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Drodzy Czytelnicy!

Tak przeczuwałam od rana, że dzisiaj spotka 
mnie coś dobrego. Skąd te przeczucia? Nie 

wiem, może dlatego, że dzisiaj 1 listopada Święto 
Wszystkich Świętych,  a więc naszych przodków, 
którzy już są wiecznie (poza czasem?) szczęśliwi 
i na pomoc których zawsze można liczyć? A może 
po prostu odkryłam prawdziwą atmosferę polskich 
„Wszystkich Świętych”, której do tej pory nie doświad-
czyłam? Atmosferę zadumy, głębokiej refleksji nad 
sensem życia, tęsknoty za najbliższymi, którzy są 
„po drugiej stronie”, ale i radości ze spotkania na 
cmentarzu rodziny, krewnych, przyjaciół z lat dziecin-
nych, dawnych sąsiadów, wzruszenia, które wywołują 
wspomnienia z dawnych lat, dawne dzieje i dziele-
nie się najnowszymi wiadomościami, nowinkami o 
krewnych, znajomych. Cmentarz Podgórski aż kipiał 
życiem i słoneczną radością, gdy krewni i dawni 
sąsiedzi grozili sobie: „a spróbuj do mnie nie zadzwo-
nić!” Nigdzie poza Polską nie ma takich Świąt, takiej 
tradycji. Pewnie jest to związane z naszą historią, z 
latami niewoli i czczenia bohaterów narodowych, z 
rolą Kościoła w podtrzymywaniu tradycji narodowych.

Zauważam, że we współczesnym „płynnym”, 
postmodernistycznym świecie Polska wciąż jest 

krajem silnych więzi rodzinnych i narodowych, że w 
Polsce jest dużo dobrych inicjatyw i ludzi szlachet-
nych, jak na przykład tytułowy bohater tekstu Anny 
Cukrowskiej-Popek „Pan Tadeusz”. Jest to „historia 
miłości silnej i czystej, która jest w stanie przetrwać 
największe tragedie. Miłości, która inspiruje i daje siłę 
do zmagania z życiem”. Również o miłości jest tekst 
Barbary „Terapia Kochającego Boga”. Barbara chce 
zmodyfikować widzenie choroby psychicznej jako 
wyłącznie ciężaru losu. Uważa, że jest nam „zadana” 
i że z czasem, nieraz po wielu latach, znajdujemy jej 
sens – „zatrzymaj się to przemijanie ma sens”… ma 
sens… ma sens… ma sens...” (Jan Paweł II, Tryptyk 
Rzymski).  Prześlicznie mówi o tym Anna Baka w 
„Moim okienku”: „Trudno jest usłyszeć duchowo 
rzeczy materialne, w których żyjemy, a przecież 
otuleni jesteśmy Miłością Bożą ze wszystkich stron.”

Są to myśli bliskie autorce „Poczty Ojca 
Niebieskiego”, jednak „Kiepska Córeczka” 

przyprawia je poczuciem „przyziemności” i humoru, 
które wiążą Ziemię z Niebem.

Po ziemi twardo stąpać uczy nas Bogusława w 
ciekawym tekście „Pseudokuracja”, który jest 

recenzją filmu Wojciecha Smarzowskiego „Kuracja” 
– dla mnie horroru, bez happy endu.  

Jak wykorzystać „Życiową szansę” uczy nas 
Dominika, a co jest tą szansą? Radzę uważnie 

przeczytać. W ciekawej konwencji jest wieloznaczna 
„Narracja przy kawie”, napisana przez nowych człon-
ków redakcji Macieja Sagatowicza i Paulinę Urbanik.

Bardzo ważnym artykułem jest relacja Doroty 
Dużyk-Wypich o VIII Forum Psychiatrii i Opieki 

Środowiskowej i korespondujące z nią relacje o 
niemieckiej psychiatrii, ukazane oczami Sybille Prins i 
Nielsa Pörksena (wywiad z profesorem przeprowadził 
Marcin Szuba).

Dla relaksu proponuję „Ostatni papieros”.

Rafał Perkowski z pozycji profesjonalisty 
komentuje przekornie spektakl „Sen nocy 

letniej” Teatru Psyche.  A na deser literacki – jak 
zwykle – poezja. Mój tekst opowiadający historię 
pewnego artykułu z tygodnika „Niedziela” zgrabnie 
się połączy z początkiem „wstępniaka”. 

Co mnie bowiem podtrzymuje w dobrym nastroju 
dzisiaj? Otóż wiadomość, że znalazły się wresz-

cie środki finansowe na wydanie dwóch (tego i 22) 
numerów czasopisma „DLA NAS”!!!

Z radością w sercu pozdrawiam

Jolanta Janik

Słowem wstępu
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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 uzupełnie-
nia wypracujemy ich ostateczny kształt.
 

Andrzej Cechnicki
Ogólnopolski Koordynator Programu

„Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”

Teza 3.
Schizofrenia jest nie tylko chorobą
Schizofrenia jest nie tylko chorobą mózgu, ale także doświadczeniem chorej osoby 
i grupy bliżej otaczającej tę osobę (zwłaszcza rodziny), ponieważ wiąże się z róż-
norodnymi kryzysami:
- u osoby: kryzysem poczucia rzeczywistości, poczucia tożsamości, poczucia auto- 
 nomii, poczucia sprawności, poczucia nadziei, poczucia sensu, poczucia 
istnienia;
- w grupie: kryzysem  więzi, wolności, zaufania, współdziałania, aktywności, powin- 
 ności, pozycji (statusu).
Nierzadko łatwiej jest unieść ciężar choroby niż wyzwolonych jej przebiegiem 
doświadczeń. To doświadczenie miewa własną dynamikę, może prowadzić do 
rozwoju, coraz większej niezależności i autonomii lub do regresji, coraz większej 
zależności od osób i instytucji.

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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Schizofrenia jest nie tylko chorobą. Jeżeli tak stawiamy tezę, 
to musimy założyć wcześniej, że jest ona chorobą, co jed-

nak nie zawsze musi być oczywistością, a zależy od podejścia 
w medycynie (patrz nr 19 ,,Dla Nas” dr n. med. J. Morasiewicz  
,,Schizofrenia jest chorobą”). Bez wchodzenia w polemikę przyj-
mijmy, że schizofrenia jest chorobą, nie do końca poznaną, jeżeli 
chodzi o mechanizmy jej powstania, dotykającą wielu wymiarów 
życia człowieka.

Z punktu widzenia osoby nią dotkniętej można ją uznać za 
szczególny sposób egzystencji, sposób, w którym za pozor-

nym chaosem, rozbiciem i rozszczepieniem dostrzec można wy-
raźną strukturę i jej sens. Jest chorobą, która nie niszczy oso-
bowej warstwy człowieka, ale która, choć z jednej strony może 
utrudniać jej przejawianie się i rozwój,  z drugiej jednak może ów 
rozwój wspomagać, stając się impulsem do przemiany osobowe-
go życia  w stronę wartości i sensu (por. M. Opoczyńska ,,Kim 
jestem”). Można powiedzieć, że istnieje tyle schizofrenii, ile ,,schi-
zofrenicznych światów” osób chorujących na schizofrenię. Profe-
sor Kępiński pisał, że ,,w świecie przeżyć osób dotkniętych schi-
zofrenią dostrzec można w katastroficznych rozmiarach wszystkie 
cechy egzystencji ludzkiej”.

Skoro schizofrenia dotyka całej złożoności człowieka, to wpły-
wa znacząco na kształt egzystowania nie tylko w trakcie epi-

zodów chorobowych, ale również modyfikuje sposób postrzega-
nia świata i oddziaływanie na środowisko zewnętrzne w trakcie 
remisji i dochodzenia do zdrowia. Ponieważ znacząco dotyka re-
lacji osobowych możemy ją potraktować jako zjawisko społeczne, 
wpływające na funkcjonowanie  nie tylko jednostek, ale i społe-
czeństwa przede wszystkim poprzez rodzinę, która jest najmniej-
szą komórką społeczną. Choroba psychiczna stawia otoczenie 
przed możliwością różnorakiej reakcji na zaistniałą sytuację. Moż-
na powiedzieć, że miarą dojrzałości społeczeństwa w jego sensu 
stricte ludzkim aspekcie jest traktowanie osób, które potrzebują 
pomocy, wsparcia, są ułomne, kalekie lub bezradne i bezbronne. 
W dobie komercjalizacji i utylitarnych sukcesów stanowi to duże 
wyzwanie.

Przez lata pokutował w społeczeństwie pogląd, że chorzy psy-
chicznie są niebezpieczni i wymagają izolacji. Miało to swoje 

uzasadnienie w ówczesnym stanie wiedzy medycznej i farmako-
logicznej. Dzisiaj to już przeszłość, ale gdzieś pozostały uprze-
dzenia, lęki, stygmatyzacja i tendencje do wykluczania ze świa-
ta zdrowych. Te kwestie szukają nadal rozwiązania, a kierunki 
w psychiatrii niosą dla chorych duże nadzieje. 

Problem z chorobą psychiczną nie kończy się jednak wraz 
z ustaniem ewidentnych oznak zaburzenia. Pozostaje, cza-

sem długotrwały proces dochodzenia do zdrowia. Trzeba przysto-
sować się do nowej sytuacji, przezwyciężać słabości i nowo po-
wstałe nieznane dotychczas ograniczenia, budować z mozołem 
pozytywne relacje i pomimo pokusy odcięcia się od świata nie 
alienować się. Powracać do życia, w czym obecnie pomocna jest 
psychiatria środowiskowa z jej różnorodnymi formami aktywizo-
wania osób po kryzysach i kompetentną kadrą. 

Kryzys w chorobach z kręgu schizofrenii łączy się bardzo często 
z cierpieniem, które jest nieporównywalne z dotychczasowy-

mi przeżyciami. Towarzyszy ono chorym, gdy doświadczają swej 
bezsilności wobec granic, na jakie natrafiają, granic wyznacza-
nych przez prawa natury, życia i  śmierci, granic, jakie niesie ze 
sobą poczucie absolutnej pustki, samotności i zagubienia w cza-
sie i przestrzeni, wtedy gdy toczą walkę z samym sobą, gdy anali-

Teza 3. Schizofrenia jest nie tylko 
chorobą - perspektywa beneficjenta

zują swe życie, które  wydaje im się zupełnie bez sensu, gdy bez 
skutku pragną realizacji najważniejszych dla siebie wartości (por. 
M. Opoczyńska ,,Kim jestem’’). To cierpienie i trudne doświadcze-
nia związane z chorobą mogą potraktowane być w życiu jako dar, 
jako okazja do ujrzenia siebie, swojego miejsca w świecie i celu 
egzystencji, w innym świetle. Choroba odkrywa nowe wymiary, 
niesie przewartościowania i ukierunkowuje na nowe tory, często 
bardziej altruistycznego podejścia do życia, pogłębionej wiary re-
ligijnej i duchowości. Dezintegracja  przeradza się w nową jakość, 
w zwrócenie się ku transcendencji.

To, czym ta choroba tak naprawdę jest, w dużej mierze zależy 
od nas samych, ludzi, którzy przez to przechodzą. Nie jeste-

śmy zdeterminowani, jesteśmy wolni, chociaż ograniczeni realną 
rzeczywistością. Możemy nadal kreować nasze życie, dokonując 
wyborów i biorąc za nie odpowiedzialność. To prawda, że czasem 
jest to trudne, powiedziałabym, nawet heroiczne, gdy dla zdro-
wych jest zwykłą codziennością. Schizofrenia to nie tylko choro-
ba, to nasz los, nasza forma istnienia.

W tych rozważaniach o schizofrenii nie jest najważniejsze 
skupienie się na tym, czym ona jest, ani rozpatrywanie jej 

w kategoriach jednostki chorobowej. Dla człowieka dotkniętego 
kryzysem psychicznym najistotniejsze jest, co on sam później zro-
bi z doświadczeniem, które go dotyka. Czy uzna i przyjmie  jako 
najgorsze zło, czy patrząc głębiej, afirmując je, dostrzeże w tym 
doświadczeniu życiowym zalążek konstruktywny. To, czy choroba 
nas zdruzgocze, zdegeneruje jako człowieka, zależy w dużej mie-
rze, w obszarze samej najgłębszej esencji człowieczeństwa tylko 
i wyłącznie od nas. W wolności, która jest atrybutem człowieka 
możemy zadecydować: co dalej z tobą chorobo psychiczna? Pa-
trząc po latach (mówię to z własnego doświadczenia) może się 
bowiem okazać, że kryzys psychiczny to dar, ,,talent” otrzymany 
od Boga. ,,Talent’’ z przypowieści biblijnej można zakopać albo 
pomnożyć. Ten ,,talent’’ również. Bo przecież schizofrenia i inne 
zaburzenia psychiczne to nie fatum, to nie złośliwy demiurg czy-
hający na radość i szczęście naszego istnienia.

W egzystencję ludzką wpisane jest cierpienie, doświadczanie 
zła, jako konsekwencji grzechu pierworodnego wprowadza-

jącego zranienia i nieuporządkowanie  w naturze ludzkiej. Nasze 
życie, można by powiedzieć, jest dziełem sztuki zadanym nam do 
wykonania przez Stwórcę, w którego zamyśle jest doprowadzenie 
nas do pełni doskonałego zjednoczenia z Nim w Królestwie Nie-
bieskim. Przez chorobę psychiczną nie jesteśmy gorsi w swym 
pięknie, do którego zostaliśmy powołani. Choroba, jak trampolina 
może posłużyć nam  do wzniesienia się wzwyż. Od nas zależy, 
czy spróbujemy ją wykorzystać do odbicia się, czy położymy się 
na niej biernie i będzie bezużyteczna. ,,Nie unikanie cierpienia ani 
ucieczka od bólu uzdrawia człowieka, ale zdolność jego akcep-
tacji, dojrzewania w nim, prowadzi do odnajdywania sensu przez 
zjednoczenie z Chrystusem, który cierpiał z nieskończoną miło-
ścią (Benedykt XVI, Encyklika ,,Spe Salvi” 37).

Człowieczeństwo ma zawsze szansę realizacji, ale by w cho-
robie psychicznej nie uległo degradacji, deformacji i skar-

łowaceniu zależy w dużej mierze od uwarunkowań medyczno- 
społecznych. I o to walczymy. O prawo do realizacji naszego 
człowieczeństwa.

BARBARA
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi’

Kraków
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Kryzys psychiczny dotyka najgłębszej części naszego istnienia 
– tożsamości. Tożsamość to świadomość siebie, to pamięć 

o sobie w przeszłości; jakim byliśmy dzieckiem, kto nas kochał, 
kto był naszym wrogiem, jak spędzaliśmy wakacje… To poczucie, 
że jestem tu i teraz,  w tym czasie i w tym ciele, a w przyszłości to 
chciałbym… W trakcie chorowania to wszystko może się rozstro-
ić, a chaos w myślach i uczuciach nie pozwala już na spokojną 
codzienność. Powrót do siebie samego jest trudny. Jeśli lustro, 
w którym się człowiek przegląda rozbije się na kilka kawałków,  
nie jest łatwo go poskładać i skleić, a to co widzimy, może być 
nieco inne. 

Przyjaciele starają się nas nie opuścić, zwłaszcza w pierwszym 
okresie. Jak wielu ich zostanie po roku? Rodzina widzi, że 

wszystkie marzenia i plany związane z nami mocno się zachwiały, 
a może nawet są nierealne? Czujemy te wszystkie obawy rodziny, 
bo przecież są one także nasze. Czy damy radę...? uczyć się, 
wrócić na studia, pracować...? znaleźć partnera i miejsce dla sie-
bie w świecie…? 

Wydaje się, iż uczuciem, które w pierwszym okresie po kryzy-
sie może towarzyszyć osobie chorującej, jest wstyd.  Może 

on zaciskać  pęta na aktywności; jeśli ktoś czuje się słabszy,  
z małym poczuciem własnej wartości, z poczuciem wstydu – nie 
ma zbyt wiele energii do działania.

Fundament, na którym stoi człowiek – poczucie istnienia w zna-
nej rzeczywistości – rozsypuje się. A konsekwencje kryzysu 

psychicznego, a więc leczenia psychiatrycznego pojawiają się  
głównie w  relacjach z innymi i w życiu społecznym. Osoba cho-
rująca przestaje być uczniem, studentem, pracownikiem, kole-
gą, staje się pacjentem. Ta jedna rola, rola pacjenta, nawet jeśli 
nie trwa zbyt długo, jest ograniczeniem i zawężeniem nie tylko 
w świadomości chorego i bliskich, ale też w realnym działaniu.  

Innym ograniczeniem działania i wolności osoby chorującej może 
być uczucie zależności. Zależność od  systemu, który pomaga… 

od rodziny, która się troszczy, od przyjaciół… Wzmożona czuj-
ność tych wszystkich osób na zachowania osoby chorującej, na 
jej samopoczucie, jest przez nią doskonale wyczuwana i  może 
być swoistą złotą klatką.

Osoba chorująca psychicznie, która wypada ze swoich ról spo-
łecznych jest „uwięziona” w klatce diagnozy, własnych zawie-

dzionych oczekiwać i emocji, a także zmienionych relacji z innymi. 
Rodzice  troszczą się o nią jak o małe dziecko, przyjaciele nie 
ufają – czy można z nią dalej „konie kraść”?, rozmawiać swobod-
nie nie zważając na nic? W pracy lub na studiach odnalezienie 
się w grupie też łączyć się może z niepokojem – jak koledzy mnie 
teraz spostrzegają oraz czy pracodawca da mi te same zadania 
i będzie ufał w moją odpowiedzialność.

Jeśli się spotyka bezpośrednie zachowania dyskryminujące,  
np. ktoś nie chce zatrudnić osoby chorującej, można z tym wal-

czyć. To co jest jawnym zachowaniem – można nazwać, pokazać 
inną perspektywę, można wyjaśniać albo odwrócić się i odejść. 
Najtrudniejsze jest zachowanie pozornie poprawne, maska miłe-
go uśmiechu, ale naprawdę brak kontaktu i zrozumienia,  które 
przykrywają lęk przed osobą chorującą. 

Innym czynnikiem o kolosalnym znaczeniu jest przekonanie sa-
mej osoby chorującej – jakie ona ma możliwości i co może zro-

bić. Te przekonania, osłabiona wiara w siebie niejednokrotnie sta-
nowią zasadnicze przeszkody w podjęciu aktywności po chorobie. 
Istnieją więc dwa poziomy przeżywania osoby chorującej i jej naj-
bliższych: ten wewnętrzny –  „czy ja mogę…? czy dam radę..?” 
i ten  zewnętrzny – jak inne osoby wokół osoby chorującej (rodzi-

Teza 3. Schizofrenia jest nie tylko 
chorobą - perspektywa profesjonalisty. 

Złota klatka
na, pracodawca, koledzy ze studiów) traktują osobę po kryzysie. 
Jeśli relacja jest partnerska, jeśli jest to rola studenta, ucznia czy 
pracownika – wtedy jest lepsza szansa na powrót do środowiska. 
Najlepiej jest, jeśli obie te płaszczyzny ze sobą współgrają. Wtedy 
osoba, która przeszła kryzys psychiczny ma szansę na nowo się 
„zadomowić” i poczuć bezpiecznie  w naszym wspólnym świecie. 
„Człowiek, jak wszystko co żyje, szuka swojego ‘etosu’ – miejsca 
zadomowienia  i kręgu swojskości” pisze Tischner (J. Tischner, 
Myślenie według wartości „Znak”, Kraków 1982, str. 399). 

Twórzmy kręgi swojskości.

Anna Bielańska
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Psychiatrii i  Opieki Środowiskowej

REDAKTOR NACZELNY
Agnieszka Lewonowska-Banach

Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne”

REDAKTOR MERYTORYCZNY
Józef Bogacz – terapeuta rodzinny

Poradnia Rodzin Oddziału Dziennego
Kliniki Psychiatrii Dorosłych SU
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H istoria wspólnie pisana

Wchodzenie po schodach wiąże się z ryzykiem dotarcia do 
celu. Schodzenie w dół niesie ryzyko upadku. Naciska-

nie klamki uruchamia proces otwierania się na nowe. Chłopiec 
lżejszy od powietrza wiódł byt wolny od nacisku. Muskał swoją 
obecnością przestrzeń dzieloną z ludźmi. Przestrzeń dzieloną na 
cztery części, jak idealna opowieść mieści się w kopercie. Ważne 
słowa, które nasza nieuważna poczta gubi w drodze do adresata. 
Chłopiec lubił podglądać przez dziurkę od klucza – trącał prozę. 
Czytał. Czytanie zabezpiecza dystans.

 Maciuś. Po prostu Maciuś. Niekiedy wołano na niego piesz-
czotliwie „Król Maciuś pierwszy, Król Maciuś pierwszy”, ale 

to nie zmieniało faktu, że Maciuś pozostawał ciągle zwyczajnym 
Maciusiem. Chociaż mogło być inaczej… Mógł zostać Rafałkiem, 
bo i takie imię rozważali jego rodzice. Koniec końców stanęło na 
Maciusiu i tak od pięćdziesięciu lat Maciuś jest Maciusiem, i basta.

Królestwo rozpościerało się między pokojem, a kuchnią – kil-
kadziesiąt metrów kwadratowych dziecięcej autokracji. Od 

północy graniczyło z ociężałą kalwarią; stronę południową bez-
ceremonialnie oddzielała gierkowska meblościanka. Za kotarą 
władca – z pewnością absolutu właściwą jedynakom – rozdawał 
uśmiechy,  pierwsze słowa oraz weksle na rodzinne aspiracje. 
Z ufnością stał się klejnotem koronnym Miłościwie Panującym… 
w tamtym czasie nie mógł jednak przeczuwać, że insygnia kró-
lewskiej władzy posiadają swoją cenę oraz wagę. Wiedza i ciężar 
na każdego z nas spada z opóźnieniem.

Album. Album w ciemnozielonej okładce. Album ze zdjęciami 
Maciusia do drugiego roku życia. Zdjęcie pierwsze: Maciuś 

w wózeczku jedzie na własne chrzciny. Ciemna główka w bieli. 
Resztę albumu wypełniają głownie portrety oraz … pornografia 
dziecięca w wykonaniu Maciusia. Z portretu wyziera dość me-
lancholijne niemowlę o ciemnych długich włosach i ciemnych 
– prawie czarnych oczach. A pornografia? Maciuś leży na prze-
ścieradełku i wypina pośladki lub dziarsko maszeruje na golasa 
uśmiechając się rubasznie. Maciuś z albumu uśmiecha się  rzad-

Narracja przy kawie
ko. Częściej jest tak: stoi w łóżeczku i szlocha. Ostatnie zdjęcie 
z albumu: Maciuś z kijkiem w dłoni w  parku.

Okładki prostują rzeczywistość. Można ją potem zamknąć 
i otworzyć, bez przytłaczającej świadomości, że po prze-

r-wie na kawę nic już nie będzie takie , jakie było przed prze-
rwą. Zatrzymanie klepsydry. Maciuś rósł w formacie dziewięć 
na trzynaście. Korona uwierała, jak źle dopasowana urodzinowa 
czapeczka z tektury. Rodzice niepostrzeżenie zmienili dekora-
cję na bardziej oszczędną – mniej uśmiechów, mniej uścisków, 
mniej noszenia na rękach. Przez głowę króla po raz pierwszy 
przemknęła niedopracowana jeszcze myśl, aby abdykować.

„Kogo kochasz Maciusiu najbardziej?” – pyta mama i dosta-
je od Maciusia odpowiedź: ”Dziadka, potem Babcię, potem 

Tatę , a potem Mamę”. Mama z odpowiedzi zła, czego Maciuś nie 
rozumie, gdyż powiedział prawdę. Co rano jest odprowadzany do 
Babci i Dziadka, dla których jest Maciusiem Pierwszym. Z dziad-
kiem chodzi na spacery na planty, gdzie karmią gołębie, a babcia 
robi dla Maciusia wspaniałą jajecznicę, zamiast wstrętnego ma-
minego grysiku.

Miłość doskonale modeluje sylwetkę. Dostosowuje kształt 
dużych i małych rozmiarów. W nosie ma technikę, z jej 

chłodną kalkulacją i pozornymi udogodnieniami. Wie, że stałość 
buduje zaufanie, a zaufanie – bliskość. Czas sprzyjał Maciusio-
wi, choć kruszył się w dłoni, jak chleb przygotowany dla ptaków. 
Wraz z każdą zmarszczką na twarzach ukochanych osób dyskret-
nie dawał do zrozumienia, że nic nie jest nam dane na zawsze, 
a każda rzeczywistość, jaką w sobie nosimy – z czasem pęka. 
W tamtej czasoprzestrzeni, siedząc na babcinych kolanach, Ma-
ciuś chłonął prostotę symetrii. Przed oczami malował się obraz 
idealnej miłości – jego mniej lub bardziej udanych reprodukcji 
Maciuś poszukiwał później w różnych punktach swego życia.

Ta trauma trwa już czterdzieści sześć lat. Od czterdziestu sze-
ściu lat Maciuś nie potrafi wybaczyć rodzicom. Gdy Maciuś 

miał cztery latka mama była po raz drugi w ciąży. Zbliżał się poród 

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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i wtedy rodzice wpadli na szatański pomysł, aby na okres porodu 
wywieźć Maciusia do prywatnego pensjonatu w Rabce. Miał tam 
przebywać trzydzieści dni. Te dni były dla Maciusia koszmarem. 
Najmłodszy wśród obcych dzieci – odliczał te dni na palcach. 
Trzy razy do dziesięciu. Gdy minął trzeci dziesiątek, okazało się, 
że rodzice zostawiają go jeszcze na kilkanaście dni. Z rozpaczy 
Maciuś przestał już liczyć… Z pobytu w Rabce pamięta jeszcze 
zaserwowany kiedyś na obiad szpinak. Jadł go przez łzy, a potem 
zwymiotował na ścianę tą zielonkawą papką. Od tego czasu Ma-
ciuś nie jada szpinaku.

„Na zawsze ponosisz odpowiedzialność za to, co oswoiłeś” 
 A. de Saint-Éxupéry  

„(…) Imię wywodzi się prawdopodobnie od przezwiska; z cza-
sem nabrało silnego rysu magicznego. Łączy się to z pradawną 

– nieistniejącą już u większości społeczeństw – funkcją języka, 
zgodnie z którą nadawanie nazw jakiemuś obiektowi, przedmio-
towi, osobie –poczytywano za zdobycie władzy nad nią. Imię 
było wróżbą, błogosławieństwem, życzeniem (…)”

MACIEJ – imię pochodzenia semickiego (Mattanijjah – dar 
Jahwe).

Uczuciowy, oddany przyjaciel. Zbyt często daje się prowa-
dzić innym. Wielki marzyciel, podróżnik i przywódca śred-

niego szczebla. W pracy przeważnie doskonały. W miłości stały 
i solidny. Czasem zbyt szeroki wachlarz zainteresowań. Chętnie 
pomaga, szczególnie kobietom. Bywa, że się pogniewa i niechęt-
nie wybacza.

PAWEŁ – imię pochodzenia łacińskiego (Paulus – drobny, 
mały.

Odważna, samodzielna, wolna dusza. Wierny przyjaciel, po-
mocny kolega. Prawdomówny i uczciwy. W miłości – sub-

telny i prawy w pracy – sumienny wykonawca powierzonych 
zadań. Dokładnie planuje przedsięwzięcia. Materiał na inżyniera 
lub informatyka. Choć niezbyt ambitny odnosi zwycięstwa, rów-
nież nad sobą. Bywa kapryśny.

W końcu ojciec przyjechał do Rabki odebrać Maciusia: „w 
domu masz niespodziankę”. Wprowadzono Maciusia do 

małego pokoju. W łóżeczku leżało zawiniątko. „To twój braciszek 
– Pawełek” – rzekła mama. Maciuś zacisnął  piąstki , w oczach 
pojawiły się łzy. Krzyknął: „ja nie chcę Pawełka, chcę Agatkę!”. 
Trzeba bowiem wiedzieć, że Maciuś był od roku fanem dobra-
nocki pod tytułem „Jacek i Agatka”. Były to czarno-białe – jak cała 
telewizja – kukiełki. Stąd Maciuś chciał być Jackiem i chciał mieć 
starszą siostrę Agatkę. Tę nadzieję aż do feralnego dnia podtrzy-
mywali weń rodzice. Wprawdzie Agatka nie mogła być starsza, 
ale zawsze co dziewczynka, to dziewczynka. Tymczasem rodzice 
nie postarali się i bocian przyniósł im Pawełka.

„…Maciuś i Pawełek w jednym stali domu     
Maciuś na górze, Pawełek na dole,

Kiedy te proporcje zmieniać się zaczęły 
Inną obaj bracia strategię przyjęli”… 

Maciuś zaklęty w żabę, Maciuś w krainie czarów, Maciuś 
i czterdziestu rozbójników, Maciuś w pustyni , Maciuś 

w puszczy, Maciuś buszujący w zbożu… Wśród wielu prakty-
kowanych w rodzinie gier Maciuś szczególnie upodobał sobie 
Scrabble. Czytał o tym wszystkim, czego nie widział lub nie 
mógł doświadczyć, z czasem nauczył się również opisywać 
rzeczywistość, którą widział. Chłonął, przyswajał, nakładał na 

siebie kolejne warstwy wiedzy – aby całym tym przepychem 
uwieść rodziców raz jeszcze. 

Niechęć względem Pawełka utrzymywała się u Maciusia gdzieś 
do osiemnastego roku życia. W tym czasie życiową misją 

Pawełka – odkąd stanął na dwóch nogach – było permanentne 
dokuczanie Maciusiowi. Objawiało się to między innymi pokazy-

waniem języka, przezywaniem, a w szczególności wyrywaniem 
z rąk książki i rzucaniem jej w kąt. Ponieważ Maciuś ubóstwiał 
czytać, to i okazji do wyrywania było co niemiara. W odwecie 
Maciuś spuszczał Pawełkowi lanie. Bicie krnąbrnego brata stało 
się misją życia Maciusia. Najgorzej z jej wypełnianiem było, gdy 
w mieszkaniu przebywali rodzice. Pawełek wyrywał książkę, rzu-
cał nią w kąt i uciekał, krzycząc: „Maciek mnie bije, Maciek mnie 
bije!” Rodzice nie wnikając w prawdziwy ogląd rzeczy, przyznawa-
li rację Pawełkowi – strofując Maciusia. Maciuś mógł odbić sobie, 
gdy zostawał z brzdącem sam na sam. Wtedy urządzał prawdzi-
we polowanie na zwinnego Pawełka, dopadał go w kącie i tłukł za 
wszystkie grzechy. Pawełek wrzeszczał w niebogłosy, ale MaciuŚ 
nie znał litoŚci.

Pamięć posiada wiele interesujących funkcji. Posługuje się 
zaawansowaną technologią stop-klatki, redukcji niepożąda-

nych stanów emocjonalnych lub wręcz przeciwnie – korzysta 
z zoom-u. Niektóre chwile posiadają własny kod zapachu, ścież-
kę dźwiękową lub słowa – wyzwalacze. Maciuś nie przepada za 
podróżami w czasie. Bardziej ucieka niż bywa. Wkłada mnóstwo 
energii w doskonalenie strategii, które pozwala na zachowanie 
dystansu, obojętności, „poboczności”. Woli snuć cudze historie 
niż opowiadać własną. Czasem jednak jakieś słowo-klucz nie-
opatrznie uruchamia zapadnię. Wówczas Maciuś spada czter-
dzieści lat niżej – bez zabezpieczeń, fikcji literackiej i wypraco-
wanego przez lata dystansu.

      Tam również trwa jesień… Park Jordana. Niespieszny spacer 
alejkami. Czas szeleści pod stopami, przesypuje się stertą kolo-
rowych liści.

Paulina Urbanik
Maciej Sabatowicz

Kraków
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Motto:
„Chorego nie można traktować tylko, jako 
chorego, tj. jako człowieka, który zszedł 
z zwykłej ludzkiej drogi.
Trzeba spojrzeć na jego świat z podziwem 
i szacunkiem.
Ten świat jest może dla nas dziwny, 
zaskakujący, Czasem śmieszny, a jednak 
ma w sobie coś wielkiego, jest w nim zma-
ganie się człowieka z samym sobą
i z własnym otoczeniem, szukanie własnej 
drogi, jest to świat, w którym przejawia się 
to, co najbardziej w człowieku ludzkie”.

 
Antoni Kępiński 

Profesor Antoni Kępiński pokazał, jak 
można połączyć podejście medyczne 

z humanistycznym, jak w praktyce pogo-
dzić naukową wiedzę i ludzkie rozumienie 
chorego, jak leczyć, a zarazem z godno-
ścią traktować pacjenta. 

Jednym z najlepszych źródeł uzyskania 
samoakceptacji jest poczucie, że czło-

wiek wzrasta i idzie naprzód. Myśl Profe-
sora Kępińskiego można sprowadzić do 
stwierdzenia, że osoba to twórca. Gdy 
psychiatra stwierdza schizofrenię, ma na 
myśli to, że doznania i zachowanie pa-
cjenta są zaburzone, ponieważ coś mu 
dolega. To coś nazywa się schizofrenią. 
Osobie tej zostaje przypisane zachowanie 
czy odczuwanie, które nie jest zwykłym 
ludzkim zachowaniem czy odczuwaniem, 
ale wytworem jakiegoś patologicznego 
procesu nieznanego pochodzenia. Jednak 
diagnozy zaledwie opisują rzeczywistość. 
Jeśli mamy zrozumieć, musimy przyjrzeć 
się człowiekowi: pani Ewie, Markowi, Wan-
dzie, Tadeuszowi. Jak zauważa Profesor 
Bogdan de Barbaro, „gdy coś nazwiemy, 
jesteśmy gotowi przyjąć, że to coś obiek-
tywnie istnieje. Bywa, że psychiatra wpada 
w tę pułapkę. Mówi: trzeba to leczyć, bo 
to jest schizofrenia. A przecież obiektyw-
nie nie istnieje schizofrenia czy ananka-
stia – natręctwa, ale osoba, która jakoś się 
zachowuje i czegoś doświadcza.” Słowa 
mają wartość, której nie da się przecenić. 
Słowa potrafią unieść wysoko, ale jedno-
cześnie mogą sprawić, że spada się bar-
dzo głęboko. Słowa mogą ranić, słowa 
mogą leczyć.

Tadeusz jest wysokim, ciemnowłosym, 
mężczyzną. Dzieciństwo spędził w ma-

lowniczo położonej górskiej wiosce. Po-
mimo że wychowywał się bez ojca, dzie-
ciństwo wśród przyrody wspomina jako 
sielskie i anielskie. Fotograf elfów, uwiecz-
niał wszystko: motyle, ptaki, ludzi, psa, 
sąsiada. Pamięta do dziś torty wielkości 
młyńskiego koła, sweterek mamy, w któ-
rym wyglądała czarująco i podrapane nogi. 

Pan Tadeusz
Krowa Frania żywicielka była ulubienicą 
rodziny. Pewnego dnia przestała dawać 
mleko, „była jałowa”, żyła z Tadeuszem 
i mamą jeszcze długie lata. Umarła ze sta-
rości. Franię pochowali i opłakali. Akurat 
przez wieś przejeżdżała koparka. Opera-
tor wykopał dół, zasypał krowę. Obecnie 
mama hoduje kury, w większości dożywa-
ją one wieku sędziwego, pomimo że ich 
ziemskie bytowanie przestało obfitować 
w jaja z żółtkami wielkości księżyca. 

Tadeusz, mając wręcz organiczną po-
trzebę życia, pozwalał eksplodować 

gejzerom energii, cieszył się światem, 
czerpał z niego szczęście. Jedyna wielka 
miłość – Barbara, miłość od pierwszego 
spojrzenia. Entuzjastycznie głosili piękno 
życia. Cały świat przemierzyli autostopem. 
Ładna para królowała na potańcówkach 
w remizie i tawernach Hiszpanii. Tańcząc 
flamenco byli jak wędrujący Cyganie czy 
Beduini. Pomimo biedy, która czasem zaj-
rzała w oczy, chciało się żyć i podziwiać 
piękno świata.  Dla chorującej od dziecka 
Basi tak wyglądał raj.

„Moja miłość przeszła w wichr wiosenny 
W wichr wiosenny me szaleństwo w burzę 

w burzę moja rozkosz w dreszcz senny 
w dreszcz senny moja wiosna w róże” 

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska 
Moja miłość

Długo wyczekiwana cudna księżniczka 
Joasia. Joasia o niebieskich oczach. 

Lekarze kiwali głowami, coś mierzyli, wa-
żyli, badali i orzekli: „dziecko z wieloraką 
niepełnosprawnością”. Diagnoza, klasyfi-
kacja, etiologia. Destabilizująca atmosfera 
w pracy, utrzymująca się niepewność jutra, 
obawa o sposób przeprowadzenia zmian 
restrukturyzacyjnych. Tadeusz jest silny, 
musi być silny. Powtarza sobie: dam radę. 
Z inspiracji Tadeusza zostało powołane do 
życia stowarzyszenie „Dać szansę”. Pierw-
szą zbiórkę charytatywną Basia i Tadeusz 
zorganizowali w 1997 roku w sanktuarium 
Matki Bożej Licheńskiej, przeznaczając 
zebrane środki na sprzęt dla ośrodka na 
Malwowej, do którego uczęszczała księż-
niczka Joasia.  Noc przychodzi powoli, 
gasną gwiazdy, kto zgasił gwiazdy? Nie 
ma miłości, nie ma nadziei, poranek nie 
nadejdzie. Lęk. Drapieżny świat. Szybki 
i silny wybuch z wnętrza, coś, co go niesa-
mowicie prześcignęło, uczyniło bardzo nie-
ufnym. Wszystko działo się samo z siebie, 
bez jego udziału, cierpi z powodu niejasne-
go myślenia. Rozmyśla na tematy religijne. 
Niepokoi go sens życia. Stawał się coraz 
bardziej cichy, aż otoczenie powiedziało 
„Ty jesteś psychotyczny!”. Przeżył to jak 
jakiś napad, ale nie na ulicy, ale w głowie, 

w sercu. Diagnoza, która brzmi jak wy-
rok. Nie ma nadziei... Interpretacja sensu 
i mgławice zdarzeń.

Szpital. Zamknięcie w czterech ścia-
nach, konieczność podporządkowania 

się i spędzania każdego dnia w ten sam, 
monotonny sposób. Dwa, trzy razy dzien-
nie kubek tabletek, nie dostanie do ręki 
nic ostrego. Żadnych zajęć, prysznice pod 
nadzorem i kabiny do wysokości ramion, 
oczywiście parami, żeby było szybciej. 
Faszerowanie lekami, żeby siedzieć cicho 
i być spokojnym.  Żeby tak nie bolało. Po-
zbawiony wszelkiej indywidualności, niewi-
dzialny. Niewidzialny nawet dla siebie. Ro-
zumność w szaleństwie. „Połowa ludzkości 
nie wie nawet, jak żyje druga połowa”, tymi 
słowami zaczyna się autobiografia umy-
słowo chorego pacjenta z Wielkiej Bryta-
nii początków dwudziestego wieku, który 
podpisywał się „Warmark”. „Powiada się, 
że bogaci nie zrozumieją biednych, ateiści 
zaś tych, którzy odczuwają bojaźń bożą, 
jednak doświadczeniem najbardziej intym-
nym jest z całą oczywistością utrata zmy-
słów”.  Kiedy zrasta się pęknięta dusza? 
Choroba psychiczna rzekomo nigdy się 
nie kończy. Gdy raz oznaczono człowieka 
słowem, numerem, ta etykieta pozostaje 
z nim na zawsze. 

„A po nocy przychodzi dzień, A po burzy 
spokój”. Tadeusz choruje, a życie to-

czy się dalej. Co jest realne, a co nie jest 
realne? To wcale dla Tadeusza nie jest 
takie proste. Nagle zrozumiał, że w jego 
świecie nic nie jest prawdziwe. Tadeusz 
mówi, że wyszedł z psychozy, bo rodzina, 
przyjaciele, znajomi wyciągnęli go z po-
wrotem do rzeczywistości.

Tadeusz stanął w drzwiach grupy wspar-
cia trochę nieśmiało, lekko zgarbiony, 

zmęczony. W ręku trzymał kartkę „proszę 
o przyjęcie na zajęcia grupy wsparcia 
Pana Tadeusza Rudakiewicza. Diagnoza 
40 i 4”. Dane szpitalne zawierają typowe 
ponure opisy, tak charakterystyczne dla 
opisów chronicznej schizofrenii. „Pacjent 
cierpi na blady afekt, halucynacje słucho-
we, urojenia oddziaływania i wpływu, ma-
nie prześladowcze”. Jestem zmęczony. 
Czuję się samotny... Pracuję zawodowo. 
Działam społecznie. Czasami jednak jest 
mi ciężko. Moja choroba to zagrożenie, 
może w każdej chwili powrócić. Kiedy mija 
psychoza, pojawia się depresja. Najgorszy 
jest strach przed psychozą. Żeby działać, 
żeby żyć, oddychać potrzebuję wsparcia. 
Czy mogę zostać? I został raczej milczą-
cy, skromny, skłony do pomocy, słuchania 
innych. Z czasem Tadeusz przyznał się, 
że bierze z powodzeniem udział w konkur-
sach fotograficznych, pokazał swoje pra-
ce, dopytywany przez grupę powiedział, 
że jest laureatem wielu nagród o zasięgu 
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ogólnopolskim. W chwili obecnej mało fo-
tografuje, nie wywołuje też sam zdjęć jak 
w czasach młodości. „To drogie hobby” 
– mówi. Zbliżał się Mikołaj. Może jakieś 
symboliczne prezenty. „Wiesz” – powie-
dział Tadeusz „mam strój Mikołaja”. Patrzył 
skromnie w podłogę... Może miło było by 
gdyby prezenty rozdawał taki Mikołaj. 

I przyszedł Mikołaj. Najprawdziwszy Świę-
ty. Przyszła Barbara i Joasia. Święta 

rodzina. Było zaczarowanie i magicznie. 
Najprawdziwszy święty. Najprawdziwsza 
Święta Rodzina.

Od dziewięciu lat niestrudzenie Pan 
Tadeusz przywdziewa się w strój naj-

bardziej znanego świętego i przez miesiąc 
od 24 listopada do 24 grudnia kwestuje 
wśród przechodniów, tłumnie odwiedzają-
cych w tym okresie krakowski. Rynek. Jest 
to jedyny w swoim rodzaju Mikołaj i to nie 
tylko przez wzgląd na swoją czarną brodę 
z dostojnym rysem siwizny. Pan Tadeusz 
rozdaje przechodniom najcenniejszy dar. 
Okazuje swoje serce grupce dzieci ze 
schorzeniami neurologicznymi. Poprzez 
swoje działania chce zmienić stosunek 
społeczeństwa do ludzi niepełnospraw-
nych. Pragnie, aby przestano ich nie za-
uważać, a zaczęto nieść pomoc, której 
potrzebują. Aby kwestować przez miesiąc, 
ten wyjątkowy „święty”, co roku bierze 
urlop, ponieważ na co dzień pracuje jako 
pracownik techniczny w szpitalu miejskim. 
Kwestuje 8-12 godzin dziennie. Niekiedy 
buty przemakają. Płaszcz Mikołaja moknie 
na deszczu, potem pod wieczór jest twar-

dy jak pancerz, przymarza do ciała. „Nic 
to” – mówi Tadeusz i uśmiecha się.  Nie-
kiedy choroba nagle powraca. Atakuje ze 
zdwojoną siłą. Gdy jest bardzo trudno, gdy 
ból istnienia dotyka duszy Święty Mikołaj 
wchodzi do bramy, chowa się na chwilę, 
zaciska pięści do bólu. „Boże mój, Boże 
mój, czemuś mnie opuścił”?

Potem wraca na ulicę, żeby się uśmiech-
nąć, pogłaskać dziecko po głowie, po-

częstować cukierkiem, zebrać kilka złotych 
na swoją fundację. W Wigilię Bożego Na-
rodzenia na Zamku Królewskim w Warsza-
wie ogłoszono laureatów konkursu Święte-
go Mikołaja. Jest to odznaczenie wręczane 
ludziom o wielkim sercu, którzy dzisiaj, tak 
jak niegdyś święty Mikołaj – nie są nieczuli 
na ludzką biedę. Ludzie o sercu Mikołaja 
mają w sobie szczególną wartość, miano-
wicie chcą pomagać i – co najważniejsze 
– nie chcą za to pochwał ani wyróżnień, 
sami są dobrzy, ale tym dobrem umieją 
i chcą dzielić się z innymi. W tym roku Or-
der Świętego Mikołaja otrzymał Tadeusz.

W styczniową niedzielę w samo połu-
dnie. Premier Rządu Polskiego spo-

tkał się z mieszkańcami, by złożyć świą-
teczne życzenia i podzielić się opłatkiem. 
Jedną z pierwszych osób, która mogła 
złożyć świąteczne życzenia premierowi, 
był znany krakowski „czarnobrody Mikołaj” 
Tadeusz, który od dziesięciu lat w stroju 
świętego Mikołaja kwestuje na rzecz cho-
rych dzieci. Tadeusz, który swoje życie po-
trafi podzielić na rodzinę, pracę zawodową 
i pracę społeczną. 

Opowieść o Tadeuszu to narracja 
o człowieku, którego los wystawia na 

najcięższą próbę. Historia miłości silnej 
i czystej, która jest w stanie przetrwać naj-
większe tragedie. Miłości, która inspiruje 
i daje siłę do zmagania z życiem. Kropla 
miłości, która znaczy więcej niż ocean 
rozumu. Osoba chorująca na zaburzenia 
zdrowia psychicznego nie tylko ma wpływ 
na przebieg choroby, ale potrafi też swoje 
życie realizować i przeżywać twórczo i roz-
wojowo. Czasem dzieje się to tak spekta-
kularnie, jak w filmie „Piękny umysł”, czę-
ściej zaś – mniej efektownie, za to budząc 
nie mniejszy szacunek i respekt.

PS.

W chwili obecnej Basia zachorowała, 
operacja, trudne, obciążające lecze-

nie. Podczas rozmowy ze mną Tadeusz 
trzyma Basię za rękę. „Będzie dobrze” – 
mówi. „Dasz radę. Joasia ma 17 lat. Jak 
ten czas szybko zleciał” – uśmiecha się 
Tadeusz. Obydwoje zastanawiają się jak 
dalej pokierować życiem swojej księż-
niczki. Może fundacja pani Anny Dymnej, 
może ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. 
„Pomożesz nam” – pyta Tadeusz, a w jego 
oczach widzę lęk, bezradność, siłę i zaufa-
nie…

Imiona oraz miejsce wydarzeń zostały 
zmienione.

Anna Cukrowska- Popek
Kraków

Moje Okienko
DZIEŃ

Koniec czerwca, pół roku za nami. Czas coraz szybciej mi ucieka. Na-
uczyłam się pisać na komputerze i sprawia mi to radość. Oglądałam 

film na DVD pt. „Faustyna”. Bardzo dodał mi otuchy. „Trzeba zanurzyć 
się w dobroć Boga” – przesłanie z Dzienniczka św. Siostry Faustyny.
Czasem myślę, że nie podołam temu, żeby iść dalej, ale po chwili to 

uczucie mija. Nowy dzień, jest piękna pogoda, zaczynają się upały. Może warto wybrać się poza miasto i choć trochę 
zmienić coś w swoim życiu? Marzy mi się „normalne” życie wśród ludzi, a nie tylko zamknięcie w świecie sztuki. Ktoś 
powiedział, że jestem jak ślimak, który powoli wychodzi ze swej skorupy. Ciekawe, jak ludzie z zewnątrz widzą mnie 

nieproporcjonalnie gorzej, niż ja myślę o sobie samej. Miałam wrażenie, że radzę sobie nienajgorzej, a tu słyszę 
o solidnej skorupie. To uczy pokory i dystansu do samego siebie. Po wielu wysiłkach, żeby osiągnąć „metę”, zaczynam 

wszystko od początku, od „okienka start”.
Tęsknię do lepszego życia, by każdy dzień nie był zmarnowany. Ciągle tłumaczę się, dlaczego jestem inna niż wszyscy. 

Gdybym o tym nie mówiła, spostrzegana jestem jako dziwadło, na które macha się ręką. Kto mnie zaakceptuje taką, 
jaką jestem? Czy zatem muszę zamykać się w skorupie? ...a może warto zanurzyć się w dobroci Boga i spojrzeć na 

drugiego człowieka przyjaźnie? On nauczy nas tej akceptacji Świata i nas samych.

PS.
„Prawda najpierw boli, a potem cię wyzwoli”... Doświadczyłam to na własnej skórze. Nie umiałam przyjąć uwagi, aby na 
modlitwie bardziej słuchać, niż modlić się werbalnie. Dopiero po jakimś czasie dostrzegłam, że ksiądz, który mi o tym 
powiedział, miał rację. Jak wsłuchać się w Słowo Boże? Trudno jest „usłyszeć” duchowo rzeczy materialne, w których 
żyjemy, a przecież otuleni jesteśmy Miłością Bożą ze wszystkich stron. Wyzwól nas, Panie, z naszych słabości, bo jeste-
śmy bardzo poranieni.

Anna Baka
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Marcin Szuba, dalej M.Sz. Jest Pan  byłym Dyrektorem Szpita-
la Psychiatrycznego Bethel w Bielefeld, jest Pan zaangażowany 
w Aktion Psychisch Kranke. Jest Pan także członkiem Zarządu 
Polsko-Niemieckiego Towarzystwa. Chciałbym Pana zapytać 
o Aktion Psychisch Kranke. Kim są członkowie tego Towarzystwa?
Niels Pörksen, dalej N.P. To jest małe Towarzystwo założone 
przez członków Parlamentu, w Niemczech około 1970 r. Każda 
partia w naszym Parlamencie ma przedstawiciela w APK. W do-
datku mamy trochę ekspertów, którzy także są członkami APK. 
Lecz APK jest ściśle powiązana z naszym Parlamentem, aby two-
rzyć nowe regulacje prawne…

M.Sz. Działa jak lobby…
N.P. Jest jak lobby, lecz nie jest grupą interesu. Jest zaintereso-
wana reformą psychiatryczną we wszystkich obszarach. To zna-
czy całego prawa, na polu ochrony zdrowia i rynku pracy i spraw 
socjalnych/społecznych i tak dalej.

M.Sz. Więc dlaczego system ochrony zdrowia psychicznego 
w Niemczech musi być zmieniony, ulepszony? Pytam, ponieważ 
Polacy uważają, że Niemcy to jest taki zamożny, dobrze zorgani-
zowany kraj.
N.P. To zaczęło się w 1970 roku wraz z APK. Mieliśmy tylko wiel-
kie instytucje. Pacjenci przebywali tam miesiącami, niektórzy la-
tami i tylko w dużych obiektach. Nie mieliśmy tego, co nazywamy 
środowiskową lub społeczną psychiatrią w tamtym czasie. Więc 
zaczęliśmy projekt wielkiej reformy w APK. Nazywa się to mode-
lowym obiektem dla całych Niemciec, reformujących psychiatrię 
w kierunku dehospitalizacji chronicznych pacjentów. Pozwala im 
żyć w środowisku, sąsiedztwie i znaleźć pracę, uczestnictwo w ży-
ciu społecznym i tak dalej.

M.Sz. Czy może Pan powiedzieć, że ta reforma jest już skończo-
na?
N.P. Nie, w rzeczywistości nie jest ukończona, zaczęła się we 
wczesnych latach siedemdziesiątych i jest wciąż w trakcie.

M.Sz. Lecz sporo osiągnęliście… I myślę, że jesteście bardziej 
zaawansowani niż Polska.
N.P. Tak, zrobiliśmy sporo… Są obszary, gdzie możemy być przed 
wami. Mieliśmy więcej pieniędzy, zaczęliśmy troszkę wcześniej. 
Wy wciąż macie wielkie szpitale, my już nie mamy tak wiele du-
żych szpitali. Ale za to wy macie bardzo dobre organizacje pa-
cjentów.

M.Sz. Dziękuję.
N.P. Macie także bardzo dobre organizacje rodzin, oraz dobre 
partnerstwo, nie we wszystkich obszarach, lecz w wielu obsza-
rach, pomiędzy profesjonalistami i organizacjami pacjentów. To 
jest w Niemczech wciąż zbyt wielka domena profesjonalnego 
spojrzenia czy punktu widzenia, podejrzewam.

M.Sz. Jestem zaskoczony tym, co Pan powiedział, że organizacje 
pacjentów w Niemczech nie przemawiają tak mocnym głosem jak 
nasze. Nie są tak dynamiczne. Myślałem, że jest odwrotnie, że 
organizacje pacjentów w Niemczech są silniejsze niż nasze.
N.P. One są silne, lecz bardzo często walczą ze światem psychia-

trii. One walczą przeciwko niemu, jest to rodzaj antypsychiatrycz-
nego spojrzenia, punktu widzenia. Pacjenci mają wiele organiza-
cji walczących ze sobą. Widzi Pan, w mieście Bielefeld, gdzie ja 
mieszkam, mamy bardzo znanych byłych pacjentów, jak Sybille 
Prins. Ona dużo napisała, bywała bardzo często w Krakowie, 
przyjedzie do Lublina w tym roku. Lecz ona opuściła niemieckie 
organizacje pacjentów, ponieważ nie podobało jej się podejście 
walki, wrogości do świata psychiatrii.

M.Sz. Więc, na dzień dzisiejszy, jakie są Pana zdaniem główne 
cele i działania prowadzące do tych celów podejmowane przez 
APK? Jakie są wasze główne dążenia teraz i najważniejsze dzia-
łania podejmowane dla ich realizacji?
N.P. Głównym celem jest realizacja psychiatrii środowiskowej, co 
oznacza, że cała konieczna pomoc  musi być udzielona w ramach 
środowiska, sąsiedztwa, obszaru zamieszkiwania. Określamy to 
zorientowaniem na jednostkę, ponieważ w przeszłości mieliśmy 
orientację instytucjonalną. A teraz, uważamy, że potrzebujemy 
zorientowania na jednostkę. To, czego jednostka potrzebuje, jest 
ważniejsze niż kładzenie ludzi do pustych łóżek, pustych szpitali. 
Więc to jest jeden cel, drugi cel to to, co nazywamy normaliza-
cją. Im bardziej normalna jest sytuacja, tym jest lepiej. Jak praca 
w miejscu takim jak to (Pensjonat u Pana Cogito), a nie w chronio-
nym warsztacie, będąc pracownikiem we wspomaganym zatrud-
nieniu jak tutaj, w rodzaju normalnej organizacji.

M.Sz. Jakie są wasze najlepsze praktyki, wasze osiągnięcia, które 
mogłyby być przeszczepione na polski grunt?
N.P. Myślę, że to, co my nazywamy trialog (co jest naprawdę istot-
ne). Trialog znaczy ciągłą, roboczą relację pomiędzy pacjentami, 
rodzinami i profesjonalistami. To, co w Bielefeld nazywamy forum 
trialogu. Comiesięczne, dwu-, trzygodzinne forum. Każdego mie-
siąca rozmawiamy o tym, co jest konieczne w ramach środowiska, 
koncentrujemy się na naszym środowisku, samorządzie lokalnym, 
stworzyliśmy coś, co nazywamy komisją zdrowia psychicznego. 
Komisja zdrowia psychicznego w ramach lokalnej społeczności, 
a przedstawiciele pacjentów i rodzin są członkami tej komisji.

M.Sz. Wrócę jeszcze do APK, czy zrzesza wielu różnych ludzi 
i inne organizacje? Czy zrzesza tylko osoby fizyczne, czy także 
inne różne organizacje?
N.P. Tylko z zakresu zdrowia psychicznego. Mamy 10-letni pro-
gram, aby znajdować pracę lub pracę wspomaganą dla każdego 
klienta psychiatrii. To jest nasz projekt, który mieliśmy przez 10 
lat. Obecnie naszym celem jest znaleźć sposób, tak jak podob-
ny zespół, który mieliśmy w Berlinie podczas naszego ostatniego 
spotkania, znaleźć bardziej środowiskowo zorientowany sposób 
pomagania ludziom żyć w ich własnym domu do naturalnej śmier-
ci. Starsi ludzie, z demencją, z problemami wieku starczego, aby 
znaleźć sposób, by oni zostali w domu, a nie byli zabierani do 
przytułków lub czegoś podobnego.

M.Sz. Interesuje mnie jak współpracujecie z rządem i instytucjami 
państwowymi.
N.P. To jest bardzo intensywna współpraca; jak dotąd jest to głów-
na sprawa w APK, ponieważ członkowie Parlamentu  są w na-
szych szeregach, więc kiedy mamy spotkanie, mamy je w Par-

Zrobiliśmy dużo...
– wywiad z Nielsem Pörksenem
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lamencie. Więc oni mogą uczestniczyć w zebraniu. Te zebrania 
są w Berlinie, w Parlamencie i oni mogą przyjść na godzinę, dwie 
i mogą powiedzieć nam,  jakie nowe regulacje prawne są ustana-
wiane, jak sprawować opiekę lub uczestnictwo, lub nowe prawo 
antydyskryminacyjne, np. regulacja ONZ dotycząca osób niepeł-
nosprawnych; nie wiem, czy nie jest implementowana w Polsce.

M.Sz.  Jest wdrożona u nas, jako Narodowy Plan Ochrony Zdro-
wia Psychicznego.
N.P. My jesteśmy na poziomie lokalnej społeczności i mamy bar-
dzo ścisłą relację pomiędzy obszarem psychiatrii i samorządem 
lokalnym, np. departamentem  społecznym lub departamentem 
pracy. 

M.Sz. Jak zdobywacie pieniądze na Waszą działalność?
N.P. Płaci nam ministerstwo. Mamy pewną ilość pieniędzy, lecz 
kiedy robimy jakiś dodatkowy projekt, dostajemy trochę pieniędzy 
ekstra. Na przykład ten projekt dotyczący pracy, dostaliśmy pie-
niądze z ministerstwa pracy. Obecnie potrzebujemy dodatkowych 
pieniędzy na rozpoczęcie implementacji nowego prawa.  Dlacze-
go system opieki psychiatrycznej w Niemczech musi być zmienio-
ny, musi być ulepszony, niekoniecznie zmieniony, lecz ulepszony.

M.Sz. Jak działa psychiatria środowiskowa  na przykładzie Szpi-
tala Betel w Bielefeld?
N.P. Kiedy ja zacząłem w połowie lat osiemdziesiątych, w Bie-
lefeld, był olbrzymi szpital pod auspicjami kościoła protestanc-
kiego. Wszystko  było instytucjonalne, szpital i duże domy dla 
chronicznych pacjentów. I jak zaczęliśmy, szpital nie musiał przyj-
mować pacjentów spoza społeczności lokalnej, niektóre szpitale 
państwowe musiały to robić. Kiedy ja zacząłem, pracowaliśmy 
dla społeczności w Bielefeld liczącej 330 000. Musielimy przyjąć 
każdego pacjenta z miasta. Prowadziliśmy szczególną, zoriento-
waną instytucjonalnie,  szpitalnie pracę z pacjentami i rodzinami 
przyjmowanymi i wychodzącymi do środowiska, do swoich do-
mów, prowadząc wizyty domowe, pracując wspólnie z pacjentami 
w procesie leczenia i nie tylko dając lekarstwa, lecz rozmawiając 
z pacjentami, rozmawiając z grupami, robiąc wszystkie rodzaje 

środowiskowo-psychiatrycznej roboty. Myśleliśmy, jak znaleźć 
mieszkania dla pacjentów, do życia poza instytucją, życia w domu, 
na własną rękę, jak wspomagać rynek pracy miasta, znajdować 
opiekę dla ludzi z problemami  zdrowia psychicznego. Mieliśmy 
więcej niż 1000 chronicznych pacjentów mieszkających i żyjących 
w wielkiej instytucji. Więc  zrobiliśmy ogromny projekt dehospita-
lizacji we współdziałaniu z lokalną społecznością i samorządem. 
Samorząd lokalny powołał Miejskie Centrum Zdrowia, centrum 
interwencji kryzysowej działające 24 godziny na dobę, 365 dni 
w roku. To centrum interwencji kryzysowej współdziała z Policją. 
Więc kiedy policja otrzymuje wezwanie i może wchodzić w grę 
problem psychiatryczny, oni natychmiast wzywają zespół kryzy-
sowy. Więc to jest wielki projekt mieszkaniowy, zmiany domów dla 
bezdomnych, zmiany filozofii radzenia sobie z ludźmi bezdomny-
mi i tak dalej. Także praca z ludźmi z problemem alkoholowym 
ustawicznie wzrasta.
Współcześnie, każdy pacjent, który potrzebuje więcej niż tylko 
pomocy medycznej, a również psychiatrycznej pomocy jest kiero-
wany do tego, co my nazywamy Komisją planującą zdrowia psy-
chicznego miasta Bielefeld. Około 1000 klientów przechodzi tę 
komisję każdego roku. Więc to zależy od ciebie, jaki rodzaj pomo-
cy, jaki rodzaj pracy byś chciał, gdzie byś chciał mieszkać, jakiego 
rodzaju wsparcia potrzebujesz. Niektórzy z nich nie są w stanie  
posprzątać pokoju, więc potrzebują jakiejś pomocy w tym, niektó-
rzy mają problem z opuszczeniem domu, ale chcieliby iść na mecz 
piłkarski. Więc zapewniamy taką pomoc. Zmieniliśmy szpital Betel 
z wielkiej instytucji dla przewlekle chorych pacjentów w bardziej 
lokalnie zorientowane środowisko. Wiele zostało zrobione, ale to 
się nigdy nie kończy.

M.Sz. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.

Marcin Szuba
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

Kraków

Codziennie wypalam po co najmniej pacz-
ce ostatnich papierosów. Każdy następny 
jest ostatnim. Coś jakby we mnie krzycza-
ło, że każdy ostatni jest pierwszym. Rze-
czywiście, zaraz po przebudzeniu szukam 
paczki papierosów i nie mogę się docze-
kać przyjemnego zawrotu w głowie, po za-
ciągnięciu się niebieskim dymkiem. Wielu 
moich znajomych twierdzi, że papierosy 
śmierdzą, a ich dym szkodzi. Gdy prze-
męczę się ze dwie godziny, nie wypala-
jąc żadnego papierosa, dym papierosowy 
pochodzący od innego palacza, po prostu 
mi pachnie jak najlepsze perfumy. Trochę 
mnie denerwowało, jak mój pies uciekał 
z klatki schodowej na podwórko, kiedy wy-
chodziłem zapalić. Pies zdechł rok temu, 
ale ja widzę jego spojrzenia pełne wyrzutu, 
gdy dmuchałem mu dymem w nos. Dzie-
sięć lat temu, kiedy miałem nawrót choro-
by psychicznej, głód nikotyny był tak wielki, 
że zbierałem niedopałki na ulicy. Za dwie 

Ostatni papieros
paczki papierosów oddałem wtedy swój 
bardzo drogi zegarek. Do tej pory siedzi 
we mnie lęk, że może mi braknąć nikoty-
ny, dlatego mam w szufladzie cały zapas 
papierosów, na co najmniej kilkanaście 
dni. Do tego mam jeszcze kilka opakowań 
tytoniu luzem, który już wysechł. W słoiku 
w piwnicy mam schowane trochę petów na 
czarną godzinę i co jakiś czas ten skład 
uzupełniam. A jednak za każdym trzaskiem 
zapalniczki powtarzam sobie wewnątrz, że 
to już ostatni raz, czując się jak złoczyńca 
i przestępca. Coraz częściej spostrzegam, 
że palenie jest bardzo kłopotliwym nało-
giem i coraz mniej wygodnym. Jest coraz 
więcej miejsc, w których nie wolno palić. 
Pomijam problemy z moim zdrowiem. Po-
dobnie to, co mógłbym sobie kupić nie pa-
ląc i oszczędzając w ten sposób pieniądze.  
Napisanie tych kilkunastu zdań zajęło mi 
około godziny. Przerwałem pisanie i po-
szedłem do kuchni zjeść kolację, po której 

machinalnie sięgnąłem po papierosa. Gdy 
go wypaliłem, miałem jeszcze ochotę na 
drugiego. Często mi się zdarza wypalać po 
kilka papierosów, jeden za drugim. Wtedy 
tylko mnie bardzo suszy i wypijam po kil-
ka szklanek herbaty. Chyba najgorsze jest 
to, że często budzę się w nocy i nie mogę 
powstrzymać się od zapalenia. Bez tego 
nie potrafię dalej usnąć. W domu jestem 
jedynym palaczem. Wielu moich znajo-
mych porzuciło już dawno ten nałóg. Ja co 
jakiś czas stawiam sobie jakąś nieprzekra-
czalną granicę czasu, po której chcę rzucić 
palenie, ale wcale mi to nie wychodzi. Ko-
lejnymi granicami są moje urodziny, wigilia, 
sylwester i chwile, w których postanawiam 
diametralnie zmienić swoje nawyki higieny 
zdrowotnej. 

Jerzy Czuba
Kraków
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„Lubię, gdy dzwony latem”

Lubię, gdy dzwony latem
dobiegają z oddali...
Te wakacje
z tobą w górach
i słońce ogromne wtedy,
upały...
Byłaś tak cicha, pokornego serca
i smutna lecz pełna miłości,
tak dobra dla mnie...
Mamo!
Gdzie jesteś teraz?
Puk puk
tuż tuż
Jestem z Tobą – odpowiadasz.

28 VI 1998
Anna Lesława Płachecka 

„Droga”

Idę drogą wyznaczoną,
która jest tylko dla mnie.
Odkrywam Prawdę, choć może 
inni ją już dawno odkryli.
Nowa wiosna tu i teraz
niepowtarzalna, piękna,
pełna kolorów i kwiatów.
Szczegóły mnożą się w tysiące
dostrzegam je
tylko w skromnym zakresie 
moich możliwości
i każda chwila staje się
niepowtarzalna
choć droga do radości
jeszcze przede mną...

Anna Baka

„Małżeństwo”

W szczęściu i w nieszczęściu,
od teraz i na zawsze,
to jest po moją śmierć,

przyrzekam trwać przy Tobie.

Odtąd – po wszystkie wieczności mnie nieznajome.

Pójdziemy przez nieprzeżyte Życie,
w którym nie wiadomo jeszcze, co się nam przydarzy.

To, czego możesz być pewną/pewnym,
to moja nienatrętna obecność przez ten czas tak krótki,
Że dłużej o jedną wieczność trwa ruch motylich skrzy-
deł
przeszywających światło.

Przyrzekam być dobrą Żoną i matką/dobrym mężem i 
ojcem.

Obiecuję
nauczyć się Ciebie kochać.

Marta Kazansky

„Czekam”

Jestem sama tu bez Ciebie
Czekam długo na ten dzień
Żeby z Tobą razem przeżyć
Twej miłości blask i cień.

A Ty nie wiesz nie rozumiesz
Nie chcesz nawet myślą swą
Wejść stan mego miłowania
I uwierzyć w miłość mą.

Znowu szukam gwiazd na 
niebie
Wśród nich czytam zapis losu
Znów Cię spotykam mówię 
sobie
By posłuchać Twego głosu.

Słyszę Ciebie Ty nadchodzisz
Stąpasz lekko tak jak cień
Pożądanie we mnie budzisz
Proszę całuj w noc i w dzień
I obejmuj lekko – cyt
Kochaj wreszcie – to nie wstyd.

Anna Maria Muzyczka
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„Każdy dzień to zwiastowanie”

Zacznij każdy dzień
od dziękczynienia Panu
za życie i za śmierć
co przyjdzie nam przeżyć.

Bo w ciągu całego dnia
umieramy w cierpieniu
i żyjemy razem z Nim.

On nas powołuje
do wiecznej Swojej Chwały
gdzie otrze każdą łzę.

A przecież kocha nas 
w każdym momencie naszego 
życia.
Jesteśmy w Jego Sercu
a On żyje w nas.

Anna Baka

„Moi goście owocują”

Moi goście owocują w wierszach, które 
piszę,
ziemniakach, które obieram,
gotuję.
Chwila skupienia potem,
zamyślenia
nad tym arcyciekawym światem,
dobrem i złem,
dumą i pokorą,
zatajeniem,
tajemnicą,
wspomnieniem uśmiechu,
ten blask oczu na moment
zatrzymany tu dzisiaj...
Moi goście owocują
zmęczeniem delikatnym,
akceptacją,
powrotem do Boga.

28 X 2001
Anna Lesława Płachecka

„Odpowie ci wiatr!”

Niekiedy rodzi się w człowieku
szereg dość dziwnych pytań,
na które chyba wiatr odpowie
bo wiatr od takich pytań.

Niekiedy ból ten niefizyczny
gorszy od bólu fizycznego
ale też wiatr z pewnością da odpo-
wiedź
bo wiatr od takich  pytań.

Niekiedy radość jest tak wielka
że zda się zaraz serce będzie pękać
ale i na to wiatr odpowie
bo on od takich  pytań.

A czasem sam już nie wiem 
co zrobić i gdzie podziać się
bo wiatr jest w mojej głowie
i wiatr rozumie pytań sens

Jerzy Czuba

„Otucha”

Poprzez pejzaż w ruinie,
Puste, klepane pacierze;
Przecieka trwoga.
Trwoga wroga wierze.
Nie wzywaj nadaremno
Wiara wciąż odpowie;
Tkliwą wzbudzi nadzieję
Co zadnieje w mowie, 
Odsłoni krajobrazy,
Skoczne migotania,
A promyk co na wietrze
Miłością osłania.

Marek Zmarz
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Inna potrzeba, która także ociera się o politykę: Jak Państwo wie-
dzą, tylko niewielka część pacjentów chronicznie chorych psy-

chicznie ma jeszcze normalne, przeciętne dochody. Wielu z nich 
żyje z tzw. przychodów transferowych – małych rent, zasiłków 
socjalnych. Niekiedy na ich utrzymanie muszą łożyć członkowie 
rodziny. Choroba psychiczna wpędziła dotknięte nią osoby w ubó-
stwo. Oczywiście ubóstwo w Niemczech wygląda inaczej niż np. 
w Afryce, jednak nie można go lekceważyć. Po pierwsze są tacy 
pacjenci, którzy nie posiadają żadnej podstawy egzystencji, któ-
rzy tracą mieszkanie i jakiekolwiek przychody, gdy np. nie potra-
fią poradzić sobie z przepisami pomocy społecznej, lub popadli 
w taki kryzys finansowy, że do ich mieszkań odcięty został dopływ 
prądu i wody. Ale także dla tych, którzy dzięki tym przychodom 
transferowym mają zapewnione przeżycie – czy tak bogatemu 
społeczeństwu wystarcza zadowolić się tym, że pozwala ludziom 
jedynie „przeżyć”? Czy to odpowiada godności człowieka? A czy 
także psychiatria społeczna nie ma zupełnie innych celów? W ra-
porcie rządu federalnego na temat ubóstwa i bogactwa ubóstwo 
rozumiane jest jako brak szans na urzeczywistnienie. Występuje 
w nim często używane pojęcie „udziału” w możliwościach, jakie 
daje życie w naszym kraju. Niektórzy nazywają to chętniej inte-
gracją lub – od niedawna – inkluzją. No ale ten udział czy też in-
tegracja kosztują dużo pieniędzy. Pieniędzy nie tylko na struktury, 
personel, projekty, lecz także na to, żeby pacjenci psychiatryczni 
dysponowali wystarczającymi środkami finansowymi. Przypo-
minam sobie pewnego młodego, niespełna trzydziestoletniego 
mężczyznę, uczestniczącego w rehabilitacji zawodowej. Na koń-
cu rehabilitacji postawiono diagnozę, że jest niezdolny do pracy 
zarobkowej i nie da się znaleźć dla niego pracy, dlatego powi-
nien złożyć wniosek o rentę, co dla niego oznaczało zależność od 
podstawowego ubezpieczenia państwowego. Był zrozpaczony. 
Przede wszystkim z powodu perspektywy, że całą resztę swojego 
życia i całą leżącą przed nim przyszłość będzie musiał spędzić 
w tej strefie ubóstwa. Do tego dochodzi fakt, że ubóstwo i zwią-
zana z nim izolacja również stanowią duży czynnik obciążający 
psychikę. Tak więc choroba czyni człowieka biednym, a bieda 
– chorym. Oczywiście istnieją u nas specjalne firmy dla potrzeb 
chorych psychicznie, w których mogą sobie trochę dodatkowo za-
robić. Ale w moim mieście płace w tych firmach zostały obniżone, 
a zatrudnionym w nich osobom chorym psychicznie narzucono 
bardzo ścisłe granice, ile wolno im w ogóle zarobić dodatkowo 
do otrzymywanych od państwa świadczeń. Właściwie to w mię-
dzyczasie zrobiła się z tego tzw. oferta „strukturyzująca dzień”, bo 
o jakimś zarobku wartym wzmianki nie ma już co nawet mówić. 
Zdrowi „normalni” obywatele nigdy nie podjęliby się tak nisko płat-
nej pracy, chociaż także ich warunki na rynku pracy znacznie się 
pogorszyły.

Obecnie mamy nowy instrument wspierający – wspomniane 
już „uczestnictwo”; ludzie mogą składać wnioski o przyzna-

nie im z Budżetu Osobistego środków na przedsięwzięcia mające 
służyć ich zdrowiu lub ich integracji społecznej. Niektórzy rezer-
wują kursy sportowe, lekcje muzyki, inni otrzymują pieniądze na 
zagospodarowanie ogrodu lub porady w zakresie żywienia. To 
bardzo pięknie, ale jest to bardzo kosztowna, bardzo biurokra-
tyczna metoda i często myślę sobie: gdyby ci ludzie mieli choć 
trochę własnych pieniędzy, troszkę wyższe przychody, to w ogóle 
nie potrzebowaliby tej formy pomocy. To, czego wielu „normalnych 
obywateli” w ogóle nie bierze pod uwagę, to fakt, że także kontak-
ty społeczne, które dla osób cierpiących na choroby psychiczne 
są szczególnie ważne, także kosztują sporo pieniędzy! A więc na-
stępna potrzeba to: poprawa sytuacji materialnej.

Jest oczywiste, że zła sytuacja finansowa wielu chorych psy-
chicznie wiąże się z problemem znalezienia przez nich miej-

sca pracy. Chciałabym zwrócić uwagę na to, że zwłaszcza młodsi 
pacjenci psychiatryczni, oraz tacy, którzy zdobyli już jakieś kwali-
fikacje i doświadczenie zawodowe, mają duże trudności ze zna-
lezieniem miejsca pracy w tzw. obszarach „chronionych”, które 
przecież zostały stworzone kiedyś specjalnie dla osób chorych 
psychicznie, i gdzie obowiązują pewne specjalne warunki. Jedną 
z przyczyn, dla której pacjenci psychiatryczni wolą podejmować 
pracę na „normalnym” rynku pracy, jest z pewnością wynagro-
dzenie, które na specjalnych stanowiskach pracy jest znacznie 
niższe. Inną przyczyną jest status społeczny oraz niechęć do 
przebywania w miejscu pracy znów tylko z podobnymi sobie ko-
leżankami i kolegami, a więc z osobami chorymi psychicznie. Ale 
po pierwsze – na rynku pracy jest niewiele płatnych ofert także 
dla osób bez problemów psychicznych, a po drugie – niektórzy 
pacjenci nie są w stanie sprostać wymogom nawet specjalnego 
miejsca pracy (np. nie wytrzymują długości przepisowego dnia 
pracy), lub też generalnie nie radzą sobie z regułami i obowiązka-
mi pracowniczymi. Dlatego też nie należy zapominać, że również 
poza pracą zarobkową istnieją możliwości sensownego działania, 
np. w pracy społecznej. Znam kilku pacjentów psychiatrycznych, 
którzy znaleźli dla siebie całkiem dobre rozwiązania, utrzymujące 
się również przy częstszym występowaniu symptomów choroby 
lub w ostrych kryzysach, co nie zdarza się raczej w przypadku re-
gularnego miejsca pracy. Czasami w tych samodzielnie stworzo-
nych modelach życia lepiej spełnia się osobista potrzeba sensu 
i lepiej rozwijają się indywidualne umiejętności niż w mozolnie po-
szukiwanym miejscu pracy. Warunkiem odnalezienia sensu także 
poza regularnym miejscem pracy jest oczywiście wystarczające 
zabezpieczenie materialne. Tę krótko zarysowaną, ale jakże waż-
ną potrzebę streszczę słowami: sensowne działanie, stać się po-
trzebnym, wnieść wkład. 

Sądzę, że także gmina powinna być odpowiedzialna za obszary 
dotyczące pracy i zatrudnienia, a tym samym za płace. Nie 

wystarczy jednak sam wysiłek polityków, administracji i zaanga-
żowanych pracowników psychiatrii społecznej – trzeba wciągnąć 
w to także firmy, pracodawców i ośrodki szkoleniowe. A jak w ogó-
le wyglądają kontakty z instytucjami, które nie mają nic wspólnego 
z psychiatrią? Wprawdzie kościelne instytucje pomocowe robią 
wiele w sferze socjalnej i psychiatrycznej – ale czy zwykłe miej-
scowe parafie są świadome tego, że ich członkami są również 
osoby chore psychicznie? Czy mają dla nich miejsce? A jak to wy-
gląda z innymi związkami i organizacjami społecznymi? W wielu 
miastach istnieją tzw. kręgi wymiany, których członkowie świad-
czą sobie nawzajem drobne przysługi, za co na ich konta dopisy-
wane są odpowiednie jednostki czasu, za które mogą skorzystać 
z usług innych członków. Dla niektórych pacjentów psychiatrycz-
nych byłby to idealny sposób na okazanie się przydatnym, a przy 
tym jeszcze na nawiązanie kontaktów międzyludzkich. Ale nieste-
ty z mojego doświadczenia wynika, że organizacje te odrzucają 
członkostwo pacjentów psychiatrycznych... Odporność psychicz-
na i niezawodność tych osób nie są dla nich wystarczająco dobre. 
Zamiast próbować znaleźć sposób na sensowną integrację tych 
ludzi, odrzuca się ich i separuje.

cdn.

Sybille Prins
Bethel, Niemcy

Oczekiwania i potrzeby osób doświadczonych 
przez psychiatrię w Niemczech – cd.

Referat wygłoszony w Lublinie na XX Sympozjum Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego 
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Mieszkanie chronione, w którym przebywałam prawie 3 lata, 
mogę uznać za coś naprawdę wielkiego w moim życiu. Trud-

no nawet opisać, jak wiele się tam działo i ile można było się 
nauczyć. I jak świetnie przygotowało mnie to do samodzielnego 
życia. Występowałam nawet w programie telewizyjnym o hoste-
lu i chociaż wiele osób z mojej rodzinnej wioski dowiedziało się 
o tym, niczego nie żałuję. Zawsze będę jednego zdania, mieszka-
nie to było jedną z najlepszych rzeczy, mimo tego, co ludzie my-
ślą. Wcale nie uważam tego mieszkania za dom wariatów, choć 
już tam nie mieszkam, lecz gdy mieszkałam, traktowałam je jak 
swoje własne. Dzięki temu nie popadałam w depresję i docenia-
łam tamto miejsce. Były różne momenty, różne nieporozumienia, 
lecz była jednocześnie niezależność, świadomość, że trzeba ra-
dzić sobie samemu bez rodziców. Niektórzy źle to znosili, lecz 
ja się tym cieszyłam. By wejść w dorosłe życie, warto korzystać 
z takich możliwości, jak mieszkania chronione. To procentuje po-
tem na całe życie. Dużo daje także grupa ludzi, jaka była tam, 
gdzie ja mieszkałam. Hotel nie jest miejscem na całe życie, lecz 
może być potraktowany jako niesamowita przygoda i pewien 
etap w życiu. Wtedy mieszkanie nabiera sensu. W trakcie pobytu 
w mieszkaniu chronionym przy ul. Borkowskiej trzeba było jed-
nocześnie robić coś na zewnątrz. To dawało nadzieję, że coś się 
może zmienić. Wiele osób, które ze mną mieszkały, również coś 

Życiowa szansa
robiły. To było takie budujące, że np. ktoś, kto przeżył kryzys, pra-
cuje i wychodzi z choroby. Może  było trochę rywalizacji, lecz to 
chyba dobrze. Każdy ma się czym pochwalić, z czegoś cieszyć. 
Wspólne świętowanie czy urodziny też są wspomnieniami na całe 
życie. Przypominają się twarze tych osób, z którymi jedliśmy po-
trawy wigilijne, czy wielkanocne. Ja mam jeszcze wspomnienia 
chwil, kiedy byłam odwiedzana przez mojego przyjaciela lub kiedy 
wcześnie rano wychodziłam do szkoły i kiedy z niej wracałam. 
Także zaprzyjaźniona byłam z miejscową parafią. Mam również 
w pamięci dwa Sylwestry. Dlatego dobrze by było nie myśleć, że 
pobyt w mieszkaniu chronionym jest jak pobyt w szpitalu. Może 
trochę przypomina, lecz jest to również mieszkanie. Nie byłam 
tam z przymusu, lecz dlatego, że sama chciałam. I oceniam ten 
czas jako pełen sukcesów, kiedy również poprawiają się kontakty. 
Polecałabym hotel temu, kto jest wyizolowany, zależny od rodzi-
ców. Komuś, kto chce wydobyć z siebie to, co w nim cenne. 

Może to śmiało uczynić w grupie ludzi w podobnej sytuacji i ży-
czę, by tej osobie się to udało. 

Dominika Skrzypak
ŚDS

Kraków

Nurt psychiatrii środowiskowej wychodzi z założenia, że wśród 
terapeutycznych oddziaływań „bycie razem” zasługuje na 

szczególną uwagę. Zgodnie z tym postulatem, Forum Psychiatrii 
Środowiskowej jest miejscem spotkania osób, które doświadczyły 
psychozy, ich rodzin oraz wszystkich, którzy zawodowo towarzy-
szą w trakcie i po wystąpieniu kryzysu psychicznego.

Uczestnicy dyskutują o problemach społecznych, prawnych 
i medycznych. Reprezentują rozmaite środowiska i regiony. 

Obecni są przedstawiciele władz, centrów opieki medycznej i spo-
łecznej oraz organizacji pozarządowych z Kielc, Krakowa, Lubli-
na, Warszawy, Zakopanego.

Tegoroczne Forum, którego główna część odbyła się w sali te-
atru Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego trwało od 

18 do 21 maja. Program opublikowany został w czasopiśmie „Dla 
Nas” (2010, 20). Może dla próby uchwycenia istoty tego spotkania 
należy odnotować jedno wydarzenie. 

W czwartkowy wieczór 20 maja 2010 w teatrze Groteska grupa 
„Psyche” przedstawiła „Sen nocy letniej” w reżyserii Krzysz-

tofa Rogoża. Zespół teatru tworzą aktorzy, którzy doświadczyli 
kryzysu psychicznego oraz psycholodzy. Tekst Shakespeare’a 
pozwala wyrażać uczucia, niekiedy niejednoznaczne, często 
skrywane. Świat, w którym sen miesza się z jawą, gdzie pojawia-
ją się najbardziej nawet odległe od racjonalności i zwyczajności 
sytuacje, okazuje się – sądząc po reakcjach publiczności – bliski 
każdemu widzowi. 

W przedstawieniu jest scena, gdzie dzięki otworowi w ścianie 
poznaje się para kochanków. Mur, który dzieli, ale jednocze-

śnie łączy, wyraża może bogactwo różnorodności, gdzie odmien-
ność może sprzyjać tworzeniu wspólnoty, wzbogacać ją i cemen-
tować, a ucieleśniona – najbardziej nawet niecodzienna fantazja 
– staje się jednym z przejawów wolności wyobraźni. W ten sposób 
spektakl usuwa z pola widzenia dualizm, który stoi u podstaw roz-
różnienia na to, co zdrowe i chore. Pojawia się raczej myśl, że 
świat jest  sceną różnych historii i różnych uczuć i dopiero one od-
zwierciedlają możliwie pełną  naturę istnień i wiążących  je relacji.

Jest również scena, gdzie na scenę wbiega myśliwy ze szcze-
kającymi psami. Rolę psów odgrywają aktorzy – psychologo-

wie. Można myśleć o odwróceniu ról, jak w antycznych saturna-
liach, o tym że role, w których funkcjonuje się nie są przypisywane 
na zawsze. Ostatecznie przychodzi na myśl prowokujące pytanie 
Antoniego Kępińskiego, kto właściwie powinien uiszczać opłaty 
za psychoterapię, lekarz czy pacjent?

Rafał Perkowski
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii

i Opieki Środowiskowej
Kraków

Forum
Psychiatrii Środowiskowej 2010
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W dniach 20 i 21 maja tego roku odbyło 
się VIII Forum Psychiatrii Środowi-

skowej, będące spotkaniem beneficjentów, 
rodzin i profesjonalistów, którzy współpra-
cują ze sobą w tworzeniu psychiatrii przy-
jaznej człowiekowi. Organizatorami Forum 
były: Małopolska Filia Sekcji Naukowej 
Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji, 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psy-
chiatrii i Opieki Środowiskowej, Pracownia 
Psychiatrii Środowiskowej CMUJ, Stowa-
rzyszenie „Otwórzcie Drzwi”, Stowarzysze-
nie Rodzin „Zdrowie Psychiczne” i Labora-
torium Cogito Sp. z o.o.

Czas był trudny, bo przez Polskę prze-
chodziły fale powodziowe. W związku 

z tym nie pojawili się na Forum przedstawi-
ciele polityki i administracji, którzy mieli od-
powiadać na ważne pytania beneficjentów. 
Ważne pytania pozostały bez odpowiedzi, 
w tym czasie były po prostu mniej ważne 
od tragedii spowodowanej przez żywioł. 

Na Forum przybyła jednak jedna przed-
stawicielka administracji, pani Jolanta 

Chrzanowska z MOPS, nazwana „matką 
chrzestną” Hotelu „U Pana Cogito”, jako 
że pomagała uporać się z przepisami przy 
tworzeniu tego Zakładu Aktywności Zawo-
dowej. Początkowo starała się odpowia-
dać na pytania, ale było ich zbyt dużo jak 
na jedną osobę i w pewnym momencie od-
mówiła odpowiedzi. Widać było jej wzbu-
rzenie. Może kryła się pod nim bezsilność, 
wyraz świadomości, że sama nie może 
nic zmienić. Zmiany można wprowadzić 
współpracując z ludźmi z różnych instytu-
cji, przedzierając się przez gąszcz przepi-
sów utrudniających powstawanie nowych 
placówek psychiatrii. Do tego prowadzi 
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psy-
chicznego, tworzony i udoskonalany od lat. 
Wskazywał na to temat Forum: „Od teorii 
do praktyki – Reforma potrzebuje przeło-
mu”.

Niels Pörksen, od lat współpracujący 
z krakowską psychiatrią, lekarz psy-

chiatra z Bielefeld ośrodka psychiatryczne-
go w Niemczech – w którym realizowane 
są różne formy pomocy osobom chorują-
cym – od szpitala, przez terapię zajęciową 
do zakładów dających pracę osobom cho-
rującym, wspomniał, że na zeszłorocznym 
Forum w Wadowicach pojawiła się myśl, 
że bez wsparcia polityki rządowej reforma 
psychiatrii nie odbędzie się. Ważne jest, 
żeby projekty tej reformy nie rozpłynęły 
się w powietrzu i żeby trafili do polityków 
ludzie, którzy mają talent organizacyjny 
i dar przekonywania. A my, doświadczają-

cy wsparcia ze strony psychiatrii możemy 
świadczyć o możliwości wyzdrowienia, 
albo przynajmniej możliwości godnego ży-
cia pomimo choroby, o co trzeba walczyć. 
W drodze do poprawy życia konieczna jest 
odpowiednia terapia i możliwość rozwoju. 
Jeszcze parę lat temu odnosiłam wraże-
nie, że opinia ludzi chorujących psychicz-
nie o metodach leczenia nie jest trakto-
wana poważnie, jest zbywana jako opinia 
człowieka niepoczytalnego, który, choru-
jąc, traci poczucie rzeczywistości i błędnie 
ją ocenia. Oczywiście tak jest w trakcie 
ostrej psychozy, wędrujemy w urojonym 
świecie, ale nawet przebywając w szpitalu 
doświadczamy różnych upokorzeń, które 
są realne i boleśnie je odczuwamy. Do tej 
pory są oddziały szpitalne, które potrze-
bują reformy, lepszej terapii, zajęcia się 
indywidualnym człowiekiem, a nie masą 
„przypadków chorobowych”. Kilka lat temu 
przy przyjęciu do szpitala protestowałam, 
kiedy kazano mi oddać ubranie i wejść 
na oddział w koszuli szpitalnej. Wygrałam 
walkę, ale przekonywanie personelu szpi-
talnego trwało parę godzin, co wykończyło 
nas wszystkich. Na tym oddziale panowa-
ła przytłaczająca bezczynność, pacjentki 
były upokarzane, wyśmiewane. Dobrze, że 
zaczyna się to zmieniać. A głos pacjentów 
staje się słyszalny, o czym świadczy Sto-
warzyszenie „Otwórzcie Drzwi”. Mamy pra-
wo głosu. Danuta Biernacka, rzecznik pra-
sowy Stowarzyszenia, stwierdziła słusznie: 
„nic o nas bez nas”.

Dyrektor szpitala im. Babińskiego w Kra-
kowie wspomniała, że na psychiatrię 

przypada 3% budżetu Służby Zdrowia. 
To cud, że różne ośrodki funkcjonują przy 
tak małym wsparciu. Potrzeby są duże, 
świadczeń za mało. Psychiatria humani-
tarna, która w Polsce rozwinęła się mię-
dzy innymi dzięki profesorowi Antoniemu 
Kępińskiemu, tworzy nowe formy terapii. 
Wiadomo, że same leki i wizyta u psychia-
try raz na trzy miesiące (takie są terminy 
w przychodniach, na szczęście jeszcze 
państwowych) nie wystarczą.

Jakie są te dobre praktyki, które dają 
świadectwo? 

Na wstępie Forum zostały przedsta-
wione „działania „od dołu”, na rzecz 

reformy opieki psychiatrycznej”, czyli Sto-
warzyszenie Rodzin i Stowarzyszenie be-
neficjentów „Otwórzcie Drzwi”. Znaczące 
jest, że te głosy pojawiły się na początku 
Forum.

Pani Maria Radwańska przedstawiła 
działalność krakowskiego Stowarzy-

szenia Rodzin „Zdrowie Psychiczne”. Pani 
Zofia Puchelak, prezes Stowarzyszenia, 
jedna z jego głównych założycielek, osoba 
skromna, o wielkim sercu, aktywnie poma-
gająca wielu ludziom od lat, otrzymała na-
grodę Prezydenta Miasta Krakowa.

Po rodzinach swoją działalność przed-
stawili członkowie zarządu Stowa-

rzyszenia „Otwórzcie Drzwi”, Anna Libe-
radzka i Piotr Cebula. Piotr podkreślił, 
że nie chcemy być bierni, pragniemy żyć 
aktywnie, a zdrowienie może prowadzić 
do podjęcia pracy. Ania jest osobą, która 
rozpoczęła starania o granty (czyli sub-
wencje, dotacje unijne udzielane organi-
zacjom społecznym)  dla Stowarzyszenia, 
żebyśmy mogli dzielić się swoimi doświad-
czeniami i nadzieją z szerokim gronem 
odbiorców. Dzięki jej pracy wygraliśmy już 
pięć grantów, prowadząc spotkania edu-
kacyjne dla studentów, osób po kryzysach 
psychicznych, profesjonalistów, pracodaw-
ców i jak na razie nielicznej grupie księży. 
Granty miały znaczące tytuły: „Przez edu-
kację do akceptacji”, „Od historii choroby 
do historii życia”, „Opuścić przystań”, „Jak 
uczyć innych o nas?”, „Trzeba dać świa-
dectwo. Zdrowienie i umacnianie w Polsce 
południowo-wschodniej”. W pierwszym 
z nich Stowarzyszenie miało duże wspar-
cie profesjonalistów. Na spotkaniach 
pełnili role moderatorów, czyli prowadzą-
cych. Potem zaczęły się pierwsze samo-
dzielne wyjazdy, terapeuci towarzyszyli 
nam, dodając otuchy. Rozpoczęły się też 
wspólne trzydniowe wyjazdy szkoleniowo
-integracyjne. Ania znalazła przytulny pen-
sjonat w Szczawnicy, zadomowiliśmy się 
w nim i przyjeżdżamy co roku. Na jednym 
z pierwszych pobytów właściciel pensjona-
tu zapytał się, kim jesteśmy, Ania odparła, 
że tworzymy Stowarzyszenie „Otwórzcie 
Drzwi”. Energiczny i sympatyczny góral 
powiedział: „No to otwieramy drzwi!” ... 
i otworzył podwoje pensjonatu. Spotkania 
szkoleniowe odbywały się czasem w jadal-
ni, przylegającej do kuchni. Śmialiśmy się 
potem, że uświadamialiśmy osoby pracu-
jące w pensjonatowej kuchni, które chcąc 
nie chcąc mogły przysłuchiwać się naszym 
wypowiedziom o doświadczeniach cho-
roby psychicznej i sposobach wychodze-
nia z niej. W naszych wspomnieniach są 
przeżycia bardzo bolesne, dramatyczne. 
Dzielimy się też nimi, nabywając dystan-
su. Wyjazdy do Szczawnicy za każdym 
razem przynoszą nowe przeżycia. Ania 
zauważyła, że razem tworzymy układan-
kę, każdy z nas jest inny, różni nas wiek, 

Pracowite Forum
VIII Forum Psychiatrii Środowiskowej Beneficjentów, Rodzin i Profesjonalistów, czyli Dobre Praktyki 

w kierunku Reformy Opieki Psychiatrycznej
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osobowość, zainteresowania, mamy różne 
historie życia, choroby, zdrowienia; niektó-
rzy z nas pracują, inni korzystają z renty. 
Różnorodność układa się w jeden obraz, 
uzupełniamy się wzajemnie. Nie zawsze 
jest różowo, przychodzą trudności, chwile 
załamania, kryzysy poszczególnych osób. 
Przy grantach konieczna jest praca ad-
ministracyjna, księgowość, prowadzenie 
szczegółowej dokumentacji realizowanych 
projektów. Nie każdy nadaje się do takiej 
pracy, jak na razie zajmuje się nią pięć 
osób, a nawał pracy powoduje chwile prze-
ciążenia. Dlatego staramy się o grant na 
naukę podstaw administracji.

Oswajamy się ze sobą, przekraczamy 
ograniczenia, jak nadwrażliwość, nie-

śmiałość, zamykanie się w sobie.

Edukacja i wystąpienia publiczne wiążą 
się z przezwyciężaniem tremy, lęku 

i obaw. Idziemy mozolną drogą „od histo-
rii choroby do historii życia”. Parę osób 
spośród nas ma rodziny i dzieci, świadczą 
o możliwości odpowiedzialnej miłości po-
mimo choroby.

Doktor Andrzej Cechnicki zauważył, że 
razem tworzymy dwugłos – terapeuci 

i pacjenci, oraz żałował, że politycy nie mo-
gli wysłuchać opowiadania StOD... 

Niels Pörksen zauważył, że stowarzy-
szenia rodzin i pacjentów zrobiły wię-

cej niż niejeden profesor... nie umniejsza-
jąc oczywiście działań psychiatrów.

W Niemczech prowadzone były rozmo-
wy o zwiększeniu otwartości rynku 

pracy. Warsztaty Terapii Zajęciowej były 
drogie, pojawiło się pytanie, czy są inne 
sposoby umożliwiania powrotu do pracy.

Dla wielu osób Warsztaty są docelową 
przystanią, nie mają siły iść dalej. Nie-

którzy po kursach organizowanych przez 
psychiatrię trafiają do Zakładów Aktywno-
ści Zawodowej, których niestety jest zbyt 
mało, aby wszystkim dać szansę godnej 
pracy i zarobku.

Członek zarządu St.O.D. powiedział, że 
powinny zmienić się kryteria orzecz-

nictwa, system orzeczniczy nie wspiera 
rehabilitacji.

Profesor Jacek Wciórka zauważył, że 
pomoc społeczna powinna łączyć się 

z opieką psychiatryczną. 

Zdrowienie wiąże się z potrzebą umoc-
nienia, odzyskania poczucia własnej 

wartości, a ona zależy przecież od tego, 
czy czujemy się pożyteczni, zdolni do 
dawania, dzielenia się swoimi umiejętno-
ściami. Często brakuje odpowiedniego 
wykształcenia, dzięki któremu czulibyśmy 
się mocniejsi. Trzeba znaleźć swoją „małą 
drogę”, odpowiednią do naszych możliwo-
ści.

Żeby „zmartwychwstać” po kryzysie, 
trzeba przejść drogę wsparcia psychia-

trii. Na Forum przedstawiono różne formy 
tego wsparcia.

Jedną z nich jest Soteria, o której opo-
wiadał profesor Gerhard Laengle 

z Zwiefalten. Główna idea Soterii wywodzi 
się z przeciwpsychiatrycznego ruchu z lat 
sześćdziesiątych powstałego w USA. Nie 
stosowano leków, prowadzono terapię 
w małym, rodzinnym gronie niedużych 
ośrodków. W USA filozofia Soterii nie 
sprawdziła się. Luc Ciompi przeniósł ją 
do Szwajcarii, skąd przeniknęła do innych 
krajów Europy.

W Niemczech pojedyncze założenia 
Soterii były stosowane w wielu klini-

kach. Sprawdziły się dwa ośrodki – Soterie, 
jedna w Zwiefalten, druga w Monachium. 
W Zwiefalten Soteria mieści się w niedużej 
willi, w której jest miejsce dla 8–10 pacjen-
tów. Soteria „oznacza razem żyć, a nie tyl-
ko razem leczyć”. Nie ma tam ergoterapii, 
terapii zajęciowej. Kontakty nawiązywane 
są przy wspólnym gotowaniu, zakupach. 
Ludzie razem muzykują, śpiewają, jeśli są 
grupy z talentami muzycznymi. Wspólnie 
wyjeżdżają na wycieczki. Każdy pacjent 
ma swojego terapeutę, który w razie po-
trzeby zajmuje się nim przez dwadzieścia 
cztery godziny na dobę, może spędzić 
z nim całą noc w przypadku np. silnych lę-
ków. W willi jest też izolatka, tzw. „miękki 
pokój”. 

Dlaczego Soterii jest tak niewiele? Otóż 
wielu pacjentów jest przeciwnych tak 

bardzo bliskim, intymnym kontaktom z te-
rapeutą, bywa, że czują się napastowani. 
Z kolei nie każdy terapeuta godzi się na 
pracę trwającą czasem 24 godziny na 
dobę. Przytłaczać też może ciężar odpo-
wiedzialności; terapeuci są odpowiedzial-
ni za wszystko, co dzieje się w Soterii. Ta 
forma leczenia wymaga też odpowiednich 
pomieszczeń, leczenie więc jest droższe. 

Wprowadzono farmakoterapię, stara-
jąc się ograniczyć ją do koniecznego 

minimum. Soteria nadaje się do leczenia 
tylko niektórych pacjentów. Każda klini-
ka powinna jednak posiadać taką formę 
terapii  jako jedną z wielu prowadzących 
chorych do zdrowia, z szacunkiem dla ich 
osobowości i historii życia. Ważne jest in-
dywidualne traktowanie chorującego i wła-
ściwy wybór leczenia, nawiązanie współ-
pracy, co może się też odbywać drogą 
prób i błędów...

Jeszcze inny sposób leczenia przedsta-
wił doktor psychiatra Jacek Matkowski. 

Jest to opieka środowiskowa, docierająca 
do każdego chorego w jego najbliższym 
otoczeniu, czyli środowisku rodzinnym. 
Koncentruje się na ciężko chorych, którzy 
często nie chcą się leczyć, a jakość ich ży-
cia jest niska, pogłębiona przez izolację. 
Terapeuci docierają do tych chorych, pro-
wadzą terapię w ich domach. Jest to opie-
ka intensywna, więc na jednego terapeutę 
przypada niewielka liczba pacjentów – od 
20 do 25 osób. 

Zespół Leczenia Środowiskowego jest 
wielodyscyplinarny, tworzą go psychia-

trzy, pielęgniarki, psycholodzy, pracowni-
cy socjalni. Program terapii ustalany jest 
i kontrolowany na cotygodniowych zebra-
niach. 

Sposoby współpracy z pacjentem są in-
dywidualne, ale opierają się na wspól-

nych założeniach. Odchodzi się od wyłącz-
nego koncentrowania się na farmakoterapii 
i objawach chorobowych. Pogłębiana jest 
znajomość codziennego życia chorego, 
terapeuta towarzyszy choremu w życiu, 
z nastawieniem na rozwiązanie jego pro-
blemów i wsparcie. Pracuje się z całą ro-
dziną. Oprócz tego wspiera się integrację 
społeczną, organizuje się wspólne spotka-
nia, np. przy grillu. Terapeuci współpracują 
z systemem pomocy społecznej, z MOPS, 
Warsztatami Terapii Zajęciowej i Środowi-
skowymi Domami Samopomocy. Pomaga-
ją chorującemu w wychodzeniu z jego sko-
rupy, zamykającej go na świat. Oczywiście 
napotykają trudności, nie każdy chce się 
leczyć, trudno jest dotrzeć do wszystkich.

Korzyści z Opieki Środowiskowej to ob-
niżenie zapotrzebowania na hospitali-

zacje całodobowe, współdziałanie z sys-
temem opieki społecznej w planowaniu 
dalszej drogi pacjenta, a także wzrost to-
lerancji i akceptacji społecznej osób choru-
jących psychicznie, poczynając od zmiany 
nastawienia rodziny.

Także w Warszawie realizuje się po-
dobny program leczenia, Specjali-

styczne Usługi Opiekuńcze. Z pacjentem 
utrzymywany jest stały, długofalowy kon-
takt. Duże problemy są ze znalezieniem 
i utrzymaniem pracy. Często powtarzają 
się problemy w relacjach z rodziną. Przy 
tak dużych trudnościach terapeuci powinni 
mieć zapewniony dostęp do regularnych 
grup wsparcia i superwizji. Terapeuta też 
jest tylko człowiekiem i potrzebuje pomocy, 
kiedy ciężko jest znaleźć najlepsze rozwią-
zanie dla chorującego. 

Psycholog Katarzyna Prot-Klinger z War-
szawy mówiła o „nowym zawodzie” 

terapeuty środowiskowego. Terapeuta śro-
dowiskowy towarzyszy pacjentowi w dro-
dze od szpitala do środowiska rodzinnego 
i społeczności lokalnej, pomaga odbudo-
wać więzi międzyludzkie i odnaleźć swoje 
miejsce we wspólnocie. Prowadzi do włą-
czania w grupy terapeutyczne, rozwija sie-
ci oparcia społecznego. Taki terapeuta jest 
nastawiony na wszechstronne działanie, 
powinien posiadać znajomość farmakote-
rapii, doświadczenie psychoterapeutyczne 
i współpracować z rozmaitymi formami po-
mocy społecznej. Na osobę chorującą po-
winno się patrzeć z różnych stron, nie tylko 
ze strony lekarskiej. 

A „terapeutami środowiskowymi” są czę-
sto nasi psychiatrzy i psycholodzy, 

więc nie muszą już specjalizować się w tej 
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dziedzinie... Doktor Andrzej Cechnicki od 
lat ze swoim zespołem tworzy przyjazne 
środowiska dla chorujących psychicznie. 
Powinno powstawać coraz więcej takich 
środowisk, Zakładów Aktywności Zawodo-
wej, z nadzieją, że kiedyś i otwarty rynek 
pracy będzie bardziej ludzki i przestanie 
odrzucać słabszych...

Pozostaje pytanie, czy po wyjściu ze 
szpitala człowiek się nie gubi, czy 

otrzymuje ofertę dalszej terapii. Dyrektor 
Szpitala Specjalistycznego im. J. Babiń-
skiego Marzena Grochowska zapewniała, 
że do tego właśnie się dąży, żeby zapew-
nić ciągłość leczenia. Nie można jednak 

zapewnić tej ciągłości osobom z innych 
powiatów, w których nie ma opieki psy-
chiatrycznej. W województwie małopol-
skim jest 1600 „łóżek”, z czego 1000 przy-
pada na Kraków. Dąży się do stworzenia 
Małopolskiego Specjalistycznego Centrum 
Psychiatrii, ośrodków Zdrowia Psychiczne-
go w powiecie myślenickim. Potrzeby są 
duże, świadczeń wciąż za mało...

A w Zakopanem powiał halny i... na jego 
skrzydłach przybyła psychiatra z War-

szawy, Iwona Koszewska, specjalizująca 
się w leczeniu depresji. Wspomniała, że 
przywiał ją tu także sentyment do Tatr. 
Zorganizowała konferencje pod wspól-
nym tytułem „Aby halny nikogo nie zabrał”, 
o rozpoznawaniu depresji, profilaktyce sa-
mobójstw. Górale uważają się na ogół za 
ludzi twardych, „honornych”, ale są tylko 
ludźmi i mogą sobie nie radzić jak wszy-
scy, np. w przypadku śmierci najbliższych. 
Okazało się, że trudno jest tam powie-
dzieć komuś, żeby poszedł do psychiatry. 
W powiecie tatrzańskim jak dotąd był niski 
wskaźnik rozpoznawania depresji, a jed-
nak zdarzały się samobójstwa, uzależnie-
nia alkoholowe. Pani Katarzyna postawiła 
pierwszy krok, pokazała ludziom wyjście 
z trudnych sytuacji, wzbudziła zaintereso-
wanie terapią. W Zakopanem zaświtała 
nadzieja... człowiek nie musi sam zmagać 
się z halnym...

Ostatnia część Forum zaiskrzyła barw-
nymi obrazami. Były to opisy warsz-

tatów, wspólnych wyjazdów, inicjatyw 
artystycznych. Można powiedzieć, że na 
takich wycieczkach wprowadzana jest 
w życie idea Soterii, bo chorujący i tera-
peuci tworzą jedną wspólnotę. Kiedy czło-
wiek ma jakąś pasję i jest otwarty, potrafi 
przekazać ją innym. Dla nas, chorujących 
psychicznie, ważne jest wsparcie terapeu-
tów, którzy potrafią dzielić się radością ży-
cia. To oni pokazują nam jaśniejszą stronę 
istnienia.

Rzeźbiarka Jaga Noworól, pracująca 
od lat jako terapeutka zajęciowa na 

Warsztatach i Oddziale Dziennym przy uli-
cy Miodowej 9, podzieliła się z nami pasją 
jazdy konnej. Niemożliwe stało się moż-
liwe – większość z nas nigdy nie jeździła 
konno i prawdopodobnie nigdy by się na 
to nie zdecydowała, gdyby nie Jaga i... 
psychiatria. Mamy poza tym tendencję do 
zamykania się w sobie i najbliższym kręgu 
rodzinnym, więc takie wyprawy są dobrą 
formą terapii, uczą bycia z ludźmi, otwie-
rania się na nich. 

Pokonywaliśmy lęki i obawy przed koń-
mi. Z pomocą Jagi, innych terapeutek 

i miejscowych opiekunów koni codziennie 
zwyciężaliśmy walkę z naszymi lękami. 
Raz było lepiej, raz gorzej, ale wszyscy 
dosiedliśmy konia. Jak źle było, wyraził to 
żartobliwie kolega, wzdychając, że byłoby 
pięknie, gdyby nie te konie... Mimo tego jak 
do tej pory nikt nie spadł z konia.

Poznawaliśmy konie, po imieniu i cha-
rakterze. Zapewniano nas, że są ła-

godne i opanowane. Jaga opowiadała o ta-
jemnicach pielęgnacji koni, poznawaliśmy 
części uprzęży, osiodłania. 

Próbowaliśmy czyścić wierzchowce, 
szczotkowaliśmy grzbiety, najpierw 

z obawą, ostrożnie, potem coraz śmie-
lej. Przed wyprowadzeniem na wybieg 
i osiodłaniem konie trzeba wyszczotkować, 
żeby ziarenka piasku nie podrażniły skóry 
w kontakcie z ciężkim siodłem i jeźdźcem. 
Wrażliwość koni okazała się podobna do 
naszej... nas też uwierają takie ziarenka 
nie wyczyszczonych  emocji. Pewnego 
dnia rozpłakałam się na wybiegu, popły-
nęły duszone emocje. Stałam przy klaczy 
i przytuliłam policzek do jej brzucha. Od-
wróciła łeb w moją stronę, delikatnie do-
tykała mnie pyskiem... może próbowała 
pocieszać. 

Obozy konne były wspaniałą przygodą, 
ubarwiły nasze życie, często ubogie. 

Ważne było wspólne mieszkanie, zorgani-
zowany czas zajęć, wieczory przy ognisku, 
śpiewy przy akompaniamencie akordeonu 
kolegi, tańce, spacery po pięknych okoli-
cach.

Oswajaliśmy się ze sobą, a konie wzbo-
gacały to oswajanie.

W tym roku niestety nie było obozu 
konnego, zabrakło funduszy... Szko-

da, czekamy na kolejne, żeby „zachować 
ciągłość leczenia”... hipoterapią. 

O „wspólnocie pacjentów i artystów” 
opowiadała Małgorzata Bundzewicz, 

artystka malarka prowadząca od wielu lat 
grupę plastyczną na Miodowej 9. To ona 
wprowadziła do pracy w psychiatrii Jagę 
Noworól, wzbogacając formy arteterapii. 
Dzięki Małgosi powstała „Galeria Miodo-
wa”, w salonie Warsztatów. Organizuje 
rozmaite wystawy, prezentując prace gru-
py plastycznej, a także profesjonalistów. 

Pomogła nam też wyjść poza podwoje 
psychiatrii, organizując wystawy w krakow-
skim Pałacu Sztuki, wspólnie z profesjo-
nalnymi artystami. Nie było łatwo namówić 
artystów do takich wspólnych wystaw, ale 
Małgosia nie poddała się i znalazła takich 
twórców. Wystawy odbywają się co roku 
albo co dwa lata. Małgosia podkreśla, że 
„talent nie choruje”. Malowanie przywraca 
radość tworzenia. Zajęcia odbywają się 
dwa razy w tygodniu. Wspólne wystawy 
mobilizują, praca przy organizacji wystaw 
jest ciężka, ale owocna. Małgosia prze-
zwycięża trudności, poświęca ludziom 
swój czas i dzieli się pasją tworzenia. 

Pod koniec o czasopiśmie „Dla Nas” 
opowiadały Katarzyna Byra i Jolanta 

Janik. Tworzenie czasopisma to też forma 
terapii, może nawet „mały sposób” na ży-
cie, możliwość wypowiedzenia się na szer-
szym forum. Raz w tygodniu spotykamy 
się na zebraniu, podczas którego czytamy 
teksty, dyskutujemy. Jacek składa pieczo-
łowicie wszystko w całość, która idzie do 
drukarni, jeżeli są na to fundusze. Mamy 
zajęcie i sprawia nam to radość, przezwy-
ciężamy trudności, które też się pojawiają.

Profesor Jacek Wciórka powiedział, 
że „problemy i kryzysy psychiczne są 

nieodłączną częścią życia”. Przyjmując tę 
prawdę, mimo wszystko próbujemy żyć, 
przecież każdy z nas tęskni za dobrym, 
twórczym życiem. Wyżej wymienione „do-
bre praktyki” do tego prowadzą. Z nimi 
życie staje się powoli pełniejsze, idziemy 
przez nie, jedni szybciej, drudzy wolniej, 
a jeśli upadniemy, co nieuniknione, ktoś 
może podać nam dłoń i poprowadzić dalej.

Prawie co miesiąc redakcja „Dla Nas” 
spotyka się z psycholog Anną Bielań-

ską i doktorem Andrzejem Cechnickim. To 
współpraca chorujących z leczącymi. Na 
ostatnim spotkaniu pojawiło się ciekawe 
spostrzeżenie, zrodzone z dwóch odmien-
nych punktów widzenia. Do tej pory okre-
ślenie „doświadczeni przez psychiatrię”, 
użyte przez Sybille Prins brzmiało dla mnie 
negatywnie, kojarzyło się z cierpieniem na 
oddziałach zamkniętych, upokorzeniem 
i traumą. Doktor Cechnicki wydobył jasną 
stronę tego określenia, przecież doświad-
czenie jest wiedzą... Można więc nabyć 
doświadczenie w radzeniu sobie z chorobą 
dzięki dobremu prowadzeniu psychiatrycz-
nemu.

Panie i panowie zarządzający Służbą 
Zdrowia, dajcie nam szansę nabycia 

takiego doświadczenia i przekroczcie te 
3% świadczeń na psychiatrię! Pozwólcie 
nam godnie żyć! 

Dorota Dużyk-Wypich 
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

Kraków

Pozwólcie nam 
godnie żyć! 



19

W celu bliższego poznania naszej działalności podajemy Państwu adresy 
stron www oraz adresy e-mailowe:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii
i Opieki Środowiskowej

www.stowarzyszenie-rozwoju.eu
mzcechni@cyf-kr.edu.pl

Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
www.otworzciedrzwi.org
stotworzciedrzwi@wp.pl

Galeria Miodowa
www.galeriamiodowa.strefa.pl

Teatr Psyche
www.terapia-schizofrenii.krakow.pl/Teatr Psyche/pl.html
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„Niedziela” to ogólnopolski, opiniotwórczy, katolicki tygo-
dnik.Jest on jednym z najpoczytniejszych periodyków 

w Polsce. Wydawany jest w Częstochowie, ale ma małopol-
ski dodatek. Jest też ulubionym tygodnikiem naszej koleżanki 
redakcyjnej Barbary, która działa prężnie w Stowarzyszeniu 
„Otwórzcie Drzwi”. A było to tak, że jeden z redaktorów „Nie-
dzieli” napisał tekst pt. „Trędowaci XXI wieku”. Pokazał w nim 
pewien typ myślenia o osobach chorych psychicznie, który 
tylko w małej części był prawdziwy i niestety (!) także stygma-
tyzujący nas, choć celem jego była walka ze stereotypami…

Barbara zareagowała po swojemu: szybko, odważnie i rze-
czowo. W tym przypadku wykazała i silne emocje. Napisa-

ła do Redakcji list, który autora tekstu zaskoczył i spowodował 
pożądaną reakcję: redaktor zechciał spotkać się z nami, tzn. 
z ludźmi ze Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”, o istnieniu któ-
rego w ogóle dotąd nie słyszał. Przez jakiś czas prowadzili-
śmy negocjacje z Redakcją „Niedzieli” co do daty spotkania, 
miejscem miała być siedziba Stowarzyszenia, czyli ul. Czar-
nowiejska 13/8.  Wreszcie we wrześniu odwiedziła nas bar-
dzo sympatyczna Pani redaktor Maria Fortuna-Sudor, która, 
jak sama napisała potem, na spotkanie szła „nie bez obaw”. 
Dla Pani Redaktor wszystko, co dla nas oczywiste, było odkry-
ciem. W reportażu zatytułowanym „Odzyskać poczucie god-
ności” same podtytuły świadczą o tym, co dla nas jest istot-
nym elementem działalności, a więc: „pomagają sobie i innym” 
(samopomoc), informują społeczeństwo (edukacja na temat 
choroby psychicznej i zdrowienia z niej jak najszerszych grup 
społecznych) i „udowadniają swoją przydatność” (nasza pra-

ca, nauka, pełnienie odpowiedzialnych ról społecznych w swo-
im środowisku).

Rozmawialiśmy na te tematy bardzo długo w gronie 8 osób, 
tłumaczyliśmy, jak ważna jest edukacja poprzez media, w tym 

prasę katolicką, na tematy związane z psychiatrią, a także jak we-
dług nas powinna wyglądać modelowo sieć instytucji Psychiatrii 
i Opieki Środowiskowej.  Niestety, nasza globalna cywilizacja gna 
przed siebie, produkując tyle informacji, że nie jest łatwo przebić 
się z newsem. Toteż dziennikarze szukają sensacji, niewiele jest 
mediów, którym zależy na prawdziwym przedstawieniu stanu rze-
czy, w tym przypadku redakcja „Niedzieli” pokazała swoją klasę. 
Dla nas, osób chorujących, było to także ważne doświadczenie 
– musieliśmy się określić, dlaczego jesteśmy w tej organizacji, 
zapytać siebie w głębi duszy, dlaczego działamy, dlaczego nie 
ukrywamy swej choroby, ale opowiadamy o tym przeżyciu innym 
ludziom? Czy coś z tego wynika?

Najbardziej trafiła mi do serca wypowiedź naszego Prezesa 
Piotra Cebuli; powiedział on mniej więcej tak: „Działam w Sto-

warzyszeniu, ponieważ mnie się udało. Ukończyłem studia, pra-
cuję, założyłem kochaną, wspierającą mnie rodzinę. Wszystko 
to pomimo kilku epizodów choroby psychicznej w życiu. Ale nie 
wszystkim moim kolegom tak się powiodło, są samotni, bezradni, 
biedni, odrzucani. Im chcę dać nadzieję, że tak nie musi być, że 
warto walczyć o zdrowie i bogate, satysfakcjonujące życie nawet 
mimo choroby. A także chcę spłacić „dług” zaciągnięty w krakow-
skiej psychiatrii, której instytucje, a może przede wszystkim lu-
dzie, którzy w niej pracują, pomogli mi w życiu wygrać”. 

A artykuł, który powstał wskutek rozmowy, wydrukowała „Nie-
dziela” 3 października tego roku.

Jola Janik
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

Kraków

O nas w Niedzieli

Działam w Stowarzyszeniu, 
ponieważ mnie się udało



20

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

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

Czy można chorobę psychiczną symulować tak dobrze, że 
wszyscy naokoło dają się nabrać? Okazuje się, oglądając film 

„Kuracja” Wojciecha Smarzowskiego, że tak. Główny bohater jest 
lekarzem stażystą – psychiatrą, który chce poznać szpital psy-
chiatryczny w charakterze pacjenta i to, że jest zdrowy, wiedzą tyl-
ko dwie osoby: jego profesor i ordynator oddziału, na którym leży. 
I symulowanie wychodzi mu tak dobrze, że jest szpikowany psy-
chotropami, zakuwany w kaftan bezpieczeństwa i przywiązywany 
pasami do łóżka. Chce przyglądać się pacjentom, próbując sam 
zdiagnozować ich stany. Tymczasem neuroleptyki zaburzają jego 
świadomość. Rodzi się pytanie, jak działają neuroleptyki na osoby 
całkiem zdrowe. Andrzej Majer, czyli główny bohater próbuje naj-
pierw oszukać personel, ukrywając podawane mu psychotropy. 

Jednak na dłuższą metę nie jest to możliwe. I zapewne w każdym 
szpitalu psychiatrycznym znajdzie się jakiś „pan Mietek” sadysta, 
który czuwa, aby pacjent przyjmował leki. Jeśli pacjent nie prze-
strzega poleceń „pan Mietek” stosuje przemoc fizyczną począw-
szy od sprawdzenia czy lek został połknięty aż do iniekcji, przed 
którą już nie ma ratunku.

Film jest o przemocy w szpitalu, o ubezwłasnowolnieniu pacjen-
tów, o fatalnych warunkach socjalnych. Ale też o walce o wła-

sną godność, a to, aby pacjent również miał coś do powiedze-
nia. Stawia pytania retoryczne: czy tzw. wariat może mieć prawo 
głosu, czy może odwołać się do wyższej instancji? Ale co w tym 
przypadku należy uznać za wyższą instancję? Człowiek zamknię-
ty w domu bez klamek zyskuje dożywotnią stygmę, stoi poza na-
wiasem społeczeństwa, traci wszelkie prawa.

Ten film stawia także pytania, kiedy zaczyna się choroba psy-
chiczna. Majer opowiada o eksperymencie. Prowadzący za-

Pseudokuracja
jęcia testował studentów „na obecność” autyzmu. I okazuje się, 
że 3/4 studentów kwalifikowało się do rozpoznania autyzmu. Od-
powiedzieć na pytanie gdzie zaczyna się choroba psychiczna, to 
jakby odpowiedzieć na pytanie, gdzie zaczyna się łysina.

Z obserwacji Majera wynika, że szpital psychiatryczny to swoista 
jednostka zdrowia, gdzie pacjenci nie integrują się ze sobą. 

W każdym przeciętnym szpitalu nowo przyjęci pragną dowiedzieć 
się, na co chorują pozostali. Tymczasem w „psychiatryku” więk-
szość zamyka się w sobie, nie dzieli się doświadczeniami, żyje we 
własnym świecie urojeń. I teoria Majera o wartości osobistych do-
świadczeń bierze w łeb. Wprawdzie ordynator ostrzega lekarza, 
aby ten nie próbował zrozumieć pacjentów, gdyż on sam mając 
30-letnią praktykę, ich nie rozumie, ale Majer się upiera. Przypła-
ca to psychozą i w tym momencie wymowa filmu jest tragiczna. 
Kto wie, czy schizofrenia nie jest większym polem do popisu dla 
filozofa niż dla klinicysty.

Film od pierwszego do ostatniego kadru jest ponury. Scenograf 
pokazuje nam siermiężną rzeczywistość szpitala, okratowane 

okna, odrapane ściany, biegające myszy. Na początku filmu za-
znaczone jest, że jest to szpital na peryferiach, o który specjalnie 
nikt nie dba. Jakże różna od takiego wizerunku jest krakowska 
Klinika Psychiatryczna: kilkuosobowe sale, obrazy na ścianach, 
kafelki w toaletach. Ale należy dodać, że film był kręcony 10 lat 
temu i kto wie, czy teraz peryferyjne szpitale nie wyglądają tak 
samo.

Film jest także o nadużyciach. Jednemu z pacjentów jako lek 
podawane jest placebo. Pan Mietek – sanitariusz to typowy 

socjopata, który wyżywa się w dręczeniu pacjentów. Każde od-
stępstwo od dyscypliny jest surowo karane. Personel odnosi się 
do pacjentów w trzeciej osobie – „położy się”, „zamknie się”. 

Wydźwięk filmu jest ponury. Umiera ordynator oddziału zna-
jący prawdę, a wtajemniczony profesor wyjeżdża do USA.

I już nikt nie wie, że Majer tylko symuluje.

Bogusława Skimina
Kraków

Film jest o przemocy w szpitalu, 
o ubezwłasnowolnieniu pacjentów, 
o fatalnych warunkach socjalnych
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W ostatnim czasie byłam uczestnikiem 
„Fundamentu”, pierwszego etapu 

Rekolekcji Ignacjańskich, tzw. Ćwiczeń 
Duchowych prowadzonych w Centrum  
Duchowości św. Ignacego z Loyoli w Czę-
stochowie.

W Internecie czytamy: „Ćwiczenia Du-
chowe stwarzają szczególną okazję 

wejścia, w klimacie modlitwy zakorzenionej 
w Słowie Bożym, w głąb samego siebie. 
Będąc drogą pogłębionego życia ducho-
wego, przeprowadzają one rekolektanta 
przez kolejne etapy otwierania się na Boga. 
Odprawiane z otwartością, hojnością i za-
angażowaniem mogą stać się szkołą po-
głębionego życia wewnętrznego, która pro-
wadzi do większego zaangażowania się w 
służbie Bożej w świecie. Są także szkołą 
modlitwy medytacyjnej i kontemplacyjnej”.
W czasie rekolekcji, (podczas Fundamen-
tu jest to 5 dni) obowiązuje całkowite mil-
czenie. „Bóg przemawia w ciszy”, to mot-
to, które przypominane jest przez plakaty 
przypięte w widocznych miejscach domu 
rekolekcyjnego. Rekolektant, zgłaszając 
swój udział w pierwszym etapie Ćwiczeń, 
wyraża zgodę na obowiązujące zasady, jak 
również na kierownictwo duchowe. Polega 
ono na szczerym rozmawianiu każdego 
dnia, przez 20 minut z „osobą towarzyszą-
cą” – kierownikiem duchowym o tym, cze-
go się doświadcza. Wszystko to odbywa 
się w klimacie autentycznego przeżywania 
Boga, zarówno przez tych, którzy rekolek-
cje prowadzą, jak i tych, którzy na Boga się 
otwierają.

W codziennych, czterech godzinnych 
medytacjach nad Słowem Bożym po-

mocne jest wprowadzenie-konferencja ojca 
rekolekcjonisty.

Ćwiczenia Duchowe odprawiane według 
sprawdzonego przez wieki „schematu” 

wypracowanego przez mistyka św. Ignace-
go z Loyoli, założyciela zakonu jezuitów, 
były dla mnie wielkim przeżyciem. Dzięki 
nim Pismo Święte, które od lat systema-
tycznie lub mniej systematycznie codzien-
nie czytałam, usiłując prowadzić rozmyśla-
nia, były dla mnie (zdawałam sobie z tego 
sprawę) Księgą w pewnej mierze zamknię-
tą. Nie hermetyczną, ale czułam, że tam 
jest taka głębia, do której nie mam dostępu. 
Nie zrażałam się tym. 

I stało się. Na Fundamencie, w ciszy, w 
oparciu o Ćwiczenia św. Ignacego Loyoli 

Bóg otworzył z miłością swoją Księgę. A 
właściwie to ja otworzyłam się na Nią, bo 

Kościół jest z nami.
Terapia Kochającego Boga

Bóg cały czas czekał na mnie, kiedy będę 
gotowa, by obdarować mnie, by dać mi pić 
ze źródła wody żywej.

Nie będę tutaj pisać o moich przeży-
ciach i stanach duchowych. Chcę w 

kontekście mojego własnego doświadcze-
nia  napisać parę słów o tym, że „kościół 
jest z nami”, z chorującymi psychicznie, z 
osobami po kryzysach lub z tymi, którzy to-
warzyszą im jako rodzina, przyjaciele czy 
lekarze, terapeuci.

Według Katechizmu Kościoła Kato-
lickiego „Kościół jest równocześnie 

widzialny i duchowy, jest społecznością 
hierarchiczną i Mistycznym Ciałem Chry-
stusa. Jest „jeden”, utworzony z elementu 
ludzkiego i elementu Boskiego. To czyni go 
tajemnicą, którą może przyjąć tylko wiara.” 
(KKK 779)

W dokumencie Soboru Watykańskiego 
II, Konstytucji dogmatycznej o Ko-

ściele „Lumen Gentium” czytamy: „Kościół 
jest w Chrystusie jakby sakramentem, czyli 
znakiem i narzędziem wewnętrznego zjed-
noczenia z Bogiem i jedności całego rodza-
ju ludzkiego”. Ukazuje i zarazem realizuje 
tajemnicę miłości Boga do człowieka.

Pierwszym i zasadniczym przykazaniem 
Kościoła-Ludu Bożego jest przykaza-

nie miłości: „Będziesz miłował Pana, Boga 
swego, całym swoim sercem, całą swoją 
duszą, całym swoim umysłem i całą swoją 
mocą [...] bliźniego swego jak siebie same-
go. (Ewg.Mk.12,30)

„Będziesz miłował” – rodzi się z ini-
cjatywy Boga. To On, źródło każdej 

miłości uprzedza zawsze człowieka swą 
miłością. On – Miłość, sam jest Darem. My 
tylko możemy w swojej wolności albo ten 
Dar przyjmować, albo odrzucić. Przyjmo-
wanie to życie według przykazań Bożych 
wyrażonych w Dekalogu, który dany jest 
ludzkości jako  drogowskaz, by się nie za-
gubić w ziemskiej wędrówce do Ojca. „Bę-
dziesz miłował” – to źródło naszego życia i 
szczęścia. Im intensywniejsza miłość, tym 
intensywniejsze szczęście.

No tak, może pomyślisz, ale co wtedy, 
gdy we mnie jest pustka, albo wielki 

mroczny dół, albo kłębi się żmijowisko ne-
gatywnych uczuć i myśli. Wszystko to, to 
zranienia. Bóg o nich wie. Tylko On zna 
nas najlepiej, lepiej niż my sami. Przenika 
nasze serca, umysły, teraźniejszość, prze-
szłość i to, co nastąpi. Nie osądza nas, by 
nas potępić. On otacza nas w naszej nędzy 
miłością miłosierną i czułością najlepszej 

matki. On wie, że po grzechu pierworod-
nym jesteśmy  słabi i niezdolni sami do 
czynienia dobra. On o tym wie i widząc, 
że wikłamy się w złe wybory, które niosą 
w konsekwencji cierpienie i zagubienie, 
daje nam Syna, który umierając na Krzyżu, 
wziął nasze grzechy i winy, i odkupił je. Już 
nie musimy zamartwiać się swoją nędzą, 
swoim brakiem poprawy. Wystarczy, że 
otworzymy serce Jezusowi i powiemy: Pa-
nie przebacz! Panie pomóż!

Ale może być tak, że nie potrafisz, że 
wina przygniata cię jak głaz. Wydaje 

ci się, że takiego jak ty Bóg nie może ko-
chać. Że twoje życie i twoja grzeszność 
jest tak wielka, że Bóg odwraca się od 
ciebie, że cię odrzuca, że nie jesteś godny 
Jego miłości. To pokusa! To szatan – wróg 
Boga uzurpujący sobie prawo do człowie-
ka; „ojciec kłamstwa” chce wyrwać cię z 
rąk Boga. Wtedy wołaj „Jezu ufam Tobie”, 
Tobie i tylko Tobie! Nie swoim odczuciom, 
lękom, myślom, zafałszowanemu obra-
zowi siebie, ale Tobie, Tobie Jezu ufam! 
Gdy trudno wypowiedzieć ci to sercem i 
umysłem, powtarzaj tylko słowami. Jeden 
raz, dwa razy, dziesiątki i setki razy. To akt 
strzelisty. Prowadzi prosto do Boga. Proś 
o ufność tym aktem, nawet jeśli tej ufności 
nie czujesz. Proś, abyś mógł ufać, abyś 
poczuł się bezpiecznie w ramionach Ojca. 
Proś, byś nauczył się prosić, byś nauczył 
się ufności, byś otworzył się na Boga. To 
On, kochający Bóg przywołuje cię, byś 
poddał się Jego woli. On, najlepszy Lekarz 
pragnie, byś poddał się Jego uzdrawiającej 
mocy.

Bo najlepsza terapia, to terapia miłujące-
go Boga!

PS
Ten tekst absolutnie nie wzywa do rezygna-
cji z terapii farmakologicznej czy psychote-
rapii, lecz próbuje uzmysłowić, że Pierw-
szym i Ostatecznym Lekarzem jest Bóg, a 
Jego opatrzność czuwa zawsze nad nami.

BARBARA
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

Kraków
Dojrzałość nie jest łatwa
Nie zawsze przychodzi z wiekiem
Czasem gdy życie się gmatwa  
Stajesz się innym człowiekiem

Nie zawsze dezintegracja
Na samo dno cię stacza
Czasem choroba umysłu 
Łaską cię Bożą naznacza
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Poczta Ojca Niebieskiego

Kochany zielonozłoty Ojcze Niebieski!

Kończy się coraz szybciej letni czas, czas wakacji, czas pracy 
na polach, czas intensywnych kolorów w przyrodzie, Twoim 

doskonałym dziele niestety skażonym przez człowieka na prze-
strzeni ostatnich wieków... Niektóre liście, jeszcze soczysto-zielo-
ne opadają z drzew.

Ciepłym dniom towarzyszą chłodne poranki; powietrze przynosi 
delikatną zapowiedź jesieni, pachnie inaczej, znikły letnie za-

pachy rozgrzanej słońcem ziemi. Kiedy nie wie się, o czym mówić, 
mówi się o pogodzie... Wybacz, Ojcze, te stereotypy... pogodowy 
wstęp... cóż, samo życie upływa razem z porami roku. 

Czasem obserwacja pogody może być zbawieniem. Po śmierci 
mojego ojca (przytul go mocno i ucałuj ode mnie...) mama 

pokazała mi jego dzienniczek z czasów II wojny światowej. Był rok 
1941, tato miał trzynaście lat i chodził do VII klasy. W szkole pro-
fesor zaproponował uczniom pisanie dzienniczka przez cały rok 
szkolny 1941/42. Pierwsze zapiski zaczynają się od opisów pogo-
dy, jaka była każdego dnia. Trudy wojennych czasów wspomniane 
są rzadko, zdawkowo. „Jest wojna. Żyję więc z rodzicami w cięż-
kich warunkach i jak możemy tak się borykamy z życiem” – pisze 
trzynastoletni Józio we wstępie do dzienniczka. Potem nie opisuje 
tych trudów, przedstawia swoje codzienne życie, szkołę, naukę, 
lektury, spacery, niedzielne msze święte szkolne, spotkania z ko-
legami. I wzmianki o pogodzie... a to wszystko odsuwa tragiczne 
czasy na dalszy plan, zmieniają się pory roku, wojenna rzeczy-
wistość trwa, ale nie zmienia rytmu życia. Nawet w tak trudnych 
czasach można zachować pogodę ducha i cieszyć się z wolnego 
czasu, bo odrobiło się zadanie poprzedniego dnia i z radością 
można zacytować przysłowie: „Co masz zrobić jutro zrób dzisiaj, 
a co masz zjeść dzisiaj zjedz jutro”. Za poczucie humoru jeszcze 

raz uściskaj mego ziemskiego tatę, Ojcze Przedwieczny! Mam na-
dzieję, że tam, w Twoim domu, pozwolisz nam się nacieszyć Sobą 
do woli, bez ograniczeń w postaci cierpień, które sami sobie apli-
kujemy tu, na ziemi. A spowodowane są one przez nieporozumie-
nia, złości, niechęć do tych, którzy w naszym błędnym mniemaniu 
ograniczają rzekomą wolność... Oj, błądzimy, błądzimy, zamiast 
kochać. Czy dasz nam na to czas w wieczności? Czy będziemy 
mogli z Tobą porozmawiać tak zwyczajnie, po Bożemu – ludzku?

Stworzyłeś nas na Swój obraz i podobieństwo, więc poczucie 
humoru jest w to wliczone, jako dar na trudne chwile, pozwa-

lający zdystansować się od melancholijnego usposobienia, zoba-
czyć krzywe zwierciadło ziemskiej rzeczywistości.

W tym roku byłam nad morzem razem z mamą i nastoletnią 
bratanicą. Trzy kobiety, trzy pokolenia, które czasem iskrzy-

ły w bliższym zetknięciu, aż grzmiało i błyskało. Nie było łatwo, 
ale przecież nie obiecałeś nam łatwego życia doczesnego... Moja 
choroba psychiczna była chęcią ucieczki od tych trudów. Dzię-
kuję Ci, że wreszcie to zrozumiałam. I tak grzmiałyśmy i błyskały 
rano, kiedy młodszym nie bardzo chciało się wstawać, a starsza 
była już gotowa. Złapałam się na prawieniu kazań mojej bratanicy, 
a przecież sama w jej wieku niechętnie przyjmowałam przydługie 
kazania i upomnienia. Jak więc sprowadzać młodych na dobrą 
drogę? Czułam się bezradna, wytchnieniem były samotne chwile 
z papierosem na balkonie – no cóż, nie dawałam dobrego przykła-
du. Na szczęście ustrzegłeś dorastającą „małą” od tego nałogu, 
nie znosi dymu papierosowego. Obserwowałam też brzozy ro-
snące tuż przed balkonem, aż zobaczyłam na jednej z nich twarz 
ludzką, oczy, nos i usta. Nie zwariowałam, tylko zaczęła mnie ba-
wić ta sytuacja i narysowałam ją. Przesyłam Ci ten rysunek, nieco 
makabrycznie wyszły oczy zamiast sęków, dobrze, że drzewa są 
drzewami i takimi je stworzyłeś. Przyprawiłam im gębę i od razu 
się wynaturzyły. Myślałam, że tak pięknie będą wyglądały z ludzką 
twarzą, a tu makabreska... Od dziecka mam skłonność do czarne-
go humoru, który nie zawsze jest na miejscu. Moja bratanica też, 
nosiła chusteczkę w trupie czaszki. Znalazłyśmy nić porozumienia 
także w serialu „Kiepscy”, zaśmiewałyśmy się razem z ich nie-
wybrednych żartów, cytowałyśmy powiedzenia. Bardzo nam się 
spodobał tytuł gazetki przez nich czytanej – „Trele Duperele”. To 
ich „kiepskie życie” było zbiorem takich „treli”, tak kiepskich, że aż 
śmiesznych...

Byłyśmy też na wystawie kotów w Sopocie – kocie dostojności 
umieszczono w wystrojonych klatkach, wyścielonych koloro-

wymi materiałami. Za zgodą właścicieli można było je pogłaskać, 
a nawet pobawić się z nimi za pomocą specjalnych, upierzonych 
patyczków, takich kizi-mizi do miziania kizi. Najpierw poczułam 
niepokój – a co na to koty? A potem podziw dla kototerapii, gdyż 
były tam rodziny właścicieli, połączone zgodnie przez swoich 
pupili. Koty wyzwalają miłość w ludziach...

W Sopocie natknęłyśmy się na epitafium dla drzewa. Zamiast 
ściąć uschłe drzewo, pozostawiono wysoki pień pozbawio-

ny gałęzi i pomalowano go na niebiesko, uwieńczając jego górną 
część gwiazdami. Wzruszyło mnie to niebo dla zmarłego drze-
wa... Ojcze, czy posadziłeś drzewa w niebiesiech? 

I tak wytrwałyśmy na posterunku „wczasy” przez dwa tygodnie. 
Nie pozabijałyśmy się, uczyłyśmy się wybaczać i być ze sobą. 

Dziękuję Ci za nasze wakacje. Dziękuję też Tobie, Matko Syna 
Bożego, pokorna Miriam, za Twoją czułą opiekę. Dziękuję wam 
za naukę przyjmowania cierpienia jako jednej z części życia. 
Przyjmijcie w darze nasze życie, które często czynimy takim 
„kiepskim”. Przyjmijcie więc tę kiepskość jak uśmiech i wołanie o 
Wasze prowadzenie. Całuję i ściskam – 

Kiepska Córeczka
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„Trzeba dać świadectwo.

Zdrowienie i umacnianie osób chorujących psychicznie w Polsce południowo-wschodniej”

Pragniemy Państwa poinformować, że Stowarzyszenie „Otwórzcie 
Drzwi”, mające siedzibę przy ul. Czarnowiejskiej 13/8, Kraków 
31-126, przy współudziale Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Opieki 
Środowiskowej realizuje projekt finansowany przez Fundusz dla 
Organizacji Pozarządowych w ramach komponentu III „Równe szanse 
i integracja społeczna” zatytułowany: „Trzeba dać świadectwo. Zdrowienie 
i umacnianie osób chorujących psychicznie w Polsce południowo 
-wschodniej”.

Projekt obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym gminy z województw: 
małopolskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Czas 
realizacji projektu to: 01.01.2010 do 31.12.2010 roku.

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji osób chorujących psychicznie 
poprzez promocję zdrowia psychicznego, a w szczególności idei 
„zdrowienia (recovery) i „umacniania” (empowerment), prowadzące do 
wyrównania ich szans na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Pomysł projektu zrodził się w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby 
dotyczące sytuacji osób chorujących psychicznie w Polsce. Narodowy 
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2009-2013 donosi 
o sukcesywnym wzroście od początku lat dziewięćdziesiątych 
zachorowalności na psychotyczne i niepsychotyczne zaburzenia 
psychiczne i zwraca uwagę na konieczność zmiany nastawienia do 
zaburzeń psychicznych tak chorych, jak i otoczenia.

Projekt jest skierowany do osób chorujących psychicznie, ich rodzin, 
profesjonalistów z nimi pracujących a także do przedstawicieli lokalnych 
wspólnot – księży, pracowników socjalnych, przedstawicieli 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” (empowerment) – uzyskanie wiedzy o tym, jak wychodzić 
z choroby, jak sobie radzić z jej objawami, jak egzystować i korzystać z życia pomimo niej.

Projekt promuje zdrowie psychiczne rozumiane jako orientacja, w której życie pełnią życia, czerpanie z jego bogactwa 
i różnorodności jest możliwe pomimo doświadczenia choroby. Wychodzimy z założenia, że osoby chorujące posiadają zasoby 
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 chorobie  i pozwoli na stałe zagościć nadziei – naszej sojuszniczce w zdrowieniu – czego sobie 
i Państwu życzymy. 

Koordynator Projektu

Anna Liberadzka
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Pani Barbara Bulanowska   Kraków, 2010-11-02
Dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia 

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Wielce Szanowna Pani Dyrektor,

Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi jako organizator planowanego na 3 listopada zgromadzenia informacyjno-
protestacyjnego przed siedzibą Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia z aprobatą przyjęło 
informację o alokacji środków finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb opieki psychiatrycznej 
w naszym Województwie, tym samym odwołując projektowane działania protestacyjne.   

Będąc wyrazicielem opinii środowiska osób chorujących psychicznie żywimy nadzieję, iż przyszłe lata przyniosą 
znaczącą poprawę poziomu finansowania psychiatrii przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Równocześnie jesteśmy przekonani o konieczności podjęcia regularnych rozmów z udziałem Pani Dyrektor, jako 
reprezentanta NFZ, pracodawców sektora psychiatrii  oraz środowisk rodzin i osób chorujących psychicznie. Ich 
celem powinno być wypracowanie takich mechanizmów administracyjnych i finansowych, które zapewnią stabilny 
rozwój usług psychiatrycznych w naszym regionie, który byłby zgodny z zapisami Narodowego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego. 

W sytuacji dramatycznie narastającego w naszym kraju problemu zaburzeń psychicznych opieka psychiatryczna 
nie może być już traktowana marginalnie i interwencyjnie. Pragniemy podkreślić, iż z choroby psychicznej można 
wyzdrowieć lub mieć wieloletnią remisję, jednakże tylko dzięki stabilnym i nowoczesnym metodom leczenia 
i terapii, które posiadają odpowiednie finansowanie. Tymczasem od kilku lat jesteśmy świadkami stopniowej 
redukcji nakładów na psychiatrię. 

Stan ten jest dla nas jaskrawym przykładem dyskryminacji blisko 2 milionów Polaków – osób chorujących 
psychicznie, osób-pacjentów. Nie zgadzamy się z tym stanem rzeczy. Nie chcemy być obywatelami, na których 
najłatwiej się „oszczędza”. Ten rodzaj polityki zdrowotnej jest całkowicie błędny, bowiem szkodliwy tak dla 
chorujących i ich bliskich, jak również dla lokalnych wspólnot. Ta antyzdrowotna polityka nie bierze bowiem pod 
uwagę kosztów pośrednich wynikających z „nieleczenia” i ignorancji wobec zdrowia psychicznego. Obejmują one: 
koszty bezrobocia wynikające z zaburzeń psychicznych, długotrwałej zależności od pomocy społecznej, wzrostu 
liczby hospitalizacji stacjonarnych, dezintegracji rodziny, problemów mieszkaniowych,  bezdomności, rosnącej 
liczby samobójstw wśród młodzieży szkolnej. Ta sytuacja ilustrująca nie tylko brak troski o obywateli, ale również 
brak wizji politycznej, jest sytuacją absurdalną (!), z którą my – jako byli pacjenci opieki psychiatrycznej – nie 
możemy się pogodzić. 

Dlatego raz jeszcze, z całą powagą – wynikającą z troski o dobro wspólne, jakim jest zdrowie psychiczne – 
zwracamy się z wnioskiem do Pani Dyrektor o podjęcie kroków umożliwiających szeroko rozumianemu środowisku 
psychiatrycznemu udział w debacie na temat warunków rozwoju opieki psychiatrycznej w naszym Województwie.

Z wyrazami szacunku,

Piotr Cebula                                                                       Jolanta Janik 
Przewodniczący                                                       Członek Zarządu 
Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”                                           Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”


