,
tj. stać na stanowisku continuum. Braku
ostrej granicy między normą a patologią.
Należy choremu dyskretnie ukazać, jaką
wartość mają jego psychotyczne przeżycia, w jaki sposób wiążą się one z jego dotychczasowym życiem, w jakim stopniu są
wynikiem złego doń przystosowania i w jaki
sposób życie to wzbogacają (s. 283).
ępiński opowiada się za tą tradycją,
która w myśleniu o schizofrenii podkreśla to, co wspólne, a nie to, co specyficzne. Takie rozumienie schizofrenii owocuje
w zaleceniach terapeutycznych: Profesor
uważa, że stały związek z drugą osobą,
włączenie chorego w akceptowaną przez
niego aktywną wspólnotę, ciągła aktywizacja zdrowych sił w chorym człowieku i mobilizacja ukrytych możliwości rozwojowych
są oddziaływaniami zwróconymi ku istocie
choroby, gdyż wpływają na harmonizację
wewnętrznego rozszczepienia. Mamy więc
za zadanie wprowadzić chorego na schizofrenię w przestrzeń wspólną. Nasza uwaga
przesunęła się z psychotycznego epizodu
na przebieg życia ze schizofrenią, a przebieg życia ze schizofrenią przesunął się
z instytucji do środowiska. Dostaliśmy więc
zadanie kształtowania nie tylko wspólnoty
terapeutycznej z pacjentem w instytucji,
w okresie ostrej psychozy, ale przestrzeni wspólnej przez lata wspólnego życia
poza szpitalem („wspólny świat” – koinós
kosmós, s. 273, 280). Można to wyrazić
jeszcze inaczej: trzeba przestać pisać historię choroby i zacząć pisać historię życia.
Kępiński uczy nas, że schizofrenia nie jest
tylko chorobą mózgu, że takie ujęcie jest
jednostronne i zawężające. Jej objawy są
różnorodne i trudno poddają się obiektywizacji, a subiektywne cierpienie jest bardzo rozmaicie przeżywane przez osoby
chorujące. Jednak koncepcje zdrowienia
(recovery) i orientacji na subiektywne doświadczenie stały się właśnie dzięki Profesorowi wartościową perspektywą, inspirującą już trzy kolejne pokolenia psychiatrów.
Pomaga nam borykać się z mitem o nieuleczalności i chronicznie niekorzystnym
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przebiegu schizofrenii. Z długiej obserwacji i terapeutycznej wspólnoty z chorymi
wynikają dwa stwierdzenia. Po pierwsze,
odkrywamy, że chore objawy mają zrozumiały związek z wewnętrznym życiem
chorego, że za tym, co odbieramy jako niezrozumiałe, schowany jest człowiek, a zadaniem osób leczących i pomagających
jest poznać i zrozumieć świat przeżyć chorego. Podobnie jak u człowieka zdrowego
można stwierdzić związek między jego
wnętrzem a doświadczeniami życiowymi.
W próbie ich tłumaczenia trzeba traktować
te doświadczenia jako wyolbrzymienie zjawisk zachodzących u każdego człowieka
(s. 283). Kępiński opowiadał się za brakiem ostrej granicy między normą i patologią. Często związek między symptomem
a wewnętrznym wyobrażeniem, podobnie
jak we śnie u osób zdrowych, pozostaje
symboliczny. Na przykład przeżycia halucynacyjne mają związek z przeżywanymi i nieprzepracowanymi emocjami.
Rozpoznanie tego typu związków płynie
ze wspólnoty terapeutycznej z chorym
i odwrotnie, żąda tego typu wspólnoty jako
drogi do „wspólnego świata”. Wówczas za
ekspresją pustki odkrywamy bogaty świat
przeżyć, gdzie znajdujemy nieraz własne
skryte marzenia, tłumione uczucia, pytania, na które nie umieliśmy dać odpowiedzi i które z czasem przestały nas nękać.
Chory staje się nam coraz bliższy, gdyż
pomaga nam poznać lepiej samych siebie
(s. 281). Taki rodzaj kontaktu, o którym
dzisiaj piszą krewni i przyjaciele pacjentów w konkursach literackich „Słowo może
ranić, słowo może leczyć” w programie
„Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”, umożliwia ekspresję uczuć i zobaczenie swojego
miejsca w zwykłym świecie. Inaczej, chorzy skłonni są do ukrywania się jak ślimak
w skorupie. Na kilku stronach kończących
książkę zawarł Profesor najbardziej nowoczesne i aktualne do dzisiaj przesłanie
terapeutyczne. Dawał proste wskazówki,
choć wymagające dużego zaangażowania od zespołu terapeutycznego. Pisał, że
leczenie choroby wynika z jej rozumienia,
a złożone przyczyny wymagają kompleksowego podejścia bio- i psychospołecznego. Podkreślał rewolucyjne znaczenie,
dzisiaj już kolejnych generacji, neuroleptyków, ale zachował sceptycyzm co do faktu,
czy leczą istotę choroby. Uważał, że dzięki ich wpływowi na łagodzenie objawów
lęku, agresji, urojeń czy omamów, a więc
pobudzaniu remisji. Najbliższe otoczenie stopniowo przestawało bać się osób
chorujących psychicznie, zmienił się też
wygląd szpitala psychiatrycznego. Minęło
dotychczasowe uczucie bezsilności i pesymizmu, a bardziej optymistyczna postawa
automatycznie stymulowała postępujący
proces zdrowienia. Równocześnie pro-

roczo przestrzegał przed używaniem nadmiernych dawek, „nadmiernej szczodrości”
w leczeniu, przy długim stosowaniu leków
sugerował „zmniejszenie dawek do minimum” (s. 279) i apelował o indywidualne
traktowanie każdego pacjenta.
zisiaj badania nad wynikami przebiegu choroby przekonują nas, że o długotrwałych korzyściach decyduje dobra
współpraca pomiędzy lekarzem i pacjentem. Wspólne uzgadnianie planu terapeutycznego, uczenie chorych kierowania
własnym leczeniem, sugerowanie przez
pacjenta lekarzowi dawkowania leków,
a więc traktowanie pacjentów jako ekspertów od swoich dolegliwości – to jest właśnie odczytanie zaleceń Profesora zapisanych w jednym małym rozdziale przeszło
czterdzieści lat temu (s. 269-294).
ntoni Kępiński oczekuje w relacji terapeutycznej szacunku i ciepła oraz
otwartości, nawet jeżeli mamy do powiedzenia trudną prawdę, na przykład o konieczności hospitalizacji. Dzisiaj uważamy,
że powinniśmy te sytuacje przewidywać
i nawet podpisać specjalne „porozumienie
o leczeniu” w okresie ustąpienia objawów
(remisji) o tym, kto i w jaki sposób ma taką
procedurę wdrożyć. Praktyka kliniczna ciągle stawia nas przed pytaniami, jak budować zaufanie, rozwijać relacje, pogłębiać
wrażliwość w postrzeganiu i reflektowaniu,
pobudzać motywację, kiedy świat społeczny budzi w chorym uczucie niepewności
i lęku. Profesor oczekuje też, że osoba
chorująca na schizofrenię, która ma mało
szans na zerwanie związku z instytucją
leczniczą na zawsze, w pewnej fazie leczenia powinna przeżyć doświadczenie
możliwie jak największej autonomii i niezależności w relacjach z terapeutą, instytucją
leczniczą i otoczeniem społecznym. Dlatego też w programach terapeutycznych
kategoria wolności, czy, aby rzec mniej
patetycznie, aktywności własnej pacjentów
jest równie ważna, jak kategoria zdrowia.
Kępiński przestrzega przed przesadną
nieco szczodrością terapeutyczną w wypadku leczenia schizofrenii. Od terapeuty
oczekuje przede wszystkim, aby starał się
poznać i zrozumieć świat przeżyć chorego,
był z nim bezpośredni i stwarzał atmosferę ciepła i szacunku. Uważał, że należy
szanować poczucie wolności chorego
człowieka, a nie wprowadzać go na siłę do
klatki normalnego życia.
ntoni Kępiński uczy nas, że schizofrenia nie jest tragicznym losem, zachęca
do tworzenia pozytywnej wizji terapii, zaprasza pacjentów do aktywnej roli współautora programu terapeutycznego i wciąga rodzinę w sojusz do walki z chorobą, co
pozwala odzyskać utracone przez kryzys
psychotyczny poczucie wpływu na własne
życie.
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Pacjent i Nauczyciel
ntoni Kępiński wyznaczył osobie z zaburzeniami psychicznymi szczególną
rolę: „pacjenta i nauczyciela”. Pisze o lekarzu i chorym jako o „dwóch autorach”.
(„Poznanie chorego”, Kraków 2002, s. 51).
Uważał, że profesjonaliści zajmujący się
leczeniem, rehabilitacją czy też świadczeniem pomocy powinni wsłuchać się w głos
osób chorujących. Nauczał, iż doświadczenie nazywane „schizofrenią” rzuca
światło na pytania egzystencjalne wspólne
chorym i zdrowym, konfrontuje nas ono
z dylematami ważnymi dla nas wszystkich.
Dzięki temu możemy wzbogacać się o wiedzę, która dotyczy granic poznawalności
świata i własnych przeżyć, rozróżnienia
między złudzeniem a rzeczywistością, kryteriów prawdy i fałszu, sensu życia i jego
metafizycznych odniesień. Umocnieni
wiedzą czerpaną z pierwszej ręki, powinniśmy lepiej rozumieć potrzeby i oczekiwania osób chorujących psychicznie, które
są adresowane do nas jako terapeutów
i do instytucji, jakie mamy współtworzyć.
Codzienna praktyka spotkania i rozmowy
z chorującymi to coś więcej niż próba zrozumienia samego zaburzenia psychicznego. To wysiłek budowania wartości, jaką
jest społeczna więź łącząca ludzi słabych
z silnymi, chorych ze zdrowymi. Spotkanie z osobą, której pomagamy, odbywa
się zatem nie tylko w przestrzeni relacji
terapeutycznej. Całokształt oddziaływań
oraz wspólnej pracy terapeuty i pacjenta
przechodzi swoisty rodzaj sprawdzianu
w momencie, gdy człowiek po kryzysie
psychicznym powraca do aktywnego życia, odbudowuje siebie jako istotę społeczną. Proces owego powrotu opiera się na
założeniu, iż osoba doświadczająca zaburzeń psychicznych może, powinna i chce
żyć wśród nas. Poprzez spotkanie, bycie
z drugim człowiekiem, możemy budować,
wzmacniać oraz wzbogacać swoje wnętrze. To, kim jestem, i jaki jestem, zależy
w dużej mierze od sposobu, w jaki kształtuję kontakt z drugim człowiekiem. Szeroko
rozumiany proces zdrowienia rozpoczyna
się od spotkania z osobą i podjęcia dialo-
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gu. Język to pierwszy krok ku zniesieniu
dzielącej nas bariery. Kiedy rozpoczynamy
rozmowę, nawiązuje się pierwszy kontakt
ponad barierami. Dychotomia „my-oni”
zaczyna przekształcać się w akceptującą
„inność drugiego”, we wspólnotę. To jest
punkt wyjścia do wszelkich psychospołecznych działań. Dla Kępińskiego fundamentalną rolę w leczeniu odgrywa relacja
pomiędzy pacjentem a jego terapeutą. Terapeuta osób chorujących na schizofrenię,
chcąc przyjąć lekcję Kępińskiego, musi
scalić w sobie dwie perspektywy. Z jednej
strony musi mieć gotowość zanurzenia
się w wewnętrzny świat chorego i towarzyszenia mu w chorobie. Musi też mieć
umiejętność akceptacji i ciekawość chorego. Powinien starać się zrozumieć i nadać
sens przeżyciom, porządkując wewnętrzny
chaos. Jest to możliwe poprzez obecność,
która nie wyraża się szybkim działaniem,
troskliwość, która nie ma nic wspólnego z całą machiną inżynierii społecznej.
A równocześnie terapeuta musi być wrażliwy na zjawiska, które są realnym doświadczeniem naszych pacjentów i ich rodzin.
Mam tu na myśli: bezdomność, bezrobocie, pusty dzień, samotność, pauperyzację
w świecie konsumpcji, zniszczone przez
wszechobecny rynek społeczne nisze, komercjalizację, brak albo pękanie więzi rodzinnych i społecznych (a nawet wrogość
i odrzucenie), piętno, pogłębione przez
zwykły brak wiedzy o chorobie i leczeniu,
brzemię i przeciążenie rodziny, wypalenie w zespołach prowadzących leczenie
i rodzinach podejmujących trud opieki –
a więc zjawiska, z którymi w terapii osób
chorujących na schizofrenię stykamy się
codziennie. Od stopnia i umiejętności,
w jakim poszczególni terapeuci, zespoły
terapeutyczne i instytucje potrafią scalić,
zintegrować te dwie, jakże często rozszczepione perspektywy w spójne działania
w duchu Antoniego Kępińskiego (ale też
Manfreda Bleulera, Luca Ciompiego czy
Klausa Dörnera), powtórzmy – od stworzenia wspólnej przestrzeni będzie zależał
wynik zmagania z indywidualnie przeżywanym doświadczeniem psychozy, które my

w uproszczony sposób nazywamy schizofreniami. I tę wrażliwość na sprawy fundamentalne zawdzięczamy Profesorowi.
Można więc powiedzieć, że zadanie jest
dosyć jasno wyrażone: wystarczy działać
w duchu Kępińskiego – jak mówi dzisiaj
wielu psychiatrów społecznych. Przyznaję,
że jest to przesłanie bliskie mi i nie potrafię znaleźć nic bardziej wartościowego ani
bardziej sensownego w pracy z chorymi na
schizofrenię. Zaczął się nowy, dwudziesty
pierwszy wiek i dzisiaj pracujemy w zmieniającym się szybko świecie, pełnym zarówno nadziei, jak i nowych zagrożeń.
Wyobrażam sobie Profesora przechodzącego ze swoimi pacjentami przez „Otwarte
Drzwi” na Brackiej i Gołębiej w Krakowie
w Dniu Solidarności z Osobami Chorującymi na Schizofrenię. Ta książka to były takie
„Drzwi Solidarności”, które wskazały nam
drogę.
Kilka ważnych lektur
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Andrzej Cechnicki
Ogólnopolski Koordynator Programu
„Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”

Przekaż swój 1% podatku dla
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
KRS 0000 146448
Pomagamy osobom chorującym psychicznie
„Żyć, pracować i leczyć się
w lokalnej wspólnocie”.
Symbolem naszego działania są
„Hotele u Pana Cogito” w Krakowie.
Fundusze zbieramy na
Centrum Środowiskowe
im. Antoniego Kępińskiego
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„Kościół jest z nami”, czy
„Kościół jest dla nas”?

T

egoroczny VIII już Dzień Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie przebiegał pod hasłem: „Kościół jest z nami”.
Swoim patronatem zaszczycili nas: Arcybiskup Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz oraz Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Wojewoda Małopolski Jerzy Miller i Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara.
bchody rozpoczęły się Mszą św. w intencji rodzin i osób
chorujących psychicznie odprawioną w Bazylice Mariackiej.
Jest to jedna z najpiękniejszych świątyń nie tylko w Krakowie, ale
i w Europie, miejsce bardzo ważne dla Narodu Polskiego, a więc
nobilitujące. Niestety, kolejny raz, główny celebrans podał tylko
intencję, w której odprawiał Mszę św. i więcej ani słowem nie powiedział o nas, osobach chorujących psychicznie i ich rodzinach;
żeby choć kilka słów skierował pod naszym adresem, a tu tradycyjnie – nic i kropka. Nie wiem, z czego to wynika, może Kościół
tak naprawdę boi się nas i naszych problemów? Żeby w mieście
uniwersyteckim i papieskim, gdzie jest tyle instytucji kościelnych,
seminariów, także zakonnych, w XXI wieku nie znalazł się kaznodzieja znający dobrze problematykę związaną z chorobami psychicznymi i nie bojący się mówić o niej? Wprost nie do uwierzenia.
Chyba Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” będzie musiało objąć
swoimi programami edukacyjnymi w szerszym niż dotąd zakresie
kleryków seminariów krakowskich. Nie jest przecież tak, że nie
ma księży – psychoterapeutów, którzy doskonale wiedzą jak nam
pomóc. Na przykład wśród księży Towarzystwa Jezusowego (jezuitów), którzy z racji otwartości i specyfiki swego zakonu dobrze
odczytującego „znaki czasu”, a z drugiej strony z powodu siedziby przy ulicy Kopernika niedaleko od Kliniki Psychiatrycznej mają
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duże doświadczenie w kierownictwie duchowym osób chorujących psychicznie i dają im oparcie duchowe, pomagają zdrowieć,
odnaleźć sens naszego psychicznego cierpienia, cierpienia naszych bliskich. Bardzo ważne jest odnaleźć Miłosiernego Boga na
naszej trudnej drodze życia, uwierzyć, że świat ma sens, że nasze
istnienie wynika z Miłości i do Niej zmierza. Trzeba tu przyznać,
że niektórzy z jezuitów szczególnie mocno angażują się w pomoc dla osób chorujących psychicznie. Na przykład ksiądz Jarek
Naliwajko prowadzi już od 1999 roku grupę religijno-dyskusyjną,
która zmieniała na przestrzeni lat swoją siedzibę, ale zawsze była
związana z krakowskim środowiskiem Psychiatrii i Opieki Środowiskowej.
a tych spotkaniach czytamy Pismo Święte, dyskutujemy na
temat przeczytanej perykopy, a czasem są dla uczestników
ważne inne tematy – wtedy je podejmujemy. Oprócz zwykłych
spotkań obchodzimy Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy, jak
również inne święta kościelne i osobiste, np. imieniny, urodziny.
Zawsze modlimy się w intencjach, które są dla nas ważne, przyjaźnimy się i dajemy sobie nawzajem wsparcie psychiczne,
a przede wszystkim otrzymujemy to, czego nie znajdujemy w naszych parafiach – zrozumienie, akceptację, wzrastamy duchowo.
godzinie 11.00. odbył się występ uliczny „Teatru Masek”
przed Instytutem Goethego (tu proszę Dorotkę o kilka słów
na ten temat).
godzinie 11.30. w Instytucie Goethego miała miejsce projekcja reportażu zrealizowanego przez TVP-3 INFO Kraków w ramach cyklu „Schizofrenia – Otwórzmy Drzwi”, który to
reportaż był zatytułowany „Wiara”. Występujący w tym reportażu
dr Andrzej Cechnicki zauważył, że „Ludzie chorujący potrzebują
wiary, która pomaga w przezwyciężeniu choroby”. Z kolei ksiądz
Jacek Prusak stwierdził, że „czasem religia jest dla chorującego
mówieniem o swoich problemach” i że „normalni ludzie myślą:
skoro ta religijność jest taka nadzwyczajna, to jest to choroba”.
Doktor Aneta Kalisz, biorąca udział w sfilmowanym spotkaniu
z klerykami – jezuitami (a jakżeby inaczej) stwierdza, że „religia
bywa treścią objawów choroby”. Dyskusja w reportażu jest bardzo
ożywiona, a w podsumowaniu ksiądz Marek Rasłoń stwierdza, że
„ksiądz nie ma zastępować lekarza psychiatry. Rolą księdza jest
wysłuchać, może skierować do psychiatry, ale przede wszystkim
dać nadzieję i wiarę w Miłosiernego Boga. Ksiądz musi być otwarty na problemy ludzi.”
iorąca udział w tym filmie beneficjentka daje świadectwo wiary
w Miłość Bożą, mówiąc, że „przychodzi do Kościoła, gdyż tam
czeka na nią Najlepszy Przyjaciel i Najlepszy Lekarz – Syn Boży
Jezus Chrystus. Wiara bardzo pomaga w zdrowieniu i mobilizuje
do pracy nad sobą.
udzie prowadzą do Boga, a Bóg posyła do ludzi. Bezpośrednio po projekcji filmu bardzo trudną problematykę duchowości w chorobie psychicznej podjął w swoim wykładzie otwartym
„Kościół jest z nami” ksiądz Jacek Prusak. Wiemy, że choroba
psychiczna atakuje najbardziej delikatną „tkankę” naszej psychiki, w tym przypadku wiarę w Miłość Bożą, w wiarę, nadzieję
i miłość. Często trudno odróżnić objawy choroby psychicznej od
przeżyć mistycznych. Dzieli je bardzo cienka granica. Przyjmuje
się, że jeśli jest to choroba, to wizje, głosy itp. ustępują po terapii
farmakologicznej i psychoterapii. Przeżycia religijne często łączą
się z poczuciem winy, grzeszności. Jednak przeżycia chorobowe
to często poczucie potępienia wiekuistego, ogromnego lęku, opę-
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tania. Ksiądz Prusak przekonuje, że choć zdarzają się przypadki
opętania, to nie oznacza, że w każdym przypadku od razu trzeba
biec do egzorcysty, zazwyczaj wystarczy psychoterapia i farmakologia, czyli po prostu: psychiatria. W psychozie treści wiary przeżywa się jako walkę duchową, aby to zrozumieć potrzebna jest
„wyobraźnia miłosierdzia”. Wielką rolę w zdrowieniu z psychozy
ma pomoc otrzymywana od rodziny i od „wspólnoty”, gdzie Cię
akceptują, znają Twoje imię i tęsknią, gdy Cię nie ma. Taką wspólnotą może być parafia.
o wykładzie miała miejsce dyskusja panelowa na temat „Czego oczekują osoby po kryzysach psychicznych od wspólnoty
parafialnej?” Dyskusję poprowadził profesor doktor habilitowany
Bogdan de Barbaro, a brali w niej udział: Maria Radwańska, dr Andrzej Cechnicki, ks. Jacek Prusak i ze Stowarzyszenia „Otwórzcie
Drzwi” Jolanta Janik. Na wstępie ks. Prusak wyraził zdziwienie, że
w całym zgromadzeniu jest on jedynym księdzem, ponieważ myślał, że będą obecni licznie klerycy i katecheci, którzy potencjalnie
są najbardziej zainteresowaną grupą. Profesor Bogdan de Barbaro zauważył, że może hasło tegorocznego Dnia Solidarności
powinno brzmieć nie „Kościół jest z nami”, a „Kościół jest dla nas”.
Doktor Cechnicki zapytał retorycznie: „Czy jest parafia, która widzi
chorujących psychicznie?” A z kolei Profesor de Barbaro zadał pytanie: „Co zrobić, żeby Kościół był z nami?” Pani Maria Radwańska zauważyła, że „ludzie chorujący psychicznie, którzy się nie
leczą, mogą być uciążliwi dla swojej parafii”. Następnie rozwinęła
się dyskusja ogólna. Jeden głos z sali wydał mi się szczególnie
ważny. Nasz kolega stwierdził, że psychiatrzy mają tendencję
namawiania pacjentów do „znormalnienia” w sposób kolidujący
z przekonaniami religijnymi leczonej osoby. Nie powinno tak być.
ozostałe wnioski, które wyciągnęłam z dyskusji, ujęłam
w punktach:
Czego oczekują osoby po kryzysach psychicznych od wspólnoty
parafialnej?
1. Przede wszystkim osoby chorujące psychicznie oczekują szacunku wobec swojej osoby i problemów, jakie niesie ze sobą ich
choroba.
2. Spowiednik jest często pierwszą osobą, której chorujący psychicznie zwierzają się ze swoich problemów.
3. To pierwsze spotkanie ze spowiednikiem jest bardzo znaczące, nieraz można dużo pomóc, ale można też dużo zaprzepaścić,
zniechęcić do Kościoła, a nawet Boga.
4. W związku z powyższym jest pilna potrzeba kształcenia kleryków w Seminariach o tym, na czym polega choroba psychiczna,
jak rozmawiać z penitentem, który przy pierwszym zachorowaniu
w ogóle nie wie, że to, co przeżywa, to choroba.
5. Bardzo dużo daje stały spowiednik, zwłaszcza taki, który orientuje się w tematyce i dodaje odwagi do walki z chorobą, wspiera,
niesie nadzieję i jest godny zaufania.
6. Już katecheci powinni być odpowiednio przeszkoleni i wraz
z gronem pedagogicznym starać się prowadzić profilaktykę zdrowia psychicznego w szkole, promować zdrowe zasady moralne,
np. uczyć solidarności i koleżeństwa, przyjaźni, w starszych klasach opowiadać, na czym naprawdę polega miłość i że wiąże się
z odpowiedzialnością nie tylko za siebie, ale i za osobę kochaną,
uczyć, jak pięknie jest mieć czyste serce i sumienie.
7. Jednocześnie trzeba przeciwdziałać agresji w szkole, narkomanii i uzależnieniom od alkoholu i od tytoniu, uzależnieniom od
internetu czy anoreksji.
8. Rodzina, Kościół, szkoła powinny razem wychowywać i wpajać
te same wartości, mówić jednym głosem, być autentyczni w przekazywaniu wartości.
9. W parafii powinna być poradnia psychologiczna lub przynajmniej informacja o takich poradniach w innych parafiach, np.
w Sanktuarium w Łagiewnikach czy u oo. jezuitów.
10. Bardzo cenna jest życzliwość i pomoc sąsiedzka dla rodziny
dotkniętej problemem choroby psychicznej, a nie wytykanie pal-

P

cami, wyśmiewanie czy straszenie.
11. Oprócz pomocy sąsiedzkiej powinna być w parafii zorganizowana pomoc parafialna nie tylko materialna, ale i np. przy pielęgnacji (osoby starsze, małe dzieci) i poświęcenie czasu na rozmowę, obecność przy chorującym, żeby odciążyć rodzinę, zwłaszcza
w przypadku, gdy tylko jedna osoba opiekuje się chorującym.
12. Trzeba w kazaniach niedzielnych poruszać w parafiach problem chorób psychicznych, aby wszyscy parafianie coś niecoś
zrozumieli, na czym to polega i że można wyzdrowieć z choroby
psychicznej
13. Nawet Pan Jezus był uważany za „wariata” – Herod kazał Go
przecież przebrać w białą szatę.

fot. Gerard Banach
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14. Dobrze jest, gdy penitent spowiada się nie u swojego stałego
spowiednika, żeby spowiednik zapytał, czy się leczy i czy bierze
zapisane lekarstwa.
15. Ważna jest pomoc w pracach domowych, drobnych remontach, skopaniu ogródka czy zakupach, lub opłacie świadczeń
czynszowych itp.
16. Ważna jest też zwykła ludzka życzliwość, przyjazny gest jest
niejednokrotnie ważniejszy od pomocy materialnej, akceptacja
sąsiedzka ważniejsza jest niekiedy niż to, czy mamy co jeść.
17. Najlepszym lekiem jest przyjaźń i miłość.
18. Najlepszym Lekarzem jest Sam Bóg, który daje zdrowie i chorobę i niejednokrotnie poprzez epizod choroby psychicznej wychowuje człowieka nią dotkniętego do przejścia na wyższy poziom rozwoju osobowości, czyli duszy.
Tyle refleksji i emocji obudził w nas temat tego Dnia. Tak ważny
jest w życiu wielu ludzi. Wiara, religia, życie duchowe przywracające sens cierpieniu, dar od Boga, światło, które budzi do życia
doskonalszego. Wiara jest trudnym darem dla osób chorujących
psychicznie. Tak trudnym, że czasem może zostać odrzucona. Ale
przez ten trud warto przejść, jak pokazała Jola, z odpowiednią pomocą ze strony przedstawicieli Kościoła, którzy powinni przestać
nas się bać.
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en Dzień Solidarności jest publicznym wołaniem: chorujący
psychicznie to też człowiek zasługujący na szacunek i miłość,
a psychiatra jest lekarzem jak każdy inny! Choroba psychiczna
nie powinna być chorobą wstydliwą, uwypukla tylko nasze słabości, które czasem sprawiają, że możemy zachowywać się dziwacznie, czyli w sposób niezrozumiały dla otoczenia.
ierwsze Dni Solidarności wzbudzały we mnie mieszane uczucia, kojarzyły się z festynem, widowiskiem nieco jarmarcznym.
Były wtedy koncerty zaproszonych pieśniarzy, owszem, piękne
i wzruszające, jak choćby poetyckie pieśni Leszka Długosza czy
Leszka Wójtowicza. Były kramy z uroczym rękodziełem Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy
i pracowni przyszpitalnych. Wystawy – najpierw w kawiarniach,
potem w gościnnym Instytucie Goethego. Wszystko miało swój
cel, pokazywało owoce pracy nie w pełni sprawnych dusz, ich drogę do zdrowia. A jednak czułam niesmak, niepokój. Czy „cały ten
zgiełk” organizowany raz w roku nie sprawia, że stajemy się zwierzętami na pokaz, okazami? Ten niesmak minął. Dotarła do mnie
idea przyświecająca tym obchodom, usiłująca obalić stereotypy
o chorujących psychicznie. Te symboliczne drzwi, odgradzające
świat „normalnych” od tych, którzy normę przekroczyli, zaczęły
się uchylać. Znak, że w murze nas odgradzającym, zbudowanym
z lęku i uprzedzeń, jest furtka, którą można otworzyć i wejść do
„tajemniczego ogrodu”. Do ogrodu zaniedbanego przez lata, gdzie
róże, zagłuszone przez chwasty czekają na ręce, które przywrócą
je do życia. Tak jak w powieści „Tajemniczy ogród” w murze otaczającym go pozornie furtki nie było. Zarosła pnączami dzikiego
wina, nieużywana przez lata. I tak psychiatrzy i sami chorujący
najpierw musieli znaleźć to wejście, a potem otworzyć je. Klucz
też trzeba było odnaleźć. Tym kluczem stały się Dni Solidarności,
raz w roku otwierające zamknięte drzwi. Każdego roku otwarte
drzwi pokazywały różne zakątki ogrodu, poruszały tematy bliskie
chorującym i zdrowym. Pokazywały, jak zadbać o kwiaty, żeby nie
chorowały. Rośliny, by zakwitnąć, potrzebują troskliwych, fachowych rąk. To ręce terapeutów, ręce rodzin, przyjaciół, a wreszcie
i księży. Drzwi nadal zapraszają. Otwórzcie i wejdźcie, czeka was
odkrycie odrzuconego kawałka świata. Poznajcie nasze tajemnice, a my poznamy wasze. Jesteśmy słabi i potrzebujemy pomocy,
czas przestać się wstydzić. Przyjęcie pomocy to krok do zdrowia. Zapala lampkę nadziei. Wielu ludzi świadczy o możliwości
wyzdrowienia. Warto podjąć to wyzwanie. I kołatać uparcie w te
symboliczne drzwi, wejść i zobaczyć, że nie odgradzają nas one
od świata, wręcz przeciwnie, otwierają na świat. Coraz mniej jest
drzwi bez klamek, które zatrzaskują się izolując człowieka. Teraźniejsze drzwi mają klamki po obu stronach. Oczywiście są jeszcze oddziały zamknięte. Ale z nich się wychodzi. Można kołatać
do następnych drzwi, jak drzwi Kościoła. I dobry Bóg otworzy je
przed nami, zaprosi do środka. A Chrystus pokaże, że sam przeszedł tę trudną drogę razem ze swoją i naszą Matką.
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eszcze jedno daje do myślenia... Jeżeli ten Dzień ma wychodzić do ludzi, dlaczego tak mało osób z zewnątrz bierze udział
w jego obchodach? I tutaj wyszła na jaw rola kramów z cudeńkami... Te barwne stoiska przyciągają ludzi, którzy mogą nabyć
różne śliczności za grosze, wspierając przy tym działalność terapii
zajęciowej. Mało kto przychodzi na tak bolesne wykłady w niedzielę, dzień, w którym ludzie chcą odpocząć. A może i w dni powszednie też nikt by nie przyszedł? W tym roku nie było kramów,
tak jak w poprzednim. Wiąże się to z zaangażowaniem służb
bezpieczeństwa, straży pożarnej czy pogotowia. Może zbyt wiele
zachodu?
rzygotowania za kulisami trwały od rana. Wielu wolontariuszy
pracowicie dmuchało fiołkowe baloniki z dyskretnym nadrukiem – logo Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Przed Instytutem Goethego ludzie w maskach,
które powstały podczas warsztatów, rozdawali baloniki. Dzieci
były zadowolone, dorośli robili zdjęcia przedziwnym maszkarom.
Niektórzy przechodzili obojętnie, wszak na krakowskim Rynku pojawia się wielu przebierańców, przeważnie w celach zarobkowych
lub reklamowych, więc ludzi przestaje już to dziwić czy zachwycać, a może są nieufni – a nuż znowu ktoś będzie chciał od nich
wyłudzić ciężko zarobiony grosz? Ukryłam się pod pokraczną maską zmanierowanej kobiety po przejściach i jakaś pani zaśmiała
się i zapytała, czy może zrobić zdjęcie, bo tak okropnej baby jeszcze nie widziała. Ciekawe, czy ktoś zauważył logo psychiatryczne
na balonikach – może dopiero w domu? W każdym razie nikogo
nie zachęciliśmy do uczestnictwa w programie Dnia, bo na sali
byli „sami swoi” – terapeuci, rodziny i my, „doświadczeni przez
psychiatrię”, jak trafnie określiła nas Sybille Prins w jednym ze
swoich artykułów. „Ludzie z kryjówek” – według księdza Tischnera, góralskiego i Bożego filozofa. Nie było nikogo spoza znanej
„branży”. Nie było nam źle w tym „sosie własnym”, już się w nim
nie dusimy, poza tym miło było spotkać dawnych znajomych. Trochę szkoda, że nikt nowy nas nie odwiedził, zresztą nikomu nie
życzymy psychozy ani depresji. W „tajemniczym ogrodzie” rozkwita coraz więcej kwiatów, ludzie zdrowieją, dzięki nowym formom terapii. W programie Dnia były też, jak zawsze, konsultacje
w zaprzyjaźnionych kawiarniach na Brackiej i Gołębiej, udzielane
przez lekarzy psychiatrów, psychologów, przedstawicieli Stowarzyszenia Rodzin i Stowarzyszenia Otwórzcie Drzwi, ostatnio także doradców zawodowych i pracowników MOPS. Ludzie ci siedzą
przy stolikach, na których widnieją plakietki z ich specjalizacją
i nazwiskiem. Psycholog biorący udział w tegorocznych konsultacjach stwierdził, że nie pojawił się żaden potrzebujący. A lekarka
psychiatra, obecna w zeszłym roku i poprzednich latach, mówiła,
że zgłaszały się do niej rodziny, szukające pomocy dla krewnych.
Temat Dnia wzbudzał wiele emocji, wiara jest drogocennym darem i warto o niego walczyć. Zniechęcić może niechcąco terapeuta, albo ksiądz w konfesjonale. Jednak im bardziej dar jest

P

trudny, tym cenniejszy. To przejście przez własną drogę krzyżową
wraz z Chrystusem, który poszedł aż do końca przed nami i dla
nas. Często sami nie potrafimy sobie wybaczyć. Ksiądz Jacek
Prusak wspomniał o kobiecie w depresji, która uważała się za
tak złą, że myślała, że jest szatanem. To nasze piekło na ziemi,
które sami sobie stwarzamy, nie mogąc pojąć, że Bóg jest Miłością miłosiernie przebaczającą, jest większy od naszego serca,
które nas oskarża. Dlatego tak ważne jest ze strony kapłanów
mówienie o Miłości Przebaczającej każdy grzech i słabość. Musi
upłynąć dużo czasu, żeby człowiek chory mógł tę prawdę przyjąć. Kiedy wreszcie przyjmiemy przebaczającą miłość, można
iść dalej. Ta kobieta znalazła sposób na depresję. Ból złagodziła modlitwa i matematyka, którą lubi się zajmować. Dzięki lekom
i terapii porzuciła myśl, że jest szatanem. Zaczęła zdrowieć, kiedy
zrozumiała, że jej przebaczono. Pustka została wypełniona przebaczeniem, jak powiedział ksiądz Jacek i dodał, że „życie jest zbyt
trudne, żeby je unieść bez żadnych symptomów”. Także i w moją
depresyjną pustkę, która była skutkiem desperackich szaleństw,
wkroczył Bóg. Zaprosił mnie do siebie. Długo i cierpliwie przygo-

Jeszcze jedno daje do myślenia...
Jeżeli ten Dzień ma wychodzić
do ludzi, dlaczego tak mało osób
z zewnątrz bierze udział w jego
obchodach?
towywał do spotkania z sobą. Najpierw, przed laty, pukał przez
wiersze Joli. Wtedy zadziwiła mnie jej odwaga, otwartość i wyznanie wiary przed ludźmi. Uważałam się za wierzącą niepraktykującą. Odrzucałam struktury, te kościelne, a także te psychiatryczne. Właściwie w kogo wtedy wierzyłam? W bliżej nieokreślonego
Boga, o którym nic nie wiedziałam i nie zadawałam sobie trudu
poznania Go. Boże Narodzenie było dla mnie sentymentalną baśnią, a Wielkanoc pisankami, baziami i wiosną. Wstydziłam się
wyznawania wiary, uważałam to za pustą dewocję. A tutaj Jola i jasna, prosta ufność. Nieśmiało napisałam komentarz do jej wierszy
i wykonałam ilustracje. Tak zaczęła się nasza przyjaźń i droga do
Boga. Trzy lata temu zapukałam do drzwi Kościoła. Z lękiem, ale
i z nadzieją. Nie byłam bierzmowana i tą drogą Bóg mnie poprowadził. Od księdza w kancelarii parafialnej dowiedziałam się o katechumenacie dla dorosłych, prowadzonym przez siostry jadwiżanki, Służebniczki Chrystusa Obecnego. Zakon ten powstał w 1990
roku. Siostry prowadzą do Boga ludzi, którzy chcą przyjąć chrzest,
komunię świętą, bierzmowanie, przejść z innej religii na katolicką.
Przeszłam przez lęk, zwątpienie do przebaczenia. Bierzmowania
jeszcze nie mogę przyjąć, są pewne przeszkody. Ale już wiem,
że jestem z tych „utrudzonych i obciążonych”, którzy potrzebują
pokrzepienia. Do tej pory spotykam się z moją siostrą katechetką, która z wielką wiarą i cierpliwością prowadzi mnie za rękę.
I dziękuję Bogu za tę trudną i piękną drogę. Kościół jest otwarty
dla każdego. A „w miłości nic nowego – radość i cierpienie. Nawet
sam Pan Bóg nie kochał inaczej” – napisał ksiądz Jan Twardowski. Bóg Ojciec wie, czego potrzebujemy i obdarza nas także radością. W zeszłym roku poszłam na pasterkę w Boże Narodzenie.
Po zakończeniu mszy świętej przystanęłam przed szopką z żywymi owieczkami. Kościół już opustoszał, a ja uśmiechałam się do
owieczek. I nagle w pustym, cichym kościele zabrzmiała moja ulubiona kolęda z dzwoneczkami autorstwa Mariana Hemara: „Całą
noc padał śnieg”... Ktoś włączył nagranie. Był to prezent od Ojca
Niebieskiego. Poczułam się kochana i rozpieszczana. I wiedziałam, że to nie jest urojenie. Lubię przypominać sobie tę chwilę,
chowam ją na ból istnienia. To Maryja chroni nas przed myśle-

niem magicznym. Ona przecież została obdarowana niezwykłym
darem i przyjęła go w pokorze, mimo lęku i obaw. To wszystko
było takie trudne do przyjęcia po ludzku. Młoda, wrażliwa kobieta
przeszła przez te wszystkie trudności z pomocą Bożą. To Ona nas
wspiera, kiedy wali się nasz świat. Wprowadza w przyjęcie Bożego planu w naszym życiu. Kiedyś w moim kościele parafialnym
ksiądz głoszący kazanie zauważył, że w dzisiejszych czasach
Matka Boża prawdopodobnie zostałaby skierowana do psychiatry. Czyżby zanikała wiara w Boże cuda? A przecież one cały czas
się dzieją, są większe i mniejsze, te codzienne, na naszą miarę. A Matka Boża dobrze rozumie ludzi chorujących psychicznie.
Myślenie magiczne może stać się tematem twórczości. Można
opowiadać poetyckie historie, dzielić się swoimi spostrzeżeniami,
uzdrawiając siebie. Napisana historia oczyszcza. Spróbujcie opisać swoje przeżycia w psychozie. Wtedy, kiedy potraficie patrzeć
na nie z dystansem. Wewnętrzny świat może ukazać swoje drugie oblicze – piękno i niepowtarzalność. Warto się nim podzielić,
choćby przysyłając teksty do pisma „Dla Nas”. A kiedy ogarnia
nas uczucie, że jesteśmy drugą Maryją, trzeba uświadomić sobie,
że to niemożliwe, bo ten cud już się wydarzył. U nas możliwe są
cuda mniejsze, jak chociażby cud powstania z depresji. Z przeżyć
psychotycznych mogą wyrosnąć wiersze, opowiadania, dzienniki.
Można spojrzeć na nie jak na dar.
o tak poważnym, wycierpianym temacie przyszedł czas na
inne punkty w programie Dnia. Stowarzyszenie Otwórzcie
Drzwi spotkało się z podobnymi stowarzyszeniami z zagranicy.
Nie zostałam na tym spotkaniu, przekorną dziecięcą duszę pociągnęły rowery. Stały sobie na dziedzińcu Instytutu Goethego,
czekając na chętnych. Pochodziły z „Wypożyczalni Rowerów
Cogito”, firmy społecznej zatrudniającej osoby chorujące psychicznie. W programie nazwano ten punkt „Rowerowym Rajdem
Solidarności połączonym z wizytą studyjną w wypożyczalni”. Razem z koleżanką uśmiechnęłyśmy się do siebie i do tych rowerów
i wpisałyśmy się na listę uczestników. Rajd prowadzony był przez
dwóch pracowników wypożyczalni, otwartych i kompetentnych.
Zatroszczyli się o nas, podkręcili siodełka do odpowiedniej wysokości, a mnie poinstruowali o kierowaniu rowerem i działaniu
hamulców. Tak dawno nie jeździłam na rowerze, że trzęsły mi
się nogi ze strachu. Ale zwyciężyła chęć zrealizowania marzenia
o wyprawie rowerowej. „Rajd” to było nieco zbyt szumne słowo
jak na naszą siedmioosobową grupkę. I znowu nie było chętnych
spoza kręgu psychiatrii. W związku z tym „wizyta studyjna” też się
nie odbyła, bo nie było zainteresowanych. Szkoda, powinni byli
zobaczyć oddanie jednego z pracowników, człowieka, który przezwyciężył swoje słabości i z pasją poświęcił się pracy w firmie.
Zobaczył we mnie najsłabszego uczestnika i troskliwie jechał za
mną, czuwał nad naszym bezpieczeństwem. A jechaliśmy zatłoczoną ulicą Grodzką, pełną niedzielnych spacerowiczów. Trzeba
było umiejętnie lawirować, żeby nikogo nie potrącić. Mój opiekun
zwracał uwagę na moją chwiejną jazdę i w trudnych chwilach
wspierał radą. Miałam chwile zwątpienia i myśli, że niepotrzebnie wpakowałam się w rajd ponad siły. Potwierdziła się prawda,
że każdy początek jest trudny, wymaga wysiłku i kiedy się przez
to przejdzie, przychodzi radość. I tak wreszcie dojechaliśmy do
bulwarów nadwiślańskich, gdzie jest wytyczona ścieżka rowerowa i tam ogarnęła nas radość i przyjemność wspólnej jazdy. Był
słoneczny dzień, woda migotała, oczy chłonęły piękno żywiołu
i budowli zamku wawelskiego. Pogodny dzień, w którym odpoczął
Bóg i podzielił się swą radością ze stworzenia z nami. Jeszcze
Salwator, klasztor Norbertanek przeglądający się w Wiśle, malownicza ścieżka nad Rudawą i Błonia, siedziba firmy. Tam posililiśmy
się batonikami, jabłkami i wodą, bo firma zadbała o wycieczkowy
prowiant. Mój opiekun jechał na rowerze skonstruowanym przez
siebie, co świadczyło o jego zapale pracy w wypożyczalni. Naprawdę, powinni to zobaczyć pracodawcy, którzy obawiają się zatrudnienia osób chorujących psychicznie.
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żywione wspólną jazdą ruszyłyśmy z koleżanką na ulicę Miodową, gdzie w Warsztatach Terapii Zajęciowej odbywało się
zakończenie wystawy Anny Baki, a także trwał dzień otwarty „Galerii Miodowa”, podczas którego można oglądać i kupować prace
ludzi z grupy plastycznej, prowadzonej od lat przez malarkę Małgosię Bundzewicz. Ania Baka już zbierała się do wyjścia. Przez
miesiąc dzieliła się z nami swoim poetyckim widzeniem świata.
Rozbielone akwarele, podkreślone graficzną czarną kreską ożywiały ściany salonu „miodowego”, które widziały już niejedną
wystawę. Świat Ani wciąga i urzeka, pokazuje wyśnione miasto, budynki w barwach błękitów, fioletów, zieleni, szarości żyją

Odwiedzajcie tajemnicze
ogrody, poświęćcie im nieco
uwagi, a zobaczycie, że znów
rozkwitną. I ty, człowieku,
zamknięty w zapomnianym
ogrodzie, odżyjesz.
rozświetlone smugami bieli. One naprawdę żyją, każdy ma swój
nastrój, niekiedy pełen melancholii, innym razem radości albo zadumy. Czasem przechadzają się tam ludzie, zadziwieni pięknem
codzienności, jakby uchwycili kawałeczek piękna tego świata.
Na obrazach Ani żyje też Chrystus i Jego Matka i przemawiają
swoją miłością i bólem. Na papierze mieszkają różni ludzie, upoetycznieni, zamyśleni. Pojawia się tam i Ania w swoich autoportretach, mocnych, wyrazistych, przeżytych. Warto odwiedzić jej
świat, którym dzieli się z ludźmi od lat, wytrwale rysując. Wystawy
są przeżyciem dla widzów i dla artysty, który podejmuje trud ich
zorganizowania z pomocą innych. W Galerii Miodowa nad tworzeniem wystawy pracuje wiele osób, pod kierownictwem Małgosi
Bundzewicz. Wspólnie przezwyciężają wiele trudności. Wieszanie
obrazów, ich ekspozycja jest mozolną pracą. A ile radości dają

efekty... Wernisaż to święto, trema artysty, ciekawość widzów,
duma rodziny i przyjaciół. Stół z poczęstunkiem też jest artystyczny, podkreśla atmosferę święta. Przeżycie dla ducha i dla ciała.
tym dniu prawie wszystkie pomieszczenia Warsztatów zostały opanowane przez barwne rysunki i malowidła. Przeróżne spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość. Zachwycała
ta różnorodność. Grupa plastyczna rozwija się od około dwudziestu lat. Ludzie przychodzą i odchodzą, a niektórzy zostają. Łączy ich trud i radość tworzenia. To osobny rozdział działalności
psychiatrii, tajemniczy i budujący. Twórcy przechodzą przez różne etapy, od początkowej nieśmiałości, przez zainteresowanie
sztuką, zapał, chwile niemocy twórczej, upadają i powstają. Małgosia Bundzewicz ożywia grupę co jakiś czas, organizując wystawy i plenery. To motywacja do dalszej pracy. Twórczość staje
się częścią sposobu na życie. Dni otwarte dają twórcom szansę
na sprzedaż własnych prac. Część dochodu jest przeznaczana
na potrzeby „malarni”. Niestety, zdarza się, że niewielu gości odwiedza galerię. Są jednak stali bywalcy, jak pewna doktor psychiatra, która zawsze kupuje jakieś dzieło, wspierając twórców.
Koleżanka z „rajdu” rowerowego od lat maluje, a ponadto kiedyś
prowadziła teatrzyk lalkowy dla dzieci, pisała sztuki. Podczas dni
otwartych staje na ulicy przed wejściem do kamienicy, na której
widnieje dyskretna tablica „Galeria Miodowa” i zachęca przechodniów do wejścia. Dzięki niej pojawiają się goście. Nie wszystkich
udaje się zachęcić, niektórzy śpieszą gdzieś, mają własne plany.
Ale zapraszająca nie zniechęca się i próbuje dalej. Chwilę stałam
z nią i podziwiałam jej determinację, a ośmielona włączałam się
w zapraszanie. Kusiłyśmy poczęstunkiem, ciastkami, możliwością
zakupu prac w naprawdę niskiej cenie.
tak kończył się Dzień Solidarności. Odwiedzajcie tajemnicze
ogrody, poświęćcie im nieco uwagi, a zobaczycie, że znów rozkwitną. „Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam” (Łk.
11,9). I ty, człowieku, zamknięty w zapomnianym ogrodzie, odżyjesz.
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Jolanta Janik, Dorota Dużyk-Wypich
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków

Strona Prawa
Szczególne uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych

O

soby niepełnosprawne mają liczne trudności z funkcjonowaniem na rynku pracy, począwszy od w ogóle znalezienia dla
siebie odpowiedniego zatrudnienia, potem zaś utrzymania się
w wymarzonej pracy, jej wykonywania czy konkurowania na tym
rynku z osobami w pełni sprawnymi.
by ułatwić im to zadanie przepisy prawa przewidują pewne
dodatkowe przywileje pracownicze, których nie mają pozostali pracownicy. Celem tych przepisów jest „wyrównywanie
szans” osób niepełnosprawnych, które ze względu na mniejszą
sprawność nie mogą podlegać tym samym rygorom co pracownicy zdrowi.
gólne zasady prawa pracy znajdziemy przede wszystkim
w kodeksie pracy, zaś ich uzupełnieniem i modyfikacją
w zakresie dotyczącym zatrudnienia osób niepełnosprawnych, są
przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
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trudnianiu osób niepełnosprawnych ( dalej ustawa o rehabilitacji)
Ustawa ta przewiduje uprzywilejowanie osób niepełnosprawnych
w zakresie: czasu pracy, polegające na jego skróceniu, urlopów
pracowniczych, polegające na przyznaniu dodatkowego urlopu
wypoczynkowego, oraz mając na uwadze zwiększone potrzeby
rehabilitacji i opieki zdrowotnej przyznaje im płatne zwolnienie na
pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, jak również dodatkową przerwę na rehabilitację i płatne zwolnienie od pracy w celu wykonania
badań specjalistycznych.
Niepełnosprawność a zatrudnienie

U

stawa o rehabilitacji i zawarte w niej szczególne uprawnienia
pracownicze dotyczą osób, których niepełnosprawność została ustalona i stwierdzona następującymi orzeczeniami:
1. o ustaleniu jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany, lekki);
2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, na podstawie

odrębnej ustawy – emerytalno-rentowej;
3. o niepełnosprawności przed ukończeniem 16 roku życia.
Jak zaznaczono wyżej, ustawa o rehabilitacji dla swych celów
wprowadziła trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany i lekki.
1. Znaczny stopień niepełnosprawności – zalicza się do niego osoby, które:
• nie mogą pracować na stanowiskach przeznaczonych dla osób
pełnosprawnych,
• są zdolne do pracy w zakładzie pracy chronionej (ZPCH) lub zakładzie aktywizacji zawodowej (ZAZ),
• wymagają stałej lub długotrwałej opieki albo pomocy innej osoby
z powodu znacznie ograniczonej możliwości samodzielnej egzystencji.
2. umiarkowany stopień niepełnosprawności – dotyczy osób, które
• mogą pracować na stanowiskach pracy przystosowanych do ich
możliwości i potrzeb,
• wymagają częściowej lub okresowej pomocy w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.
3. lekki stopień niepełnosprawności –
• nie ogranicza możliwości osoby niepełnosprawnej do wykonywania wybranego zatrudnienia,
• może ona wykonywać każdą pracę, do której ma kwalifikacje,
• może ona samodzielnie egzystować, nie wymaga pomocy innej
osoby
Znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności nie stanowi
przeszkody dla zatrudnienia danej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, tylko wtedy gdy uzyska on
pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu
stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej.
Wzajemna relacja pomiędzy orzeczeniami

O

rzeczenie lekarza orzecznika ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji
odpowiada znacznemu stopniowi niepełnosprawności, orzeczenie
o całkowitej niezdolności do pracy jest równoważne umiarkowanemu stopniowi niepełnosprawności, zaś orzeczenie o częściowej
niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania jest zrównane z lekkim stopniem niepełnosprawności.
Szczególna regulacja czasu pracy

P

rzy braku szczególnych przeciwwskazań lekarskich, osoby
niepełnosprawne mogą być zatrudniane w pełnym wymiarze
czasu pracy – na cały etat. Czas pracy osób niepełnosprawnych
zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności oraz których
stopnia niepełnosprawności nie określono (należą tu m.in. osoby
do 16 roku życia), zatrudnionych na cały etat nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Inna, krótsza norma
czasu pracy obowiązuje osoby niepełnosprawne o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wynosi ona 7 godzin
dziennie i 35 godzin tygodniowo. Dodatkowo osoby niepełnosprawne nie mogą pracować w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej. Wyjątek stanowią tu osoby zatrudnione przy pilnowaniu oraz
wtedy, gdy na wniosek osoby zatrudnionej wyrazi na to zgodę lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub
lekarz sprawujący nad nimi opiekę. Skrócony wymiar czasu pracy
osoby niepełnosprawnej obowiązuje od dnia następnego po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności.
stotne jest to, że zastosowanie skróconego czasu pracy nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia, które jest wypłacane
w stałej miesięcznej wysokości.
tawki godzinowe wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadające
osobistemu zaszeregowaniu ulegają podwyższeniu w stosunku
odpowiadającym proporcji, w jakiej pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy (a więc przed obniżeniem) do skróconych norm
czasu pracy.
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sobie niepełnosprawnej przysługuje dodatkowa 15-minutowa przerwa w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek, wliczana do czasu pracy (a więc płatna), niezależnie
od przerwy przysługującej każdemu pracownikowi na podstawie
przepisów ogólnych (kodeksu pracy), która wynosi 15 minut, jeżeli pracownika obowiązuje co najmniej 6-godzinna dobowa norma
czasu pracy.
Uprzywilejowanie urlopowe

P

racownikowi zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop
wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego nabywa się po
przepracowaniu roku od dnia zaliczenia do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Urlop dodatkowy nie
przysługuje pracownikowi, który jest uprawniony do urlopu wypoczynkowego w wymiarze większym niż 26 dni roboczych w roku
kalendarzowym lub urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych
przepisów. Jeżeli urlop dodatkowy na podstawie tych innych przepisów jest krótszy niż 10 dni roboczych, wtedy pracownikowi przysługuje urlop dodatkowy w wymiarze 10 dni na podstawie ustawy
o rehabilitacji.
Dodatkowe zwolnienia od pracy

O

soba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze do 21 dni roboczych w celu
uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz
w roku, na który osoba ta została skierowana przez jej lekarza.
Jeżeli wykorzysta w całości 21 dni, wtedy traci prawo do dodatkowego 10-dniowego urlopu wypoczynkowego. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić od pracy osobę niepełnosprawną o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu wykonania
badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy,
jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.
Za czas tych zwolnień przysługuje pracownikowi wynagrodzenie
obliczane jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.
Świadczenia z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (ZFRON)

U

pracodawców z sektora pracy chronionej, prowadzących
ZPCh i ZAZ-y, tworzony jest obowiązkowo ZFRON, którego dochodami są przede wszystkim środki pieniężne uzyskane
z tytułu zwolnień podatkowych, dotacji, subwencji oraz zapisów
i darowizn. Pracodawcy ci otrzymują więcej środków w porównaniu z podmiotami z otwartego rynku pracy na zatrudnianie osób
niepełnosprawnych, ale z racji tego ciążą na nich też większe
obowiązki, finansowane właśnie ze środków zgromadzonych na
koncie funduszu. Wyrażają się one w obowiązku zapewnienia
obok podstawowej opieki medycznej także opieki specjalistycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych oraz bazy rehabilitacyjnej (przychodni, gabinetów fizjoterapii), a także przygotowania
dla swych pracowników wydzielonych miejsc przeznaczonych
na odpoczynek w czasie dnia pracy. Ze środków funduszu poza
rehabilitacją leczniczą finansowana jest rehabilitacja zawodowa
i społeczna oraz ubezpieczenia osób niepełnosprawnych oraz pomoc byłym pracownikom danego pracodawcy, którzy pozostają
bez pracy, na cele związane z rehabilitacją leczniczą i społeczną. Środkami zgromadzonymi na rachunku funduszu dysponuje
pracodawca. Zaś kontrolę nad prawidłowym gromadzeniem i dysponowaniem tymi środkami sprawują właściwe urzędy skarbowe.
Marcin Szuba
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków
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Boże Narodzenie

Samotna?
Nie, nie jestem samotna.
Gdzieś za mną, przy mnie, we
mnie
skrada się ciągle Ból
To stąpa na paluszkach,
to bierze mnie mocno w ramiona
i dusi, szarpie, otumania,
Ale jak dotąd ułaskawia
Jest wierny, zwykle pojawia się
wezwany przez narzeczoną
- Nadwrażliwość.

Narodzony bez delikatnej pościeli
zdobionej wzorami z kwiatów
nieopisanych w atlasach.
Ale z dosytem miłości, twarzą matki,
Zachowanym na policzku
muśnięciem
Warg, pachnącym sianem.
Dzisiejszy wieczór to
Choinkowe bombki jak magia,
Lichtarz ze świeczkami jak światło
Latarni oglądane z morza,
Odgłos łamanego opłatka,
Ale przede wszystkim ten
Dzisiejszy wieczór to narodziny
Dla ludzkich serc, które On
Pokochał na tysiąclecia.

Nie boi się rozmów z rodziną
i „przyjaciółmi”.

Adam Siwołowski

Nie przepada za kawą i alkoholem.

Zapiski autystki

Nie, nie jestem samotna.
Zawsze się znajdzie mój
Wszędobylski Ból.
Dorota Hadrat

***
Nim kolejna łza spadnie na ziemię
Los swój odmienię
Nie będę już płakał
Chmury będę rękami łapał
Będę tańczył w obłokach
Będę cieszył się w podskokach
Nadzieję w ręku trzymał
I marzeniami w górę się wspinał
Paweł Kocon

Delikatne, jeszcze
zielone
Źdźbła traw
okrył pierwszy śnieg,
mróz trzyma niewielki,
spłynie jutro woda
strużką szemrząc
w rzekę snów;
ptaki przemarzłe
ukryte w gałązkach
przyokiennego krzewu,
głodne ptaki
z bezmiaru nagłej zimy,
bezmiaru
niechcianej jawy
co koniecznie chce być
niezbędna...
wiercą się wróble,
przywołują,
sypie śnieg,
cicho, jak cicho...
Grażyna Tomczyk
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***
Pytam:
Czym jest miłość
Czym jest piękno, dobroć
Czy tak trudno w to uwierzyć?
Słowo kocham, przepraszam czy dzisiaj
coś znaczy?
Za dobroć też trzeba czasami zapłacić
Życie jest życiem wszyscy to wiemy
Choć było lepsze chcemy
Czy też słowo wiara
Czy ona naprawić coś chciała
Przecież chronić nas miała
Czasem nie chcesz, lecz musisz
Losowi dajesz się skusić
Takie też są okruchy życia
Że nawet byle szczęście nas nie zachwyca
Jednego nie da się ukryć
Czasem warto żyć

***
Jest w nas:
wieża ponad miastem
nadobłoczna tutaj,
jest modlitwa, jest cień
rzucany przez drzewo,
jest jasne słońce dnia jak woskowa świeca
świeci w krajobrazie
ze śniegu i z mgły;
jest w nas
smukły witraż dla chmur.
To przymglone światło
tych zimnych dziwnych dni
sączy smugę życia,
brzegiem świtów biegnie,
napiera błyskiem lśnień
katedr chóralnych cisz...

Paweł Kocon

Grażyna Tomczyk

***
W okowach pogoni za czasem, który
jak latawiec wyrywa się z ręki,
w doszczętnie zapomnianych chwilach,
po których nie ma zapisu w kronice
życia
przysięgam naśladować dobro, ponieważ
jest ponadczasowe, ponieważ jest jak
nasionko gorczycy, które z wolna nabiera
wielkości,
Nic nie jest ważne, kiedy poznajesz
przedsmak miłości, która jak zasuszony
kwiat pomiędzy stronami tomiku poezji;
która jest koroną świata.

***
Jakże Cię Panie dosięgnę
Gdy się nade mną nie schylisz
Jakże przed Tobą uklęknę
Gdy pychy mej nie poskromisz
Ty co na nowo mnie stwarzasz
Z miłości w każdej minucie
Bądź mi najwyższą wartością
Przez całe moje życie
Barbara

Adam Siwołowski
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Zamiast didaskaliów
W

dzieciństwie nie lubiłem teatru. Chociaż moja niechęć była
chyba tylko podświadoma – wydawał mi się zbyt ograniczony z jego sztucznością ruchu, umownością miejsca, ascetyzmem tła i rekwizytów. O ile dość szybko wciągnęło mnie czytanie
książek, gdzie wyobraźnia ma tak duże znaczenie, to siadając na
widowni stawałem się „niewiernym Tomaszem”, który wierzy tylko
jeśli realnie zobaczy. Teatr przegrywał więc z czarno-białą wtedy
telewizją, a zwłaszcza z kolorowym kinem, bo pozbawiony był
wszystkiego, co najbardziej cieszy młodego wzrokowca: oddechu
rozległych krajobrazów, pochodu majestatycznych żaglowców czy
szeroko kadrowanej, migoczącej fali konnego rycerstwa. Cóż ciekawego można pokazać na kilkudziesięciu metrach drewnianej
podłogi, obitej ciemnym suknem i otoczonej trójstronnie kulisami?
Może tylko niespełnionych aktorów drugiej kategorii, skoro nie są
oni rozpoznawalnymi ikonami filmu? Przekonany, że popularność
jest jedyną miarą sukcesu w tym zawodzie, czasem chyba im nawet współczułem.
le kiedy jesteś trochę starszy, zmienia się także widz w tobie:
obok samej fabuły i powierzchowności bohaterów – pięknej,
brzydkiej lub nijakiej, zaczynasz jeszcze zauważać odtwórcę roli
i różnice użytych środków: głosu, gestu, mimiki. Odkrywasz nowe
składniki opowieści: rytm, melodię frazy, akcenty ciszy. Nie dziwi
już, że filmowe gwiazdy chętnie wybierają teatr, niektóre bardzo
często, a anonimowi dla ciebie dotąd artyści są tutaj ich równorzędnymi partnerami, godnymi takich samych oklasków i podziwu.
oje przewartościowanie wymagało trochę zachęty: najpierw
chciałem zobaczyć jakąś ekranową twarz z bliska, bez montażu. Doskonałą okazję dawały monodramy, grane akurat na Małej Scenie Teatru Starego i to było objawienie: ciasne wnętrze gotyckiej piwnicy stawało się całym światem, gdzie jeden człowiek,
jego los i emocje skupiały przez dwie godziny uwagę wszystkich
obecnych, tylko dzięki absolutnemu panowaniu nad słowem, gestem i płynącą między tymi biegunami energią. Równocześnie
dotarło wreszcie do mnie, że każda odsłona jest inna: nigdy nie
przewidzisz, jakimi tonami sztuka zabrzmi właśnie dzisiaj ani jakim tempem podąży, gdyż stale dokonuje się od nowa tu i teraz,
na naszych oczach.
niej więcej wtedy moja licealna klasa wygrała szkolny konkurs na małą jednoaktówkę, a ja i paru kolegów zatrudniliśmy
się w Teatrze Słowackiego jako statyści. Pierwszy raz odsłonięto nam takie miejsce „od kuchni” – labirynt jego pokoi, korytarzy
i schodów, zapach pracowni i magazynów, zacisze garderoby
i gwar bufetu, gdzie można było otrzeć się o mistrzów, chwilowo
bliskich zwykłego ludzkiego wymiaru, gdyż nie ukrytych za cudzym tekstem lub formą. Ale najważniejsza była scena i jej kulisy:
tutaj kończyła się wszelka prywatność, wszystko podlegało jednej
hierarchii, każde działanie było częścią skomplikowanej konstrukcji – precyzyjnej jak gotyckie sklepienie, dynamicznej jak żagiel,
a jednocześnie kruchej jak domek z kart. Rozpoczęty spektakl żył
własnym życiem; był niczym misja załogowa na Księżyc: mimo że
przećwiczono dokładnie najmniejsze szczegóły, ostateczny bilans
zawsze pozostawał niewiadomą i to właśnie decydowało o magii
udziału.
iękne chwile statystowania i szkolnych występów okazały się
pułapką. Wywołały złudzenie, szybko rozwiane w zderzeniu
z rzeczywistością – już podczas wstępnego etapu egzaminu do
PWST słynny artysta krakowski, przewodniczący komisji uznał:
może pan wykonywać różne zawody, tylko na pewno nie aktorstwo.
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C

złowiek mocnej wiary, pewien swojego celu zapewne dalej
próbowałby go osiągnąć wszelkimi sposobami i wreszcie by
mu się udało. Ponieważ ja tak nie umiałem, trudna lekcja przegrywania, zamiast mobilizować jako bodziec do większej pracy,
brzmiała ciągłym memento, uświadamiającym, że niemal wszystko, co warte marzeń, jest poza moim zasięgiem.
inęło sporo lat – duża część pod znakiem jednego kroku do
przodu i czterech do tyłu. Na scenę spoglądałem teraz znowu jak dziewczynka z zapałkami na ciastka za szybą cukierni.
Jednak skoro Mahomet nie przyszedł do góry...
Bywa, że szkolna miłość zostaje odwzajemniona, kiedy już dawno
jesteśmy dorośli. Pewnego dnia grupa teatralna „Psyche” z Miodowej ludzkim gestem wyręczyła mnie w zagadnieniu, którego
sam nie odważyłem się poruszać: może zajrzałbym do nich kiedyś? Nie stawiali niebotycznych warunków poza dobrymi chęciami i odrobiną dyscypliny. Moja historia zatoczyła koło – małe,
pogięte i bez znaczenia dla reszty świata, ale zawsze. Czy trochę
nie za późno? Jan Nowak-Jeziorański mawiał, że prawdziwe życie zaczyna się po osiemdziesiątce, więc...
espół skupia ludzi – jak to się mówi – po przejściach. Nie chodzi bynajmniej o udane kombatanctwo, tylko fakt, że kiedyś
psychika wymknęła się nam spod kontroli i dzisiaj jesteśmy tro-
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Zyskujemy natomiast coś innego:
okazję do opuszczenia jaskini
kompleksów, odblokowania ukrytej
ekspresji i poznania samego siebie,
uwolnienia wyobraźni i czasowego
wejścia w inną postać, czyli
fascynującej podróży po
zakamarkach duszy
chę niespełnieni lub nieprzystosowani. Może więc początkowo
najważniejszy był tutaj azyl i otwarcie na drugiego człowieka, aby
w jego oczach zobaczyć swoje odbicie. Te więzy zawsze pozostają bezcenne, ale teraz doświadczamy jeszcze czegoś więcej,
gdyż obok dobrodziejstwa spotkania chcielibyśmy także wspólnie
tworzyć nową jakość, najlepiej taką, która sama się obroni.
zy nasza grupa ma cechy prawdziwego teatru? Chyba tak.
Jej długoletni reżyser jako perfekcjonista nie lubi taniej imitacji
i uczy wszystkich pracować metodami obowiązującymi u zawodowych aktorów, tyle że według mniej intensywnego harmonogramu.
Upomina stale, by mocno rozgraniczać siebie i postać sceniczną,
które nie mogą się przenikać bez obopólnej szkody. Grając choćby maleńki epizod musimy więc całkowicie odrzucić prywatną
identyfikację i odwrotnie – po zakończeniu próby lub spektaklu
żadna aktorska „gęba”, choćby najbardziej przekonująca nie ma
prawa rządzić naszym życiem lub jego oceną ze strony kogokolwiek. Poszukiwanie emocjonalnego autentyzmu budzi pokorę
wobec rzemiosła sztuki i świadomość, że harmonia słowa i ciała
wymaga maksymalnego skupienia, a fałszywa poza i nonszalancja prowadzą do nikąd. Oczywiście rozumiemy, ile dzieli nas od ludzi z teatralnym dyplomem – ustępujemy im dykcją, pamiętaniem
tekstu, emisją głosu, koordynacją ruchową, wiedzą o klasycznym
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repertuarze – właściwie wszystkim poza wrażliwością. Spotykamy
się też zbyt rzadko, by móc uważać grupę teatralną za główny
sposób na życie, nawet jeśli niejeden z nas skrycie o tym marzy.
Zyskujemy natomiast coś innego: okazję do opuszczenia jaskini
kompleksów, odblokowania ukrytej ekspresji i poznania samego
siebie, uwolnienia wyobraźni i czasowego wejścia w inną postać,
czyli fascynującej podróży po zakamarkach duszy.
o ciekawe, społeczność „Psyche” jest enklawą bezpieczeństwa i pod tym względem stoi wyżej niż zawodowe środowisko – nie staramy się bowiem zdominować jedni drugich ani
udowodnić, że ktoś jest lepszy; owszem – każdy ma ambicję, by
jego udział był ważny i zauważony, jednak nie kosztem kolegów,
tylko razem z nimi.
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Kiedy zbliża się data całkiem
nowego spektaklu, ciśnienie
rośnie jak bezrobocie po
giełdowym krachu – nagle coś
mówi ci, że tak dużo jeszcze do
zrobienia, w tak krótkim czasie

P

odobno każdy człowiek jest trochę aktorem – przecież stale
usiłujemy ukryć u siebie różne cechy niepożądane i słabe
strony, a wyeksponować te lepsze; kształtujemy nasz wygląd,
głos, gesty i argumenty, niekiedy uciekamy się wręcz do manipulacji. Można by pomyśleć, że tylko skala publiczności i opanowanie tremy robią różnicę. Tymczasem gdy masz oszukać sam
siebie, ożywiając kogoś o zupełnie innych niż twoje przyzwyczajeniach, mentalności, temperamencie, języku – pokazać zachowania całkiem ci obce – zaczynają się schody. Pamiętam jak na
jednej z ostatnich prób ćwiczyliśmy scenę, docelowo trwającą
około minuty; gdzie przypadała mi kwestia licząca tylko 4 linijki.
4 linijki długie jak rok przestępny i ciężkie jak kamień filozoficzny,
gdyż wyrażały zantagonizowane, szybko zmieniające się emocje,
czego ani trochę nie umiałem wyrazić. Powtarzaliśmy bez końca
i moja bezradność budziła już chyba współczucie zmęczonych
partnerów, zresztą reżysera też. Zdenerwowany nieświadomie
zacząłem przerysowywać grę, pogarszając tylko sytuację. Nagle
ktoś zabawną uwagą rozładował atmosferę, podsunąwszy jednocześnie nowy sposób myślenia o roli i wreszcie za dwudziestym
razem udało się!
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ieszy, że chociaż naszym celem jest kontrolowane wyzbycie
się prywatności i ubranie cudzej skóry, właśnie podczas tej
zamiany można choć na chwilę uciec od starej maski, utkanej
z negatywnego „autoportretu” i niewiary w siebie – typowej dla
ludzi o kulejącej busoli. Jednak dopiero stopniowe przełamywanie
wstydu między nami otwiera wrota do rzeczywistości sztuki; wejście tam czyni nerwy bardziej posłuszne, dzięki czemu powszednie słabości przegrywają z radosną mobilizacją twórczej energii.
Wyobraźnia. Podczas próby mała sala na ul. Miodowej jest komnatą celtyckiego zamku, oceanem albo lasem pod Atenami; własna tożsamość znika, gdy stajemy się częścią świata zaludnianego przez monarchów, herosów i tchórzy, bajkowych władców
cieni i służące im elfy, kochanków, czarownice, rycerzy i damy,
nawiedzonych mnichów czy amatorskie trupy komediowe, zadziwiająco bliskie naszej.
amiętając o istniejącej przepaści między mną i aktorskimi mistrzami, często zastanawiam się nad ich sekretem. Czy należy
odrzucić wszystkie posiadane realne cechy, czy wręcz przeciwnie
– wskazane są role bliskie temu, kim się jest, naturalnemu usposobieniu, warunkom fizycznym, energii? Czy aktorem trzeba się
urodzić, czy można nim zostać? Jaki rodzaj naturalnej komunikatywności, głosu, mowy ciała sprzyja temu zajęciu, a jaki go wyklucza? Chyba nie ma jednej odpowiedzi, zadowalającej wszystkich.
iedy zbliża się data całkiem nowego spektaklu, ciśnienie rośnie jak bezrobocie po giełdowym krachu – nagle coś mówi ci,
że tak dużo jeszcze do zrobienia, w tak krótkim czasie... Przestajemy spóźniać się na próby, a ich swobodny zwykle nastrój gdzieś
się ulatnia, ustępując mieszance tremy i determinacji. Gorączkową krzątaniną przypominamy wtedy trochę wystraszoną załogę
szkolnego jachtu, szykującą się na zapowiedziany sztorm, którego wielu z nas dotąd nie przeżyło. Bo co prawda długo trenowaliśmy wszystkie manewry, ale trudno usunąć krążącą wokół obawę,
czy dobrze zdamy ten egzamin. Teraz już tylko minuty dzielą od
niego. Usiłując zapamiętać ostatnie uwagi reżysera, pomagamy
jeden drugiemu ujarzmić kostium bądź znaleźć ważny rekwizyt.
Jeszcze kilka komend, jakieś pytania zadawane szeptem i odpowiedzi językiem migowym, bo to już ciemna kieszeń kulis. Stanowiska są wreszcie zajęte, krzepiące kopniaki rozdane. Za chwilę
kurtyna pójdzie w górę, zabłysną światła sceny i oby reszta nie
była milczeniem.
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Mikołaj Golenia
aktor Teatru „Psyche”
Kraków

www.terapia-schizofrenii.krakow.pl/Teatr Psyche/pl.
Teatr Psyche [do 2000 r. pod nazwą Grupa Teatralna] istnieje już 25 lat – założony,
w październiku 1984 r. przez zawodowego reżysera teatralnego Krzysztofa Rogoża
i psychologa Annę Bielańską, jako ambulatoryjna grupa dramaterapii przeznaczona
dla osób, które przebyły kryzys psychotyczny. Ilość członków zespołu jest zmienna,
zazwyczaj około 25 osób (w poprzednim przedstawieniu – Tristan i Izolda – zagrało
łącznie 49 aktorów w 18 występach, na przestrzeni pięciu lat). W jego skład wchodzą
zarówno debiutanci, jak i weterani, z ponad dziesięcioletnim stażem. Obecnie, poza
aktorami i reżyserem, w pracach zespołu stale uczestniczą choreograf i dwie terapeutki-psycholożki. Po niemal trzech latach pracy, prezentujemy widzom nasze nowe
przedstawienie – Sen nocy netniej W. Szekspira.
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Wewnętrzne piękno masek
M

aska może ukryć, rozśmieszyć, odpędzić choroby i całkiem
już współcześnie obronić przed realnym niebezpieczeństwem. Maska towarzyszy zabawie, misterium, wykonywaniu
pracy szamana, ale też odkrywaniu głębin morskich czy gaszeniu
pożaru. Maska ma wzmacniać granice naszego ciała, można tak
pomyśleć, patrząc na obrazki z tokijskiego metra, gdzie ludzie zakrywają nią twarz, by nie zarazić się od innych.
aska jest obecna niemal w każdej kulturze, o czym przekonaliśmy się zwiedzając wystawę „Maska. Magia-Sztuka- Metamorfoza” zorganizowaną przez Muzeum Śląskie w Katowicach
prezentującą maski z Bułgarii, Polski, Wenecji, z Czarnej Afryki
[maski 14 ludów zamieszkujących jej część zachodnią, środkową,
i wschodnią], z Melanezji, Ameryki Środkowej oraz Południowej,
z krajów azjatyckich, m.in. z Indii, Nepalu, Sri Lanki, Indonezji.
aska może właśnie dzięki swojej powszechności i wyrazistości stać się metaforą. Kiedy ktoś uśmiecha się, a dookoła nie
jest wesoło, mówimy wówczas o masce, jaką ów człowiek przyjął.
Maską określamy swego rodzaju nienaturalność, usztywnienie,
nie odpowiadający stanowi ducha grymas.
abini analizując opowieści o Esterze, która uratowała, niewątpliwie przy boskim udziale, naród żydowski z opresji, a w której
Bóg nie jest wspomniany ani razu [mówimy o wersji oryginalnej,
bez późniejszych chrześcijańskich uzupełnień wprowadzających
imię Boga] dochodzą do wniosku, że Bóg działa w ukryciu, a świat
jest maską Boga. Przez tę maskę możemy zgłębiać jego istotę.
Na te pamiątkę w wypadające u końca zimy święto Purym uczestnicy ubierają się w maski. Jest jeszcze inna idea, która temu przebraniu towarzyszy, a mówi o tym, że maska pokazuje odwrotność
tego, co jest naprawdę. Bo świat może wyglądać inaczej niż z
pozoru się wydaje.

M
M
R

J

agę Noworól, rzeźbiarkę i arteterapeutkę interesuje proces
powstawania indywidualnej maski, podczas którego następuje
ściągnięcie własnej maski i utrwalenie czegoś, co można określić
jako jej „wewnętrzne piękno”. Jaga wraz z choreoterapeutką Sabiną Palengą nauczyły się w Ravensburgu w 2007 roku jak zorganizować warsztaty, podczas których można przygotować maskę.
Pojechały tam wraz z grupą uczestników zajęć organizowanych
przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej na zaproszenie Stephena Oberle z Campanie Paradox. Pod kierunkiem Waltera Kocha i Anny Schlaegel w ciągu
jednego tylko tygodnia trzeba było przygotować papierową maskę wykonaną na glinianej rzeźbie, zrobić jej fryzurę i makijaż,
a w trakcie zajęć opracować historię maski, czyli pomyśleć nad
jej imieniem, charakterem, przedstawić scenę z życia. W czerwcu tego samego roku podobne warsztaty zorganizowały w Krakowie. Między 30 marca a 3 kwietnia 2009 r. przy ulicy Czarnowiejskiej odbył się kolejny warsztat, w którym uczestniczyło 8 osób.
worzenie maski w czasie tegorocznych warsztatów łączyło
się z pokonywaniem trudności, współpracą oraz poszukiwaniem granic wyrażenia własnej indywidualności. Warsztaty zaczynały się w godzinach porannych i trwały do popołudnia. Wymagały samodyscypliny, która nie wszystkim przychodziła z łatwością.
Przerwy właściwie były nieliczne; praca fizyczna połączona z konceptualną, a ponadto towarzyszyła wszystkiemu presja czasu.
Warsztaty mogły trwać tylko 5 dni i ani jednego dnia więcej. Niektórzy zmagali się z punktualnością, inni znów z grypą i przeziębieniem, jeszcze inni z tremą. Trzeba było bowiem pokazać, co
się potrafi.
oże właśnie element współpracy pozwolił nam połączyć siły
i umiejętności, popatrzyć z przymrużeniem oka na słabości.
Ktoś bowiem wprowadzał pomysły racjonalizatorskie, mające na
celu usprawnienie konstrukcji masek, ktoś inny mógł dzielić się
wiedzą i doświadczeniem, kiedy szło np. o dobór kolorów. Każdy.
przyszedł na warsztaty z zupełnie odmiennym doświadczeniem,
z odmiennymi możliwościami, i być może ta różnorodność okazała się najcenniejszym wkładem w grupowy proces twórczy, którego owocem było 8 całkowicie od siebie różniących się, aczkolwiek
jednakowo interesujących masek. Szczególnie we wstępnym etapie tworzenia, mówiono o oporze materii. Tą materią była glina,
z której należało stworzyć formę dla maski. Rzeźba w glinie [bo
tak można nazwać ten etap pracy nad maską] wymaga zdania
się na całkowitą wolność wyobraźni, nie jest jak z drewnem, gdzie
doszukujemy się już jakichś kształtów, podpowiedzi. Przy sporym fizycznym wysiłku patrzymy na ile jesteśmy w stanie w glinie
zatrzymać ulotny pomysł. Na ile potrafimy odbić pieczęć własnej
indywidualności w glinie. Praca w glinie jest chyba o tyle intrygująca, że jest wyrazem wewnętrznego dialogu, który w pewnym
momencie należy zakończyć, zakładając warstwę papieru.
afał ma dar zwięzłego i trafnego ujmowania tematu. Po tak
wyczerpującym tekście trudno cokolwiek dodać, ale miał być
dwugłos o maskach, więc spróbuję. Daje do myślenia stwierdzenie rabinów, że „świat jest maską Boga”... Widzimy obraz zewnętrzny, pod którym kryje się wewnętrzna rzeczywistość, zupełnie inna. Mamy też oczy duszy, którymi możemy spojrzeć głębiej
i powolutku, nieśmiało odkrywać to, co niewidzialne. „Wewnętrzne
piękno”... to Bóg ukryty... i człowiek w masce. A w tym człowieku
piękno duszy, wrażliwość, postrzeganie świata, które warto odkryć. Przykryte pozorami, czasem najeżone kolcami... a kolce są
formą ochrony, wcale nie muszą zranić... Można je czasem nastroszyć, tak na wszelki wypadek, ale oswojone nie kłują.
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a warsztacie maskowym każdy z uczestników nadawał swojej masce indywidualny kształt, wkładał w nią część siebie, to
swoje wewnętrzne piękno. Czasem przekornie, pragnąc wydobyć
jakąś słabość, z której można się pośmiać. Bo maski pozwalają
nabrać dystansu także i przez ośmieszenie. W końcu nie musimy być śmiertelnie poważni, a śmiech rozładowuje napięcie towarzyszące prezentacji własnej osoby – bo w środku często lęk,
zranienia, kompleksy, poczucie niższości... A jeszcze głębiej pragnienie miłości. I pragnienie odkrycia piękna w drugim człowieku. Potrzeba szukania ukrytego Boga. Można wtedy zaśpiewać
słowa z dezyderatów, „znalezionych w starym kościele św. Pawła
w Baltimore, datowanych 1692 rok”: „Przy całej swej złudności,
znoju i rozwianych marzeniach jest to piękny świat”!!! I zaśmiać
się radośnie, trochę przekornie swoją maską.
rganizacja warsztatu była tak pomyślana, żeby brały w nim
udział dwie osoby z poprzedniego warsztatu. To one pomagały radą i czynem innym niewtajemniczonym. Oczywiście nad
całością czuwały Jaga i Sabina, otwarte na ludzi i wspólne działanie. Mówiły, że podczas pierwszego warsztatu w Ravensburgu
z konieczności narzucono szybkie tempo, co sprawiło, że trzeba
było skoncentrować się na pracy, a nie na osobach. Dlatego też
w pierwszym warsztacie dominowało odczucie napięcia, czas gonił. W tym drugim warsztacie było już więcej spokoju, poczucia
wolności. Każdy ma swoje tempo, jednak trzeba dostosować się
do ram czasowych, żeby nie stwarzać problemów prowadzącym.
Organizacja warsztatu nie powinna kolidować z życiem rodzinnym. Praca była na tyle atrakcyjna, że umożliwiła „wyjście z Egiptu”, z domowej niewoli, w której zamykam się dobrowolnie, kiedy
tracę nadzieję. Niestety spóźniałam się, wyrwanie się z domu było
trudne, ale jednak możliwe. Niełatwe było też bycie z ludźmi – to
skutki izolacji, która wzmaga lęk przed kontaktem z człowiekiem...
bo czym mogę się podzielić z innymi, jeżeli w środku jest pustka...
Ojej, zaczynają się Gorzkie Żale... trzeba wrócić do masek! Sama
praca była twórcza i radosna. Glina, trudna do obróbki dla początkujących, dała się jednak oswoić. Jaga i Sabina dodawały odwagi,
dopingowały, służyły pomocą, potrafiły rozładować napięcie żartem, co udzielało się innym. Pełen napięcia był „poród” masek.
Towarzyszył mu lęk, czy „dziecko” nie zostanie uszkodzone... Na
szczęście pomagały „akuszerki” i „akuszerzy”. „Poród” polegał na
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Widzimy obraz zewnętrzny, pod którym
kryje się wewnętrzna rzeczywistość,
zupełnie inna. Mamy też oczy duszy,
którymi możemy spojrzeć głębiej
i powolutku, nieśmiało odkrywać to,
co niewidzialne
oderwaniu papierowej maski od glinianej formy. Wszystkie „dzieci”
wyszły z niego bez szwanku. A specjalny papier do wykonania
masek przyjechał ze Szwajcarii, skąd sprowadziły go Jaga i Sabina. Moczyło się go w kleju, żeby potem po kawałeczku nakładać
na glinianą formę. Takiej gębie trzeba było zrobić masaż, żeby wygładzić papierowe zmarszczki. Była to praca mozolna, ale wciągająca. Potem gębulę suszyło się suszarką i zostawiało na noc
do wyschnięcia. Papier twardniał, a po „porodzie” można było go
malować. Najtrudniejsze okazało się tworzenie postaci i odegranie krótkich scenek. Przełamywaliśmy wewnętrzne opory, wstyd,
tremę. Padło ostrzeżenie, żeby „nie wchodzić w prywatność”, czyli
zdystansować się od odgrywanej roli. Włożyć maskę i zniknąć...
Było to trudne, człowiek pod maską drżał. Okazało się jednak
możliwe, maski mówiły same za siebie, a niektóre scenki wypadły
bardzo malowniczo, jak sprzątająca „Agata, która nogą zamiata”, albo zataczający się zamroczony jegomość. Na zakończenie
warsztatów odbyło się wyjście smoków... Pojechaliśmy do zaprzy-

jaźnionej i umówionej kawiarenki na Kazimierzu, gdzie Jaga umówiła naszą wizytę z właścicielką. Usiedliśmy w maskach przy stolikach, tworząc niecodzienną grupę. Ludzie chyba się uśmiechali.
Taki mały niemy teatrzyk kolorowych maszkaronów... Pod maską
można się ukryć, więc wszyscy przeżyliśmy. A nawet było zabawnie. Pierwszy raz w życiu byłam aktorką i przekonałam się, że nie
jest to proste, chociaż możliwe... Teraz kontynuujemy spotkania
maskowe co dwa tygodnie. Oglądamy prezentację masek utrwaloną na szklanym ekranie komputera przez kolegów z Warsztatów
Terapii Zajęciowej. Maski z poprzedniego warsztatu występowały
już nie raz podczas różnych imprez, jak Dzień Solidarności, wernisaże w Pałacu Sztuki w 2008 i 2009 roku. Były barwnym, zaskakującym akcentem. Pod maską oddycha się inaczej, pole widzenia jest ograniczone, więc człowiek porusza się powoli i ostrożnie.
Pewnie z czasem można nabrać wprawy. Maska bawi, straszy,
zaskakuje swoją groteskowością. Budzi w nas dziecko zdumione
odkrywaniem świata. Nie pozwalamy się jednak nabrać, możemy
włączyć się w grę masek, które przyciągają uwagę. Schowany
pod maską człowiek jest tajemnicą, czasem wydobywa się z ukrycia, Jaga i Sabina opowiadały, że na zakończenie spektaklu ulicznego w Ravensburgu liczna grupa aktorów wyszła w maskach,
ukłonili się, następnie odwrócili się tyłem do widowni, zdjęli maski i ukazali widowni swe prawdziwe oblicza, trzymając w rękach
swe maszkarony. Tajemnica odkryta do połowy, bo człowiek nadal tajemnicą pozostaje. Swoimi tajemnicami, twórczymi pasjami,
talentami i darami dzielą się z nami ludzie pracujący w psychiatrii. Swoją różnorodnością stwarzają wiele możliwości twórczych
działań. Na tegorocznym forum beneficjentów w Wadowicach
wśród rozmaitych druków, folderów i ulotek znalazłam katalog ze
zdjęciami prac terapeutów, pracowników i wolontariuszy działających w środowiskowych domach samopomocy. Pięknie wydany,
ilustrowany barwnymi fotografiami, prezentował rzeźby, obrazy,
tkaniny, biżuterię i ceramikę, pokazane na wystawie w Galerii
ROK w Bielsku-Białej w marcu 2009 roku, zorganizowanej przez
Ś.D.S. „Podkowa” z Bielska-Białej, we współpracy z Regionalnym
Ośrodkiem Kultury. Wystawę opatrzono tytułem „W cieniu skrzydeł Ikara”. Terapeutów nazwano Dedalami, na wzór mitycznego
nauczyciela lotu. Ikarowie to my, którzy próbujemy wznieść się
w przestworza. W katalogu jest piękny tekst inspirowany tym mitem. Pozwolę sobie zacytować parę zdań, składając ukłon przed
ich anonimowym autorem czy autorką. „Dedal – opiekun i przewodnik, który wierzył i przekonywał, że wzlot w przestworza jest
możliwy”. Ci współcześni Dedalowie „starają się wspierać swoich Podopiecznych w rozwoju i motywować ich do podejmowania
i osiągania zaplanowanych celów. Kreowania własnego życia. Tak
jak Dedal pomagają Ikarom kleić skrzydła z piór zamierzeń, planów, marzeń, poprzez terapię, trenowanie nowych umiejętności,
wspólne rozmowy. Praca nad skrzydłami jest długa i mozolna,
różne bywają historie lotu Ikarów. Nie wszystkich jednak dosięga los mitycznego bohatera. W niezłomnym, triumfującym locie
nie zapominają o ważnych wskazówkach Opiekuna.” Dzięki tym
pasjonatom wychodzimy z ukrycia, budujemy skrzydła. Dokąd na
nich polecimy? Może całkiem niedaleko, może te skrzydła spalą się w słońcu, znów wylądujemy w szpitalu poobijani... A może
rozwiną się na tyle, że kogoś na nich poniesiemy, rozwiniemy nadzieję i podzielimy się nią z tymi, którzy ją utracili. W każdym razie
warto latać, choćby lot miał być krótki. A na drogę ubrać wykrzywioną pociesznie maskę – a nuż zło się przestraszy i ucieknie...

Dorota Dużyk-Wypich, Rafał Perkowski
Teatr Masek
Kraków
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Trudna czy łatwa sztuka leczenia?
Próba zdrowego rozumu
Z

arówno osoby dotknięte różnymi cierpieniami psychologicznymi z zakresu
małej i dużej psychiatrii, jak i specjaliści
zajmujący się fachowo leczeniem tego, co
nazywa się zaburzeniami, schorzeniami
czy – coraz rzadziej – chorobami psychicznymi wiedzą jedno: podleczenie czy nawet
wyleczenie pacjentów, choć teoretycznie
możliwe, w praktyce wcale łatwe nie jest.
Przyczyny tego stanu rzeczy są rozmaite
i można je podzielić na zewnętrzne (trudny
dostęp do leczenia, koszty terapii i konsultacji itd.) oraz wewnętrzne. Nie będę
tu wnikał w te pierwsze, dobrze znane,
związane z ogólną sytuacją społeczną (np.
problemy stygmatyzacji, istniejących stereotypów i przesądów na temat zaburzeń)
czy ekonomiczno-gospodarczą poszczególnych krajów, mimo że w omawianym
temacie utrudnień w terapii są one niebagatelne.
ewnętrzne przyczyny trudności terapii pacjentów psychiatrycznych oraz
tych z lżejszymi problemami można znowu podzielić, tym razem na obiektywne
oraz subiektywne. Przyczyny obiektywne
to sama natura człowieka i fakt, że skoro
jest on najbardziej złożoną istotą żywą,
tedy i zaburzenia zwane „psychicznymi”
nie mogą same w sobie być proste i jednoznaczne. Inną przyczyną obiektywną jest
środowisko rodzinne, szkolne lub zawodowe oraz inne środowiska, gdzie przebywa
pacjent, wchodząc w sieć najróżniejszych
– bliższych czy dalszych – relacji międzyludzkich, wpływających leczniczo, a niekiedy – pewnie częściej – traumatycznie na
jego osobę, utrudniając przebieg leczenia
i hamując ozdrowienie.
rzyczyny subiektywne sygnalizuje sam
pacjent, który może odmówić współpracy. Najczęściej odmowa współpracy
w leczeniu tkwi w naturze samej choroby
(wynika z wewnętrznej logiki objawów, np.
lęku przed ludźmi czy stygmą), ale także
może zostać wywołana przez otoczenie,
krytyczne wobec pacjenta i jego działań.
Najczęściej odmowa przyjmowania leków
wiąże się z ich niską skutecznością oraz
z wywoływanymi mniej lub bardziej dotkliwymi skutkami ubocznymi.
tu dochodzimy powoli do sedna problemu, związanego z obecną jednostronnością psychiatrii, nie tylko polskiej. Jak
wspomniała Maria Orwid w wywiadzie, który przeprowadzałem kilka lat temu, istnieje
niebezpieczna jednostronność w psychiatrii, polegająca na biologizacji człowieka, jego psychiki, sprowadzająca się do
złudnej pewności, że istnieje – jeszcze
nie odnalezione – panaceum na wszelkie
bolączki człowieka współczesnego, w tym

problemy psychiczne. Ta tendencja zapewne – choć niebezpieczna – ma swoje wytłumaczenie, mogąc być reakcją na
wcześniejsze przekonanie, że wszystkie
zaburzenia psychologiczne są wyłącznie
natury psychicznej i jeszcze wcześniej się
datujący pogląd, że mają one naturę duchową (np. wynikają z „grzechu pierworodnego” i skażenia rodzaju ludzkiego w ten
sposób).
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hoć trudno odmówić racji psychiatrom,
którzy w ciężkich stanach aplikują
leki psychotropowe, to jednak podaje się
ich zdecydowanie za dużo, zbyt wcześnie
i zbyt długo, czasem za wysokie dawki
i niewłaściwe leki. Przesadne akcentowanie biologicznego wymiaru zaburzeń
psychicznych – choć naturalne w świetle
uprzednich „nienaukowych” poglądów
– powoduje, że pacjenci zatrzymują się
w leczeniu na etapie farmakologicznym,
nie podejmując żadnej pracy nad sobą
w sensie uczestnictwa w różnych formach
terapii niefarmakologicznej. Jest to sytuacja podobna do biernego oczekiwania na
cud uzdrowienia, które próbuje się osiągnąć za pomocą modlitw. Nie chcę wykluczać, że leki w pierwszej, często bardzo
ostrej fazie choroby są nieodzowne, uspokajają chorego, który potencjalnie mógłby
podjąć psychoanalizę czy terapię zajęciową. Nie da się też wykluczyć uzdrowienia
czy też samoistnej remisji, które przecież
miały miejsce przed odkryciem leków.
iększość pacjentów potrzebuje jednak fachowej pomocy psychoterapeutycznej. Niestety i tu panuje spore za-
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mieszanie. Nie istnieje jedna, skuteczna
metoda psychoterapii neuroz czy psychoz,
ponieważ oprócz typowych symptomów
występują objawy indywidualne. Jednostronne preferowanie jednej metody może
okazać się znowu mało skuteczne, toteż
dobry psycholog czy analityk będzie łączył
różne, mniej i bardziej tradycyjne, metody,
zależnie od etapu choroby i poziomu psychicznego, na którym ona występuje.
pominając się o psychoterapię dodam,
że prawdopodobnie całkiem niesłusznie unika się dawnej, „głębokiej” analizy,
która przecież przez całe dekady cieszyła się dobrą skutecznością. I tu występuje niekoniecznie zawsze słuszna reguła,
że co nowe, to lepsze. Tymczasem wielu
pacjentom psychotycznym z pewnością
pomoże klasyczna metoda swobodnych
skojarzeń, analiza snów i marzeń czy inne
techniki psychoanalityczne. Nie zawsze
nowsze, nastawione wyłącznie na społeczne przystosowanie, zdolność do pracy
czy prawidłowe relacje międzyludzkie są
tak skuteczne, jak analiza kompleksów
i treści wypartych, proces przeniesienia
i przeciwprzeniesienia. Psychoanaliza
sama w sobie obrosła pewnymi mitami
społecznymi, które utrudniają ze szkodą
dla wielu chorych jej powszechne stosowanie. Być może dlatego, że łatwiej przepisać lek niż prowadzić kilkuletnią analizę
całej przeszłości pacjenta, który dopóki jej
nie przepracuje, nie będzie mógł skutecznie planować swojego dalszego życia ani
też działania w teraźniejszości.
rzeba dodać, że niestety i w psychiatrii
zapanowała moda na drogę na skróty
i leczenie szybkie, polegające na stłumieniu objawów za pomocą pigułek. Na swoim
przykładzie mogę powiedzieć, że stłumione zwłaszcza przez silne leki symptomy
mogą powracać, jeśli działaniu leków nie
towarzyszy solidnie prowadzona psychoterapia oraz inne formy leczenia niebiologicznego, takie jak socjoterapia, terapia
zajęciowa, aktywizacja zawodowa, terapia
grupowa i wiele różnych skutecznych metod, które może staną się cenną alternatywą dla zdecydowanie zbyt jednostronnego
obecnie podejścia w leczeniu zaburzeń
życia psychicznego.
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Rafał Sulikowski
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków

Referat wygłoszony w Lublinie na XX Sympozjum Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego w 2009 roku pt. „Wśród swoich...” Potrzeby chorych
psychicznie i odpowiedzialność lokalnych społecznośći

„Potrzeby i oczekiwania z perspektywy beneficjentów
wobec psychiatrii i samorządów lokalnych”

D

zień dobry, nazywam się Anna Liberadzka, z wykształcenia
jestem psychologiem, jestem też członkiem Stowarzyszenia
„Otwórzcie Drzwi”, które tu dziś reprezentuję. Nasze Stowarzyszenie podejmuje działalność przeciw stygmatyzacji osób chorych psychicznie, prowadzi spotkania edukacyjne, od pewnego
czasu realizowane także poprzez udział w grantach, w środowisku pacjentów, ich rodzin i w społecznościach lokalnych, a także
stara się dbać o ochronę praw i godności osób cierpiących na
schorzenia psychiczne.
zanowni Państwo! Chciałabym się z Państwem podzielić refleksjami na temat potrzeb osób po kryzysach psychicznych
wynikających z własnych przemyśleń i doświadczeń oraz z rozmów i dyskusji z innymi beneficjentami.
hciałabym, żeby Państwo przebyli ze mną drogę od zachorowania do wyzdrowienia i wraz ze mną przyjrzeli się naszym
potrzebom i oczekiwaniom na różnych odcinkach tej drogi. Najtrudniejsze jest zawsze pierwsze zachorowanie. Człowiek jest
wówczas zdezorientowany, osamotniony, nie wie, co się z nim
dzieje ani gdzie szukać pomocy. Nie wie, komu może zaufać, do
kogo się zwrócić. Podobne dylematy mają rodziny i bliskie osoby,
które często pierwsze zauważają, że dzieje się coś niedobrego,
niepokojącego, często nawet nie potrafią bądź nie chcą tego nazwać. To, czego wówczas brakuje, to przede wszystkim dostępu
do rzetelnych informacji. Pamiętam moje pierwsze zachorowanie
i całkowitą dezorientację moich współlokatorek. Jedynym rozwiązaniem, jakie przyszło im do głowy, to wykręcenie numeru 999.
ostulujemy stworzenie sieci punktów konsultacyjnych, konkretnych miejsc, gdzie człowiek uzyska rzetelne informacje
na temat choroby, procesu leczenia, środków farmakologicznych,
różnych form terapii, gdzie spotka się z atmosferą ciepła, życzliwości, wyrozumiałości, ponieważ jest to ten etap, kiedy zarówno osoba chorująca, jak i bliskie jej osoby najbardziej potrzebują opieki,
troski, „prowadzenia za rękę”. Aby takie punkty czy placówki miały
rację bytu, powinna im towarzyszyć szeroka kampania medialna.
Informację o takich punktach powinien też bezwarunkowo posiadać każdy psycholog i pedagog pracujący w szkole.
yobrażam sobie, że w takiej placówce będą zatrudnieni nie
tylko lekarze psychiatrzy, psychologowie, terapeuci, ale też
osoby po kryzysach psychicznych, które będą mogły zaświadczyć
o tym, że wyzdrowienie jest możliwe, a choroba to nie wyrok skazujący na całe życie. Zarówno doświadczenie, jak i wyniki badań
wskazują, że na przebieg procesu zdrowienia ogromny wpływ ma
pierwszy kontakt z psychiatrią. Osobiście najważniejsze wydaje
mi się to, by od samego początku dawać nadzieję, otuchę, nie
przekreślać szans, budować wiarę w to, że można mieć długie
remisje, że można wyzdrowieć. Nikt nie zrobi tego lepiej od osoby,
która pokonała chorobę, przezwyciężyła kryzys.
odczas tego pierwszego etapu szoku, zagubienia, niezwykle istotna jest wczesna interwencja. Patrząc z perspektywy
osoby chorującej widzę, że czasami dzięki temu można uniknąć
najgorszego rozwiązania, czyli leczenia w placówce całodobowej.
W szpitalu człowiek zostaje odcięty automatycznie od wszystkich
osób, do których miał jeszcze zaufanie, od miejsc, w których się
dobrze czuł, od ulubionych przedmiotów i większości czynności,
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które sprawiały mu przyjemność. Zamiast tego pojawiają się zupełnie obcy ludzie, szpitalne przedmioty, przygniatająca bezczynność i frustracja zamkniętych drzwi.
asze oczekiwania względem placówek całodobowych odnoszą się przede wszystkim do wprowadzenia różnych form
leczenia, terapii, zwłaszcza terapii zajęciowej, tak by wypełnić
pustkę oraz uczynić bardziej sensownym i pożytecznym czas tam
spędzany. Ponadto idealną byłaby sytuacja, w której każdy pacjent podczas pobytu w szpitalu ma swojego terapeutę, do którego może się zwrócić i który uczciwie informowałby go o stanie
jego zdrowia i postępach w leczeniu. W Polsce są różne szpitale,
nawet różne oddziały w obrębie jednego szpitala, o różnych standardach bytowych, sprawmy, by do lamusa odeszły te, w których
warunki urągają ludzkiej godności.
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Dostrzeżcie w nas człowieka,
nie tylko z jego ułomnościami,
ale też możliwościami,
zainteresowaniami,
pasjami i marzeniami

M

yślę, że stopniowo powinniśmy kierować się w stronę odchodzenia od szpitali całodobowych na rzecz rozwijania sieci
psychiatrii środowiskowej. Ja jestem doskonałym przykładem, że
można przeżyć nawet ostrą psychozę bez hospitalizacji. Po prostu
przy kolejnej psychozie nie wyraziłam zgody na pobyt w szpitalu,
najgorszy etap choroby przetrwałam w domu pod opieką męża
i siostry, korzystając ze wsparcia mojego lekarza psychiatry i psychologa. W domu mogłam wykonywać proste prace, chodzić na
spacery, ale przede wszystkim nie utracić resztki kruchego poczucia bezpieczeństwa, co miało miejsce przy okazji wcześniejszych
hospitalizacji. Może to jest dobry kierunek – wspierajmy rodziny,
nie dokładajmy osobom chorującym do lęków wywołanych chorobą poczucia zagrożenia spowodowanego zamknięciem i izolacją.
Kolejny odcinek na naszej drodze do zdrowia to rekonwalescencja. Choroba czyni wyłom w naszym życiu i potrzebujemy miejsc,
w których na nowo nauczymy się żyć. W Polsce zdecydowanie
brakuje Oddziałów Dziennych, Warsztatów Terapii Zajęciowej,
Środowiskowych Domów Samopomocy, hosteli, mieszkań chronionych. A jeżeli są, to często nie ma w nich programu dla osób,
które przeżyły psychozę. Dla mnie pobyt w Oddziale Dziennym
był mostem pomiędzy chorobą a zdrowiem. Po kilku miesiącach
leżenia w łóżku i przyjmowania leków musiałam znaleźć w sobie dość siły, aby każdego dnia wstać rano, przygotować się do
wyjścia, samodzielnie dojechać na zajęcia i uczestniczyć w nich
przez pół dnia. Przyznam, że to było duże wyzwanie. Stopniowo
udawało mi się coraz aktywniej uczestniczyć w zajęciach, różnych
formach psychoterapii, a patrząc z perspektywy czasu najbardziej
wartościowe wydają mi się zwykłe czynności wykonywane wspólnie z innymi pacjentami, takie jak przygotowywanie posiłków czy
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zwykłe sprzątanie. Duże znaczenie miały też zebrania społeczności, gdzie rozmawialiśmy o naszych codziennych zmaganiach
z rzeczywistością, te spotkania nauczyły mnie empatii, pozwoliły
dostrzec, że obok mnie jest jeszcze drugi człowiek. Chciałabym,
aby każda osoba, która ma problemy ze zdrowiem psychicznym
miała możliwość skorzystania z takiej formy pomocy. Zdecydowanie w Polsce brakuje nam takich „mostów”, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Oddziały Dzienne, Warsztaty Terapii
Zajęciowej czy hostele powstają głównie w dużych miastach,
podczas gdy ludzie chorują wszędzie.
resztą w małych miejscowościach samo dotarcie do psychiatry lub psychologa to problem podstawowy. Często brakuje
specjalistów, którzy mieliby czas wysłuchać, co pacjent ma do powiedzenia. Po prostu lekarz raz na trzy miesiące przyjmuje przez
5-10 minut pacjenta i wypisuje lekarstwa, a potem chorujący psychicznie i jego rodzina są pozostawieni samym sobie.
dealnie byłoby, gdyby każdy pacjent miał możliwość wyboru swojego lekarza psychiatry, podobnie jak wybiera się lekarza pierwszego kontaktu. Dziś ten przywilej mają nieliczne osoby w dużych
aglomeracjach miejskich lub osoby o zasobnych portfelach, które
mogą leczyć się prywatnie. Ale dziś nie nastał jeszcze czas, aby
walczyć o prawo wyboru lekarza, dziś musimy walczyć o dostęp
do lekarza dla każdej osoby, która tego potrzebuje.
ednak na leczeniu i rekonwalescencji nasza droga się nie
kończy. Ważne jest, by w pewnym momencie zakończyć historię choroby i zacząć tworzyć historię życia. Niezwykle istotnym
elementem tworzącym historię życia jest praca. To ona sprawia,
że czujemy się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Nadaje naszemu życiu poczucie sensu, wpływa pozytywnie na nasze poczucie wartości, poprawia samoocenę. I co niebagatelne,
uniezależnia nas finansowo od pomocy rodzinnej czy społecznej.
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Daje nam to poczucie siły i decydowania o swoim własnym losie,
poczucie niezależności. Każdy z nas chciałby wykonywać pracę
zgodną ze swoim wykształceniem, umiejętnościami i zainteresowaniami. Nie zawsze jest to możliwe. Znam wiele osób, które
poradziły sobie z chorobą psychiczną, wykonujących pracę mniej
płatną i mniej prestiżową niż wynikałoby to z ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia. Czasami godzą się na to z powodu
bezpiecznej atmosfery w pracy, czasami z braku innych perspektyw. Niestety, znam także sporo osób po przebytych kryzysach
psychicznych, które marzą o jakiejkolwiek pracy. Doświadczana
przez nas dyskryminacja na rynku pracy jest faktem. Poziom zatrudnienia na otwartym rynku pracy utrzymuje się od kilkudziesięciu lat na niezmiennie niskim poziomie. Jego wysokość w krajach starej Unii Europejskiej szacowany jest pomiędzy 10 a 20%,
w Polsce na około 2%. Taki stan rzeczy pogłębia wykluczenie społeczne, a niejednokrotnie wtórnie prowadzi do nawrotów choroby.
Zatrudnienie na otwartym rynku nie jest jednak dobre dla każdego, w tym zgodni są zarówno profesjonaliści, jak i pacjenci. Część
osób bezpieczniej czuje się w Zakładach Aktywizacji Zawodowej
czy firmach społecznych. Głównym celem prowadzenia tych działalności nie jest osiąganie zysku. Korzyści wynikające z ich prowadzenia skupiają się wokół zagadnień rehabilitacji osób chorujących psychicznie, przełamywania stereotypów, przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu, integracji osób wykluczanych ze środowiska z użyciem do tego celu metod związanych z budowaniem
prawdziwej relacji i komunikacji społecznej, np. relacji pracownik
– pracodawca, klient – gość, sprzedawca – kupujący.
usimy promować ideę przedsiębiorczości społecznej, tworzenia małych firm i większych przedsiębiorstw, takich np.
jak Pensjonat i Restauracja „U Pana Cogito” w Krakowie, które
swoim zaistnieniem spowodują, że marginalizowana grupa osób
chorujących psychicznie będzie mogła w przyszłości znaleźć
zatrudnienie o charakterze wspieranym, często równoległe do
otwartego rynku pracy lub stanowiące miejsce o charakterze tymczasowego zatrudnienia.
iestety takich inicjatyw wciąż jest bardzo mało, a wiedza o nich
wciąż nikła. Tylko wąskie grono osób bezpośrednio zaangażowanych w tworzenie firm społecznych czy Zakładów Aktywizacji
Zawodowej ma świadomość ogromnej wagi tych przedsięwzięć.
Umiejętne rozpropagowanie już istniejących przedsiębiorstw oraz
samej idei ich powstawania i funkcjonowania może być dużym
krokiem w kierunku przełamania dyskryminujących stereotypów na temat możliwości pracy osób chorujących psychicznie,
a w przyszłości może sprzyjać podejmowaniu przez nich pracy
także na otwartym rynku pracy.
iestety istnieje wiele barier, które utrudniają lub uniemożliwiają podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Jak wynika
z badań przeprowadzonych przez członków naszego Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” we współpracy z profesjonalistami – bariery te dotyczą zarówno osób chorujących psychicznie, jak i ich
środowiska. Wśród tych, z którymi musimy sami się uporać można wymienić między innymi: niski poziom wykształcenia, ubóstwo
relacji społecznych, obniżoną samoocenę, nieznajomość swoich
uprawnień, lęk przed ujawnieniem własnej choroby psychicznej,
lęk przed możliwością nawrotu choroby w związku z podjęciem
pracy. Tak jak wspomniałam, to są bariery, ograniczenia, z którymi
my sami musimy walczyć, zmagać się z nimi. Przeprowadzone
badania wskazują jednak także na bariery w dostępie do zatrudnienia dotyczące naszego otoczenia. Autorzy badań wymieniają
m.in.: lęk przed osobami chorującymi psychicznie, brak miejsc
praktyk i staży zawodowych dla osób chorujących psychicznie,
wysoki poziom bezrobocia na lokalnych rynkach pracy, niewiara
pracodawców w możliwości efektywnej pracy osób chorujących
psychicznie, nieznajomość korzyści finansowych związanych
z zatrudnieniem osób chorujących psychicznie u pracodawców.
Dobrze jest znać te bariery, mieć świadomość ich występowania,
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Galeria Miodowa
ul. Miodowa 9
31-358 Kraków
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ale kolejnym krokiem musi być ich przełamywanie. Są takie bariery, na które, obiektywnie patrząc, mamy niewielki wpływ, jak np.
poziom bezrobocia na lokalnych rynkach pracy, ale wiele z nich
można przełamać, choć będzie to wymagało trudu, wysiłku, poświęcenia oraz… nakładów finansowych, jak w przypadku tworzenia miejsc praktyk i staży dla osób po kryzysach psychicznych.
iele z tych barier można by zlikwidować, zmieniając sposób postrzegania osób po kryzysach psychicznych. Lęk
przed osobami chorującymi psychicznie rodzi się głównie z braku
rzetelnej wiedzy. Kreowany przez media obraz osoby chorującej
psychicznie jako jednostki niebezpiecznej podsyca lęk, podtrzymuje zakorzenione w społeczeństwie stereotypy i uprzedzenia.
1/3 naszego społeczeństwa nigdy nie miała kontaktu z osobami
po kryzysach psychicznych, a mimo to lęka się ich. Pracodawcy
na ogół posiadają błędne wyobrażenia na temat możliwości pracy
osób po kryzysach psychicznych. Wśród osób chorujących psy-
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Trzeba, aby i beneficjenci
i społeczeństwo zrozumieli,
że choroba psychiczna, kryzys
psychiczny, nie musi determinować
całego życia

chicznie jest wiele osób wykształconych, zdolnych, kompetentnych i pracowitych. Taki obraz powinniśmy przedstawiać pracodawcom. Wierzę w moc edukacji. Wierzę, że w edukacji tkwi siła
zdolna zmieniać ludzkie uprzedzenia i lęki. Uważam, że szczególnie wartościowa jest tzw. „wiedza z pierwszej ręki”. Taką wiedzę
od lat członkowie naszego Stowarzyszenia przekazują nie tylko
pracodawcom, ale i innym grupom społecznym, stosując metodę
edukacji społecznej, która jest przykładem eksperymentalnego
podejścia, umożliwiającego kontaktowanie się z osobami chorującymi psychicznie oraz uczenie się od nich w otwartej, nie stwarzającej zagrożenia sytuacji. Lęki, uprzedzenia, stereotypy nie
są rzecz jasna domeną pracodawców. Dlatego edukację należy
kierować równocześnie do różnych grup społecznych. Zdajemy
sobie sprawę, że aby zmienić mentalność społeczną, trzeba wychować nowe pokolenie, które miałoby choć elementarną wiedzę
o prawdziwych problemach osób chorujących psychicznie i ich
najbliższych, ale też o ich prawdziwych możliwościach.
rzeba, aby i beneficjenci i społeczeństwo zrozumieli, że choroba psychiczna, kryzys psychiczny, nie musi determinować
całego życia, że można mieć długie remisje, a nawet całkowicie
wyzdrowieć. Wyzdrowienie jest w interesie nie tylko samego chorującego i jego najbliższych, ale i całego społeczeństwa. Po pro-
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stu: bardziej opłaca się społeczeństwu i państwu, żeby pacjent
wyzdrowiał i podjął z całą odpowiedzialnością konkretne role życiowe jako małżonek, rodzic, uczeń, pracownik i parafianin.
otrzeba więc edukacji na temat chorób psychicznych i profilaktyki tych chorób od dzieci i młodzieży szkolnej począwszy.
Więc jest ogromna potrzeba pracy „od podstaw”. A to w tej chwili
jest naszym marzeniem. Trzeba stworzyć programy edukacyjne
skierowane do różnych grup społecznych. Ważne są zwłaszcza
środowiska opiniotwórcze: naukowe, polityczne, dziennikarskie.
My, jako Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” staramy się docierać
do tych grup, ale też do zwykłych ludzi, do beneficjentów, ich rodzin, terapeutów, którzy dalej będą mogli nieść świadectwo nadziei. W ostatnich miesiącach w ramach jednego z realizowanych
grantów zatytułowanego „Opuścić przystań” dzielimy się naszym
doświadczeniem zdrowienia z beneficjentami z małych miejscowości, docieramy nawet do miejsc, w których „nie ma beneficjentów, bo nikt nie został zdiagnozowany” – jak powiedziano nam
ostatnio w Piwnicznej.
ostulujemy zwiększenie nakładów finansowych na edukację,
zwłaszcza edukację społeczną, gdyż jest ona bezsprzecznie
najskuteczniejszą metodą walki ze stygmatyzacją oraz najskuteczniejszą metodą promocji zdrowia psychicznego, rozumianego jako orientacja, w której życie pełnią życia, czerpanie z jego
bogactwa i różnorodności jest możliwe pomimo doświadczenia
choroby.
a zakończenie chciałam zacytować słowa mojej koleżanki ze Stowarzyszenia Joli Janik, która napisała kiedyś: „Nie
jest łatwo wrócić do zdrowia w środowisku, które przyzwyczaiło
się do naszej choroby, kiedy nie tylko najbliżsi, ale i terapeuci widzą w nas tylko pacjenta”. Dostrzeżcie w nas człowieka, nie tylko
z jego ułomnościami, ale też możliwościami, zainteresowaniami,
pasjami i marzeniami. Równe traktowanie oznacza nie tylko prawa i przywileje, ale także obowiązki i my mamy tego świadomość.
Dlatego zwracamy się dziś z prośbą: Wymagajcie od nas! Nie
mylcie współczucia i wyrozumienia z pobłażliwością. Nie wyręczajcie nas, nie powodujcie wyuczonej bezradności – wtedy sami
zaczynamy się usprawiedliwiać i tłumaczyć wszystko złym samopoczuciem. Sama doskonale wiem, o ile łatwiej jest powiedzieć:
„źle się czułam” niż: „przepraszam, zawaliłam”.
an Paweł II napisał: „Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni
od was nie wymagali”. My dziś prosimy: „Wymagajcie od nas,
nawet gdybyśmy sami od siebie nie wymagali”, ale pozwólcie też
nam stawiać Wam wymagania.
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Anna Liberadzka
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków

W celu bliższego poznania naszej działalności podajemy Państwu adresy
stron www oraz adresy e-mailowe:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii
i Opieki Środowiskowej
www.stowarzyszenie-rozwoju.eu
mzcechni@cyf-kr.edu.pl
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
www.otworzciedrzwi.org
stotworzciedrzwi@wp.pl
Galeria Miodowa
www.galeriamiodowa.strefa.pl
Teatr Psyche
www.terapia-schizofrenii.krakow.pl/Teatr Psyche/pl.html
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Dlaczego jestem we Francji,
skoro Polska to dobry kraj
G

rupa beneficjentów z podparyskiego ośrodka Goussainville
(ESAT Dr Jean Claude-Gauthé), zajmującego się aktywizacją zawodową osób po przebytych kryzysach psychicznych,
zapoznała się z funkcjonowaniem Stowarzyszenia na Rzecz
Psychiatrii i Opieki Środowiskowej i jego agendami. Amar, Eric,
Youssef, Rachid, Sliman przyjechali do Krakowa między 8 a 12
czerwca 2009 w towarzystwie terapeutki Anny oraz dyrektora
ośrodka Jean-Marie.
o skłoniło Francuzów, aby nawiązać współpracę z krakowskim
ośrodkiem od lat zajmującym się psychiatrią środowiskową?
Przede wszystkim to, że zarówno w Goussainville, jak i w Krakowie beneficjentów łączy wspólne doświadczenie psychozy. W obu
miejscach jedną z głównych metod rehabilitacji jest praca. Nie bez
znaczenie przy dokonywaniu wyboru było to, że Kraków pozwala
na łączenie obowiązków z odpoczynkiem.
czestnicząc w zajęciach plastycznych, wspólnie przygotowując obiad oraz poznając działalność grupy maskowej Francuzi nawiązali kontakty z polskimi gospodarzami. Wśród Polaków
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wzbudzili zainteresowanie tym, że pracują między innymi dla linii lotniczych Air France oraz dla znanej we Francji z produkcji
i montażu wind firmy Otis. Dla francuskich partnerów niezwykle
atrakcyjna okazała się ilość i różnorodność zajęć proponowanych
przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej.
fektem wspólnie spędzonego czasu jest to, że wśród polskich
beneficjentów zrodziła się chęć wyjazdu do Francji, nawet za
cenę wysiłku, jakim byłoby nauczenie się podstaw języka francuskiego. Natomiast Amir po powrocie do Francji wciąż zadaje
pytanie „dlaczego jestem we Francji, skoro Polska to dobry kraj”.
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Rafał Perkowski
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii
i Opieki Środowiskowej
Kraków

Strzał w dziesiątkę

P

owstanie Centrum Rehabilitacji Niepełnosprawnego Seniora jest przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. Czy nie
powinno się ono nazywać Domem Seniora? Dom przy Czarnowiejskiej 13/4 jest
mieszkaniem w kamienicy, w której znajdują się już Warsztat Terapii Zajęciowej
i Środowiskowy Dom Samopomocy. Obie
te instytucje pomagają osobom chorującym psychicznie w odnalezieniu się w społeczeństwie, dotychczas jednak seniorzy
o problemach psychiatrycznych nie mieli
„swojego” miejsca.
rzychodzi tutaj Pani Grażynka. Pani
Grażynka, jak ją określa dawna koleżanka z liceum, jest stateczną kobietą.
Można by w tym miejscu mojej opowieści
wyliczyć kilka zdań zaczynających się od
narzucającego się słowa: „mimo”. Mimo
tego, że jej życiorys, jak sama mówi, byłby
gotowym scenariuszem filmu ocenionym
na 5 Oscarów.
oto migawka z życia Centrum Seniora.
Idę z Czarnowiejskiej 13/4 na Kremerowską 9, gdzie po ekstrakcji zęba u stomatologa czeka na mnie na fotelu w poczekalni Pani Grażynka. Droga zajęła mi 5
minut.
racamy. Pani Grażynka, z jedną ręką
opartą na kuli, drugą na mym ramieniu. Robimy przystanki. Jeden niepoprawnie, bo na łańcuchu oddzielającym asfalt

od trotuaru. Następny przystanek w kiosku
totalizatora. Pani Grażynka marzy, że kiedyś wygra sumę wystarczającą na Taxi dla
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Niepełnosprawnych. Ale kupon ma pusty,
bez wygranej na display’u. Na szczęście
po drodze są jeszcze trzy punkty spoczynku: dwa kosze i jedno Biuro Nieruchomości; przez grzeczność możemy usiąść na
miejscach przygotowanych zawsze dla
ewentualnych petentów. I, za niecałe 40
minut (!), jesteśmy w drugą stronę z powrotem. Czas nam się nie dłużył, bo Pani Grażynka jest z zawodu wykładowcą anglistyki
na wyższej uczelni i pomogła mi w zadaniu
z angielskiego, które mam odrobić na lekcję tego języka w Centrum Seniora. Tak,
w Centrum Seniora ludzie o wieku +45
uczą się angielskiego, niekiedy od podstaw. Zajęcia prowadzi terapeutka, która
jest psychologiem i bardzo dobrze rozumie
nasze problemy.
tego dnia rozmowa w Grupie jest o dniu
Pani Grażynki. Chwali się, że może śmiało nazwać naszą Grupę Wsparcia tym
mianem, ze szczególnym uwzględnieniem
tej porannej wędrówki, podczas której powstała samorzutnie intuicyjnie samopomoc
Seniorów sobie samym.
tu chciałbym skończyć – nie mam nic do
dodania.

Piotr Bochnacki
Centrum Seniora
Kraków

LODOŁAMACZE 2009
Laboratorium Cogito Sp. z o.o. Kraków, ul. M. Bałuckiego
6, została powołana w 2005 roku przez Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Jest
szczególnym rodzajem spółki prawa handlowego, która
zatrudnia osoby niepełnosprawne, chorujące psychicznie
(ponad 85% zatrudnionych pracowników); wypracowane
w wyniku prowadzonej działalności zyski w całości
przeznacza na rozwój firmy i cele statutowe organizacji
założycielskiej. Swoją działalność realizuje w obszarach
usług: hotelarskich, gastronomiczno-cateringowych,
wypożyczania oraz serwisowania rowerów. Uczestniczy
w realizacji wielu projektów z zakresu rehabilitacji
społecznej i zawodowej osób chorujących psychicznie,
współpracując z organizacjami pozarządowymi,
jednostkami samorządowymi i pracodawcami otwartego
rynku. Organizuje dla osób chorujących psychicznie
miejsca stażów, praktyk zawodowych oraz miejsca pracy.
Dla pracowników firmy jest dostępne zaplecze wsparcia i
pomocy terapeutycznej, udział w obozach, wycieczkach,
wyjściach do kina, możliwość własnego rozwoju
zawodowego poprzez kursy doszkalające. W roku 2009
Firma otrzymała III nagrodę na poziomie regionalnym w
konkursie LODOŁAMACZE organizowanym przez Polską
Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
(POPON) w Krakowie w kategorii Pracodawca –
Przedsiębiorca.
Firma Społeczna Catering Cogito zgodnie z życzeniami
swoich Klientów opracowuje receptury i przyrządza
zdrowe, ekologiczne potrawy, wegetariańskie, wegańskie,
bezglutenowe. Na rynku usług pojawia się coraz
bardziej liczna grupa odbiorców usług ekologicznych,
zainteresowanych produktami pochodzącymi z Handlu
Fair Trade, produktami z produkcji i hodowli ekologicznych.
Staramy się korzystać głównie z produktów pochodzenia
krajowego, chętnie proponujemy naszym Klientom produkty
sezonowe.
Wypożyczalnia rowerów COGITO w swojej działalności promuje zdrowy styl życia, ruch, aktywność, poruszanie i przemieszczanie się
po mieście w sposób nie zanieczyszczający środowiska spalinami.
Zapraszamy do korzystania z usług Firm Społecznych działających w Spółce Laboratorium Cogito.

Teresa Misina
Kierownik Firmy Społecznej Catering Cogito
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Pensjonat i Restauracja „U Pana Cogito” położony jest w spokojnej i zabytkowej dzielnicy miasta, blisko Wawelu (tylko 10 minut spacerem).
Oferujemy Państwu przyjazną atmosferę i przytulne wnętrza. Do dyspozycji gości oddajemy 14 pokoi (max 34 miejsca noclegowe). Pokoje
są komfortowo wyposażone. W każdym z pokoi znajduje się łazienka
(prysznic lub wanna), TV-SAT, telefon, lodówka i dostęp do Internetu.
Wszystkie pokoje są klimatyzowane. Dysponujemy również salą konferencyjną z profesjonalnym wyposażeniem audiowizualnym, odpowiednim dla konferencji, szkoleń, sympozjów oraz spotkań firmowych.
Nasza restauracja serwuje dania kuchni polskiej. Organizujemy przyjęcia weselne i imprezy okolicznościowe. Przy pensjonacie znajduje się
bezpieczny parking dla Państwa samochodów.

