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Szanowni Czytelnicy!

Zauważyłam, że oddajemy w Wasze ręce 20. numer 
naszego czasopisma. To jest godna zauważenia 

rocznica! „Dla Nas” wpisało się już w środowisko wszyst-
kich osób zainteresowanych psychiatrią i opieką środo-
wiskową. Rozwijamy się wraz z jej rozwojem. Z jednej 
strony sami jesteśmy podatni na potrzeby naszego 
środowiska, z drugiej mam wrażenie, że wpływamy 
na naszą rzeczywistość, rzeczywistość beneficjentów 
psychiatrycznych. Staramy się współgrać z przemia-
nami dokonującymi się w psychiatrii polskiej, opisywać 
fakty i kreować marzenia o nadziei, która jest, jak pisze 
w swoim tekście Konrad Wroński „ważniejsza niż miłość, 
bo potrafi uratować Życie, gdy już praktycznie nie ma 
na to szans”. A warto żyć, warto się starać realizować 
swoje cele. Nieraz, kiedy „narozrabiamy”, trzeba wypić 
piwo, które sami nawarzyliśmy. To, choć jest gorzkie, 
ale cenne  doświadczenie brania spraw w swoje ręce. 
Dojrzewanie do prawdziwego życia, a nie wirtualnego 
życia w psychozie. Wiele lat temu napisałam w wierszu 
„wciąż piszę swój życiorys na brudno”. 

Dzięki takiej psychiatrii, gdzie jedną z czołowych 
postaci jest doktor Andrzej Cechnicki, dziś mogę 

dodać, że żyję naprawdę, mam poczucie odpowiedzial-
ności za własne Życie i życie bliskich mi osób, co więcej 
– staramy się jako cała redakcja wpływać pozytywnie na 
naszych Czytelników. W tym 20. numerze – nazywanym 
przez nas „mozaikowym” od wyglądu ostatniej strony 
okładki – są dwa ważne teksty poświęcone doktorowi 
Andrzejowi Cechnickiemu. Zdradzając tajemnicę to 
nie tylko dlatego, że doktor obchodzi w tym roku 60. 
urodziny, ale przede wszystkim dlatego, że jest naszym 
najlepszym Przyjacielem i Opiekunem i ma ogromny 
udział w tym, że w ogóle istniejemy. Chciałabym 
w tym miejscu podziękować panu doktorowi Andrzejowi 
Cechnickiemu i życzyć mu dużo zdrowia i siły do dalszej 
owocnej pracy, miłości rodzinnej i przyjaźni ludzkiej oraz 
Opieki Bożej na dalsze lata życia. Dziękujemy Panie 
Doktorze nie tylko jako redakcja, ale i jako dawni lub 
obecni pacjenci, którzy doznali dobroci, mądrości i serca 
pana doktora. Ad multos annos, Panie Doktorze! 

Nazwałam ten numer czasopisma mozaikowym 
ze względu na różnorodną tematykę, poczyna-

jąc od dwóch poważnych tekstów na temat drugiej 
tezy o schizofrenii, poprzez tekst programowy Anny 
Liberadzkiej, nieocenionej koordynatorki projektu 
„Trzeba dać świadectwo”, bardzo ważnego dla 
Stowarzyszenia Otwórzcie Drzwi i nie tylko dla nas. 
W numerze znajdziemy też ciekawy tekst Sybilli Prins 
o sytuacji „Osób doświadczonych przez psychiatrię 
w Niemczech”. Polemikę z tekstem Jarosława Klebana 
z poprzedniego numeru podejmuje w artykule „Etyka 
wirtualna, człowiek realny” Rafał Sulikowski – bardzo 
mądre i interesujące podejście do tematu seksualno-
ści w życiu człowieka, również człowieka chorującego 
psychicznie. Zamieszczamy też list otwarty do redak-
cji czasopisma „Niedziela” autorstwa naszej nowej 
koleżanki redakcyjnej Barbary, który doczekał się już 
reakcji pana redaktora Marcina Konik-Korna, więc 
mamy nadzieję, że w przyszłym numerze opowiemy 
o naszym wspólnym spotkaniu redakcji „Niedzieli” 
i „Dla Nas”. Szczególnie polecam lekturę „Poczty Ojca 
Niebieskiego” Doroty Dużyk Wypich – piękną prozę 
poetycką, wrażliwą, delikatną, baśniową i mądrą. 
Dokonująca także „cudu wielkiej przemiany”, jak się to 
przydarzyło autorce ukrytej pod pseudonimem Algabal 
i naszemu koledze ze Stowarzyszenia Konradowi. Oba 
te teksty proponuję do przemyślenia. Czy wędkowanie 
może być ciekawe? Do tej pory myślałam, że to nudne 
zajęcie, ale po przeczytaniu tekstu „Moje wędkowanie” 
Tomasza z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krakowie, 
zmieniłam zdanie. W tekście naszego kolegi Jacka 
znajduje się relacja ze studyjnej podróży do Francji, 
relacja bardzo ciekawa, wzbogacona o artykuł jednego 
z uczestników francuskiego ośrodka wsparcia pod 
tytułem „Koszmar bezsenności”. 

Przyszła już wiosna i pora zrobić porządki, także 
i w swojej duszy. Niech nasze „psyche” odrodzi 

się na tę wiosnę. Pora obudzić się do zdrowego życia. 
Czego sobie i Czytelnikom życzę. 

Jolanta Janik

Słowem wstępu
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w następnym numerze m.in.:
Dziesięć tez o schizofrenii

Narracja przy kawie 

Oczekiwania i potrzeby osób doświadczo-
nych przez psychiatrię w Niemczech

Małopolska Filia Sekcji Naukowej  Psychiatrii 
Środowiskowej i Rehabilitacji 

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

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 „schi-  
 zofreników”.
7. Chorujący na schizofrenię nie przestaje być człowiekiem, osobą, oby- 
 watelem – jak każdy z nas.
8. Chorujący na schizofrenię nie zagrażają innym bardziej niż osoby   
 zdrowe.
9. Chorujący na schizofrenię  oczekują szacunku, zrozumienia i pomocy.
10. Schizofrenia rzuca światło na pytania egzystencjalne wspólne chorym  
 i zdrowym.

Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii 
i Opieki Środowiskowej

Tezy te stanowią próbę sformułowania wspólnego stanowiska uczestników Progra-
mu „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”, zatrudnionych w wielu instytucjach uniwer-
syteckich i pozarządowych oraz w pomocy społecznej z całej Polski. Ostatecznie 
przyjęte zostały 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 przygotowa-
niu 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”

Teza 2. 
Schizofrenia jest chorobą o wielu wymiarach
Nie ma jednej choroby zwanej schizofrenią. Już od dawna wiadomo, że jest to gru-
pa chorób najprawdopodobniej o podobnych mechanizmach powstania. Przyczy-
ny schizofrenii nie są do końca rozpoznane. Przyjmuje się wpływ wielu czynników 
w tym również bardzo istotny wpływ czynnika genetycznego (poligeniczność, czyli 
wiele genów mających wpływ, ale nie rozstrzygających o wybuchu choroby), czynni-
ków związanych z sytuacją przed, około i poporodową oraz czynników psychospo-
łecznych (historii zycia). Żaden z tych czynników z osobna nie stanowi przyczyny 
schizofrenii ani nie jest charakterystyczny tylko dla tej choroby.
Podstawowe zaburzenie dotyka mózgu, tzn. ośrodkowych struktur lub mechani-
zmów neuronalnych, wywierających rozległy wpływ na wiele czynności neuropsy-
chicznych – stanowi ono o podatności na zachorowanie. Zaburzenie to (czyli tzw. 
podatność, dyspozycja na zachorowanie, wrażliwość na stres) może być skutecznie 
kompensowane przez naturalne mechanizmy. Takimi mechanizmami ochronnymi 
mogą być np. umiejętności radzenia sobie w życiu społecznym czy też więzi z ludź-
mi  tworzącymi najbliższą sieć oparcia. Ich załamanie wyzwala ostre kryzysy cho-
robowe.
Objawy i przebieg choroby są różnorodne. Kształtowane są przez względnie trwały 
czynnik podatności na stres, wpływ mechanizmów kompensacyjnych, ochronnych 
oraz czynników obciążających. Jednym z najważniejszych czynników ochronnych 
wpływających na korzystny przebieg schizofrenii jest regularna współpraca w le-
czeniu pomiędzy osobą chorującą, jej rodziną i terapeutami nastawiona na współ-
odpowiedzialność za leczenie, wzmacnianie wiedzy i kompetencji społecznej oraz 
zachowanych w chorobie licznych zdrowych mechanizmów.

Dziesięć tez o schizofrenii

PaŚstwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie
„Otwórzcie Drzwi”

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym
ze Środków PFRON bŚdących

w dyspozycji Województwa Małopolskiego
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Jak we wstępie do „Schizofrenii” A. Kępińskiego twierdzi prof. 
Eugeniusz Brzeziński schizofrenia to termin, który znają wszy-

scy, natomiast tylko nieliczni specjaliści uświadamiają sobie na 
czym polega ten typ choroby psychicznej, najdziwniejszy spośród 
zespołów zaburzeń psychicznych. To choroba tajemnicza, gdyż 
koncentrują się w niej najważniejsze zagadnienia psychiki ludzkiej. 
Psychoza, jaką jest schizofrenia, dzięki bogactwu przeżyć chorych 
określana jest jako choroba królewska.

Schizofrenia jest chorobą wielowymiarową, bowiem skupiają się 
w niej różne czynniki różnorakiego rodzaju. Człowiek w istocie 

rzeczy jest continuum bio-psycho-społecznym i zachwianie któregoś 
z tych elementów prowadzi do stanu chorobowego, a stąd już bywa 
tylko krok do schizofrenii.

To, że schizofrenia jest wielowymiarowa, wynika stąd, że człowiek 
jest istotą wielowymiarową. I jeśli uznamy, że choroba jest zde-

terminowana biologicznie, np. genetycznie to już mamy I filar w wie-
lowymiarowości choroby. Wprawdzie z tym pochodzeniem genetycz-
nym należy uważać, gdyż przyglądając się statystykom stwierdzamy, 
że dziecko mające chorego jednego z rodziców zachoruje praw-
dopodobnie w 16,4%, natomiast bliźniaki żyjące razem aż 91,5%.
Świadczy to o tym, że nie geny mają znaczenie najważniejsze, ale 
połączenie czynników genetycznych z socjalnymi, bowiem osobo-
wość tworzy się w interakcjach i relacjach społecznych. I tu mamy 
drugi filar schizofrenii, jakim jest istnienie w określonych warunkach 
społecznych. Że schizofrenia jest chorobą społeczną świadczą też 
statystyki .Wyobraźmy sobie, że co setny człowiek na świecie cho-
ruje na schizofrenię co w skali globalnej daje liczbę ogromną. Czło-
wiek, którego „łapie” psychoza” wycofuje się z życia społecznego, 
ma utrudniony kontakt z bliskimi, a całkowicie zaburzony z obcymi. 

Teza 2.
Schizofrenia jest chorobą o wielu wymiarach
– perspektywa beneficjena

Zanurza się w świat urojeń, omamów, irracjonalnego lęku i depresji. 
Analizując dalej statystyki – choroby psychiczne są najczęstszą przy-
czyną popełniania samobójstw. Chyba najbardziej nieprzyjemnym 
objawem schizofrenii jest lęk. I tu trzeba rozróżnić lęk od strachu. 
Strach jest ukierunkowany, a lęk niekoniecznie. Ten ostatni niszczy 
świadomość. Dostojewski powiedział, że świadomość jest chorobą. 
Jesteśmy świadomi, a mimo to dręczy nas lęk, niepokój i obawy. 
Człowiek cierpi, gdyż bywa usuwany poza nawias społeczeństwa. 
I tu społeczeństwo ma szerokie pole do działania. Na szczęście 
żyjemy w czasach, w których chory psychicznie jest coraz mniej 
stygmatyzowany. Jest szereg ośrodków, szpitali, klinik, gdzie leczą 
się chorzy. Fakt, że mają „zielone papiery” nadal powoduje trudności 
w znalezieniu pracy, a i sami pacjenci „nie rwą się” do szukania pracy. 
Wymiar społeczny schizofrenii jest tragiczny, gdyż ten kogo kocha-
liśmy staje się nagle obcy bywa, że nas nie rozpoznaje albo widzi 
w świecie zupełnie innym niż dotychczas.

Schizofrenia ma także wymiar psychiczny. Niespójność w sferze 
myślenia – myślenie oderwane od rzeczywistości, niezrozumiałe 

emocje, niespójność funkcji poznawczych, jak pamięć, uwaga, kon-
centracja, autyzm (oderwanie od rzeczywistości i życie w świecie 
własnych przeżyć) halucynacje.

Te trzy sfery ontyczne człowieka występują razem. Każda bez każ-
dej nie  istnieje, każda bez każdej nie ma miejsca. Należy zatem 

dbać, aby człowiek nie  został wyalienowany ze społeczeństwa.

Bogusława Skimina
Środowiskowy Dom Samopomocy

Kraków

Teza 2.
Schizofrenia jest chorobą o wielu wymiarach
– perspektywa profesjonalisty
Zostałem poproszony, jako osoba zawodowo związana z psy-

chiatrią, o refleksje dotyczące drugiej z dziesięciu tez na temat 
schizofrenii – „schizofrenia jest chorobą o wielu wymiarach”.  Na 
początek chcę odnieść się do refleksji moich poprzedników reflek-
tujących pierwszą tezę – „schizofrenia jest chorobą”  pani Jolanty 
Janik i dr. Janusza Morasiewicza. Mam podobne jak oni wątpliwości 
związane z nazwami schizofrenia i choroba. Przeżycia i doznania 
osób, które przez współczesną medycynę zostaną zaklasyfikowa-
ne jako objawy choroby, schizofrenii mogą przez proces klasyfikacji 
tracić ważne indywidualne znaczenie. Nie dla osoby je przeżywają-
cej, ale dla osoby próbującej jej pomóc, „profesjonalisty”.

Pomocą w utrzymaniu relacji terapeutycznej, nie poprzestaniu na 
klasyfikacji, ale podjęciu prób zrozumienia, dialogu może być  

świadomość „wielu wymiarów” zawartych w drugiej tezie. Co to za 
wymiary?

Pierwsza refleksja, jaka przyszła mi do głowy, była związana 
z wymiarami w znaczeniu części natury człowieka: psychicznej, 

fizycznej (biologicznej), społecznej, duchowej. Ale wtedy teza po-
winna brzmieć: schizofrenia dotyka wielu wymiarów bycia człowie-
kiem/człowieczeństwa. Psychika, fizyczność, duchowość, relacje 
społeczne to nie są przecież wymiary choroby.  Pojawia się pytanie 
„co autor miał na myśli”. Autorami tych tez dotyczących schizofrenii 
byli profesjonaliści. Mam obawę, że w swoim myśleniu na temat 

choroby dokonali pewnego skrótu, zastępując słowo „dotykającą” 
spójnikiem „o”. Ten skrót ma fundamentalne znaczenie, bo nieja-
ko przekazuje wymiary chorobie ugruntowując jej byt. Nie człowiek 
ma wymiary, tylko choroba. Choroba w tym sposobie myślenia za-
właszcza człowieka, nie pozostawia w nim miejsca na zdrowe czę-
ści. Taki sposób myślenia utrudnia też rolę terapeuty. Jeśli choroba 
ma wymiary i my leczymy chorobę, to z kim jako terapeuci mamy 
współpracować. Gdzie jest pacjent jako osoba?

Pozwolę sobie wobec tego w tym miejscu na przeformułowa-
nie tej tezy na „schizofrenia jest chorobą dotykającą wielu 

wymiarów” – w domyśle „bycia człowiekiem”. Z taką tezą moim 
zdaniem trudno się nie zgodzić. Osoby chorujące na zaburzenia 
z kręgu schizofrenii często opisują różnorakie myśli, uczucia, spo-
strzeżenia, które silnie wpływają na ich życie psychiczne, wiążąc 
się często ze znacznym cierpieniem. W zjawisko chorowania też 
jest zaangażowana fizyczność osoby. Często objawy są lokowa-
ne w ciele pacjenta pod postacią dolegliwości bólowych, napięcia 
mięśniowego, osłabienia ciała. Życie społeczne osoby chorującej 
jest najczęściej, zwłaszcza w ostrej fazie choroby, znacząco zabu-
rzone. Człowiek pod wpływem objawów choroby izoluje się od oto-
czenia, często wycofuje się w świat własnych przeżyć. Nie mówi, 
nie rozmawia z innymi ludźmi, bo nie wie jak, nie znajduje słów  
do opisu swoich przeżyć. Duchowość wreszcie też może znaleźć 
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się pod silnym wpływem choroby, z Panem Bogiem przeżywanym 
jako prześladowcą, urojeniami o swoim szczególnym znaczeniu – 
posłannictwie na tle religijnym czy nadmiernym poczuciem winy 
i grzeszności.

Tak jak każdy z tych wymiarów może być dotknięty chorobą, tak 
też każdy z nich może stać się zasobem i drogą do zdrowienia.

Psychika człowieka jest często bardzo plastyczna. Myśli, spo-
strzeżenia i uczucia, które stają się źródłem cierpienia często 

mijają. Nawet jeśli trwają w czasie, człowiek może też zyskiwać  
wobec nich dystans, krytycyzm. Dzięki tej umiejętności zmniejsza 
ich niekorzystny wpływ na swoje życie, nie jest bezbronny, nieraz 
podejmuje z nimi walkę. 

Fizyczność w wielu sytuacjach terapeutycznych staje się źró-
dłem siły i poczucia „dałem sobie radę”. Chodzenie po górach, 

jazda na nartach, żeglarstwo, jazda konna, taniec – wszystkie te 
aktywności są wykorzystywane w naszym systemie leczenia jako 
elementy terapii. Jako uczestnik wielu wycieczek i obozów tera-
peutycznych miałem często poczucie, że doświadczenie realnego 
sukcesu – wyjścia na jakiś szczyt, zjechania ze stoku, przełamania 
swojego realnego strachu i zmęczenia – jest jednym z najskutecz-
niejszych sposobów w odzyskiwaniu poczucia zdrowia.

Osoby, z którymi współpracuję w leczeniu – pacjenci, głównie 
z diagnozą schizofrenii, mogą też odnosić znaczne z urucha-

miania swoich kompetencji społecznych. Rozpoczęcie rozmowy, 
bycie w grupie, relacje rodzinne – to wszystko może stać się źró-
dłem wsparcia, zrozumienia, bliskości. Poczucie, że jestem słucha-

ny, że mogę powiedzieć coś, co dla kogoś innego będzie ważne, że 
ludzie śmieją się  z moich dowcipów – to wszystko może wydarzać 
się w oddziałach dziennych, grupach terapeutycznych, ale też (naj-
lepiej) w życiu poza placówkami terapeutycznymi.

Wreszcie duchowość. Na konferencji Polsko-Niemieckiego To-
warzystwa Zdrowia Psychicznego jedna z grup roboczych 

reflektowała temat duchowości w kontekście leczenia i zdrowie-
nia z zaburzeń psychicznych. Okazało się, że w Niemczech jest 
to w zasadzie temat tabu, w Polsce natomiast duchowość i roz-
mowy na ten temat uznaje się często za wyłączną domenę osób 
duchownych. Pytanie czemu? Przecież nie wzywamy seksuologa 
do każdej terapeutycznej rozmowy na temat seksu. Relacje wielu 
chorujących osób świadczą o tym, że wymiar duchowości, podob-
nie jak poprzednio wymienione wymiary, dla wielu z nich staje się 
źródłem siły, nadziei, poczucia sensu życia ułatwiającym, a nieraz 
wręcz umożliwiającym proces zdrowienia. 

Podsumowując – to, co w naszych czasach, w naszej kulturze 
nazywamy chorobą o nazwie schizofrenia, jest złożonym pro-

cesem dotykającym wielu obszarów życia człowieka, który na nią 
choruje. Jednocześnie te same obszary, które są dotykane choro-
bą, mogą stać się źródłem siły w drodze ku zdrowiu.

dr n. med. Łukasz Cichocki 
Collegium Medicum UJ

Kraków

Pragniemy Państwa poinformować, że 
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”, ma-

jące siedzibę przy ul. Czarnowiejskiej 13/8, 
Kraków 31-126, przy współudziale Stowa-
rzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii 
i Opieki Środowiskowej realizuje projekt fi-
nansowany przez Fundusz dla Organizacji 
Pozarządowych w ramach komponentu III 
„Równe szansa i integracja społeczna” za-
tytułowany: „Trzeba dać świadectwo. Zdro-
wienie i umacnianie osób chorujących psy-
chicznie w Polsce południowo-wschodniej.”

Projekt obejmuje swoim zasięgiem tery-
torialnym gminy z województw: mało-

polskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego 
i podkarpackiego. Czas realizacji projektu 
to: 01.01.2010 do 31.12.2010

Celem projektu jest wzmocnienie po-
zycji osób chorujących psychicznie 

poprzez promocję zdrowia psychicznego, 
a w szczególności idei „zdrowienia” (reco-
very) i „umacniania” (empowerment), pro-
wadzące do wyrównania ich szans na nor-
malne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Pomysł projektu zrodził się w odpowiedzi 
na zdiagnozowane potrzeby dotyczą-

ce sytuacji osób chorujących psychicznie 
w Polsce. Narodowy Program Ochrony 
Zdrowia Psychicznego na lata 2009-2013 
donosi o sukcesywnym wzroście od po-
czątku lat dziewięćdziesiątych zachorowal-
ności na psychotyczne i niepsychotyczne 
zaburzenia psychiczne i zwraca uwagę na 
konieczność zmiany nastawienia do za-
burzeń psychicznych tak chorych, jak i ich 
otoczenia.

Projekt jest skierowany do osób choru-
jących psychicznie, ich rodzin, profe-

sjonalistów z nimi pracujących, a także do 
przedstawicieli lokalnych wspólnot – księży, 
pracowników socjalnych, przedstawicie-
li lokalnych władz. Chcemy w ten sposób 
wzmocnić opiekę systemową, doprowadzić 

do ich wewnętrznej międzyśrodowiskowej 
konsolidacji. Jednakże główną korzyścią 
odbiorców będzie zapoznanie się z ideami 
„zdrowienia” (recovery) i „umacniania” (em-
powerment) – uzyskanie wiedzy o tym, jak 
wychodzić z choroby, jak sobie radzić z jej 
objawami, jak egzystować i korzystać z ży-
cia pomimo niej.

Projekt promuje zdrowie psychiczne ro-
zumiane jako orientacja, w której życie 

pełnią życia, czerpanie z jego bogactwa 
i różnorodności jest możliwe pomimo do-
świadczenia choroby. Wychodzimy z zało-
żenia, że osoby chorujące posiadają zaso-
by pozwalające na planowanie własnego 
rozwoju, aktywną współpracę w procesie 
leczenia i rehabilitacji oraz są wyposażone 
w moc samostanowienia i podejmowania 
decyzji.

Wierzymy, że realizacja tego  projektu 
przyczyni się do stworzenia szans 

na pełne, satysfakcjonujące życie, pozwoli 
przełamać negatywne wyobrażenia o cho-
robie i pozwoli na stałe zagościć nadziei – 
naszej sojuszniczce w zdrowieniu – czego 
sobie i Państwu życzymy

koordynator projektu
Anna Liberadzka

Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi’”
Kraków

Trzeba dać świadectwo.
Zdrowienie i umacnianie osób chorujących psychicznie 

w Polsce południowo-wschodniej
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Cud Wielkiej Przemiany
Opowieść 1.

Każdy ma w życiu taki czas, kiedy zaczyna się WIELKA PRZE-
MIANA, kiedy wychodzimy ze swoich dołków i załamań. Cza-

sem przychodzi od razu, niekiedy jednak trzeba na nią poczekać. 
Czasem rok, czasem kilka lat. Ważne jest, żeby tej chwili pomóc, 
wykorzystać każdą okazję, która do niej prowadzi. Ludzi, zdarze-
nia, sytuacje. 

I ja przeżyłam swoją eurekę, a właściwie dwie. Przez kilka lat po 
studiach borykałam się z brakiem pracy, towarzystwa, z chorobą, 

która była ich następstwem. Życie kręciło się błędnym kołem. Po-
dejmowane przeze mnie wysiłki spełzały na niczym. Perspektywa 
braku realizacji zawodowych i towarzyskich aspiracji nie ułatwiała 
mi życia. I wtedy właśnie moja terapeutka uświadomiła mi jedną 
ważną rzecz: trzeba zacząć od małych kroczków. Nie można mieć 
za wielkich ambicji. Czasem trzeba poszukać szczęścia gdzie in-
dziej niż się dotąd myślało. Np. ja zawsze marzyłam o doktoracie 
na uczelni, ale choroba pokrzyżowała te plany. 

Mówi się, że ludzie przyciągają podobnych sobie. Dlatego tak 
ważne jest pozytywne nastawienie do życia. Mimo że nam 

ciężko. Że czujemy się opuszczeni, niepotrzebni. Na każdym kro-
ku można spotkać kogoś, kto okaże nam troskę, zrozumienie. Czy 
to będzie ktoś z rodziny, czy pielęgniarka w szpitalu, czy uśmiech-
nięty sąsiad. Dużą sztuką jest dostrzegać te małe gesty. Po nich 
jak po drabinie wspinamy się wyżej. Zbieramy te szkiełka, żeby 
z nich ułożyć piękną mozaikę. Żeby uczyć się sztuki miłości. Fry-
deryk Nietzsche napisał, że „przyrost mądrości mierzy się ubywa-
niem żółci”. 

W dążeniu do zdrowia duszy i ciała potrzebni są inni ludzie, 
ciekawe zajęcie a także – pasjonujące hobby. Szukając 

pracy czasem trzeba pomyśleć o przekwalifikowaniu się. Ma to 
dodatkową wartość, bo nauka pozwala zapomnieć o problemach. 
Może trzeba wykorzystać stare znajomości, może jeszcze z cza-
sów szkolnych... Tak było właśnie w moim przypadku. Po wielu 
nieudanych próbach poszukiwania pracy w zawodzie, które za-
wsze kończyły się frustracją (mam wykształcenie humanistyczne) 
udało mi się znaleźć pracę biurową. Skrupulatnie wykorzystałam 
tę okazję, chociaż musiałam uczyć się praktycznie wszystkiego od 
nowa. Jak powiedziała moja szefowa, byłam „zielona jak pietrusz-
ka”. Dlaczego warto szukać pracy? Nie tylko dla chleba. Ma ona 
jeszcze inne dobre strony (kto wie czy nie ważniejsze). Przede 
wszystkim w pracy czujemy się potrzebni, pożyteczni. Robimy 
coś, za co nam płacą, więc to ma wartość. Ktoś nam zaufał, po-
wierzył obowiązki. Trzeba postarać się nie zawieść tego zaufania. 
Praca uczy samodyscypliny, zmusza do punktualności, skupienia 
uwagi. I jeszcze jedno: praca powinna nas cieszyć, sprawiać nam 
przyjemność. Nie ma nic gorszego niż zmuszanie się do pracy. 
Moja praca może nie jest wielkim wyzwaniem intelektualnym, 
ale daje mi materialną i psychiczną stabilizację. A przecież o to 
właśnie chodzi! Dzięki pracy wychodzimy do ludzi, nawiązujemy 
nowe znajomości. W pracy spotyka się różnych ludzi, nie każdy 
będzie dla nas pobłażliwy. Ważne, żeby umieć się w tej nowej 
dla nas sytuacji odnaleźć. Ja mam to szczęście, że moi najbliżsi 
współpracownicy są przemiłymi, wyrozumiałymi ludźmi tolerujący-
mi moje niedociągnięcia. 

W szukaniu nowych znajomości sprawdza się stara zasada: 
„Przez ludzi do ludzi”. I tu także pomógł mi przypadek (któ-

remu pomogłam). Nie ma jednej ogólnej recepty dla wszystkich. 
Wydaje mi się, że najlepiej jest rozpocząć działanie na tym polu, 
które jest nam najbliższe. Czasem warto zaangażować się w jakiś 
projekt, wolontariat. Szukając nowych wyzwań ważne jest, żeby 

pielęgnować stare znajomości, może odnowić kontakty na „na-
szej klasie”? Jeżeli ktoś jest nastawiony tylko na siebie, nie ma co 
liczyć na ciekawe związki. Ważne jest przede wszystkim to, kto 
NAS zaakceptuje i komu się w jakimś sensie przydamy. I jeszcze 
jedno: trzeba uczyć się trudnej sztuki zaufania. To się naprawdę 
opłaca! Punktem zwrotnym w moim życiu towarzyskim był udział 
w projekcie unijnym dla osób z dysfunkcją wzroku w teatrze Molier 
w 2004 roku. Poznałam tam ludzi, którzy bardzo zmienili moje na-
stawienie do życia i otworzyli na nowe horyzonty. Dzięki poznanej 
tam koleżance zaczęłam jeździć na festiwale muzyczne. Stopnio-
wo poszerzało się moje grono znajomych, nabierałam dystansu 
do starych problemów, otwierały się przede mną nowe możliwo-
ści... Dzięki nowym przyjaciołom zaczęłam chodzić na lekcje śpie-
wu, występować na festiwalach, ładnie się ubierać. Życie nabrało 
rumieńców, nabrałam na nie ochoty. Teraz moim wielkim marze-
niem jest schudnąć. Dążenie naprzód nigdy się nie kończy.  

Są i tacy, którzy nie opuścili mnie w trudnych chwilach, byli ze 
mną na dobre i złe. Zwłaszcza dziękuję mojemu znajomemu 

księdzu, który mimo licznych obowiązków zawsze znajduje dla 
mnie czas, i mojej terapeutce, pani Ewie, mojemu dziadkowi i każ-
demu dobremu człowiekowi, którego na swojej drodze spotkałam. 
To spotkanym ludziom, ich dobroci i doświadczeniu zawdzięczam 
to wszystko, co tu napisałam i co osiągnęłam. 

I pamiętajmy: żadna choroba nie skazuje na izolację, jeżeli tyl-
ko stawimy jej czoła. A z metodą zbierania kolorowych szkiełek 

i z uśmiechem będzie nam łatwiej.  

Dla wszystkich, których znam, dla dobrych ludzi
Posyłam uśmiech co nadzieję budzi

I wszystkim wam taką radę dam:
Kochajcie siłę, światło, wiarę,

Miejcie wiarę w nas.

Nieważne czy daleko, czy też blisko,
Ważne jest to, czy przyjmiecie wszystko.

Czy życiu w takt serca wasze biją
Nadzieją, mocą, wiarą, siłą.

Algabal 
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Cud Wielkiej Przemiany
Opowieść 2.

Od dzieciństwa moje kontakty z ludźmi były bardzo ograniczo-
ne. Żyłem w swoim świecie bawiąc się i ucząc tych rzeczy, 

które mnie aktualnie interesowały. Moje kontakty z rówieśnikami 
były trudne i tak naprawdę mogłem ufać tylko jednemu z nich. 
Miałem problemy z nauką tego, co w szkole mnie nie intereso-
wało. Dorośli sądzili, że powinienem pójść do szkoły specjalnej, 
ponieważ w normalnej nie poradzę sobie. To był trudny okres 
w moim życiu, choć wiele się wtedy nauczyłem i to nie tego, jak 
postępować z ludźmi, tylko praktycznych umiejętności rozwiązy-
wania różnych problemów technicznych. Ten okres w moim życiu 
zakończył się chorobą.

Poważna infekcja spowodowała uszkodzenie części mózgu 
odpowiedzialnej za emocje. Odczuwałem wielki lęk przed 

wyjściem z domu, pójściem do szkoły lub do sklepu. Nie potra-
fiłem koncentrować się w szkole na zadaniach tak jak wcześniej. 
Po dwóch kolejnych próbach ukończenia jednej z klas wspólnie 
z rodziną doszliśmy do wniosku, iż muszę znaleźć się w szpitalu 
i odbyć leczenie.

W szpitalu byłem bardzo wyobcowany, siedziałem i nic nie 
mówiłem. Dawki leków, które później dostałem były bardzo 

wysokie (600 mg Pernazyny dziennie). Przesypiałem prawie całe 
dnie i byłem budzony na zajęcia, które bardzo lubiłem. Najbardziej 
z nich lubiłem zajęcia z Jogi, które wtedy jakimś cudem odbywały 
na terenie oddziału. Po 7 tygodniach leczenia nabrałem wiary, że 
życie może iść w dobrym kierunku i zacząłem chodzić na zaję-
cia liceum przyszpitalnego w charakterze wolnego słuchacza. To 

była zupełnie inna jakość nauczania niż w zwykłej szkole. Było 
tylko kilku uczniów i można było rozmawiać z nauczycielami jak 
z przyjaciółmi.

To był bardzo dobry czas w moim życiu. Po raz pierwszy nie 
czułem się szykanowany, tylko otoczony ludźmi, którzy są na-

prawdę dobrzy i przyjaźnie do mnie nastawieni. Koleżanki i kole-
dzy z liceum bardzo mnie polubili i lekcje były bardzo przyjemne. 
Dużo rozmawialiśmy o różnych ważnych filozoficzno-humani-
stycznych rzeczach. Po ukończeniu nauki czułem, że nabrałem 
energii na lepsze życie.

Wróciłem do starej szkoły i dzięki ludziom i lekom dokończy-
łem szkołę zawodową, którą wcześniej wybrałem z powodu 

moich zainteresowań. Było w niej dużo praktycznej elektroniki. Po 
ukończeniu szkoły znalazłem pracę, którą bardzo lubiłem. Była 
związana z elektroniką. Po przepracowaniu roku poszedłem do 
technikum wieczorowego i wtedy pogodzenie pracy ze szkołą 
było dla mnie zbyt trudne. Lekarz psychiatra, z którym prawie nie 
rozmawiałem zmotywował mnie do odstawienia leków, ponieważ 
nie wiedziałem w jakim kierunku zmierza moje leczenie. Sam nie-
wiele wtedy mówiłem, a lekarz nie próbował nawiązać ze mną 
kontaktu.

Rzuciłem leki i pojechałem na wczasy. Wszystko było dość do-
brze, lecz nie miałem w sobie takiej siły. Wyjechałem tylko 

z jednym kolegą z pracy, którego prawie nie znałem. Mieszka-

łem z nim w pokoju i zacząłem bardzo intensywnie myśleć. Myśli 
brzmiały we mnie i przychodziły w logicznych i konsekwentnych 
ciągach. Całe serie myśli, które później zaczęły przeradzać się 
w uczucia. Pojawiła się myśl, że gdybym wziął teraz lekarstwo, 
to wszystko byłoby w porządku. Niestety, nie miałem ich ze sobą. 
Zatopiłem się w ciągi myśli, wyobrażeń, uczuć, które zajmowały 
mi większość czasu. Którego poczucie po jakimś czasie zaczęło 
się zmieniać. Napęd myśli był tak potężny, że powodował halu-

cynacje wzrokowe i różne przeświadczenia, które, sądząc z per-
spektywy, miały bardzo słabe uzasadnienie w rzeczywistości. Za-
cząłem rozrabiać, psuć niektóre sprzęty w ośrodku wczasowym, 
z którego później zostałem odwieziony do domu, z którego z kolei 
trafiłem do szpitala.

W szpitalu dostałem leki, które jeszcze bardziej mnie pobu-
dziły i dopiero po jakimś czasie, którego nie byłem świado-

my, moje wielkie pobudzenie zaczęło się zmniejszać, aż mogłem 
w końcu zapamiętać i uporządkować rzeczywistość w możliwy do 
ogarnięcia ciąg.

Od tego momentu całe moje życie było budowaniem siebie na 
nowo. Pomimo diagnozy schizofrenii nigdy nie uwierzyłem, 

że ta choroba nie jest uleczalna. Poprzez oddział dzienny, warsz-
taty, liceum, pracę w ośrodku oparcia, który bardzo mi pomógł 
przez te wszystkie lata jestem w momencie, w którym pracuję, 
studiuję i pragnę rozwijać siebie. Wiem, że mam w sobie siłę, 
która pokona przeciwności losu i nawet jeżeli moje życie będzie 
wiązać się z cierpieniem, to będę cały czas mieć szanse na bycie 
sobą i realizację własnego potencjału.

Nie uważam się za całkowicie zdrowego, jednak wierzę, że 
mogę wyzdrowieć na tyle, żeby podejmować role, które chcę 

spełnić. Nie uważam, żeby nadzieja była matką głupich. Nadzie-
ja jest w pewnych sytuacjach cenniejsza od miłości, bo potrafi 
uratować życie, gdy już praktycznie nie ma na to szans. Miłość 
oczywiście jest bardzo cenna, lecz bez nadziei i otwarcia na życie 
dość trudno jest ją osiągnąć. Nadzieja jest bardzo ważna nie tylko 
dla nas – osób chorujących psychicznie. Jest również niezwykle 
ważna przy wychodzeniu z poważnych chorób somatycznych jak, 
również niekiedy bardzo trudnych sytuacji, które spotykają bardzo 
wielu ludzi. Każdy problem da się rozwiązać i każdą chorobę da 
się wyleczyć. Wiara czyni cuda i miejcie nadzieję, bo podobne 
rodzi podobne i to, co z siebie dacie, zostanie wam po stokroć 
wynagrodzone. Może wszyscy o tym wiedzą, lecz powtórzę, bo te 
zasady są dla mnie ważne i cenne.

Konrad Wroński
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

Kraków

Nadzieja jest w pewnych sytuacjach
cenniejsza od miłości, bo potrafi urato-
wać życie, gdy już praktycznie nie ma

na to szans

Wiem, że mam w sobie siłę, która poko-
na przeciwności losu i nawet jeżeli moje 
życie będzie wiązać się z cierpieniem, to 
będę cały czas mieć szanse na bycie sobą 

i realizację własnego potencjału
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Antoni Kępiński, najbardziej znany pol-
ski psychiatra, w rozważaniach prowa-

dzonych pół wieku temu mówił przytacza-
jąc Balinta:  „najczęściej używanym lekiem 
w praktyce lekarskiej jest sam lekarz’’ 
(„Rytm życia”, wyd. Sagittarius, Warsza-
wa 1992, s.197). I jak potwierdza to życie, 
(niestety nie prowadzono stricte nauko-
wych badań na ten temat), jest to często 
„lek” bardzo skuteczny, a czasem wręcz 
niezbędny. Doświadczyłam tego ja sama, 
będąc pacjentką doktora Cechnickiego.   

Truizmem byłoby mówienie tutaj, jak 
ważny jest osobisty kontakt i sama 

osoba terapeuty w leczeniu pacjenta psy-
chiatrycznego, w trakcie i po kryzysie cho-
robowym. Chcę tutaj powiedzieć o epizo-
dach z historii mojego życia, które miały 
istotny wpływ na moją egzystencję, w sze-
rokim tego słowa znaczeniu.

Andrzeja Cechnickiego poznałam w Kli-
nice Psychiatrycznej, na oddziale „C”, 

w czasach mrocznego stanu wojennego. 
Stan wojenny, ogłoszony 13 grudnia 1981 
roku, utrwalił się w mej pamięci i w moim 
życiu bardzo mocno. Mój mąż, opozy-
cjonista i późniejszy aktywny działacz 
„Solidarności” po Sierpniu 1980 r., został 
internowany, a następnie aresztowany 
i skazany na 4 lata więzienia. Ja, wsku-
tek tych wszystkich zawirowań znalazłam 
się na oddziale zamkniętym. Andrzej był 
wtedy młodym, ale już świetnym lekarzem 
psychiatrą. Budził zaufanie, dawał opar-
cie, a jednocześnie pozwalał wychodzić 
na prostą, widząc chorobę w szerokim 
kontekście życia pacjenta, jego sytuacji 
rodzinnej, społecznej i przyszłości, na któ-
rą wpływają decyzje podejmowane nawet 
w trakcie psychozy czy tuż po niej. Tak było 
i w moim przypadku. 

Po wyjściu męża na przepustkę, po roku 
odsiadki, zaszłam w ciążę. Nie była to 

„wieść radosna’’ wobec faktu, że brałam 
leki psychotropowe, a ponadto po pierw-
szym porodzie (mieliśmy wtedy 3-letnie-
go synka) przeżyłam psychozę. Pierwsze 
dziecko urodziłam będąc na studiach i po 
kryzysie związanym z porodem, byłam 
2 lata na urlopie zdrowotnym. Z tego też 
powodu nie ukończyłam jeszcze mojej 
edukacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Ale dla dziecka, które ma przyjść na świat, 
każdy czas jest dobry. Jest to czas niepo-
wtarzalny i już nigdy nie będzie szansy, by 
ten właśnie człowiek, którego Bóg w swej 
miłości stwarza mógł się narodzić. Dok-
tor Cechnicki wiedział to wszystko i jako 

Czy lekarz
może być lekarstwem?

lekarz powiedział uczciwie, że istnieją 
wskazania medyczne, by można było cią-
żę usunąć (funkcjonowała wtedy Ustawa 
z dnia 27 kwietnia 1956 roku o warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży Dz.U. 
z 1956 nr 12). Nie był jednak zwolennikiem 
takiego rozwiązania. Wiedząc, że jestem 
osobą wierzącą, zasugerował, bym poroz-
mawiała o problemie z moim duszpaste-
rzem akademickim. Dla mnie była to tylko 
formalność. Od początku wiedziałam, że 
skoro pojawia się dziecko, musi przyjść 
na świat. Bez względu na okoliczności, 
warunki i konsekwencje. Takie jest prawo 
życia, takie jest prawo Boże. Udałam się 
jednak do swojego duszpasterza w do-
minikańskim Duszpasterstwie Akademic-
kim „Beczka”. Ojciec Andrzej Kłoczowski 
utwierdził mnie w moim przekonaniu. Ko-
ściół Katolicki nie waha się w takiej kwe-
stii. Ojciec Andrzej umocnił mnie w wierze 
i dodał otuchy. Dawał nadzieję, bo Bóg 
nie pozostawia człowieka samego w jego 
trudach ziemskich, a Opatrzność   stale 
czuwa nad nami. W mojej sytuacji, gdy 
przytłaczała mnie ciężka  depresja – a jaki 

jest to stan  naprawdę, mogą o tym po-
wiedzieć tylko ci, którzy jej doświadczyli 
– nadzieja była czymś, co pozwalało żyć 
dalej, nawet jeżeli było to światło z tru-
dem przebijające się przez mroki. Wielkie 
wsparcie miałam również ze strony męża 
i mojej mamy. Doktor Cechnicki podjął od 
razu decyzję. Odstawiamy całkowicie leki 
dla dobra dziecka i czuwamy nad moim 
zdrowiem. Ciąża przebiegała prawidłowo, 
ale ja z wielkim niepokojem czekałam na 
rozwiązanie. Przecież poprzedni poród to 
był koszmar. Koszmar mój osobisty, zako-
twiczony mocno w PRL-owskim funkcjo-
nowaniu służby zdrowia. Nie chciałam, by 
powtórzyło się to samo.

Tamten czas i tamte porody to inna epo-
ka. I w tej innej epoce znalazł się le-

karz wyprzedzający ją. Prekursor porodów 
rodzinnych, gdzie mąż towarzyszy żonie 
w traumatycznym przeżyciu, jakim może 
być dla matki przyjście dziecka na świat.

Ustaliliśmy, że Andrzej, lekarz psychia-
tra, mój terapeuta przyjdzie do mnie, 

gdy będę już na porodówce. O tym, by mąż 

rodzącej, człowiek nie związany z branżą 
medyczną mógł wejść za drzwi oddziału 
położniczego, nie mogło się nikomu nawet 
przyśnić.

Nie zapomnę tego do końca życia. 
Przed wyjazdem z mężem do kliniki 

na porodówkę zadzwoniłam do Andrzeja. 
Było to chyba po szóstej rano. W szpitalu 
przez kilka godzin bóle nasilały się i zbliżał 
się finał akcji porodowej. (Łatwo to napi-
sać, ale jakie to bóle, wiedzą matki, które 
przeżyły bolesne porody, bo poród poro-
dowi nierówny i można rodzić „na kamie-
niu’’, czego byłam świadkiem, będąc przez 
niemal dwadzieścia godzin na porodówce 
przy pierwszym dziecku.)

Leżałam więc na tej sławetnej „kozetce’’, 
zaciskałam kurczowo ręce na poręczy 

łóżka, zagryzałam zęby i wołałam w my-
ślach: Andrzej przyjdź, Andrzej przyjdź, bo 
nie wytrzymam, będę wyła z bólu i w koń-
cu zwariuję. To było milczące, rozpaczliwe 
wołanie w przestrzeń, krzyk, który uwiązł 
w gardle, zatrzymany ostatnim wysiłkiem 
woli. I po chwili słyszę głos Andrzeja, który 
przedstawia się personelowi, że jest leka-
rzem psychiatrą, który mnie leczy i chce 
towarzyszyć mi przy porodzie. To było pra-
wie nie do uwierzenia. Minęło kilka godzin 
od mojego telefonu, teraz ten mój niemy 
krzyk przywołujący go i on przychodzący 
właśnie w tym momencie. 

Wielokrotnie później zastanawiałam 
się, czy to możliwe, żeby to był tylko 

zbieg okoliczności, że Andrzej przyszedł 
po tych kilku godzinach, wtedy gdy tak in-
tensywne przyzywałam go w myślach całą 
swoją istotą.

Wtedy liczyło się tylko to, że przyszedł 
i na moje jęknięcie, że będę krzyczeć 

i nie wytrzymam, on swoim opanowanym, 
ciepłym głosem powiedział: spokojnie, wy-
trzymasz i nie będziesz krzyczeć. Poprawił 
przepocone, spadające na moją twarz ko-
smki włosów, dotknął moich dłoni spazma-
tycznie chwytających poręcz i poczułam, 
że w tym bezmiarze bólu i bezsilności nie 
jestem sama. Andrzej zmienił rzeczywi-
stość. Niby było tak samo, a przecież nie 
tak samo. Stało się tak, jak powiedział. Nie 
krzyczałam, wytrzymałam i urodziłam dru-
giego synka. Andrzej był obecny do koń-
ca porodu. Można by powiedzieć „odebrał 
dziecko’’. Tak, to on, lekarz-psychiatra tak 
naprawdę odebrał to dziecko. Pomógł Bar-
tusiowi przyjść na świat przez swoją opie-
kę medyczną nade mną w  trakcie ciąży 
i przez towarzyszenie mi w czasie porodu. 

Nie leki, ale osoba lekarza 
psychiatry, niezwykłego

 psychiatry, była tym
„lekiem’’ najważniejszym. 
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Wspaniałym darem od Boga było to, że 
pojawienie się Bartusia wyprowadziło 

mnie natychmiast z depresji. Byłam szczę-
śliwa. Znów czułam, że kocham i to bardzo 
intensywnie. Kochałam moje maleństwo 
i synka, który został w domu. Tęskniłam do 
męża i znowu byłam człowiekiem, który do-
znaje całej gamy uczuć. Skończyło się moje 
depresyjne, chorobowe wypalenie, które 
odbierało mi chęć do życia.

I cóż na to medycyna? Nie leki, ale osoba 
lekarza psychiatry, niezwykłego psychia-

try, była tym „lekiem’’ najważniejszym. Po 
prawie 30 latach dziękuję Ci, Andrzeju, za 
to, tutaj na łamach czasopisma „Dla Nas’’.

Ale to jeszcze nie koniec moich przeżyć 
porodowych z doktorem  Andrzejem 

Cechnickim. Po dziesięciu latach znowu 
spodziewałam się dziecka. I jak poprzed-
nio obawiałam się porodu. Bałam się psy-
chozy i bałam się samego przychodzenia 
dziecka na świat. Myślałam o własnym 
osamotnieniu i bezsilności przy tym pierw-
szym porodzie. Znowu zwróciłam się więc 
do Andrzeja, czy nie mógłby przyjść do 
mnie, do szpitala podtrzymać mnie na 
duchu. I sytuacja powtórzyła się niemal 
jak poprzednio. Przed wyjazdem telefon 
z informacją do Andrzeja, że jadę rodzić 
do szpitala i oczekiwanie z narastającymi 
bólami na finał. Z tamtych chwil utkwiło mi 
wspomnienie choinki, migocącej kolorowy-
mi światełkami na końcu korytarza. Stwa-
rzało to namiastkę przytulności, ciepła, 
w przeciwieństwie do pierwszego szpitala, 
który kojarzył mi się z białymi kafelkami 
i zimną porodówką. 

Byłam już doświadczoną rodzącą. Mia-
łam przecież rodzić po raz trzeci. Cza-

sy się zmieniły. Istniała ewidentna różnica 
w podejściu do przyjścia dziecka na świat 
w samym systemie opieki zdrowotnej 
i w sposobie funkcjonowania oddziału 
ginekologiczno-położniczego. Tylko ból 
pozostawał ten sam i poczucie anonimo-

wości dla otaczających mnie ludzi. Byłam 
kobietą „X’’, kolejną rodzącą po setkach a, 
może tysiącach, które już tu rodziły i któ-
re będą tu rodzić. Byłam w istocie sama. 
I znowu, mając w pamięci poprzedni po-
ród i zjawienie się Andrzeja, wołałam go, 
przynaglając w myślach. Dlaczego jeszcze 
nie przychodzisz? – minęło kilka godzin od 
telefonu. Nie poradzę sobie. Prawie nie do 
uwierzenia – zjawił się! I znowu Andrzej 
lekarz-psychiatra „odbierał’’ moje kolejne 
dziecko. Nie krzyczałam rozdzierającym 
krzykiem, który czasem dochodzi z porodó-
wek. Słuchałam jak mówi: spokojnie, przyj, 
już pojawiła się główka, za chwilę urodzisz. 
I na świat przyszła moja śliczna, maleńka 
córeczka, którą zaraz położono na moim 
brzuchu i mogłam ją przytulić do siebie. 
Pozostała przy mnie do końca mojego 
pobytu w szpitalu. Mogłam patrzeć na jej 
drobne ciałko, filigranową główkę i ciemne 
kędziorki włosów, przewijać i karmić. Nikt 
jej nie zabierał. Byłam szczęśliwa.

Na oddziale, gdzie doktor Andrzej Cech-
nicki jest ordynatorem, niektórzy żarto-

wali, że mógłby zrobić nową specjalizację 
z położnictwa.

To niezwykłe, piszę to z całą świadomo-
ścią znaczenia tego słowa, żeby psy-

chiatra zechciał tak dalece identyfikować 
się ze swoją pracą i pacjentami, by prze-
kraczać pewne granice, które zakreślają 
pełnione role, wyuczone praktyki i sche-
maty funkcjonujące w środowisku medycz-
nym.

Andrzej, jesteś niesamowity, nieprze-
ciętny, jesteś the best. To dobrze, że 

mogę o tym powiedzieć do szerokiego gro-
na czytelników tych wspomnień. 

Na zakończenie dodam, że za dwa lata 
urodziłam kolejne, czwarte dziecko. 

Tym razem samodzielnie, bo świadomie 
podjęłam taką decyzję, że muszę spróbo-
wać poradzić sobie sama. Poradziłam so-
bie, chociaż było ciężko.

Dzisiaj, z perspektywy czasu, patrząc na 
ciąg tamtych wydarzeń, mogę ocenić, 

jak bardzo zaufanie do lekarza terapeuty, 
przyczyniło się do mojego zdrowienia i jak 
istotną rolę odgrywało w moim podejściu 
do życia, co szczególnie uwidoczniło się 
w tym porodowym aspekcie. Przecież to 
dzięki Andrzejowi uwierzyłam, bo doświad-
czyłam tego naprawdę, że mogę urodzić 
dziecko, i że nie będzie to wiązało się 
z późniejszą psychozą. Towarzysząc mi 
przy dwóch porodach, wpłynął pośrednio 
na moją decyzję, że przy kolejnym poro-
dzie poradzę sobie bez bezpośredniego 
wsparcia. Gdybym o tym nie była przeko-
nana, pewno znowu prosiłabym go o to-
warzyszenie. Prawdą jest też, że gdzieś 
w głębi zaczęła kiełkować myśl, że to już 
„nie wypada’’. Skoro nie było choroby psy-
chicznej po porodzie i wszystko było O.K., 
to towarzyszenie lekarza psychiatry nie 
jest już celowe. Musiałam spróbować być 
samodzielna, jak inne kobiety.

Teraz wiem, że można to wszystko okre-
ślić jako empowerment (umocnienie), 

jako recovery (zdrowienie).

Chcę jeszcze podkreślić, że Andrzej, 
w kontekście mojego stanu zdrowia, 

nigdy nie ingerował w nasze życie rodzi-
cielskie. Nie sugerował aborcji, stosowania 
środków antykoncepcyjnych i nie wyrażał 
dezaprobaty dla moich kolejnych ciąż i po-
rodów, które mogły zakończyć się dla mnie 
psychozą i długotrwałym leczeniem. Da-
wał wsparcie, pozwalając pacjentowi po-
zostawać człowiekiem wolnym. Szanował 
jego godność, osobiste decyzje i prawo do 
kreowania własnego życia. Za to mam dla 
niego ogromny szacunek.

Barbara
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

Kraków

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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Budzik zadzwonił o 4.00. Krótka chwila na śniadanie, poranna 
toaleta i za 20 minut jadę swoim wysłużony autem w kierunku 

Przylasku Rusieckiego. Po pół godzinie byłem już na miejscu Z ulgą 
stwierdziłem, że moje ulubione miejsce jest wolne, a woda nie jest 
podwyższona. Zarzuciłem plecak na ramię, w jednej ręce niosłem 
pokrowiec z wędkami, a w drugiej wiaderko z żywcem. Poranna rosa 
zwilżyła nogawki spodni, które zaczęły lepić się do nóg. Rozejrzałem 
się po okolicy. Z lewej strony woda pokryta była warstwą wodoro-
stów, na wprost była czysta toń, z prawej z brzegu było  trochę roślin, 
dalej było czysto.

Zapaliłem papierosa. Przyjemny zawrót głowy po całonocnym 
niepaleniu i wstające słońce przywróciło mnie do świadomości. 

Ciała niebieskie na bezchmurnym niebie były w kulminacji. Księżyc 
w pełni świecił światłem odbitym od Słońca, które w całości wyszło 
już znad horyzontu. Widząc to odczuwałem jakiś metafizyczny nie-
pokój. Zmieniłem wodę w sadzyku z żywcami. Woda była cieplejsza 
niż powietrze. Z poranną mgłą unoszącą się nad nieruchomą taflą 
nadeszły zapachy z wiejskiej zagrody, które dla mnie, miastowego, 
było doświadczeniem nowym i równie przyjemnym jak zapach łąki 
i wody, która zaczęła się „gotować”  od drobnicy obudzonej słońcem. 
Rozłożyłem odległościówkę kupioną w miejscu starej, która zepsuła 
mi się przez niedokładne złożenie, wskutek czego pękła w miejscu 
łączenia w momencie zarzucania. Po chwili spławik kołysał się na 
powierzchni, a wystająca antenka zaczęła szaleć. Płotki i ukleje ata-
kowały każdą przynętę, niezależnie jaka była. Miałem przeczucie, że 
jest to dopiero zapowiedź tego, co mnie może dzisiaj spotkać.

Przygotowałem zanętę. Wyczytałem gdzieś w czasopiśmie węd-
karskim, że skuteczna i niedroga jest pasza dla drobiu. 10 kg 

mieszanki kosztuje tylko 15 zł, a jest również skuteczna jak wszelkie-
go rodzaju zanęty, które można kupić w sklepach wędkarskich kilka 
razy drożej. Przygotowane kule umieściłem w pustym wiaderku, aby 
stwardniały. Kilka wrzuciłem do wody, gdzie szalał spławik. Może 
nielogiczne wydaje się poddawać zanętę w miejscu, gdzie szaleje 
spławik, ale to tylko pozory, bo właściwa gra odbywa się w głębi przy 
dnie, a tam mogą być duże sztuki. W międzyczasie uzbroiłem szczu-
pakówkę, założyłem karasia i ostrożnie, aby nie urwać żywca, zarzu-
ciłem uważając, aby zsynchronizować siłę wyrzutu z delikatnością  
przynęty. Jaskrawoczerwony spławik spoczął spokojnie w odległości 
40 metrów od mojego stanowiska. Teraz można spokojnie czekać na 

Moje wędkowanie
to co się będzie działo. Łowienie z kimś zdecydowanie różni się od 
łowienia samemu. Gdy człowiek jest sam, bardziej wyczula się na 
naturę, intensywniej przeżywa. Jest to uczucie chorobowe, ale jest 
i trudno. Czasami zaczynam mówić do siebie. 

Natomiast natura przeciwnie. Po dłuższej chwili spokojnego sie-
dzenia przed nogami przepływa zaskroniec, innym razem prze-

myka mysz lub szczura w ostatnim przypadku łasica zainteresowała 
się torbą z moim prowiantem. Słońce podnosiło się z każdą chwilą 
wyżej. Uczucie porannego chłodu minęło, zaczęło być przyjemnie 
ciepło. Opary mgły gdzieś zniknęły, widoczność była stuprocentowa. 
Widziałem dokładnie wyspę na środku zbiornika, stado kaczek, łabę-
dzie będące utrapieniem wędkarzy, ponieważ natychmiast przypły-
wają na stanowisko tuż po zanęceniu. Są tak nauczone, ponieważ 
ludzie zbyt często je dokarmiają. Tracą instynkt i zdane są na łaskę 
ludzi. Spławik odległościówki nadal szalał, ale były to delikatne krót-
kie brania, na tyle jednak skuteczne, że zrywały po kilku minutach 
przynętę z haczyka.

Mijały minuty. Na odległościówkę udało mi się zaciąć kilka ma-
łych rybek: płotki, ukleje, małe kropiki, ale dla mnie nie stanowiły 

one sukcesu. Spodziewałem się brania lina lub karpia, ponieważ te 
ostatnie były dwa razy do roku zapuszczane do zbiorników. Liny na-
tomiast były gatunkiem endemicznym, tj. same się wycierały.

I występowały w dużych ilościach. Z opowieści wędkarzy słyszałem, 
że niektóre były medalowego wymiaru. Liny mają piękny złoty kolor, 

a odcień różni się w zależności od środowiska. Charakterystyczne 
dla lina jest długie smakowanie przynęty zanim zdecyduje się na 
konkretne branie. Czasem trwa to nawet kilka minut, co podnosi ad-
renalinę u wędkarza. Skoro mowa o adrenalinie, to kiedyś podczas 
brania szczupaka tak mocno zaczęło mi bić serce, że obawiałem się 
o swoje zdrowie, a nawet życie. Serce mało nie wyskoczyło mi z pier-
si. Musiałem odwrócić się i uspokoić. Przekonywałem siebie, że moje 
życie jest ważniejsze niż szczupak choćby nie wiem jak duży. Kątem 
oka rzuciłem na miejsce, gdzie powinien być spławik od szczupa-
kówki. Jaskrawo czerwony korpus spławika gdzieś zniknął. Zwi-
nąłem odległościówkę, aby nie przeszkadzała w holu. Rozłożyłem 
podbierak i wysunąłem trzymetrową rękojeść jak najdalej do wody. 
Według wszystkich podręczników także z doświadczenia szczupaka 
należy zacinać, dopiero gdy zaczyna ciągnąć żyłkę. Ta tymczasem 
zwisała z końcówki wędki, zachowując pamięć ułożenia na kołowrot-
ku i układała się w półokrągłe zwoje. Mijały minuty. Serce zaczęło bić 
mocniej, ale nie tak bardzo jak kiedyś. Widocznie uodporniłem się na 
szczupaki. Po chwili żyłka zaczęła się napinać. Powoli, ale zdecydo-
wanie szczupak odpływał, połknąwszy mojego karasia. Zamknąłem 
kabłąk kołowrotka, zlikwidowałem luzy żyłki i zaciąłem. Na drugim 
końcu wędki poczułem ciężar, który zaczął się szarpać. Żyłka, któ-
ra wychodziła z wędki na wprost, skręciła w prawo. Ryba popłynęła 
w roślinność, instynktownie szukając tam schronienia. Zacząłem się 
zastanawiać, jak dalej walczyć ze szczupakiem, który siedział scho-
wany w gąszczu roślin i absolutnie nie dawał się z nich wyciągnąć. 
Zdecydowałem się na hol siłowy. Na kołowrotku była żyłka 0,4 mm 
o wytrzymałości kilkunastu kilogramów

Bardziej obawiałem się o wędkę, która dosłownie trzeszczała wy-
gięta do granic wytrzymałości. Ustawiłem wędkę równolegle do 

żyłki i zdałem się na jej wytrzymałość, chcąc oszczędzić wędzisko. 
Powoli metr po metrze udawało się odzyskiwać żyłkę. Po powierzch-
ni wody przesuwała się wielka góra zielska, którą z ogromnym mo-
zołem holowałem. Odległość między mną a roślinami powoli, ale 
zdecydowanie się zmniejszała. Teraz już wiedziałem że dam radę. 
Zielsko dało się ciągnąć coraz lżej, a w końcu znalazło się na brzegu. 
Rozgarnąłem je rękami, szukając ryby i ujrzałem wielkiego szczupa-
ka. Podbierak okazał się zbędny. Drżącymi z emocji rękami odha-
czyłem rybę i wrzuciłem do siatki. W tym dniu złowiłem jeszcze lina 
o długości 35 cm i niewymiarowego karpika, który odzyskał wolność. 
Jak się okazało, szczupak miał długość 65 cm i był największy jakie-
go złowiłem w tym roku.

T.H.
Warszaty Terapii Zajęciowej

Kraków
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Na łamach „Prawej Strony” czasopisma 
„Dla Nas” zaczynamy z niniejszym nu-

merem cykl artykułów poświęconych sys-
temowi orzeczniczemu w Polsce. Naszym 
celem jest przedstawienie funkcjonowania 
polskiego systemu orzekania o zdrowiu 
oraz zastanowienie się nad tym, jaki on 
jest, w szczególności czy przystaje on do 
realiów współczesności, jakie ma znacze-
nie dla procesu rehabilitacji, zwłaszcza 
rehabilitacji zawodowej i czy aby obecne 
orzecznictwo nie jest antyrehabilitacyjne. 
Będziemy pisać o tym, kto ma prawo do 
renty. Poruszymy także kontekst orzekania 
– stosunek komisji do orzekanych, warunki 
badania i zachowanie lekarzy.

Aby zastanawiać się nad polskim syste-
mem orzekania o zdrowiu i spróbować 

go ocenić, musimy najpierw przedstawić 
w niezbędnym skrócie jego model obowią-
zujący w naszym kraju. Do 1997 r. w Pol-
sce istniały Komisje ds. Inwalidztwa i Za-
trudnienia, orzekały one nie o niezdolności 
do pracy, a o inwalidztwie. Z tym rokiem 
pojęcie inwalidztwa znikło z systemu orze-
kania o zdrowiu, był to zresztą dla niego 
rok przełomowy. Uznano wtedy, że należy 
wyodrębnić orzekanie o niezdolności do 
pracy dla celów ubezpieczeniowych. Re-
forma systemu ubezpieczeń społecznych, 
w tym emerytalno-rentowego, (wraz z wej-
ściem w życie (w 1999 r.) ustaw o Sys-
temie Ubezpieczeń Społecznych (SUS) 
oraz o Emeryturach i Rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (FUS)), wy-
musiła także reformę systemu orzecznic-
twa. W założeniu miała się poprawić jego 
jakość. Jednak zmiany społeczno-eko-
nomiczne, jakie zaszły w Polsce, spowo-
dowały, że jej założenia nie do końca się 
sprawdziły.

W Polsce aktualnie funkcjonuje pięć 
systemów orzekania o zdrowiu: 

o niezdolności do pracy (przez lekarzy 
orzeczników ZUS), o niezdolności do pra-
cy w gospodarstwie rolnym (przez lekarzy 
rzeczoznawców KRUS), o niezdolności do 
służby (przez komisje lekarskie podległe 
MSWiA lub MON), o niepełnosprawności 
i stopniu niepełnosprawności (przez ze-
społy ds. orzekania o niepełnosprawno-
ści).

W efekcie powstał w Polsce skompli-
kowany i zawiły oraz nieczytelny 

system orzeczniczy, w którym można wy-
odrębnić dwa zasadnicze „piony”. Miano-
wicie z jednej strony pion skupiający cztery 
systemy orzecznictwa dla celów rentowych 
(ZUS, KRUS, MSWiA oraz MON), a z dru-
giej strony system orzekania o niepełno-
sprawności – jako jedyny, który orzeka dla 
celów pozarentowych. W systemie tym 
obowiązują różne terminy i nazewnictwo 
na określenie niepełnosprawności, odno-

szące się przecież do tych samych osób 
niepełnosprawnych. Istnieją stopnie nie-
pełnosprawności, grupy inwalidzkie, opiso-
we określenia niepełnosprawności stoso-
wane przez ZUS. Wynika to z tego, że, jak 
wyżej wspomniano, niepełnosprawność 
była i jest orzekana przez różne instytucje 
i dla różnych celów. Co więcej, orzeczenia 
pochodzące z różnych systemów orzecz-
niczych nie są bynajmniej równoważne 
i wzajemnie honorowane. O ile bowiem 
orzeczenia o niezdolności do pracy (cał-
kowitej niezdolności do pracy i samodziel-
nej egzystencji, całkowitej niezdolności 
do pracy oraz częściowej niezdolności 
do pracy)wydawane przez ZUS są ho-
norowane przez zespoły ds. orzekania 
o niepełnosprawności i przyznawane są 
na ich podstawie odpowiednie stopnie nie-
pełnosprawności (znaczny, umiarkowany 
i lekki), to zależność ta nie działa w drugą 
stronę. ZUS nie uznaje orzeczeń o stopniu 
niepełnosprawności. W efekcie powoduje 
to konieczność co najmniej dwukrotnego 
stawania przed różnymi komisjami w celu 
uzyskania pełnych uprawnień przysługują-
cych osobie niepełnosprawnej. Sytuacja ta 
była i jest przedmiotem licznych skarg do 
Rzecznika Praw Obywatelskich. Orzeczni-
czy chaos potęguje jeszcze praktyka sto-
sowana przez ZUS, orzekania o niezdol-
ności do pracy jedynie na czas oznaczony, 
przeważnie na trzy lata i to niezależnie od 
charakteru danego schorzenia czy nie-
pełnosprawności, tj. czy rokuje szanse 
na wyleczenie czy nie. W konsekwencji 
osoby dotknięte np. mongolizmem muszą 
wielokrotnie, co kilka lat stawać przed ko-
misją orzeczniczą. Praktyka ta jest zresztą 
niejednolita, gdyż niektóre osoby nieule-
czalnie chore otrzymują orzeczenia na 
stałe, a niektóre, nie wiedzieć czemu, nie. 
O ile przedtem było dużo orzeczeń przy-
znających grupę inwalidzką na stałe, co 
nadmiernie obciążało budżet państwa, to 
obecnie nastąpiło nadmierne „przegięcie” 
w drugą stronę. 

Orzekanie do celów rentowych ma inny 
charakter niż ocena niepełnosprawno-

ści. O ile przy tej drugiej dominuje ocena 
medyczna, to przy tej pierwszej pojawiają 
się też elementy ekonomiczne. 

Dziś mamy orzecznictwo negatywne, 
dowiadujemy się, czego niepełno-

sprawnemu nie wolno robić. Pożądana 
byłaby zmiana w kierunku pozytywnym. 
Pracodawca z orzeczenia powinien się 
dowiadywać, jakie cechy psychofizyczne 
dana osoba zachowała i jakie w związku 
z tym prace może wykonywać. Zmieniłoby 
to postawę wobec niepełnosprawnych.

Pewnym rozwiązaniem byłoby też roz-
różnienie w orzeczeniu np. stopnia 

sprawności intelektualnej i fizycznej. W or-

ganizacjach pozarządowych zajmujących 
się osobami niepełnosprawnymi przeważa 
pogląd, że dzisiejszy system orzekania 
o niepełnosprawności według jej stopnia 
jest anachroniczny. Powinno się iść w kie-
runku orzekania według rodzaju niepełno-
sprawności, który decydowałby o wysoko-
ści wsparcia dla osoby niepełnosprawnej.

Poza tym orzekanie według rodzaju 
byłoby dla pracodawcy sygnałem, jak 

najlepiej wykorzystać możliwości danej 
osoby.

Czy zatem w Polsce może powstać spój-
ny system orzekania o niepełnospraw-

ności i niezdolności do pracy zamiast pię-
ciu obowiązujących? Czy powinna istnieć 
tylko jedna instytucja orzekająca? Zdania 
co do tego, jak ma wyglądać orzecznictwo 
są podzielone. Przeważa jednak opinia, że 
powinna zajmować się nim jedna instytu-
cja, usytuowana poza firmą ubezpiecze-
niową, która kompleksowo oceni zarówno 
niepełnosprawność, jak i możliwość wyko-
nywania pracy. Owszem, mogą pojawić się 
zarzuty, że łatwo jest zarządzać cudzymi 
(ZUS-u) pieniędzmi.

Orzeczenie dla osoby niepełnosprawnej 
jest jak wyrok, który często determinu-

je jej całe życie. Dlatego powinna wydawać 
je interdyscyplinarna komisja składająca 
się nie tylko z lekarzy, ale i psychologa, 
doradcy zawodowego oraz przedstawi-
ciela organizacji społecznej, który odgry-
wałby rolę adwokata danej osoby. System 
wymaga też profesjonalizacji, stworzenia 
norm i dobrych praktyk, tak aby orzeczenia 
w podobnych przypadkach nie różniły się 
w zależności od regionu.

Wkrótce będzie powołany międzyre-
sortowy zespół ds. opracowania sys-

temu orzekania o niepełnosprawności oraz 
niezdolności do pracy. Zbada, do jakiego 
stopnia jest możliwa konsolidacja istnieją-
cych systemów. Efektem pracy mają być 
projekty regulacji prawnych. Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej przygotowało 
powołujący go projekt zarządzenia Preze-
sa RM. To nie pierwsza próba powołania 
takiego zespołu. Przed komisją stoi nie 
lada zadanie – konsolidacji istniejących 
pięciu systemów. W skład zespołu wejdą 
osoby wyznaczone przez ministrów, pre-
zesów ZUS i KRUS. Do udziału w pracach 
zespołu mają być zaproszeni przedstawi-
ciele Naczelnej Izby Lekarskiej i Polskiego 
Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego, 
a jeśli tak postanowi przewodniczący – 
także środowisk naukowych i organizacji 
pozarządowych. Zespół ma zakończyć 
prace do .....? 

Marcin Szuba
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

Kraków

Strona Prawa
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„Fraszki
na Staszka D.”

Na Stanisława amory 
Nie pomogą żadne doktory  

Stasiu! Jesteś szarmancki 
I elegancki 

Całujesz mnie w szybki okula-
rów
Na dzień dobry 
Żeby ten dzień był 
Rzeczywiście udany, 
A nie opłakany deszczem 
Złowieszczem

Stanisław śmieje się 
I śmieje 
Czasem powie ojeje

Eulalia Wojtal

„Nasza nadzieja jest w Bogu”

Naszą nadzieją jest nasz Bóg.
Lęk jest fałszywy i rzeczywisty.
Czasem potężny, nie do udźwignięcia
– powoduje, że tylko możemy leżeć
i czekać, aż minie.
Ile w nim kłamstwa:
że brak nam odwagi,
że nie poradzimy sobie
z najprostszymi czynnościami.

Trzeba wiedzieć, że z pomocą
Drugiej Osoby damy radę.

A przecież Pan Jezus jest
zawsze z tobą, zawsze ze mną
zawsze z nami.
Imię Boga to: „Jam jest”.

Anna Baka

*** 

Krzyż Twój to samo światło 
Panie 
jarzmo ma kształt 
swobodny
a brzemiona 
przypominają skrzydła 
w kolorze różowej 
zorzy rannej 
nakładasz je 
jak podarunek 
na który nie ma ceny.

Małgorzata Misiewicz  

„Muzyka”

Znów włączyłam wyobraźnię – najdoskonalszego ma-
larza
obraz właśnie maluje
w mojej głowie wszystko
w myślach i we mnie 
biegnie, burzy się, krzyczy
tragedia na skrzypce 
ballada dla ubogiej dziewczyny 
strzecha tańczy we mnie 
woda wzmaga się i płynie 
i już koniec ?...
Nieprawda...
Szpaler zielonych drzew szeleszczących tchnieniem 
muzyki 
odprowadza mnie ciszej i ciszej do drzwi 
tam gdzie mój gramofon...

Krystyna Ptak
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„Zieleń”

Nasza Przyjaźń 
to piękne zielone drzewo
Wzrasta ono każdego 
dnia 
Jego korzenie to my
to nasz los
Gałęzie tego drzewa
to każdy dzień
Zieleń jego 
to ludzie, to ludzki los 
Las w którym rośnie 
to ludzkie życie
Ludzka łza
Ludzie niszczą ten las 
A łzy bólu to jego krew. 

Jacek Brenneisen

„Trudno wystawić za próg swoje życie”

trudno wystawić za próg
swoje lub cudze życie 
pod wpływem – 
chwili, 
zmiennego nastroju 
lub dyktando 
swojego lub cudzego widzimisię,
gdy połączyło się w węzeł księżycowy 
cudze i swoje problemy – 
na śmierć i życie –  

dawno temu,
jeszcze w raju – kuźni bogów
z dodatkiem piekła pierwotnych instynk-
tów:
wszystko jest moje, 
a jednak mi obce, 
wszystko jest obce, 
a jednak moje... 

trudno wystawić za próg 
swoje lub cudze życie, 
a jednak niekiedy muszę, 
bo robi się zbyt niesforne – 
podaż przerasta popyt, 
życie zaczyna ciążyć – 
niczym cudza skóra, 
cudza odzież...

Ludmiła

„Uśmiech”

Poczuj się przytulony
Jest Ktoś, kto cię bardzo ko-
cha
Nawet jak tego nie czujesz.
Zagrożenie – ciągłe łzy.
Spójrz w niebo
Ono się do ciebie uśmiecha.

Anna Baka

„Spowiedź”

Nie zbudowałam wieży z myśli.

Jeśli jest coś, czego jestem winna
i czego należałoby się wstydzić,
to to.

Nie dotknął mnie los.
Dane mi było dostatecznie wiele,
a nawet więcej.

Czasu miałam nie mniej niż ci,
co się ludzkości bardziej przyczynili.
Strawiłam go
na niczym.

Przygląda mi się z wyrzutem ta mała dziewczyn-
ka,
którą byłam,
a która pragnęła móc spojrzeć z dumą wstecz.

A jednak.

Nie zbudowałam wieży z myśli.

Marta Kazansky
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Droga Redakcjo!

„Niedziela” jest moim ulubionym czasopismem i często po nią 
sięgam, zapoznając się z szerokim spektrum poruszanych 

w niej problemów, widzianych oczyma człowieka wiary.

W numerze 5, z dnia 31 stycznia 2010 roku zamieszczony jest 
artykuł pana Marcina Konik-Korna zatytułowany „Trędowaci 

XXI wieku”, w którym ujęcie tematu skłoniło mnie do napisania tego 
listu. Chodzi mi o akapit zatytułowany „Wariatkowo’’. Autor dokonał 
tutaj klasycznej stygmatyzacji ludzi chorujących psychicznie, cho-
ciaż, jak sądzę, nie miał takiej intencji.

„Stygmatyzacja (etykietowanie) – jak można przeczytać w Inter-
necie – to skutek ujemny diagnozy psychiatrycznej lub psy-

chologicznej polegająca na klasyfikowaniu ludzi według procedury 
zerojedynkowej. Źródłem negatywnego myślenia o jednostce może 
być osobowość diagnosty, jego wcześniejsze kontakty z osobami 
z danej grupy i oficjalne stereotypy”, Autor przyjął  „postawę pro-
kuratorską – przypisywanie negatywnych etykiet, czyli uproszczo-
nych form kategoryzacji społecznej w sposób jawny lub ukryty’’. 
Czytając wstęp do artykułu, jest się pewnym, że pan Konik-Korn 
absolutnie odcina się od tych, którzy „trędowatych’’ współczesnej 
cywilizacji spychają na margines życia społecznego. Gdy jednak 
śledzi się późniejsze rozważania, trudno się oprzeć negatywnemu 
przedstawieniu osób chorujących psychicznie, widzianych tylko 
w najostrzejszej fazie chorobowej, gdy chorzy ci wymagają opie-
ki na oddziale zamkniętym. Przy ich charakterystyce czytelnikowi 
automatycznie narzuca się rozpowszechniony  obraz „wariata’’. 
Cytat „Pewne osoby błąkają się bez celu, z obłędem w oczach. 
Inne krzyczą. Jeszcze inne z pełnym przekonaniem wypowiadają 
swoje sądy, choć są one zupełnie niedorzeczne. Zastanawiałem 
się wtedy nawet, czy oni są naprawdę chorzy czy może niektórzy 
z nich są opętani przez diabła”. W ten sposób umacnia się w społe-
czeństwie utrwalone stereotypy, dotyczące osób chorujących psy-
chicznie. Rozumiem, że pan Redaktor wkraczając na ten oddział, 
zetknął się z sytuacją, która zrobiła na nim niesamowite wrażenie, 
i na którą nie był przygotowany. Sam mówi: „człowiek nie wie jak się 
zachować”. Natomiast nie rozumiem, dlaczego już z perspektywy 
upływu czasu doszedł do takich konkluzji, które przedstawia czytel-
nikowi: „Osoby chore psychicznie nie mają przyjaciół. Często także 
w rodzinie. Są kłopotliwi. Unika się ich jak ognia, mimo że zdecydo-
wana większość z nich nie jest agresywna. Nigdy nie wiadomo co 
powiedzą, jak zareagują”.

W moim odczuciu, nie tędy droga  do zmiany podejścia w trak-
towaniu „trędowatych XXI wieku’’. Należę do Stowarzyszenia 

„Otwórzcie Drzwi”, którego statutowym celem jest, między innymi, 
działalność przeciw stygmatyzacji osób chorych psychicznie oraz 
ochrona praw i godności tychże osób. Uważam, że wypowiadając 
się na tak szerokim forum, jakim jest wysokonakładowy, katolicki 
tygodnik, należy problem chorych psychicznie pokazać w różnych 
kontekstach. Mam świadomość tego, że autor ograniczony jest 
ramowo w swojej prezentacji, ale czemu – kierując się szlachet-
ną intencją przeciwstawienia się napiętnowaniu chorych i ich de-
precjacji – sam przyczynia się do ich etykietowania i pośrednio do 
uzasadnienia ich wyalienowania. Celowe byłoby  zapoznanie się 
z nowymi kierunkami w podejściu do chorych w psychiatrii środo-
wiskowej (szczególnie w Krakowie). Lansuje się tutaj od lat, inny 
od utartych schematów, obraz chorego w ogólnopolskim programie 
„Schizofrenia Otwórzcie Drzwi’’. Ma ono na celu, między innymi, 
stworzenie „wspólnoty intelektualnej–szeroko powiązanego środo-

List otwarty
do Redakcji Czasopisma „Niedziela”

wiska opiniotwórczego, aby jego przesłanie miało mocny rezonans 
w opinii publicznej i prawdziwie doprowadziło do przełomu w posta-
wach i uprzedzeniach wobec osób chorych psychicznie’’.

Artykuł pana Marcina Konik-Korna, szczególnie w jego części 
zatytułowanej  „Wariatkowo’’ na pewno nie mieści się w po-

żądanych kierunkach. Jest przedstawianiem problemów chorych 
psychicznie w utartej konwencji. A przecież chodzi o to, by prze-
łamywać schematy mentalne, ale nie na zasadzie „życzeniowej’’, 
ale poprzez ukazywanie prawdy w całej jej złożoności. Chorzy psy-
chicznie to nie tylko ci z ostrymi zaburzeniami, które prawie zawsze, 
wskutek stosowania leków nowej generacji szybko ustępują. Przy 
stosowaniu wysokich dawek powstają jednak często skutki ubocz-
ne, które różnie manifestują się u pacjentów (przygarbiona sylwet-
ka, ślinotok, brak koordynacji ruchowej, dreptanie w miejscu itp.), 
co może zwracać uwagę osób postronnych i powodować różne 
reakcje. Ale chorzy psychicznie to ogromna rzesza, funkcjonująca 
poza szpitalem, która zmaga się z dojściem do zdrowia  i powrotem 
do społeczeństwa. Konieczne jest przy tym umocnienie (empo-
werment). Nie ma jednak szybkiego zdrowienia w aurze „wariata’’, 
w jakiej jest się postrzeganym w środowisku bliższym i dalszym, 
do czego przyczyniają się wypowiedzi czy obrazy w mass mediach 
typu omawianego artykułu.

Pan Marcin Konik-Korn napisał, że jego odwiedziny znajomej na 
oddziale psychiatrycznym szpitala uniwersyteckiego w Krako-

wie były doświadczeniem bardzo pouczającym, ale to pouczenie 
polegało chyba tylko na tym, że utwierdził się w swoich stereoty-
pach i przedstawił taką „etykietkę’’ czytelnikom  „Niedzieli’’. Stwier-
dzam to z przykrością.

BARBARA 
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
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Etyka wirtualna, człowiek realny
Doceniam wysiłek Autora, który w mą-

drym artykule „Miłość wirtualna, sa-
motność realna” (Dla Nas, nr 17, wrzesień 
2009) wziął na warsztat skomplikowane, 
a przez to trudne problemy ludzkiej sek-
sualności, pokazując je pięknie w kon-
tekście miłości, fascynacji Innym, daru 
z siebie, zwróciwszy uwagę na aktualne 
zagrożenia w tej delikatnej sferze, do ja-
kich należy pornografia oraz niezmiernie 
złożony (bardziej niż ta pierwsza) problem 
autoerotyzmu, który dotyczy coraz więk-
szej liczby osób, także kobiet (jeśli wierzyć 
statystykom poradni seksuologicznych). 
Zgadzam się – rezerwując sobie prawo do 
swojego zdania zgodnie z pluralistycznym 
podejściem do zagadnień światopoglą-
dowych oraz przyjmując zasadę maksy-
malnej życzliwości wobec analizowanych 
poglądów – z faktem, że subkultura porno-
graficzna, często powiązana z seksprze-
mysłem, agencjami towarzyskimi, sexsho-
pami etc.) została potraktowana tak, jak 
na to zasługuje, obiektywnie, ze świado-
mością, że w praktyce oznacza niszczenie 
ludzkiej płciowości i miłości, a także ciała 
(mam tu na myśli sprzedawane coraz czę-
ściej w sieci czarnorynkowe „dopalacze 
seksualne”, być może faszerowane nar-
kotykami, pigułki gwałtu itd.). Pornografia 
i związany z nią „biznes” jest obiektywnym 
złem moralno-fizycznym, odziera z uczuć, 
wyzwala niekontrolowane impulsy, sprzyja 
dewiacjom seksualnym (pedofilia itd.) oraz 
szeroko pojętej psychopatologizacji życia 
seksualnego. 

Nieco inaczej, bardziej kompleksowo 
należałoby jednak ustawić drugi pro-

blem, czy kompleks problemów, związany 
z autoerotyzmem, który tutaj został spro-
wadzony wyłącznie do aktu samozaspo-
kojenia, określany wymiennie starszymi 
(samogwałt, onanizm itd.), jak i nowszymi, 
„medycznymi” nazwami (masturbacja). 
Przy całej życzliwości wobec omawia-
nych poglądów oraz doceniając szlachet-
ne intencje Autora, nie sposób do końca 
zgodzić się z niektórymi przesłankami 
i wynikającymi z nich wnioskami, pochod-
nymi zapewne z objętości artykułu: żeby 
odpowiedzialnie zbadać, czym jest (albo 
nie jest) autoerotyzm, należałoby napisać 
książkę, by pokazać, o co chodzi w ten-
dencjach narcystycznych, wręcz niekiedy 
autystycznych. Masturbacja z pewnością 
nie jest idealnym rozwiązaniem problemu 
ludzkiej samotności, z różnych powodów, 
także dlatego, że w naszej kulturze wy-
woływać może rozmaite zespoły autoero-
tyczne, masywne poczucie winy, wstyd, 
kompleks niższości wobec „silniejszych”, 
którzy jakoś sobie „radzą”, spełniając wa-

runek pełnego uczestnictwa w praktykach 
religijnych, ciesząc się wysoką samooceną 
itd. Smutek, bezradność, szamotanie się 
w ambiwalentnych postawach od-do to, 
jak się zdaje, w naszej kulturze chleb po-
wszedni osób słabszych, które mogą au-
toerotyzmem odreagowywać samotność, 
stres zawodowy, izolację środowiskową. 
Uczucie wstrętu, nienawiści do siebie, 
beznadziejności prób „opanowania się” 
mimo wielu usilnych prób nie jest im obce, 
sprzyja obniżonej samoakceptacji, czasem 
postawie skrajnie autokrytycznej. 

Podstawowe pytanie, na które Autor nie 
daje jednoznacznej, zadowalającej od-

powiedzi, jest następujące: co jest pierwot-
ną (a nie wtórną) przyczyną zachowań au-
toerotycznych? Czy są one ową przyczyną 
„samotności realnej” – czy – odważę się 
tak ująć problem – jej skutkiem (efektem, 
wynikiem, logiczną konsekwencją)? Jak to 
się dzieje, że są ludzie odczuwający po-
trzebę seksualną, bliskości, jedności, speł-
nienia tak silną, że nie są w stanie – niekie-
dy mimo heroicznych wysiłków – sprostać 
wymaganiom lustra społecznego, potę-

piającego ich za owe „uczynki nieczyste”? 
Autor prezentuje dość jednoznaczne sta-
nowisko, niegdyś „jedynie słuszne”, prefe-
rowane jeszcze częściowo w najnowszym 
wydaniu Katechizmu Kościoła Katolickie-
go, gdzie onanizm określa się jako „po-
ważny nieporządek moralny w człowieku”. 
Czy jednak stanowisko to, jednoznacznie 
ostrzegawcze i „straszące” konsekwencja-
mi autoerotyzmu – choć może już nie tak 
drastycznie, jak kiedyś – jest prawdziwe? 
Zakładam, że istnieje obiektywna prawda 
na temat autoerotyzmu, choć tutaj niektó-
rzy polemiści mogliby mi z kolei zarzucać, 
że prezentuję inną, ale jednak nadal mo-
nologiczną wersję jedynej prawdy, łączącej 
się z kolejną, tym razem liberalną przemo-
cą. Nie do końca. Jest w tym stanowisku 
sporo racji; nie jest to – powtarzam – ideal-
ne zachowanie, jednak również jest w nim 
sporo nieporozumień. To prawda, że lu-
dzie, którzy z różnych przyczyn nie znajdu-
jąc na świecie swojej „drugiej połówki”, są 
bardziej narażeni z powodu samotności na 

autoerotyzm, który może niejako wtórnie 
potęgować ich alienację. Co jednak jest 
przyczyną, a co skutkiem? 

Klasyczne rozumowanie podkreśla, że 
człowiek zawsze i wszędzie jest wol-

ny, może decydować, wybierać, określać 
się, ponieważ zachowuje pewną autono-
mię wobec cielesności, potrafiąc odraczać 
w czasie gratyfikację potrzeb, dokonywać 
aktów transgresji, wykraczać poza swój 
typ osobowości, pracować nad sobą, a na-
wet sublimować popęd seksualny, czego 
dowodem osoby świadomie i dobrowol-
nie wybierające życie w celibacie (jest ich 
niemała liczba). W tym podejściu zakłada 
się, że: a) wszyscy są jednakowo wolni – 
zatem i zdrowy psychicznie, i chory psy-
chicznie cieszą się taką samą wewnętrzną 
autonomią; b) wszyscy mają zasadniczo 
podobną „siłę” libidinalną, poziom wital-
ności seksualnej – zatem nie istnieje coś 
takiego, jak nadmierny lub obniżony popęd 
płciowy; c) każdy może, bez względu na 
warunki i okoliczności, świadomie i dobro-
wolnie kierować swoją energią, emocjami, 
uczuciami o charakterze erotycznym. 

Niestety, wydaje się, że podejście to jest 
zbyt jednostronne w swych nadmier-

nych generalizacjach, a w praktyce powyż-
sze założenia okazują się błędne. Teorii 
nie potwierdza życiowa praktyka.  

Kontekstem omawianego artykułu jest 
wszak środowisko osób chorujących 

psychicznie i osób po przebytym poważ-
nym kryzysie psychologicznym, ponieważ 
tekst ukazał się na łamach poświęconego 
im kwartalnika. Jednak Autor wyraźnie bie-
rze w nawias ten ważny kontekst. Zapew-
ne niechcący zapomina, że zdrowie choro-
bie nierówne, że istnieje subtelny, czasem 
wyraźny wpływ choroby na doświadczenie 
seksualne. Choroba – wynika logicznie 
z wywodów Autora – jest zawiniona przez 
niewłaściwe, autoerotyczne przeżywanie 
miłości. Trudno się z takim podejściem 
w świetle badań empirycznych nad schi-
zofrenią zgodzić. Nadawanie sensu choro-
bie poprzez wyprowadzanie jej z rzekomo 
wolnych wyborów człowieka, samo w so-
bie psychologicznie zrozumiałe (poszuki-
wanie „sensu” choroby przez wskazywanie 
na jej wyraźne przyczyny), prowadzi do 
jeszcze większych cierpień pacjentów. To 
tak, jakby wymagać od kulawego, żeby 
zdobył pierwszą nagrodę w konkursie tań-
ca towarzyskiego. Autor nie wziął też pod 
uwagę, skupiając się na „istocie” sprawy, 
także szerszych kontekstów autoeroty-
zmu, przede wszystkim środowiska, kul-
tury, z jakiej wywodzą się owi niepoprawni 
onaniści. Ludzie, których dotyka problem 
autoerotyzmu, który należy raczej postrze-

Katechizm uzależnia winę 
moralną (każdego zresztą 

grzechu) od poczytalności, 
pełnej świadomości 

i dobrowolności w sensie 
braku przymusu wewnętrz-

nego i zewnętrznego.
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gać w kategorii jakiegoś natręctwa, nawy-
ku, przymusu, kompulsji, bardzo cierpią, 
ponieważ prawdopodobnie nie zaznali 
w swoim domu, w dzieciństwie tyle ciepła, 
miłości, troski, autentycznej rozmowy, co 
ludzie, którzy mieli szczęście (czy jest to 
duża grupa – to inna sprawa) być zawsze 
kochani, zauważeni, potrzebni, liczący się 
w oczach otoczenia. Nie sądzę, że auto-
erotyzm prowadzi do schizofrenii. On sam 
w sobie jest już „objawem”, symptomem ja-
kiejś choroby, oznaką braku, czy też formą 
„rekompensaty” doznanych krzywd, od ja-
kich roi się w wywiadach psychiatrycznych. 

Jeśli w świecie brakuje miłości, a ludzie 
doznają zakłóceń w komunikacji, nawet 

codziennej, w pewnym sensie trudno się 
dziwić, uwzględniwszy także codzienny 
stres, pośpiech, zmęczenie, przepracowa-
nie, wyścig szczurów, zatrucie środowiska, 
wzorce medialne, złą dietę, brak ruchu 
i mnóstwo innych czynników – że niektó-
rzy (coraz więcej osób) „nie wytrzymują”. 
Historia pedagogiki pokazuje, że – zwłasz-
cza skrajne – podejścia wychowawcze, 
sprowadzające się do tresury, surowości, 
karcenia, straszenia Panem Bogiem – jak 
mówią Anglicy – „don’t work”. Nie działa-
ją, ponieważ opierają się na lęku przed 
karą, w wydaniu prawicowo-religijnym – 

karą wieczną. Doświadczenie uczy  też, 
że najczęściej „na złą drogę” schodzą lu-
dzie z „dobrych domów”, wychowywani 
w klimacie represji seksu, traktowanego 
jak tabu, grzech, dopust Boga itd. Tłumie-
nie seksu jest równie niszczące, co jego 
nieograniczona absolutyzacja. 

Wracając do kontekstu głównego. By-
łoby rzeczą nieludzką wymagać od 

pacjentów, zmagających się z obiektywnie 
ciężką chorobą, z trudem próbujących zła-
pać kontakt z rzeczywistością, opanować 
objawy, żeby od razu, z dnia na dzień byli 
„czyści”, nieskazitelni, idealni, doskonali, 
niemal święci. Jako że Autor powołał się na 
Katechizm Kościoła Katolickiego, dodam 
na koniec, że ten sam Katechizm uzależ-
nia winę moralną (każdego zresztą grze-
chu) od poczytalności, pełnej świadomości 
i dobrowolności w sensie braku przymusu 
wewnętrznego i zewnętrznego. W przy-
padku zaburzeń psychicznych samokon-
trola maleje, co sprawia, że wina moralna 
jest niekiedy drastycznie niewielka, a ist-
nieją choroby (jak zespół Aspergera –  głę-
bokie zaburzenie autystyczne), w których 
może występować natrętny, gwałtowny au-
toerotyzm, lecz mimo to obiektywna wina 
moralna nie występuje. Jest prawdą, że 
Kościół obecnie zmienił podejście do au-

toerotyzmu, uzależniając orzeczenie winy 
moralnej od mnóstwa czynników, stopnia 
dojrzałości, sytuacji zdrowotnej itd., co 
z drugiej strony nie znaczy, że „wszystko 
wolno”. Osoby dotknięte autoerotyzmem 
wołają o pomoc i należy ich leczyć (tak, jak 
poddaje się terapii pedofilów czy erotoma-
nów), a nie karać. 

Podsumowując: doceniam wysiłek Au-
tora, który pokazał, że w przypadku 

masturbacji „coś jest nie tak”. Drogą do 
poznania całej prawdy jest jednak pochy-
lenie się nad każdym przypadkiem z osob-
na, a nie budowanie wielkiej opowieści, 
w której ginie jednostka, w miejsce której 
pojawia się jeden wielki tłum „grzeszni-
ków” bez twarzy. Niemniej wierzę, że ist-
nieje jakiś „złoty środek” w myśleniu na ten 
i podobne tematy, bardzo delikatne, i że 
ten „złoty środek” należy wypracowywać 
w dialogu, w poszanowaniu dla indywidu-
alności i godności osobistej każdej kobiety 
i każdego mężczyzny. 

Rafał Sulikowski
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
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Nasz Doktor
Doktor Andrzej Cechnicki  jest lekarzem niezwykłym. Z jednej 

strony poświęca maksimum uwagi pojedynczemu, indywi-
dualnemu pacjentowi, gdy ten potrzebuje wsparcia, interwencji.  
Często wystarczy jego głos – ciepły, serdeczny, troskliwy i przy-
wracający do rzeczywistości ze świata urojeń i psychozy. Sama 
znam jego uspokajający, kojący ton, który nieraz pomógł mi odna-
leźć właściwe proporcje moich problemów emocjonalnych i psy-
chicznych, sprowadzał mnie na ziemię, gdy zrozpaczona dzwoni-
łam do niego. Zauważyłam także jego wielką troskę, szczególnie 
o rodziny, małżeństwa, dzieci swoich pacjentów psychiatrycznych. 
Domyślam się, że wyniósł tę szczególną potrzebę opieki nad ro-
dziną, która go wyróżnia, po prostu z własnego domu rodzinnego. 
Matka była farmaceutką, a ojciec pediatrą, społecznikiem, który 
początek pracy zawodowej związał z podwarszawskimi Tworka-
mi. W ogóle rodzina Cechnickich wydała wielu nauczycieli i le-
karzy. Charakteryzowała się wysokiej próby patriotyzmem i zara-
zem szerokim horyzontem umysłowym i dzięki temu środowisku 
domowemu, a następnie akademickiemu Krakowa Doktor potrafi 
„widzieć dalej i głębiej” niż inni lekarze. Swoją pracę dedykował 
Mistrzowi i twórcy psychiatrii krakowskiej profesorowi Antoniemu 
Kępińskiemu.  Pracę w krakowskiej klinice zaczął z Jerzym Za-
dęckim, który prowadził wówczas oddział dla osób chorujących na 
schizofrenię. To on był, jak sam często powtarza, jego Nauczycie-
lem, Mistrzem i Przyjacielem.

Bo z drugiej strony Doktor jest wizjonerem współczesnej polskiej 
psychiatrii,  wizjonerem, który swoje marzenia potrafi przeku-

wać w rzeczywistość. Jego działalność jest dwutorowa: z jednej 
strony buduje placówki  Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Kra-
kowie, z drugiej podejmuje owocną współpracę międzynarodową. 
Może zacznę od tego, co znam najlepiej, czyli od psychiatrii kra-
kowskiej. Od samego początku był przeciwny budowaniu szpitali 
– molochów, gdzie nie było miejsca na psychoterapię i inne rodza-
je oddziaływania na psychikę pacjenta, gdzie w miejsce rozmowy 
proponuje się duże dawki leków psychotropowych, które zamie-
niały człowieka w jakąś „owcę”, jak określiła to Arnhild Lauveng 
we wspaniałej książce „Niepotrzebna jak róża”. Owce dostawały 
opiekę: jedzenie i leki, czasami były „wyprowadzane” na spacer, 
ale nikt nie dawał im szans na samodzielne i odpowiedzialne ży-
cie. W szpitalu nikt ich nie motywował do zdrowienia. Nie istniała 
jeszcze idea „zdrowienia”, ani tym bardziej „umacniania”. Wtedy, 
kiedy nikomu się jeszcze o nich nie śniło, albo ich tak nie nazywa-
no, idee te już były codzienną praktyką w psychiatrii krakowskiej.  
Doktor Cechnicki zakładał jeden z pierwszych w Polsce Hosteli 
„Mieszek”, a następnie Oddział Dzienny Kliniki Dorosłych, znaną 
wszystkim „Zwierzyniecką” (dziś przeniesiony na Plac Sikorskie-
go). Panowała na nim niezwykła jak na te czasy atmosfera: wszy-
scy, począwszy od ordynatora, poprzez psychologów, pielęgniar-
ki, terapeutów do pacjenta w najcięższej psychozie byli traktowani 
jeżeli nie tak samo, to na pewno poważnie, nikt nie bagatelizował 
ich problemów i pozwalano im na własną inicjatywę. Najpierw ich 
„oswajano” ze sobą, można się było po raz pierwszy w życiu po-
czuć bezpiecznym i zaakceptowanym przez grupę. Zawiązywały 
się przyjaźnie, a nawet budziły miłości, które niekiedy kończyły się 
na ślubnym kobiercu. To była pierwsza niezapomniana centrala 
terapii w środowisku, w czasach, gdy inne formy pomocy jeszcze 
nie istniały.

Później doktor Cechnicki zakładał, ponownie jeden z pierw-
szych Dzienny Oddział Rehabilitacji i Warsztat Terapii Zaję-

ciowej przy ulicy Miodowej 9. W Warsztacie Terapii Zajęciowej 
można odkryć swój talent np. w pracowni plastycznej, zdobyć 
umiejętność samodzielnego życia (pracownia kuchenna), uzy-
skać poprawę zdrowia psychicznego, które, cytując Zygmunta 
Freuda, charakteryzuje się zdolnością do pracy i do miłości. Dla 
wielu osób jest to nisza, w której bezpiecznie funkcjonują aż po 
zmianę środowiska na Centrum Seniora. Odkąd pojawiła się moż-

liwość pracy wiele osób uczy się i pracuje,  np. w słynnym już 
Pensjonacie i Restauracji „U Pana Cogito” na Bałuckiego 6, w Ca-
tering-Cogito przy ul. Skwerowej 27, w wypożyczalni rowerów 
„Cogito” albo na wolnym rynku. Co prawda jeszcze nieliczne, ale 
pierwsze zmiany w  nastawieniu potencjalnych pracodawców już 
są, np. basen „Korona” zatrudnia przez lata w Krakowie naszych 
kolegów. Zorientowałam się w tej chwili, że  nie wymieniłam np. 
Kawiarni „Hamlet”, która była pierwszą w dorobku firmą społeczną 
dla osób po kryzysie psychicznym. Nie wymieniłam jej, gdyż dla 
mnie to miejsce funkcjonuje „od zawsze”, od kiedy powstała „Mio-
dowa”. Została, tak jak pozostałe miejsca pracy, założona przez 
doktora Cechnickiego.  

Dzięki wieloletnim staraniom w centrum Krakowa, blisko siebie, 
funkcjonuje 11 ośrodków. Nie tylko te, które wymieniłam, ale 

i inne: obok Oddziałów Dziennych i Warsztatu Terapii Zajęciowej 
powstała Poradnia Rodzinna, nowy duży Hostel Terapeutyczny, 
Teatr „Psyche”, Galeria ART-Miodowa, Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy, Centrum Seniora. Każdy z tych ośrodków powstał 
dzięki inicjatywie zespołu profesjonalistów skupionych wokół Dok-
tora. Jest to ogromne, jedyne w Polsce takie przedsięwzięcie. 

Ja jednak chcę zwrócić uwagę na współpracę Pana Doktora 
z nami, tzn. z beneficjentami ze Stowarzyszenia „Otwórzcie 

Drzwi” i redakcją czasopisma „Dla Nas”. Samo Stowarzyszenie 
powstało najpierw w głowie Doktora, który umówił znajomych 
pacjentów w tym samym czasie na spotkanie. Z tego spotkania 
wyrosło, niestety jak dotąd, jedyne w Polsce o tym charakte-
rze  Stowarzyszenie Osób Chorujących Psychicznie „Otwórzcie 
Drzwi”. Skąd wzięła się nazwa? Stąd, że członkowie Stowarzy-
szenia w tym pamiętnym wrześniu 2000 roku postawili sobie jako 
cel zmianę wizerunku osoby chorującej psychicznie i „otwarcie” 
symbolicznych drzwi Szpitali i Domów Pomocy Społecznej. Od-
ważyliśmy się po raz pierwszy w Polsce pokazać twarz, ujawnić 
się w swoim środowisku społecznym jako osoby chorujące psy-
chicznie. Chcemy, by społeczeństwo zrozumiało, że nie należy 
się bać chorujących psychicznie, ale że należy ich leczyć w swoim 
środowisku, że jest to ważne dla nas i opłacalne społecznie. Taki 
cel łączy Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”,  Stowarzyszenie Ro-
dzin „Zdrowie Psychiczne” oraz Stowarzyszenie na Rzecz Roz-
woju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej,  które jest innym „dziec-
kiem” Doktora. 

Chcę w tym miejscu przytoczyć pewne wydarzenie  z jego 
życia, które pokazuje zasady, a może więcej, Jego filozofię 

życiową. Otóż pod koniec lat 70. ubiegłego wieku otworzyła się 
przed nim możliwość europejskiej kariery. W 1979 roku został 
jako asystent zatrudniony w Szwajcarii, w Klinice Pfaerfers na 
oddziale, na którym pracował przed laty Manfred Bleurer, twór-
ca pojęcia „grupa schizofrenii”. Przed młodym lekarzem z Polski 
stanęły otworem drzwi w innym, wolnym świecie. Cała Europa Za-
chodnia żyła wówczas reformą psychiatrii, a w Szwajcarii święciła 
triumfy rozumiejąca psychiatria Christiana Scharfaettera, otwarte 
drzwi w Soterii prowadził Luc Ciompi. Jako młody lekarz znalazł 
się w centrum wydarzeń. Po pół roku otrzymał propozycję prze-
dłużenia kontraktu na 5 lat. Równocześnie od prof. Szymusika 
dowiedział się, że po śmierci doktora Aleksandra Teutscha zwolnił 
się etat w krakowskiej klinice. Wrócił do Krakowa, przekonany, 
że na miejscu jest więcej do zrobienia. Po latach mówi, że od-
czuł na własnej skórze siłę przyciągania krakowskiej Kliniki, etos 
tego miejsca. Pobyt w centrum nowoczesnej psychiatrii za granicą 
stał się „ewangelicznym zaczynem”, który zakwasza całe ciasto, 
dzięki któremu ono rośnie. Wydaje mi się, że tak jest w środowi-
sku krakowskiej psychiatrii. Napiszę tutaj szczerze , że cieszę się 
z tego że, jeśli miałam zachorować psychicznie, to dzięki Opatrz-
ności stało się to przed blisko 25 laty temu w Krakowie. Nie byłam 
łatwą pacjentką, byłam bardzo „niepokorna”, ale z czasem odkry-
łam że moje życie, moja walka z chorobą ma sens i… przestałam 
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Galeria Miodowa
31-358 Kraków, ul. Miodowa 9

dramatyzować swoją sytuację życiową. Dzisiaj żyję pełnią życia 
i cieszy mnie moje zaangażowanie w Stowarzyszeniu  „Otwórzcie 
Drzwi” i w Redakcji „Dla Nas”. Czuję, że to jest to, co chciałam 
całe życie robić: opowiadać i pisać i przy tym walczyć o dobrą 
sprawę, co oznacza zmieniać dawną psychiatrię na przyjazną pa-
cjentom (beneficjentom) Psychiatrię i Opiekę Środowiskową, na 
ile jest mnie stać, na ile mogę. To nadaje sens mojemu życiu. 
Wiem, że czasopismo „Dla Nas” jest „oczkiem w głowie” Dokto-
ra, który dba wraz z Radą Programową  o jego poziom. Czasa-
mi,  gdy spotykamy się z nim, Redakcja i Stowarzyszenie, pada 
z jego strony tyle propozycji i wręcz marzeń, że trudno wszystkie 
zapisać. Jest to prawdziwa burza mózgów. Nic dziwnego, że jako 
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” zwróciliśmy się w 2007 roku 
do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 
o przyznanie dr. Andrzejowi Cechnickiemu nagrody im. Andrzeja 
Piotrowskiego. Nagroda przyznawana jest jeden raz w okresie 
3-letniej kadencji, a jej celem jest wyróżnienie osób lub zespołów 
szczególnie zasłużonych dla idei i wcielania w życie środowisko-
wego programu leczenia osób z  zaburzeniami psychicznymi. Dok-
tor mówi, że jest to dla niego najcenniejsze wyróżnienie, jakie go 
spotkało i zaraz dodaje, że „jeszcze ciągle nic takiego nie zrobił, 
żeby na nie zasłużyć”.

Wracając do Jego działalności na forum międzynarodowym, to 
był on jednym z prekursorów współpracy polsko-niemieckiej, 

a potem współpracy z psychiatrami z Izraela i Ukrainy. 

Zaczęło się od kontaktów z Niemcami. Trzeba było prawie 30 lat 
od wybuchu wojny, aby w psychiatrii niemieckiej dokonał się 

przełom po tym, jak prof. Klaus Doerner z Guterfloh przetłumaczył 
z francuskiego i opublikował tekst polskiego psychiatry Zdzisława 
Jaroszewskiego o eksterminacji pacjentów w polskich szpitalach 
psychiatrycznych dokonywanej przez Wehrmacht i SS. Symbo-
liczny początek kontaktów polskich i niemieckich psychiatrów miał 
miejsce w roku 1985 z okazji 40. rocznicy wyzwolenia hitlerow-
skiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. W czasie tamtego 
spotkania  narodziła się idea intensywnej wymiany polsko-nie-
mieckiej, której celem było budować „pomosty nad historycznymi 

przepaściami”. Głównymi rzecznikami dialogu z niemieckiej strony 
był prof. Klaus Doerner, Friedrich Leidinger, Niels Poerksen i inni. 
Sprawy nabrały rozpędu w 1990 roku, kiedy powstało Polsko-Nie-
mieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego. Zaczęła działać sieć 
Partnerstw, a Kraków szczególnie związał się z Bethel-Bielefeld. 
W osobie jego dyrektora Nielsa Poerksena uzyskał najwierniejsze-
go Przyjaciela krakowskich psychiatrów i wielkiego rzecznika re-
formy opieki psychiatrycznej w Polsce. To było niezwykłe Partner-
stwo, gdyż obejmowało przez Pomoc Społeczną miasto Kraków, 
Klinikę Uniwersytecką i Szpital im. Babińskiego. A trzeba powie-
dzieć, że taka współpraca jest rzadkością. W wymianę zaangażo-
wali się nie tylko lekarze, również pielęgniarki, terapeuci zajęciowi, 
pracownicy socjalni a z czasem i my – beneficjenci psychiatryczni. 
Psychiatria krakowska dostała wsparcie finansowe i mogła zbu-
dować Szkołę Życia w Szpitalu im. Babińskiego, kolejne etapy 
„Hotelu i Restauracji U Pana Cogito”, a w sytuacji krytycznej wyku-
pić z rąk właścicieli Odział Dzienny Kliniki przy placu Sikorskiego. 
Mało kto wie, że uratowali nas wówczas nasi niemieccy Przyjacie-
le i potem przekazali siedzibę Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju 
Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Nie zapominajmy, że możemy 
leczyć się nieprzerwanie w tym oddziale dzięki ich pomocy. Przyja-
ciół poznaje się w biedzie. 

Równie ważne, jak pomoc finansowa czy wdrażanie niemieckich 
doświadczeń w polskich szpitalach psychiatrycznych, było od-

krywanie zapomnianych kart historii: udziału niemieckiej medycyny 
w  działaniach hitlerowców, pytań o rolę psychiatrii po Auschwitz. 
Te dwa nurty najlepiej widać w dwujęzycznym czasopiśmie „Dia-
log”, poświęconym zarówno tragicznym momentom dziejowym, 
jak i teraźniejszym wydarzeniom we współpracy. Przedstawiciele 
naszego Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” mogli w ciągu tych lat 
uczestniczyć w sympozjach polsko-niemieckich i publikować swoje 
wystąpienia w „Dialogu”. Jeździliśmy na wspólne z niemieckimi pa-
cjentami obozy terapeutyczne i warsztaty, a dzięki tym kontaktom 
Sybilla Prins jest stałym współpracownikiem Redakcji „Dla Nas”. 
A potem w 1998 roku nasz Doktor współzakładał Polsko-Izraelskie 
Towarzystwo Zdrowia Psychicznego. Podobnie jak w przypadku 
kontaktów z Niemcami, istnieją w nim obok siebie dwie narracje. 
Pierwsza to refleksja historyczna. Druga, w którą jest głęboko za-
angażowany,  jest próbą przerzucenia pomostu między Polską 
a Izraelem. To wymiana młodzieży między szkołami, zapewniająca 
osobisty kontakt, mieszkanie w domach kolegów tak, aby młodzież 
żydowska poznała nie tylko Holocaust, ale i bogatą wielowiekową 
tradycję polskich Żydów, ich pokojowe współżycie z Polakami i aby 
wyjeżdżając z Polski lub Izraela młodzi ludzie mogli powiedzieć 
„zostawiam tam jedną osobę, o której będę myśleć”. 

Po tylu latach pracy w środowisku najważniejszym celem dla 
Doktora jest powstanie Środowiskowego Centrum im. Anto-

niego Kępińskiego. Chciałby, aby obok siedziby naszej Redakcji 
i naszego Stowarzyszenia było tam miejsce m.in. dla Soterii, czyli 
otwartego, bez zamkniętych drzwi, systemu leczenia stacjonarne-
go, z minimalną ilością leków i ciągłą obecnością opiekunów. 

Powoli zmienia się nastawienie społeczeństwa do chorych psy-
chicznie. Dzięki takim akcjom jak zorganizowana przez Dokto-

ra wraz z grupą jego krakowskich Przyjaciół kampania „Schizofre-
nia – Otwórzcie drzwi”, sytuacja osób po kryzysach psychicznych 
stała się częścią dyskusji społecznej. Przez wiele lat przez symbo-
liczne drzwi ustawiane na ul. Brackiej w starym Krakowie w Dniu 
Solidarności przechodzili z Doktorem politycy, chorzy, duchowni 
i artyści. Jest w tym geście coś z doświadczeń happeningowych, 
jak by jego uczestnicy mówili do widzów: „Nie bójmy się działania. 
Chodźcie z nami!”. 

Najważniejsze dla nas nie są jednak osiągnięcia Doktora. Dla 
nas, beneficjentów psychiatrycznych, ważne jest, że po tylu la-

tach pracy w psychiatrii nie stracił on entuzjazmu, empatii i szcze-
gólnej wrażliwości nakierowanej na poszczególną osobę, cho-
rującą psychicznie, po prostu: serca dla ludzi „innych”  i bardziej 
cierpiących. 

Jolanta Janik
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

Kraków
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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

Szanowne Panie i Panowie,

Przy okazji tematu „Oczekiwania i potrzeby” zadałam sobie naj-
pierw pytanie, czego miałyby one dotyczyć. Czy chodzi o ocze-

kiwania pod adresem leczenia i opieki psychiatrycznej? Czy też 
o oczekiwania wobec życia, społeczeństwa czy siebie samego? 
Jeśli chodzi o potrzeby, to czasami rozróżnia się potrzeby „obiek-
tywne” i „subiektywne”. Do potrzeb obiektywnych zalicza się np. 

dach nad głową, wyżywienie, dochody, opiekę medyczną w rozu-
mieniu medycyny szkolnej – a także kontakty społeczne! Pojęcie 
potrzeb subiektywnych rozumiane jest raczej jako całkiem osobi-
ste życzenia, plany, nadzieje konkretnych osób. Czasami wydaje 
mi się, że opieka psychiatryczna bardziej interesuje się tymi po-
trzebami obiektywnymi, uznając te subiektywne za drugorzędne 
lub nierealistyczne. Z tego wynika często różnica pomiędzy tym, 
co terapeuci uważają za ważne, a tym, do czego dążą sami za-

Oczekiwania i potrzeby osób 
doświadczonych przez psychiatrię

w Niemczech
interesowani. Osobiście uważam, że tzw. potrzeby subiektywne 
powinny być absolutnie respektowane, ponieważ w przeciwnym 
razie pacjent może każdy inny rodzaj wsparcia uznać za bezsen-
sowny. Od razu chciałabym też przypomnieć o innej sprawie: tytuł 
mojego wystąpienia sugeruje być może, że chodzi tu o jakieś stałe 
oczekiwania i potrzeby dotyczące wszystkich pacjentek i pacjentów 
psychiatrycznych. W rzeczywistości chodzi oczywiście o niezwykle 
zróżnicowane jednostki. W ciągu ostatnich 20 lat poznałam pod-
czas mojej pracy w ośrodkach samopomocy wielu pacjentów psy-
chiatrycznych, niektórych dość blisko. Mają oni absolutnie różne 
opinie i potrzeby odnośnie ich problematyki psychiatrycznej, poby-
tów w szpitalu, leków, innych form terapii. Pacjenci bywają różni – 
tacy z tytułem doktora i tacy ze świadectwem szkoły specjalnej. Po-
siadający dłuższy staż pracy i w ogóle bez żadnych doświadczeń 
w tym zakresie. Osoby posiadające już dzieci i takie, które ciągle 
jeszcze mieszkają wspólnie z rodzicami. Młodzi i starsi, przewlekle 
chorzy i mający po raz pierwszy kontakt z psychiatrią. Niektórzy 
mają bardzo „mieszczańskie” życzenia wobec swojego życia, ale 
są też tacy, którzy bardziej lub mniej świadomie, w sposób bardziej 
lub mniej zamierzony żyją na pozycji społecznych outsiderów. Po-
nadto w miarę upływu czasu ludzkie potrzeby i oczekiwania ulegają 
zmianie. Tak więc w dalszym ciągu mojego wystąpienia będę się 
wprawdzie od czasu do czasu powoływała na informacje niemiec-
kich organizacji zrzeszających osoby doświadczone przez psychia-
trię, lecz w większości będę powoływała się na to, co sama dostrze-
gam w zakresie oczekiwań i potrzeb pacjentów psychiatrycznych, 
ponieważ albo zostały one przekazane mi wprost, albo też zapo-
znałam się z nimi w inny sposób.

Najpierw mała dygresja: pewna ergoterapeutka z kliniki psychia-
trycznej powiedziała mi pewnego razu, że wielu spośród jej 

pacjentów wyraża życzenie czynnego uczestnictwa w życiu poli-
tycznym. Ergoterapeutka nie wiedziała za bardzo, w jaki sposób 

Referat wygłoszony w Lublinie na XX Sympozjum Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego 
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w warunkach pobytu w klinice mogłaby spełnić to życzenie i tak 
powołała do życia „grupę gazetową”. Podczas spotkań tej grupy 
prezentowane, a następnie omawiane były artykuły z lokalnego 
dziennika. Niestety nie wiem, czy uczestnicy tej grupy pisali również 
listy do tej gazety. Dyskusja nad artykułami z gazet, pisanie listów 

do gazet – to wprawdzie łatwy dostęp do politycznej aktywności, 
ale też nie dający wielu możliwości działania. Także inni obywatele 
w społeczeństwie chcą „robić politykę”, ale potem muszą stwier-
dzić, że praca w partiach, organizacjach społecznych, gremiach itp. 
jest często bardzo trudna, męcząca i sucha. Ma się wiele do czy-
nienia z przepisami prawnymi i prawem administracyjnym. Nie każ-
dy się do tego nadaje. Mimo to znam kilka osób doświadczonych 
przez psychiatrię, które są aktywne politycznie: obok takich, którzy 
działają w ramach organizacji samopomocy oraz w organizacjach 
reprezentujących interesy pacjentów psychiatrycznych i ich rodzin, 
są też inni – działający np. w Amnesty International, związkach 
ochrony zwierząt lub w ruchach ekologicznych. Niektórzy łączą też 
swoją działalność polityczną z działalnością kulturalną. Ale: jest ich 
niewielu. Przeszkody na drodze do uczestnictwa w kształtowaniu 
życia wspólnotowego są najwyraźniej wysokie. I dotyczy to, jak 
powiedziałam, nie tylko osób dotkniętych przez chorobę psychicz-
ną. Aktywność polityczna wymaga czasu i energii, być może także 
określonego stopnia wykształcenia, pewnej odporności psychicz-
nej, a w każdym razie oznacza to wysiłek. Chodziłoby więc o znale-
zienie i wspieranie takich form polityki, które byłyby łatwiej dostępne 
i łatwiejsze do ogarnięcia, za to mniej obciążone regułami i teorią. 
I może nawet sprawiające przyjemność? 

Po tej dygresji chciałabym jednak wrócić do głównego wątku: 
z pewnością nie wszyscy pacjenci psychiatryczni chcą się uak-

tywnić politycznie. Czego jednak pragną – to być zauważonym 
(bądź co bądź obiektywna podstawowa potrzeba ludzka!) – i to 
przede wszystkim także ze strony polityków. Po pierwsze, pacjen-
ci psychiatryczni i ich rodziny są także wyborcami. Zapomina się 
o nich, bo ponieważ wielu z nich nie płaci podatków lub składek 
ubezpieczeniowych, często są słabi ekonomicznie, to nie należą do 
„interesujących” polityków grup wyborców. Przy tym stanowią oni 
wraz ze swoimi rodzinami dość liczną grupę. Dla nas ważniejsze 
jest jeszcze coś innego: przede wszystkim zaistnienie jako grupa 
ludności, za którą ogół społeczeństwa ponosi szczególną odpowie-
dzialność. Obecni na tej sali mają wiele do czynienia z procesa-
mi politycznymi, w których chodzi właśnie o problemy pacjentów 
psychiatrycznych. Ale mnie chodzi o ogólną politykę, która powinna 
poświęcić więcej uwagi ludziom z problemami psychicznymi. I tak 
w Niemczech przed kilku laty uchwalono nowe przepisy dotyczą-
ce tzw. „bezrobotnych długoterminowych”, tzw. Agenda 2010, tzw. 
„Pakiet Hartz”. Chodziło w tym wszystkim o świadczenia dla tych 
osób i o instrumenty, które pod hasłem „Wspierać i żądać” pozwo-
liłyby skłonić je do ponownego podjęcia pracy. Najwyraźniej jednak 
przy tej okazji nie pomyślano o tym, że znaczna część tych osób 
walczy z trudnościami natury psychicznej lub cierpi na jakieś uza-
leżnienie. Stąd też instrumenty te okazują się często nieprzydatne 
w ponownym włączaniu tych osób w pracę zarobkową, a często 
brakuje środków towarzyszących. Nierzadko osoby te w ogóle nie 
są w stanie spełnić narzuconych im warunków w celu np. dalszego 
otrzymywania świadczeń z tytułu bezrobocia. Skutek jest taki, że 
grozi im obniżenie wysokości lub nawet odebranie dotychczaso-
wych świadczeń.

Inny przykład: także w przypadku nowych uregulowań prawnych 
lub nowych koncepcji w polityce dotyczących osób niepełno-

sprawnych mam często wrażenie, że dopiero po wprowadzeniu ich 
w życie decydenci zadają sobie pytanie, jak te regulacje wpłyną na 
osoby z zaburzeniami psychicznymi. W tej dziedzinie ciągle jeszcze 
mówi się o „usuwaniu barier”, co jest nam bardzo potrzebne. Po-
jęcie to zostało pierwotnie wprowadzone w celu skuteczniejszego 
zwrócenia uwagi np. na problemy osób poruszających się na wóz-
kach inwalidzkich – a o tym, że pacjenci psychiatryczni potrzebują 
usunięcia zupełnie innych barier niż osoby z niepełnosprawnością 
fizyczną, dyskutuje się tylko w kręgach fachowców. Potrzeba ta 
daje się streścić następująco: być bardziej dostrzeganym przez po-
litykę i poważnie uwzględnianym w planowaniu i ustawodawstwie!

cdn.

Sybille Prins
Bethel Niemcy

Teatr Psyche [do 2000 r. pod nazwą Grupa Teatralna] istnieje już 25 lat – zało-
żony, w październiku 1984 r. przez zawodowego reżysera teatralnego Krzysztofa 
Rogoża i psychologa Annę Bielańską, jako ambulatoryjna grupa dramaterapii prze-
znaczona 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, prezentu-
jemy widzom nasze nowe przedstawienie – Sen nocy netniej W. Szekspira.

www.terapia-schizofrenii.krakow.pl/Teatr Psyche/pl.

O tym, że pacjenci psychia-
tryczni potrzebują usunięcia 
zupełnie innych barier niż 
osoby z niepełnosprawnością 
fizyczną, dyskutuje się tylko 
w kręgach fachowców
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Nasz rytm dobowy ulega ostatnio nie-
pokojącym zmianom. Według badania 

BVA 17% dorosłych Francuzów w wieku 
25-45 lat sypia średnio 5 godz. 48 min. za-
miast zalecanych 7 godz. Ta różnica 1 godz. 
12 min. co noc odpowiada po tygodniu 
jednej nocy spędzonej w objęciach Morfe-
usza. 45% młodych Francuzów stwierdza, 
że nie śpi wystarczająco aż 62% skarży się 
na bezsenność. Każdy zdaje się wiedzieć, 
że sen korzystnie wpływa na zdrowie i sa-
mopoczucie, pomimo tego 13% ankieto-
wanych sądzi, że jest on stratą czasu, 10% 
sugeruje, że to przymus. Na rynku dostęp-
nych jest wiele środków nasennych, które 
jednak nie zawsze są skuteczne,  a po-
nadto  mogą uzależniać. Ogół światowej 
populacji sypia średnio 7 godzin na dobę. 
Brak snu może spowodować poważne za-
burzenia np. na tle kardiologicznym, może 
również wpłynąć niekorzystnie na przebieg 
niektórych chorób, takich jak cukrzyca. Już 
jedna zarwana noc zmniejsza ponadto 
naszą zdolność koncentracji i uwagi. Pa-
miętać jednak należy, że i nadmiar snu nie 
jest zalecany: śpijmy zatem nie więcej niż 
9 godzin na dobę. Naturalnym środkiem 

nasennym jest ruch. Korzystna okazuje 
się gimnastyka na kilka godzin przed po-
łożeniem się spać. Niekiedy lekka lektura 
już w łóżku przynosi upragniony sen. Nie 
należy za to objadać się wieczorami, pić 
mocnej kawy lub herbaty, a nawet palić, 
ponieważ są to środki pobudzające.    

Świadectwo Thierry’ego

Przyznaję, że w wieku 20 lat cierpiałem 
na bezsenność. Kładłem się spać oko-

ło godziny 23, lecz budziłem się po 2 go-
dzinach i już nie byłem w stanie zasnąć. 
Bezsenna noc dłuży się niesamowicie. 
Wierciłem się w pościeli, robiąc wszystko, 
by usnąć. Sen jednak nie nadchodził. Oko-
ło 6 rano zmęczony wstawałem, by szy-
kować się do pracy. Ten przykry stan trwa 
przeszło 20 lat aż do dziś, ponieważ ta-
bletki przepisane mi przez lekarza niewiele 
pomogły. I chociaż dość już rzadko przytra-
fiają mi się całkiem białe noce, wiem, jakim 
koszmarem może być bezsenność.

„Le Vouzénous” nr 4, czerwiec 2009
Thierry

tłumaczenie Maja Grzybek

Koszmar bezsenności

Do Paryża przylecieliśmy około południa. 
Na lotnisku powitała nas trzyosobowa 

grupa terapeutów słowami „Witamy we 
Francji”. Po zakwaterowaniu w Pensjo-
nacie, obsługiwanym przez osoby z nie-
pełnosprawnością wzrokową, zostaliśmy 
zaproszeni na kawę i sandwicze. Tu został 
omówiony następny dzień w ramach od-
wiedzania ośrodków dla osób chorujących 
psychicznie pod Paryżem. Pozostałą część 
dnia spędziliśmy na spacerze po Paryżu, 
byliśmy m.in. przy Placu Pigalle oraz na 
Montmartre.

Następnego dnia pojechaliśmy do pod-
paryskiej miejscowości, aby zobaczyć 

Oddział Dzienny. Oprócz pracowni malar-
skiej, pracowni lalkarskiej i pracowni mozai-
ki był pokój „wyciszenia”, gdzie można było 
posłuchać spokojnej, relaksacyjnej muzyki, 
jak również poczytać książki. Tego same-
go dnia odwiedziliśmy Ambulatorium dla 
osób chorujących psychicznie, również pod 
Paryżem. Tu oprócz pracowni malarskiej 
i pokojów terapeutycznych była sala „video
-kinowa”. Obie miejscowości były małe i tu 
był problem przy zakładaniu jednej z placó-
wek; chodziło o to, iż ludność nie chciała 
się zgodzić na otwarcie w ich miejscowości 

Oddziału Dziennego. Sprawa została po-
stawiona na ostrzu noża; albo chorujący 
psychicznie, albo ośrodek dla trudnej mło-
dzieży. Resztę dnia spędziliśmy na space-
rze po Paryżu, zwiedziliśmy m.in. Katedrę 
Notre-Dame oraz Muzeum d’Orsay.

Następnego dnia odwiedziliśmy ośrodek 
pracy chronionej lub pracy przejściowej 

ESAT w Goussainville. Tu dyrektor ośrod-
ka opowiedział nam historię opieki psy-
chiatrycznej we Francji, a także o ośrodku 
ESAT; tu też mogliśmy zobaczyć osoby po 
kryzysach przy pracy. Były to różne prace 
manualne: od segregowania i układania 
pasów zabezpieczających dla Air France, 
poprzez składanie podzespołów dla firmy 
OTIS do składania zabawek. Część osób 
z tego ośrodka była zatrudniona w różnych 
firmach wolnego rynku na okres próbny. 
Tego dnia zostaliśmy zaproszeni do restau-
racji „Cztery Wiatry”, gdzie oprócz osób 
zdrowych pracowały również osoby po kry-
zysach psychicznych. Restauracja prowa-
dziła również catering dla pobliskich firm, 
m.in. dla ośrodka ESAT. Tego dnia po połu-
dniu w ośrodku ESAT mieliśmy prezentację 
naszych krakowskich działalności na rzecz 
zdrowia psychicznego: Weronika opowia-

dała o Teatrze Masek, Mikołaj o Teatrze 
Psyche, Dorota o Pensjonacie „U Pana Co-
gito”, Jacek o Stowarzyszeniu „Otwórzcie 
Drzwi”. Zostaliśmy niezwykle ciepło przyję-
ci, każda z prezentacji została nagrodzona 
oklaskami.

W sobotę mieliśmy spotkanie z kolegami 
i koleżankami z ESAT w Paryżu. To 

spotkanie miało charakter turystyczno–in-
tegracyjny. Zobaczyliśmy Łuk Triumfalny, 
również ekskluzywny salon Citroena, zwie-
dziliśmy Salon Figur Lodowych, byliśmy 
w pobliżu Wieży Eiffla oraz odbyliśmy go-
dzinny rejs statkiem po Sekwanie.

Do Krakowa odlecieliśmy w niedzielę 
wcześnie rano.

Francuzi byli niezwykle serdeczni i go-
ścinni. Pobyt ten był drugim spotkaniem, 

integrującym środowiska pomocy osobom 
chorującym psychicznie oraz ich benefi-
cjentów; pierwsze spotkanie odbyło się 
w Krakowie.

Jacek N.
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

Kraków

Byliśmy we Francji
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Ojcze Najukochańszy!

Dla każdego nadchodzi kiedyś czas dziękczynienia... Po szaro-
burych, kamiennych dniach depresji przepełnionych goryczą 

i bólem pojawia się „światełko w tunelu”. Zmienia się punkt widze-
nia. Z pozycji poziomej, czyli leżącej, kiedy przeżywanie wgniata 
w ziemię duszę i ciało, kiedy można tylko leżeć i cierpieć, znęka-
ny człowiek próbuje wstawać. W pozycji pionowej widać świat za 
oknem. Głowa wznosi się ponad parapet okienny i zaczyna nie-
śmiało zachwycać się to drzewem, to listowiem, to chmurą pierza-
stą... Ptaki przestają być posępnymi krukami i wronami, które mogą 
wydziobać duszę i strącić do piekła, człowiek dostrzega skrzydła, 
wznoszące w górę. Czas na oczyszczanie wspomnień, odrzuca-
nie błota, brudu, czas na wydobywanie piękna głęboko ukrytego 
pod skorupą zranień, złych wyborów, błędnych kroków. Czas na to, 
żeby powiedzieć Ci, Ojcze, DZIĘKUJĘ. Dziękuję za ocalenie, za 
wydobycie z otchłani, za wszystkie dobre chwile, za Twoje piękno 
ukryte w przyrodzie, w kwiatach, w ludziach... Czas, żeby nieśmia-
ło, ze skruszonym sercem, wyszeptać PRZEPRASZAM... Prze-
praszam za zranienie ludzi, z którymi wtedy przebywałam. Byłam 
ślepa, dziękuję, że przetarłeś mi oczy. Dziękuję, że przebaczyłeś... 
Czy oni też przebaczyli? Tego nie wiem, nie widziałam ich, zosta-
wiłam za sobą... Teraz śpiewam pieśń cherubinów: „Zapomnijmy 
o tym, co nas boli, zapomnijmy”... A o tym, co dobre, pamiętajmy 
długo... Tobie, Ojcze w błękitach, a także tym, których zraniłam i któ-
rzy mnie zranili, dedykuję tę opowieść oczyszczoną. Zachowałam 
w niej to, co piękne, nawet wtedy, kiedy jest bolesne. Dziękuję Ci 
za ten dar, dar obmycia tego, co zbrukane. Posłuchaj, opowiem Ci 
bajkę... Pobajam, ale nie skłamię, bo bajanie wysnuło się z prawdy.

„Opowieści dzikiego ogrodu”

W mokre popołudnie wysunęłam szufladę wspomnień. Desz-
czowe dni są doskonałe do grzebania w pamiątkach z prze-

szłości. Zaszeleściły, zaszeptały papierowe cuda. Dziecinny ry-
sunek, słowa włoskiej piosenki, kwiaty z „tajemniczego ogrodu”, 
którego furtkę kiedyś odnalazłam... Zapachniało liliowo tajemni-
cami ogrodu... Ten ogród istnieje naprawdę. Kiedyś zagubiłam się 
w nim, zaplątałam w drzewach i krzakach, wśród kwiatów, pew-
nego lata.

Rosły tam róże, maki, irysy, żółte lilie tygrysie, które odurzały 
swym zapachem... Zmurszałe ławeczki stały pod drzewami 

i było też oczko wodne bez wody. W trawie złociły się drobne 
kwiatki – skalniaczki. I był tam pusty dom, który nocą opowiadał 
historie o zmarłych mieszkańcach. Dwie siostry staruszki pie-
lęgnowały kiedyś ten ogród. Całą swoją staropanieńską miłość 
przelały na kwiaty. Musiała to być wielka miłość, bo kwiaty rozkwi-
tły, odwzajemniając się czułym dłoniom, a okoliczni mieszkańcy 
byli nimi obdarowywani. Staruszki już odeszły do Ojca Niebie-
skiego, a ludzie nadal przychodzą po kwiaty. Dusze dwóch kobiet 
mieszkają w nich – jedna to żółta lilia tygrysia, a druga – fioletowo-
szafirowy wysmukły irys.

Mieszkał tam kiedyś i srebrnik. Wyczarowywał ze srebra biżu-
terię. Wiele lat temu, kiedy w aksamicie nocy pracował nad 

kolejnym łańcuszkiem, tak pogrążył się w misternym splocie srebr-
nych nitek, że zapomniał o bożym świecie. Natchnienie wspomagał 
niestety alkoholem. Bulgotały cicho alchemiczne tygielki... Unosiły 
się zdradliwe opary odczynników, artysta wychylał kolejny puchar... 
I uśmierciła srebrnika srebrzysta mgła. Anioł Stróż zapłakał nad 
samotną lekkomyślnością człowieka, miłosiernie otulił puchem ze 
swoich skrzydeł jego duszę i zaniósł ją aż do stóp Boga Ojca. Łzy 
Anioła wzruszyły Wszechmogącego i oddał srebrnikowi jedno ze 
swoich niezliczonych, gwieździstych mieszkań. 

Dom i ogród szepczą wraz z wiatrem opowieści o ludziach. 
„Nie wszystek umrę” – szumią drzewa. Zrywałam irysy i li-

lie, srebrna biżuteria w kroplach rosy na trawie ozdabiała źdźbła 
i liście. Nie zamieszkałam tam, choć ogród kusił swoim pięknem 
i mruczał: „Zostań, zatrzymaj się...” Wiatr poniósł mnie dalej i dalej 
i dalej... Została ze mną dusza tego ogrodu. Miłosierny Bóg poda-
rował mi zielonozłote światełka świetlików w mroku nocy i pewną 
burzę wieczorną, która, choć budziła grozę, oszałamiała swym 
pięknem. Burzę tę podarował też człowiekowi i jego młodemu sy-
nowi, którzy szli przede mną. Może chciał nam pogrozić w ten 
sposób swym gromowładnym palcem... Opamiętajcie się, prze-
stańcie dokazywać... I w końcu posłuchaliśmy Go, poobijani... 
przez samych siebie. Od srebrnika dostałam na pocieszenie kro-
plę rosy, najpiękniejszy wisiorek, jaki kiedykolwiek miałam. Umie-
ściłam ją w szkatułce razem z zaczarowaną tęczową broszką od 
przemiłej czarownicy, która grała w koszykówkę. Zawieszam ją na 
srebrnym łańcuszku w chwilach melancholii, kiedy dni ciemnieją. 
Osrebrza mi serce.

Dorota Dużyk-Wypich
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

Kraków

Poczta Ojca Niebieskiego
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VIII FORUM PSYCHIATRII ŚRODOWISKOWEJ BENEFICJENTÓW, RODZIN I PROFESJONALISTÓW
„Od teorii do praktyki reforma potrzebuje przełomu”

Sala Teatralna Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Józefa Babińskiego
Kraków, 19-21 maja 2010 r.

18 maja (wtorek)
„Kultura negocjacji” Seminarium grupy przygotowującej reformę Szpitala im. Babińskiego (za zaproszeniami) Przewodniczący: Niels Poerksen, Andrzej Cechnicki, Anna Bielańska

19 maja (środa)
10.00- 13.00 Posiedzenie Rady ds. Psychiatrii (Urząd Marszałkowski) – z udziałem eksperta dr. Nielsa Poerksena (Bielefeld)
Hotel u Pana Cogito, ul. Bałuckiego 6 Lunch i spotkanie z przedstawicielami zarządów Stowarzyszeń Pacjentów i Rodzin pt: „Nasza rola w Małopolskiej Radzie ds. Psychiatrii”

20 maja (czwartek)
Sala Teatralna Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Józefa Babińskiego

10.00-10.30 Moderacja: Andrzej Cechnicki / Hubert Kaszyński
Otwarcie Forum Psychiatrii Środowiskowej – Marzena Grochowska, Wojciech Kozak, Andrzej Cechnicki, Niels Poerksen, Piotr Cebula
10.30-12.00 Dobre praktyki – dać świadectwo
Działania „od dołu” na rzecz reformy opieki psychiatrycznej Stowarzyszenia Rodzin „Zdrowie Psychiczne” – Maria Radwańska (Kraków), Elżbieta Grabka (Kielce) 
Działania „od dołu” na rzecz reformy opieki psychiatrycznej Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” – Piotr Cebula, Anna Liberadzka (Kraków)
12.00-12.30 Przerwa
12.30-14.00 Panel: Co możemy już dziś zrobić na rzecz reformy opieki psychiatrycznej w Małopolsce? Pacjenci i rodziny zadają pytania politykom i administracji. 
Moderacja: Andrzej Cechnicki, Hubert Kaszyński
Dyskutanci: Stanisław Kracik (Urząd Wojewódzki), Magdalena Nykiel (PFRON), Wojciech Kozak (Urząd Marszałkowski), Wioletta Wilimska (ROPS), Jolanta Chrzanowska (MOPS), 
Elżbieta Lęcznarowicz (Urząd Miasta), Barbara Bulanowska (NFZ) 
Komentarz i podsumowanie: Niels Poerksen (Bielefeld)
14.00-15.00 Lunch
15.00-16.30 Dobre praktyki – Od Soterii do opieki środowiskowej 
Moderacja: Katarzyna Prot – Klinger/ Anna Bielańska
Filozofia Soterii – Gerhard Laengle (Zwiefalten), Jacek Matkowski – Zespół Leczenia Środowiskowego w Dzielnicy Śródmieście (Kraków)
Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze – skuteczny program wsparcia środowiskowego dla osób chorujących psychicznie – Paweł Bronowski (Warszawa)
Terapeuta środowiskowy- nowy zawód –  Katarzyna Prot – Klinger (Warszawa)
16.30-17.30 Panel: Od Soterii do środowiska. Co zrobić, aby upowszechnić taką terapię?
Moderacja: Katarzyna Prot-Klinger/Anna Bielańska
Dyskutanci: Jacek Matkowski (Zespół Leczenia Środowiskowego), Gerhard Laengle/Ralf Assfalg (Zwiefalten), Łukasz Cichocki (Pracownia Psychiatrii Środowiskowej CMUJ),
Barbara Oleksińska (Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł”), Ryszarda Haligowska, Anna Liberadzka, Jolanta Janik (Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”)
17.30 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Naukowej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP wspólnie z Komisją ds. Reformy ZG PTP
19.00 Sen nocy letniej – Teatr Psyche, Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2

21 maja (piątek)
9.30-11.30 MAŁOPOLSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO 2010-2015
Moderacja: Jacek Wciórka /Małgorzata Cichońska
Co się zmieni w opiece psychiatrycznej w Małopolsce pomiędzy 2010 a 2015 rokiem? – Urszula Sanak (Kraków)
Przyszłość Szpitala Neuropsychiatrycznego  im. J. Babińskiego – plany reformy – Marzena Grochowska (Kraków)
Opieka nad osobami chorującymi psychicznie w gminie – Ewa Strzałka (Skawina)
Pan Cogito wraca na studia – program Biura Osób Niepełnosprawnych z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie – Hubert Kaszyński
Profilaktyka samobójstw. Dobra praktyka z Zakopanego – Iwona Koszewska (Warszawa), Andrzej Skupień (Zakopane)
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego – Jacek Wciórka (Warszawa)
11.30-12.00 Przerwa
12.00-13.30 Jak szukać motywacji w terapii i rehabilitacji?
Sesja z okazji 60. urodzin i 35-lecia pracy zawodowej dr. Andrzeja Cechnickiego
Moderacja: Anna Bielańska /Artur Kochański
„Maska w terapii” – Rafał Perkowski; „Cogito płynie Pogorią” – Piotr Cebula; „Na żaglach-czyli inne doświadczenie siebie” – Artur Daren; „Spotkania w siodle” – Jadwiga Noworól; 
„Krakowski Pałac Sztuki – wspólnota pacjentów i artystów” - Małgorzata Bundzewicz; „Rodziny pod Tatrami” - Zofia Puchelak; „Dla Nas – nasza wizja” - Jolanta Janik, Katarzyna Byra; 

„O potrzebie kreowania samego siebie” – Anna Liberadzka
13.30-15.00 Dyskusja plenarna Forum Psychiatrii Środowiskowej 
Moderacja: Hubert Kaszyński / Łukasz Cichocki (Kraków)
Jerzy Tokaj (Gdańsk), Artur Kochański (Lublin), Dariusz Baran (Rzeszów), Maria Załuska (Warszawa), Małgorzata Cichońska (Kraków), Jacek Nowak (Kraków), Marcin Szuba (Kraków), 
Dorota Wypich (Kraków)




