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Teza 4. Schizofrenia nie jest chorobą dziedziczną

Tajemnice
Nadziei

na zdjęciu od lewej Małgorzata Bundzewicz (kurator wystawy „Świat do góry nogami” – Art Studio Miodowa) 
oraz Małgorzata Lehmann

Do góry nogami 
w Pałacu Sztuki



Szanowni Czytelnicy!

„Od przybytku głowa nie boli” –  mówi przysłowie. 
Niestety, niekiedy boli i to bardzo, gdy z wielu 

bardzo dobrych tekstów na ważne tematy grono redak-
cyjne musi wybrać najlepsze naszym zdaniem a numer 
czasopisma nie może być monotematyczny, ale dotyka-
jący życia w wielu jego przejawach a redaktor  ma to 
jeszcze wypunktować we wstępniaku. 

Nie będę się użalać nad swoim losem. Do przodu! 
Odważnie jak lew!, którym zawsze chciała zostać 

Arnhild Lauveng przypomniana w artykule Bolesława 
Gargola pt. „Owce i lwy”. Autor celnie wskazuje, że 
tzw. wariaci, to ludzie nie pasujący do obecnie propa-
gowanego uniformu, że jesteśmy inni od reszty stada. 
Każdy z nas, to „jedyna w swoim rodzaju konstrukcja 
osobowości”, którą nie boimy się mimo różnych przeciw-
ności być. Może nie tyle „być”, co „stawać się” w każdej 
chwili naszego życia wobec świata, który pod pozorem 
dobra społeczeństwa usiłuje nas „naprawić”, przykroić 
do tzw. normy. A nasze potrzeby i oczekiwania są inne, 
jak stwierdza Sybilla Prins, opisująca sytuację niemiec-
kich „dotkniętych przez psychiatrię”. Niech Państwa nie 
zmyli nazwa „dotknięty”, która w polskim języku dziwnie 
się kojarzy. Może Oni i „dotknięci”, ale nam daleko 
jeszcze do Ich wpływów na społeczno – polityczno – 
ekonomiczne decyzje zwłaszcza w małych, lokalnych 
wspólnotach. Wiele, jeszcze bardzo wiele nam do nich 
brakuje, zwłaszcza jeśli chodzi o finanse. 

Zamiast pieniędzy możemy poszczycić się wspania-
łymi, oddanymi pacjentom profesjonalistami. To 

zawsze, od czasów profesora Kępińskiego, było wyróż-
nikiem krakowskiej psychiatrii. Mamy zamiar w każdym 
numerze umieścić sylwetkę takiego wspaniałego 
Człowieka. Tym razem Małgorzata Misiewicz wspomina, 
wprost z czułością, zmarłą 6 października 2010 roku 
Janinę Ryszkę-Zającową, która była pielęgniarką 
oddziałową i prawą ręką Profesora. Kobietą odważną, 
mocną duchem. Notkę biograficzną „Janeczki” napisał 
profesor Jacek Bomba.  

A w naszym Stowarzyszeniu „Otwórzcie Drzwi” 
wypłynęła na głębię „Tratwa T”. Koniecznie trzeba 

o tym przeczytać, gdyż jest to fakt bez precedensu w 
historii i ukazuje siłę grupy przyjaciół, którzy jak chcą, 

to wszystko mogą… Zdradzając nieco ich sekret, to 
kierowała nimi wiara, nadzieja i miłość podobnie jak 
Dominiką Skrzypak, która zapisała kilka słów refleksji 
pt. „Dlaczego wiara?” Oczywiście, ludzie szczególnie 
zdrowiejący psychicznie różnie przeżywają problem 
wiary w Boga, ale często dodaje im nadziei i siły. 
Polecam w tym miejscu „Pocztę Ojca Niebieskiego”. 

Również kwestią wiary, tym razem w badania 
genetyczne, na temat czwartej, kolejnej  z dziesię-

ciu opisywanych przez nas tez o schizofrenii, zajęły 
się w dwugłosie Pani Doktor Aneta Kalisz a ze strony 
beneficjentów Dorota  Dużyk-Wypich. To, że Aneta 
Kalisz napisała profesjonalnie rozumie samo przez się, 
ale trzeba w tym miejscu pochwalić Dorotę, która pilnie 
i starannie „przekopała się” przez literaturę naukową. A 
teza brzmi „Schizofrenia nie jest chorobą dziedziczną” 
Mocna rzecz!  

W dniu 3 marca 2011r. w Pałacu Sztuki przy Placu 
Szczepańskim miał miejsce przepiękny wernisaż 

naszych artystów z Galerii Art- Miodowa 9 i zaprzyjaź-
nionych z nią twórców profesjonalnych, zatytułowany 
„Świat do góry nogami”. Piszą o tym wspaniałym 
wydarzeniu z różnych perspektyw: ze strony „Grupy 
Miodowa 9” uczestniczka – Dorota Dużyk-Wypich, w 
imieniu zaprzyjaźnionych  artystów – Pani Ewa Lehman, 
a z perspektywy widza Ewa.. 

I jeszcze raz o Nadziei. Tym razem Maciej Sabatowicz 
i Paulina Urbanik w tekście „Tajemnice nadziei” a w 

„Litanii o nadziei” Małgosia Mnich. Inspirujący bardzo 
mądry i dowcipny tekst Joasi  „Nie lękaj się rozmowy z 
lękiem”. Nie wolno przegapić!  

Do „Rozmowy przy kawie” zaprasza „księżniczka 
Anna”. W stylu Hemingwaya jest „Moje wędkowanie 

2”. Poezja, jak zwykle „na wyśmienity deser”. Ot, tylko 
usiąść i czytać.  A może z tego czytania, wyniknie jakaś 
refleksja, którą  zechcą się Państwo podzielić z nami i 
innymi Czytelnikami? 

Zachęcam i serdecznie pozdrawiam

Jola Janik

Słowem wstępu
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Dziesięć tez o schizofrenii

 
Wysokie schody wyższej uczelnii

Moje nadzieje

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.

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 4.
Schizofrenia nie jest chorobą dziedziczną
Jest to jeden z najbardziej rozpowszechnionych mitów o schizofrenii. 
Stopień pokrewieństwa nie determinuje zachorowania, lecz korelu-
je z jego ryzykiem np. jeżeli osobą chorującą jest jedno z rodziców 
prawdopodobieństwo zachorowania wynosi 10%, a w wypadku bliź-
niąt jednojajowych około 40%. Przebieg choroby u każdego z bliźniąt 
może być odmienny.
Ciągle nie wiadomo co jest przenoszone – najprawdopodobniej 
sprzyjająca zachorowaniu cecha podatności, a nie sama choroba. 
Powtórzmy jeszcze raz - nieznany jest model przenoszenia. Naj-
prawdopodobniej jest on poligeniczny i wieloczynnikowy.

Dziesięć tez 
o schizofrenii

Stowarzyszenie
„Otwórzcie Drzwi”

Projekt jest współfinansowany ze 
Środków Gminy Miejskiej Kraków



Dziesięć tez o schizofrenii, opracowanych podczas Sympozjów 
„Schizofrenia. Różne konteksty, różne terapie”, ma pomóc 

w przygotowaniu Narodowego Programu Leczenia Schizofrenii. 
Powinny one przełamać krzywdzące stereotypy i mity, którymi ob-
ciąża się ludzi chorujących psychicznie, a także pomóc w kształ-
towaniu systemu leczenia. Lekarze i chorujący podkreślają coraz 
bardziej możliwość wyzdrowienia. 

W czwartej tezie napisano: „Jest to jeden z najbardziej rozpo-
wszechnionych mitów o schizofrenii. Stopień pokrewieństwa 

nie determinuje zachowania, lecz koreluje z jego ryzykiem, np. je-
żeli osobą chorującą jest jedno z rodziców, prawdopodobieństwo 
zachorowania wynosi 10%, a w wypadku bliźniąt jednojajowych 
około 40%. Przebieg choroby u każdego z bliźniąt może być od-
mienny.

Ciągle nie wiadomo co jest przenoszone – najprawdopodobniej 
sprzyjająca zachorowaniu cecha podatności, a nie sama cho-

roba. Powtórzmy jeszcze raz – nieznany jest model przenoszenia. 
Najprawdopodobniej jest on poligeniczny i wieloczynnikowy.”

W innej ulotce wspomniano ponadto, że „analiza asocjacji 
i sprzężeń genetycznych” pozostaje dotąd „bez konkluzji”.

Wybrałam opracowanie tej tezy trochę z przekory, a trochę 
z niepokoju, jaki kiedyś wzbudziło we mnie stwierdzenie 

o dziedziczeniu. Od czterech lat mam kontakt z psychiatrą, któ-
ry uważa, że moja choroba jest uwarunkowana genetycznie. Jak 
widać, lekarze mają różne poglądy. Diagnoza mojej choroby to 
„choroba schizoafektywna dwubiegunowa”. Tezy o schizofrenii 
należałoby poszerzyć o inne schorzenia psychiczne, których do-
świadczamy, nosząc piętno „wariata”, czyli „innego”. Jednak słowo 
„schizofrenia” posiada najbardziej negatywny wydźwięk, skazują-
cy nierzadko na odrzucenie. Jeżeli doda się do niego określenie 
„dziedziczne”, ciężar jest nie do udźwignięcia.

Kiedy zaczęłam chodzić do tego psychiatry, byłam w okresie 
wygasającej manii. Oburzyłam się takim stwierdzeniem, zbun-

towałam i nastroszyłam. Potem, w depresji, przyjęłam je jako wy-
rok skazujący. Towarzyszyła mi myśl: nie ma wyjścia z tej sytuacji. 
Pytałam się mamy, czy ktoś z naszej rodziny chorował psychicz-
nie. Odpowiedź brzmiała „nie”, ale przypomniałam sobie ciocię, 
kuzynkę mamy, która przechodziła depresję. Z całej rodziny tylko 
my dwie przebywałyśmy w szpitalach psychiatrycznych. A może 
reszta była niezdiagnozowana i żyli sobie jako nieszkodliwi waria-
ci, osoby trochę dziwaczne, ale radzące sobie w życiu? Tylko my 
dwie otrzymałyśmy szansę leczenia, co jednak skazywało nas na 
postrzeganie przez innych członków rodziny jako osoby niezarad-
ne, słabe. 

W internecie mąż znalazł dla mnie notkę o chorobach afek-
tywnych i dwubiegunowych. I były w niej takie zdania: 

„Podatność na zaburzenie dwubiegunowe jest uwarunkowana 
genetycznie. Cierpiące na nie jednostki najczęściej spotyka się 
w rodzinach, w których w poprzednich pokoleniach zdarzały się 
przypadki depresji lub manii. Ryzyko pojawienia się tego zaburze-
nia u krewnych pacjentów jest pięciokrotnie wyższe niż normalnie 
uznany 1%. Zgodność bliźniąt jednojajowych pod względem wy-
stępowania zaburzenia maniakalno-depresyjnego jest pięciokrot-
nie wyższa niż u bliźniąt dwujajowych. Zatem ryzyko rodzinne ma 
prawdopodobnie podłoże genetyczne” [...].

Takie notki należy czytać ostrożnie... podobnie jak te o skut-
kach ubocznych leków psychotropowych (tych ostatnich lepiej 

w ogóle nie czytać, albo porozmawiać o nich z lekarzem...). W de-
presji przyjęłam wyrok skazujący. Dopiero dużo później dotarło do 
mnie słowo „podatność” i zamknięte w nim genetyczne dziedzic-
two. To pole biologii i chemii, o którym prawie nic nie wiem. Mój 
psychiatra wskazał mi książki popularnonaukowe dostępne w „Ta-
niej książce”. Jedna z nich to „Czas, miłość, pamięć. Wielki bio-
log i jego poszukiwanie genezy zachowań”. Trudne do przebrnię-

Teza 4. Schizofrenia nie jest chorobą 
dziedziczną - perspektywa beneficjenta

cia były fragmenty o samych genach, materialnych jednostkach 
dziedziczenia znajdujących się w chromosomach jądra komórek 
i skomplikowanych procesach, które w nich zachodzą. „Czas, mi-
łość, pamięć...” jest  ponadto pasjonującą historią ludzi nauki, któ-
rzy usiłowali zrozumieć mechanizmy życia, badając zachowanie 
muszek owocowych. Główną postacią jest tutaj Seymour Benzer, 
fizyk, biolog, genetyk badający wpływ kodu genetycznego na ży-
cie ludzi. Rozpoczął swoje badania w latach 60. XX wieku. Próbo-
wał odpowiedzieć na pytania: „Jaki jest związek, fizyczny związek, 
pomiędzy genami a zachowaniem?”(str. 14). 

Muszki zostały przez niego wybrane na wdzięczny obiekt 
badań, jako organizm pośredni między bakterią (jednoko-

mórkowcem) a człowiekiem ( są gotowe do rozrodu po dziesię-
ciu dniach). Uwięzione w butelkach po mleku były przedmiotem 
żmudnych, trwających lata badań. Naukowcy odkryli, z czego 
zbudowane są geny, a „musza butelka” przekazała trzeciemu 
millennium zarówno wielki dar, jak i źródło niepokoju, gdyż budzi 
wątpliwości co do wolności wyboru. W 1953 roku, „w którym Wat-
son i Crick złożyli model podwójnej helisy, a Benzer odkrył sposób 
mapowania wnętrza genu” Ludwig Wittgenstein w „Dociekaniach 
filozoficznych” na pytanie „Co jest twoim celem w filozofii?” sam 
sobie odpowiedział: „Wskazać muszce wyjście ze szklanej mu-
chołapki”. W obecnych czasach rozwija się genetyka molekular-
na, muszki są już „poza butelką” (str. 270), naukowcy opracowu-
ją „terapie genowe”, żeby zmienić nieuchronny los, udoskonalić 
człowieka, pomóc w chorobie. Niesie to za sobą różne niebez-
pieczeństwa, człowiek jest tak złożonym mechanizmem, że nie 
sposób zmienić jednej cząsteczki, nie ingerując w życie innych. 
Autor książki kończy swą opowieść refleksją: „Nasze geny i nasze 
mózgi pracują tylko w połączeniu z otaczającym je światem, nie 
jesteśmy uwięzieni przez geny i mózgi” [...] „Jeśli nasz genom jest 
więzieniem, to jest nim również cały świat” (str. 271).

Dostajemy więc w prezencie genetycznym zegar biologiczny, 
temperament (łac. słowo „temperare” znaczy „mieszać”) – nie-

śmiałość lub odwagę, kształt twarzy, kolor oczu, figurę, skłonności 
np. do tycia, i ową „podatność” – na stres, zranienie, niektóre cho-
roby fizyczne. Nic nie jest jednak do końca przesądzone, może-
my kształtować charakter. Dziedziczenie może podnosić stopień 
zagrożenia, a charakter prowadzi do pracy nad sobą, która jest 
w tym wypadku trudniejsza, lecz możliwa. Niektórzy psycholodzy 
pracują ze swoimi pacjentami nad określeniem genotypu, badając 
historię rodziny. Warto jest wiedzieć, skąd przyszliśmy, jakie są 
nasze korzenie. Poznanie rodziny prowadzi do poznania samego 
siebie. Może być bolesne, ale pozwala zrozumieć różne zacho-
wania.

Jeżeli więc „analiza asocjacji i sprzężeń genetycznych” w schi-
zofrenii pozostaje jak dotąd „bez konkluzji”, świadczy to o zło-

żoności istnienia ludzkiego. Oprócz psychiki, fizjologii jest prze-
cież i dusza, w której zakodowana jest tęsknota za pięknem, 
miłością, Bogiem, a to jest jeden z najpiękniejszych darów i także 
od nas zależy, co z nim zrobimy.

Książka „Geny a charakter. Jak sobie radzić z genetycznym 
dziedzictwem” autorstwa Deana Hamera i Petera Coplanda 

opisuje ludzkie zachowania wywołane przez reakcje chemiczne 
w mózgu, za które są odpowiedzialne także i geny oraz możliwość 
pracy nad swoimi skłonnościami. Charakter jest wynikiem świado-
mego i racjonalnego działania.

Autorzy opisują historie życia ludzi przez nich badanych. W roz-
dziale poświęconym widzeniu świata w czarnych barwach 

i martwieniu się „na zapas” opisują cechę temperamentu zwaną 
„neurotycznością, wrażliwością emocjonalną albo unikaniem ura-
zów”. Unikanie urazów „objawia się chronicznym lękiem, głębo-
ko negatywnym obrazem świata i strachem przed życiem”. Jego 
wyrazem jest nieśmiałość, trudności w nawiązywaniu kontaktów. 
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Pozostawiam specjalistom opisywanie działania serotoniny, po-
tocznie zwanej „hormonem szczęścia”.

Różnimy się od siebie, każdy z nas jest inną kombinacją genów, 
idziemy przez życie niepowtarzalnymi drogami. „Unikanie ura-

zów” może być „podatnością”, skłonnością do pewnych zacho-
wań. Zamknięcie się w swoim świecie było dla mnie ucieczką od 
problemów, jakie niosło ze sobą życie i trudne kontakty z ludź-
mi. Usłyszałam od psychiatry: „Pani przyjaźnie i związki z ludźmi 
będą zawsze trudne”. Przyjęłam do wiadomości, poczułam ciężar 
tego trudu i... nie uciekłam w psychozę.   

Przeżycia psychotyczne w schizofrenii są swoistym mechani-
zmem obronnym na trudne sytuacje życiowe. Antoni Kępiński 

w „Melancholii” wspomina, że „urojenia winy, prześladowcze, ubó-
stwa, omamy i iluzje zapewne nie zależą od czynników genetycz-
nych, ale od wieku i od kręgu kulturowego” (str. 239).

Choroba może stać się szansą do zmiany życia, jeżeli z po-
mocą terapeutów odkryjemy jej sens i znaczenie. Po każdym 

kryzysie uczymy się żyć od nowa. Zmienia się także postrzeganie 
rodziny, kiedy przestajemy ją obwiniać o spowodowanie naszej 
niezaradności, a zaczynamy rozumieć. Cechy dziedziczne mogą 
być wyposażeniem, które każdy może wykorzystać do pracy nad 
sobą. Każdy z nas jest inną kombinacją genów, charakteru, oso-
bowości, idziemy rozmaitymi drogami życia. Można spojrzeć na 
siebie jak na arcydzieło Pana Boga, które potrzebuje pomocy, 

żeby wydobyć z siebie piękno, dobro, potrzebę miłości.

To nasza droga przez życie, którą tak podsumowała niemiec-
ka lekarka psychiatra Renate Shernus, cytując słowa Marcina 

Lutra:
„Życie... 
nie jest zdrowiem,
lecz zdrowieniem,
nie byciem, 
lecz stawaniem się,
nie spokojem,
lecz ćwiczeniem.
Jeszcze nie jesteśmy,
ale się staniemy.
Jeszcze się nie stało lub nie wydarzyło,
ale jest w trakcie.
To nie jest koniec,
ale droga.
Nie wszystko się jarzy i świeci,
ale wszystko się oczyszcza.”

Dorota Dużyk-Wypich
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

Kraków

Dziesięć tez na temat schizofrenii powstało głównie po to, by 
zmierzyć się z mitami dotyczącymi tej choroby, mitami szero-

ko rozpowszechnionymi jako najczęstsze jej rozumienie  Czwarta 
z tych tez polemizuje ze spostrzeganiem schizofrenii jako choroby 
genetycznej.

Warto zwrócić uwagę, że polemizując z mitem, „przekonaniem 
uznawanym bez dowodu” polemizujemy nie z naukową de-

finicją choroby genetycznej, ale z rozpowszechnionym sądem, 
w którym określenie „genetyczna” jest  raczej sumą fragmentów 
wiedzy i nieuzasadnionych uproszczeń.  Najbardziej znaną teorią 
genetyczną są prawa Mendla i to one (lub fragmenty wiedzy na 
ich temat)  mają zapewne istotny wpływ na popularne rozumie-
nie tego, czym jest choroba genetyczna.  Powstaje przekonanie 
o istnieniu jednego genu i jednej możliwości jego ekspresji. Bio-
logicznej konieczności, na którą nie mamy wpływu. Sytuacji, w 
której  zachorowanie jest nieuniknione, a my możemy mierzyć się 
jedynie z jego konsekwencjami. jakiego rozumienia schizofrenii 
nie potwierdzają jednak naukowe dane.

Duże znaczenie w badaniach genetycznych ma śledzenie lo-
sów bliźniąt monozygotycznych.  Takie bliźnięta powstają 

wskutek podziału jednej zapłodnionej komórki jajowej. Posiada-
ją identyczny zestaw genów i chromosomów. Zatem jeśli jakaś 
cecha, stan lub choroba jest całkowicie zdeterminowana gene-
tycznie, to powinna ujawnić się ze stuprocentową zgodnością 
u obojga bliźniąt. W badaniach nad genetycznym podłożem 
schizofrenii takiej zgodności nie wykazano. Dziś, na podstawie 
współczesnych badań, przyjmuje się, że wynosi ona około 40%. 
Bliźnięta monozygotyczne wychowują się jednak w identycznym 
środowisku: ci sami rodzice, ale często także identyczne sukienki i 
lalki. Posiadanie swojej kopii może mieć znaczny wpływ na rozwój 
dziecka. Sama monozygotyczność nie może więc rozstrzygać o 
wzajemnych proporcjach wpływu genów i środowiska. Przepro-
wadzono więc również badania nazywane w literaturze badaniami 
adopcyjnymi – śledząc losy bliźniąt oddanych do adopcji i wycho-
wywanych w różnych warunkach. Wnioski były podobne: istnie-
je pewna genetyczna predyspozycja – wrażliwość, którą wpływ 
środowiska może modyfikować współdecydując o wystąpieniu lub 
nie wystąpieniu objawów choroby. 

Statystyczne odpowiedzi oprócz liczbowego wyniku zawierają 
zawsze konieczny element interpretacji. Faworyzując wpływ 

środowiska można podkreślić fakt, że w niektórych badaniach 
uzyskano zaledwie kilkunastoprocentową zgodność.  Jeżeli były 
one poprawne metodologicznie (czyli na przykład nie mylono bliź-
niąt monozygotycznych i dizygotycznych), to trzeba się zastano-
wić, czy na wyniki wskazujące na większy udział genów nie miały 
wpływu inne, nieskontrolowane czynniki związane  ze środowi-
skiem. Zwracając uwagę na wpływ genów można podkreślić, że 
nawet identyczne środowisko (jak w przypadku bliźniąt) nie deter-
minuje zachorowania, nie jest więc za nie odpowiedzialne w stu 
procentach. 

Obraz, który wyłania się z tego opisu jest bliski moim poglą-
dom. Jesteśmy wyposażeni w różne genetyczne predyspo-

zycje – są naszymi potencjalnymi zagrożeniami i potencjalnymi 
talentami. Czasem mieszają się ze sobą – szczególna wrażliwość 
jest i zagrożeniem i umiejętnością.  To koleje życia zdecydują, 
która z tych potencjalnych możliwości będzie bardziej widoczna.

Wybitny genetyk – Paul Berg – twierdził, że każda choroba 
jest w jakimś stopniu chorobą genetyczną. Nawet choro-

by wirusowe są rodzajem genetycznej potyczki. My w procesie 
ewolucji doskonalimy swoje zapamiętywane genetycznie obrony, 
one doskonalą swoją inwazyjność. Przyjmując ten punk widzenia 
trudno jest  nie dostrzegać  związków między naszym genetycz-
nym wyposażeniem i różnymi elementami naszego życiowego do-
świadczenia. Genetyczne są nasze kariery i choroby, dobre i złe 
zdarzenia. W większości jednak nie tylko genetyczne. Tak można 
też opisać schizofrenię: jako genetyczną predyspozycję, na której 
ekspresję (wystąpienie choroby) ma wpływ wiele innych okolicz-
ności, okoliczności, na które możemy mieć wpływ.

Aneta Kalisz
Collegium Medicum UJ

Kraków

Teza 4. Schizofrenia nie jest chorobą 
dziedziczną - perspektywa profesjonalisty

5



Pisząc o Jasi trzeba myśleć o świecie. Wszystkie myśli i odnie-
sienia mogłam zawsze i mogę do Jasi kierować Bezpiecznie. 

Jej świat z moim był (i jest ) wolną przestrzenią wspólną, w której 
miejsce jest na Wszystko.

Jak więc rozumieć Jej rolę jako najważniejszej terapeutki? Naj-
bardziej przez obecność.

Jasia teraz nie żyje od niedawna na ziemi.

W pacjencie psychiatrycznym zwykle mieszczą się rozmaite 
czasy w sposób równoczesny bardziej niż to przyjęte. Ja-

sia potrafiła być w wielu z nich.

Kiedy spotyka się chory człowiek z osobą opiekującą, z Drugim, 
to on naprawdę potrzebuje obecności. Jasia o tym wiedziała 

i praktykowała obecność.

Tyle tylko ile trzeba, stawiając się Ponad  w obowiązującym po-
wszechnie skosie p.t. „ ja wiem, ty nie wiesz ” potrafiła być. Po 

prostu i razem.

Kiedy patrzę na jasną postać Jasi (Janeczki przecież) widzę to 
Królestwo pojednania, w którym sprawy życia są traktowane 

jako wartość w ogóle. Bardziej bez opinii, bez osądzania i wyceny. 
W stronę ochronienia i ocalenia Istoty t e ż Stworzonej. Zgodnie 
(jak sobie wyobrażam) z nauką Profesora Kępińskiego. 

Żyjąc w granicach ogromnie starannej Normy w swoim we-
wnętrznym czasie, Jasia dopuszczała odstępstwa od jej reguł 

jako część tego samego świata.

Nie było w Niej tzw. akceptacji czy tam tolerancji (co to, to nie!) 
wymuszonej służbowym obowiązkiem. Było współistnienie 

z kierunkiem na powrót z oddali.  Ale czuję zawsze, że tę Oddal 
Jasia ogarniała naprawdę.  Jak nie inaczej (bo było niemożliwe), 
to przeczuciem, swoim sercem i swoją Religią. Najwyższe hasła 
psychiatrii „skierowanej na osobę” realizowały się w obcowaniu 
z Jasią.

Jest kobietą. Więc się nie bała. O ile strach widziałam w wielu 
oczach  (strach przed moimi stanami), nigdy nie widziałam go 

w oczach Jasi. Jej pewność, że życie zawiera Wszystko  była tak 
mocna, że prowadziła do ukojenia. Także do wiary i nadziei.

Czasem mówi się, że ktoś uczy przykładem. To byłby banał 
w wypadku Jasi.

A jednak była dla mnie rodzajem wzoru. Nie tyle możliwym do 
przełożenia bezpośredniego na mój nierówny oddech, co jak-

by wytchnieniem w sąsiednim, zrozumiałym pulsie.

Jej życie w ostrych skrupulatnych granicach (przy serdecznej 
fantazji) miało w jednej z  rozlicznych szuflad miejsce na osob-

ność i odmienność Drugiego. Bez opinii, choć ze wskazówkami, 
jasna rzecz.  

Pamiętam przecież te  nigdy – rozkazy. Nie –  „ taka bądź bo to 
norma” czy  „taka nie bądź, bo tu granica”. Prędzej – nie rób 

tego, bo to cię krzywdzi. Uważaj,  uciekaj, bo będzie bolało (czyli  
Nie Tędy!) Matczyna troska. Czułam ją jako miłość. Oszczędną 
w słodycz.

Zachwycający ogródek Jasi przy ulicy Domki 16. Z piwoniami 
i bzem, ongiś z własną pietruszką i marchewką. Niby wizy-

ty, a lekcje. Uprasowane firanki, obrusy i pościel krochmalona. 
Zaopiekowane fotografie na własnych miejscach. Starannie pie-
lęgnowane meble i porcelana z czasów uczciwego dorobku, pa-
miątki miłości życia rozdzielone według wspomnień. Po obu stro-
nach lustra na komodzie Ignaś i Antoś. I ważne obrazki świętych 
obcujących.

Przeszłość jako poukładana część „teraz”, w którym (codzien-
nym staraniem) nie istnieje proch i kurz zapomnienia. Doce-

nione życie własne i bliskich w każdym niemal szczególe do ogar-
nięcia osobistą pracą w rytmie.

Jasiu. Mój nieporządek rozumiałaś. A teraz mówię, patrząc 
przez okno – widzisz? Wreszcie wiesz, jakie to było trudne? 

Teraz już mogę pokazać Ci każdy krok mój „na dowód” i powie-
dzieć – zmierzałam też. Inną wprawdzie drogą. Śladami? Może 
nie dojdę tu Twojej przejrzystej harmonii, ale w czasie tam spełnią 
się modlitwy. Modliłyśmy się przecież razem i to uczciwie. Często. 
Niedawno. 

Wydawało mi się, że kiedy (lata temu) wpadłaś pod tramwaj 
w drodze na Cmentarz Salwatorski, że już po Tobie. Płaka-

łam więc. Zdążałam tylko Twoje kroplówki oplatać żółtymi kwiat-
kami ze szpitalnego podwórka. Wtedy myśląc o ostatecznym po-
żegnaniu. Którego teraz, jak widzę, nie ma.

Małgorzata Misiewicz
Kraków

Kilka zdań o Jasi Zającowej

Jej pewność, że życie zawiera 
Wszystko  była tak mocna, że 

prowadziła do ukojenia
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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



Janina Ryszka-Zającowa
(29 lipca 1926 - 6 październik 2010)

Urodziła się w Czernichowie, gdzie spę-
dziła dzieciństwo. Lekarzem w tej wsi 

był stryj profesora Antoniego Kepińskiego.

Skończyła Szkołę Pielęgniarską w Kra-
kowie, którą w tym czasie prowadziła 

jeszcze siostra Lucjana Rydla.

Zainteresowana losem chorujących 
psychicznie pod uzyskaniu dyplomu 

poszła do pracy w ówczesnej Klinice Psy-
chiatrii i Neurologii przy ul. Botanicznej. 
Kiedy w 1951 r Akademia Medyczna roz-
dzieliła Kliniki Psychiatrii i Neurologii, wraz 
z zespołem psychiatrii pod kierownictwem 
profesora Eugeniusza Brzezickiego i sio-
stry Marii Strzeleckiej, przełożonej pielę-
gniarek, przeszła do dawniejszej „szóstki” 
– oddziału psychiatrii i neurologii w Szpitalu 
św. Łazarza, gdzie do teraz mieści się Kli-
nika Psychiatryczna. Już wtedy była bliską 
współpracownicą późniejszego profesora 
Antoniego Kępińskiego i  oddziałową w pro-

wadzonym przez niego oddziale B. 

Razem z koleżankami i kolegami prze-
trwała prowadzone przez Urząd Bez-

pieczeństwa śledztwo po tragicznej śmierci 
dr Kellera. UB podejrzewało wówczas, że 
w Klinice działa organizacja usiłująca siłą 
obalić ówczesny ustrój. Parę lat później, ra-
zem z Kępińskim wprowadzała w oddziale 
B zasady społeczności terapeutycznej. To 
wtedy sformułowała zdanie, którego Kępiń-
ski użył jako motta do „Schizofrenii”, a Sto-

warzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii 
i Opieki Środowiskowej – na pocztówce 
z jego portretem: „Tym, którzy więcej czują 
i inaczej rozumieją i dlatego bardziej cier-
pią...”

Prowadziła oddział B do końca jego istnie-
nia. Został zlikwidowany, kiedy budynek 

Kliniki przechodził gruntowny remont i cała 
klinika musiała zmieścić się w jego połowie. 
Wtedy została oddziałową Kliniki Psychia-
trii Dzieci i Młodzieży. Kiedy i to trzeba było 
zmienić, a Klinika Psychiatrii Dorosłych zo-
stała czasowo umieszczona w budynku po 
WRZZ przy Skarbowej, a Klinika Psychiatrii 
Dzieci i Młodzieży w VIII pawilonie szpita-
la im. Józefa Babińskiego – siostra Jasia 
weszła w skład zespołu terapeutycznego 
Oddziału Dziennego przy Zwierzynieckiej. 
Stąd odeszła na emeryturę.

prof. dr hab Jacek Bomba
CM Uj

Kraków

Janina Ryszka-Zającowa
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Wiara w Boga jest bardzo ważna w życiu każdego  człowieka. 
Ważna jest w pomyślności, jak i w kłopotach. Wydaje mi się, 

że kiedy dana osoba przechodzi kryzys psychiczny, zostaje rów-
nież w poczuciu pustki, jak i braku wiary. Święci mieli tę wielką ła-
skę wiary pomimo ciemności i kryzysów. Św. Teresa od Dzieciątka 
Jezus pisała, że im bardziej święci, do których się modliła, byli głu-
si na jej potrzeby, tym bardziej im dziękowała. Niekiedy człowiek 
szuka w życiu tej łatwej drogi, która zapewniłaby mu szczęście. A 
tu niestety trzeba iść drogą krzyża. 

Życie człowieka składa się z dni bolesnych, jak i radosnych. 
Kiedy jest nam dobrze, widzimy wszystko w różowych kolo-

rach. Kiedy spotyka nas coś złego, można popaść w beznadzieję 
i rozpacz. W takich właśnie  momentach danej osobie może pozo-
stać jedynie modlitwa. Nie można modlić się stale. Należy działać 
i coś robić, lecz kiedy wszystkie nasze własne możliwości zawo-
dzą można zwrócić się po pomoc do tego, który może więcej. W 
życiu w ogóle człowiek powinien zawsze powierzać swoje życie 
Bogu, tak by każdy jego uczynek, był dla Niego. 

To, że się wierzy w Boga nie znaczy, że nie będzie kłopotów, 
niepowodzeń, ale ważne jest trwanie. Tak by podnosić się i 

iść dalej. 

Wielu ludzi  ma za sobą to doświadczenie, że wiara im pomo-
gła. Zdrowie bowiem zależy w dużej mierze od stanu ducha. 

Ważna jest regularna spowiedź i Eucharystia. Są tacy, którzy w to 

Dlaczego wiara? 
nie wierzą, ale każdy człowiek ma wolną wolę. Powinno się Bogu 
za wszystko dziękować. Za ładną pogodę, za życzliwe słowo czy 
uśmiech drugiego człowieka. Trzeba mieć kontakt z innymi ludź-
mi, dzielić się z nimi swoimi radościami i troskami. Warto dobrze 
spędzać swój czas Przeznaczać go na pracę i wypoczynek. Nale-
ży mieć czas dla siebie, dla Boga i dla innych. Tę radę usłyszałam 
na rekolekcjach u sióstr Sercanek. 

Wiara w Boga pomaga w chorobie. Bo wiara to nie tylko modli-
twa, lecz czyn. Ważne jest, aby dla Boga żyć, być pogodzo-

nym z ludźmi i się modlić dobrze praktykować, a także pogłębiać 
wiadomości religijne. Wiara może być sposobem na życie,  

Na końcu tego artykułu przytoczę wiersz, który jest streszcze-
niem tego tekstu.

                           Gdy jest mi ciężko
Gdy jest mi ciężko / To modlę się
Gdy jest mi ciężko/ Wielbię Boga

Bo widać taka/ Ma droga.
Trudna, wyboista/ Pokryta kamieniami.
Bądź uwielbiony/ Wszechmogący Boże

Za słońce i księżyc/ I gwiazdy srebrzyste
I piękny zachód słońca/ Za deszcz i chmury 

Każdego miesiąca/ Bo to wszystko 
Koi mój ból/ Daje mi radość i szczęście

W każdej niedoli/  I męce.
Tylko Ciebie kocham/ Boże 

Tylko Ciebie kocha/ Me serce, bo Ty 
Jesteś mą pomocą/ Gdy mi już opadają

Ręce.

Dominika Skrzypak
Środowiskowy  Dom Samopomocy

Kraków

Wielu ludzi  ma za sobą 
to doświadczenie, że 
wiara im pomogła



„Do ciebie wołam, Człowieku, Ciebie szukam…
Ku Tobie idę.’’

/Właściwa inwokacja, czyli wołanie człowieka, który stał się 
ciałem historii/
Karol Wojtyła

Karol Wojtyła, późniejszy Papież Jan Paweł II to osoba, która 
fascynowała za życia swoim charyzmatem, która wpłynęła jak 

nikt inny na bieg historii najnowszej, to… można wyliczać i za-
pełniać opisem kolejne strony, dziesiątki, setki stron. Wiemy na 
pewno, był to człowiek niezwykły.

Na świecie, ale szczególnie w Polsce odcisnął swoje piętno, 
swój niezatarty ślad w sercach i umysłach ludzi trzech poko-

leń. Stało się tak nie tylko za przyczyną licznych pielgrzymek gro-
madzących rekordowe rzesze, oczekujące na spotkanie z Ojcem 
Świętym, Namiestnikiem Chrystusa na ziemi, nie tylko poprzez 
audiencje generalne na placu Świętego Piotra, czy te prywatne 
w apartamentach papieskich, gdzie gościły głowy państw i zwykli 
pielgrzymi; stało się też tak dlatego, że „nasz polski papież” był 
również Artystą-poetą, aktorem-mistrzem w operowaniu słowem. 

W 1999 roku napisał list do tych, którzy z pasją i poświęce-
niem poszukują nowych  „epifanii’’ piękna, aby podarować 

je światu w twórczości artystycznej. Podkreślał, że kto dostrzega 
w sobie tą Bożą iskrę, którą jest powołanie artystyczne – powoła-
nie poety, pisarza, malarza, rzeźbiarza, architekta, muzyka, akto-
ra – odkrywa zarazem pewną powinność: nie można zmarnować 
tego talentu, ale trzeba go rozwijać, ażeby nim służyć bliźniemu 
i całej ludzkości.(por. List do  Artystów JP II) To zapewne w imię tej 
powinności udostępnił u schyłku swego życia młodzieńcze poezje 
i „Tryptyk Rzymski’’. 

We wstępie do zbiorowego wydania dzieł poetyckich Marek 
Skwarnicki pisze: „Poezja ta nie ma w swym okresie dojrza-

łym żadnego wzoru i nie ma także naśladowców. Istotą jej piękna 
jest mistyczna głębia nieustannych, dokonywanych w ciągu dzie-
siątków lat poszukiwań słownego <<kształtu>>, w który by <<we-
szło Odkupienie>>…Kontynuatorem <<duchowości>> wierszy 
Jana Pawła II może być każdy z nas.” 

I po to stworzyliśmy „Tratwę T’’ , by służyć posłannictwu Poety.

Jan Paweł II był bezpośrednią inspiracją utworzenia grupy po-
etyckiej w „Stowarzyszeniu Otwórzcie Drzwi’’, skupiającym 

osoby po kryzysach psychicznych. To jego poezję chcieliśmy 
zgłębiać i zaprezentować szerszemu gronu odbiorców. „Tratwa T’’ 
to nazwa naszej grupy. Dlaczego „Tratwa”, dlaczego „T”? Wiąże 
się to z wezwaniem Jana Pawła II  „Duc in altum – Wypłyń na 
głębię”. Ta zachęta stanowi kluczowe wyrażenie, jakby motto listu 
apostolskiego „Novo millennio ineunte” („Na początku nowego ty-
siąclecia”). Chrystus ten sam wczoraj, dziś i na wieki (Hbr. 13,8) 
wzywa,  by wypłynąć na głębię, by z nadzieją wchodzić w nowe 
tysiąclecie, otwierające się przed nami niczym rozległy ocean. 

Tratwa T - wypłynęła

„Duc in altum – Wypłyń na głębię”, to moment sprzyjający nowym 
inicjatywom duchowym opartym nie na iluzjach, lecz na mocnym 
i głębokim doświadczeniu łaski (por. Rozważania przed modlitwą 
Anioł Pański 4.04.2001 r.). Podjęliśmy wezwanie, wypłynęliśmy, 
pragnęliśmy, by było to wypłynięcie na głębię. A że tratwą? Tra-
twa, to mocno połączone ze sobą belki, które stanowią wodny 
środek transportu. Nasza „Tratwa T” niesie ze sobą wybrane frag-
menty poezji Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Tratwa, ponieważ 
jest tak nieskomplikowana i prosta w swojej obsłudze może do-
trzeć prawie wszędzie. Nie potrzebuje specjalnych portów, przy-
stani, może przybić do brzegu gdzie zechce albo gdzie zniesie ją 
prąd. „Tratwa T” tak właśnie ma płynąć. 

T – początek słowa tratwa i „T” dla mnie oznaczają „Totus Tuus” 
– „Cały Twój” – zawołanie biskupie, a później papieskie Jana 

Pawła II. To motto Jego życia, oznaczające całkowite oddanie się 
Chrystusowi i zawierzenie Maryi. Ale „Tratwa T” może u kogoś 
innego budzić inne skojarzenia, niech tak będzie, niech sama na-
zwa grupy poetyckiej skłania do refleksji. Taki jest nasz zamysł.  

Po raz pierwszy dotarliśmy do Pensjonatu „U Pana Cogito”, 
gdzie dzięki życzliwości Pani Kierownik Agnieszki Lewo-

nowskiej-Banach mogliśmy gościć w sali konferencyjnej razem 
z zaproszonymi osobami związanymi z psychiatrią środowisko-
wą. Przygotowanie tego występu było dla nas wielką mobiliza-
cją, gdyż z przyczyn obiektywnych mieliśmy tylko dwa tygodnie 
na organizację imprezy, dobór i interpretację tekstów. Chcieliśmy 
jednak rozpocząć 17 października 2010 roku, by uczcić trzydzie-
stą drugą rocznicę wyboru naszego wielkiego rodaka  na Stoli-
cę Piotrową, która wypadała w przeddzień naszego debiutu. Jan 
Paweł II był z nami. Czuliśmy to. Świadectwo tego przeżywania 
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Tratwa, ponieważ jest tak 
nieskomplikowana i prosta w 
swojej obsłudze może dotrzeć 

prawie wszędzie
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złożyła Dorota, opowiadając o wzruszającej historii kwiatów, które 
przyniosła do aranżacji wnętrza na występ. Każdy z nas został 
po swojemu przez niego obdarowany. Ten występ skierowany 
do naszych towarzyszy w chorobie, ich rodzin i profesjonalistów 
był równocześnie doświadczeniem obcowania z transcendencją. 
Otwieraliśmy się na przekaz Jana Pawła II, by przez słowo, ob-
raz i pieśń stworzyć klimat, który umożliwi i innym wypływanie na 
głębię. Dlatego każdy uczestnik „Spotkania z Poezją Jana Paw-
ła II’’ otrzymał wizerunek papieża z modlitwą o jego beatyfikację, 
(gdy przygotowywuję ten tekst do druku termin beatyfikacji jest już 
wyznaczony na 1 maja 2011 roku) obrazek Matki Boskiej Często-
chowskiej, której zawierzył Swoje życie i pięknie, ręcznie napisa-
ne przesłanie „wypłyń na głębię” na niebieskim tle, które korelo-
wało z „niebieskim oknem Ojca Świętego” stanowiącym element 
dekoracji. To miała być pamiątka, to, co działo się w sercach nie 
było już naszą zasługą.

Po występie przy ciastku, herbacie i kawie dzieliliśmy się wspól-
nie wrażeniami: słuchacze i wykonawcy. To wszystko bardzo 

nas zbliżało. Byliśmy wdzięczni szczególnie osobom ze „Stowa-
rzyszenia Rodzin Osób Chorujących Psychicznie”, które życzli-
wym komentarzem i uśmiechem dawały nam wsparcie i podsy-
cały wiarę, że to, co robimy ma głębszy sens. I tutaj aż ciśnie się 
na usta cytat z wiersza Jana Pawła II pt. „Strumień” recytowanego 
przez Mikołaja: „zatrzymaj się, to przemijanie ma sens, ma sens… 
ma sens… ma sens!” Przybyłe z Łagiewnik zaprzyjaźnione  sio-
stry zakonne nie szczędziły nam dobrych słów, których wiele usły-
szeliśmy również od członków naszych rodzin. Koleżankom i ko-
legom ze „Stowarzyszenia Otwórzcie Drzwi” byliśmy wdzięczni, 
że odpowiedzieli na apel, by przyjść w ten niedzielny wieczór na 
wieczór szczególnej poezji.

Drugie nasze wypłynięcie „Tratwą T” skierowane było również 
w stronę  środowiska psychiatrycznego. Tym razem zawinęli-

śmy do Szpitala im. Babińskiego, gdzie spotkaliśmy się z bardzo 
życzliwym zainteresowaniem Dyrekcji i wszelką pomocą tech-
niczną i organizacyjną. Ślemy ukłony w tę stronę. Występ miał 

Miasto
Pan zdegradował się ongiś do rangi Anioła – przybysza i udał 
się do pewnego Miasta, o którym słyszał niepokojące rzeczy. 

Ponoć zaczęto bałwochwalczo czcić tam Wielką Trójcę – 
Czynsz, Prąd i Gaz , w świątyniach sprzedawano polisy ubez-

pieczeniowe, a mężczyźni gremialnie wstępowali do straży 
miejskiej. Ogólnie: kiepsko. Udał się więc tam w przebraniu 
i zastukał do pierwszych lepszych drzwi. Zaproszono go do 
środka, jednak już po chwili zjawili się  Stróże Prawa i żądali 
jego wydania, bo po prostu zaśmiecił trawnik w parku. Nie 

czekał aż będą chcieli z nim poswawolić i uciekł drogą ewa-
kuacyjną, klnąc miasto w żywe kamienie. Przysiadł na jakimś 
wyjątkowo nie oznakowanym skwerku. A obok usadowił się 
pewien szemrany obywatel, popijając piwo, gdy skończył, 
puszkę wsuwał pod podeszwę, gniótł ją i wkładał do wora, 

potem następną czyniąc straszliwy hałas, chyba dla samego 
hałasu. Pod ławeczką poniewierało się tysiąc niedopałków. 

Spodobało się to Panu do tego stopnia, że postanowił ocalić 
Miasto, ot tak, dla tego jednego Niesprawiedliwego.

Justyna Sokół
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miejsce w pięknym szpitalnym teatrze, gdzie ku naszemu miłemu 
zaskoczeniu kilkudziesięcioosobowa sala tuż przed szesnastą 
zapełniła się prawie po brzegi. Przed rozpoczęciem poczęstowa-
liśmy przybyłych kawą, herbatą, paluszkami zanim nie dopięliśmy 
kilku drobiazgów. Repertuar, który prezentowaliśmy wzbogacił 
się o poezję śpiewaną i recytacje Tereni, która dołączyła do nas 
w drugiej edycji. Wiersze Karola Wojtyły z kompozycją muzyczną 
Seweryna Krajewskiego zaśpiewała subtelnie z akompaniamen-
tem gitary Dorota. Było to muzyczne uatrakcyjnienie dołączone 
do poprzednio wykonywanych przez Bożenę i Mikołaja wokalnych 
utworów w zróżnicowanej aranżacji. Bożenkę, absolwentkę wo-
kalistyki na Akademii Muzycznej mogliśmy usłyszeć w kompozycji 
stworzonej specjalnie dla niej i w a capella wykonywanym utwo-
rze „Ave Maryja”. Mikołaj, członek chóru gospel w przejmujący 
sposób zaprezentował pieśń „Alfa & Omega”. Nad techniczną 
stroną przedsięwzięcia czuwał niezawodny Jacek, który przy-
gotował również prezentację komputerową zdjęć Jana Pawła II, 
stanowiącą dyskretne tło dla słowa i dźwięku. Jego prawą ręką 
była Kasia – laureatka licznych konkursów recytatorskich – na któ-
rą jak zawsze można było liczyć. Kasia dbała też o to, by każdy 
z uczestników czuł się ugoszczony na miarę naszych skromnych 
możliwości. Ta symboliczna „kawa” była pretekstem, by wymie-
niać myśli, by bardziej „być” ze sobą.

I tym razem występowi towarzyszyły różnorodne przeżycia. Ce-
mentowały one samych członków grupy poetyckiej. „Tratwa T” 

się umacniała, chociaż nie zabrakło i chwilowych „awarii”.

Teraz znowu chcemy wypłynąć, może dotrzemy do miejsc, 
gdzie na przesłanie Jana Pawła II czekają  „…tłumy, tłumy 

serc/ zagarnięte przez Jedno Serce/ przez Jedno Serce najprost-
sze / przez najłagodniejsze…” (Karol Wojtyła „Pieśń o słońcu nie-
wyczerpanym”).

BARBARA
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 Mam nadzieję poznać lepiej programy komputerowe. 
 Mam nadzieję nauczyć się języków obcych. 
 Mam nadzieję zapisać się na kurs. 
 Mam nadzieję nauczyć się biologii, historii. 
 Mam nadzieję przestać się bać dzieci i ludzi. 
 Mam nadzieję czytać różne książki. 
 Mam nadzieję zdać maturę. 
 Mam nadzieję robić porządki w domu. 
 Mam nadzieję nauczyć się piec różne ciasta. 
 Mam nadzieję schudnąć parę kilogramów. 
 Mam nadzieję grać w piłkę i chodzić na spacery. 
 Mam nadzieję być grzeczna dla rodziców i im poma- 
 gać. 
 Mam nadzieję na czystą higienę osobistą. 
 Mam nadzieję uczęszczać częściej do kościoła i odma- 
 wiać różaniec i litanię. 
 Mam nadzieję odwiedzić ciocię i kuzynkę. 
 Mam nadzieję na lepsze zdrowie. 
 Mam nadzieję coś ładnego narysować i wyhaftować. 
 Mam nadzieję przygotować pierogi. 
 Mam nadzieję częściej oglądać telewizję i iść do teatru  
 na dobrą sztukę. 

Małgorzata Mnich 
Środowiskowy Dom Samopomocy

Kr

Litania
o Nadziei

Z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwichrzonymi marze-
niami ciągle jeszcze ten świat  jest piękny”

Wybacz, znowu taksowałam Twój dorobek wzrokiem włamy-
wacza. „Puste ściany stwarzają najwięcej możliwości.” – po-

wtarzałeś.   

Odmawiałeś te historie dziesiątkami, co wieczór – obracane po 
wielokroć, wypolerowane miękkością słowa. Tak pamięć ob-

chodzi się z cennymi paciorkami…
TAJEMNICA PIERWSZA

Pierwsza wielka nadzieja…Jaka była? Pamiętam, jak przez 
mgłę. Czekałem z nadzieją, że się pojawi, w końcu zasnąłem. 

Rano na poduszce siedział pluszowy miś – znak, że Święty Miko-
łaj tej nocy tu był.
TAJEMNICA DRUGA

Nadziei trzeba dopomóc. Miałem dziewiętnaście lat, przede 
mną egzaminy – maturalny i  wstępny na studia. Miałem na-

dzieję je zdać. Na kilka tygodni przed zakuwałem już ostro i udało 
się. Egzamin maturalny zdałem na czwórki, na wstępnym były już 
same piątki. Przez studia przeszedłem jak burza. Efekt? Dyplom 
z wyróżnieniem.
TAJEMNICA TRZECIA

Nadzieja na tę wielką spełnioną miłość pojawiła się, gdy mia-
łem czternaście, piętnaście lat, jednak jeszcze kilka lat minę-

ło, nim ją poznałem. Było to latem, gdy dostałem się na studia. 
Romantyczne spacery, przesiadywanie w kawiarniach, chodze-
nie do kina, pocałunki na „dzień dobry” i na „dobry wieczór”. Po 
trzech latach ślub, a po kolejnych dwóch rozwód – bowiem, gdy 
już zamieszkaliśmy razem, okazało się, że do siebie po prostu nie 
pasujemy…
TAJEMNICA CZWARTA

Znów nadzieja na wielką miłość. Przychodzi szybko, jakby na 
pocieszenie po tej pierwszej, straconej. Jest już inna, dojrzal-

sza. Dzielenie wspólnych zainteresowań. Tworzenie wspólnego 
domu.

Przetrwa dwadzieścia lat – lat szczęśliwych i mniej szczęśli-
wych, lat tłustych i lat chudych.

TAJEMNICA PIĄTA

Iskierka nadziei – córeczka. Pojawia się prędko. Pierwsza nadzie-
ja – żeby była zdrowa, potem nadzieja, by zdrowo się rozwijała, 

potem, aby dobrze się uczyła. W końcu, aby weszła szczęśliwie 
w dorosłe życie. Tyle spełnionych nadziei w jednym życiu.
TAJEMNICA SZÓSTA

Nadzieja na dobrą pracę. Za komuny praca była gwarantem, 
stąd myśli skupiały się właśnie na tym, by była dobra. Miałem 

szczęście – trafiłem do redakcji poczytnego dziennika. Tutaj przez 
jedenaście lat poznałem większość dziennikarskich specjalizacji. 
W końcu odszedłem do tygodnika motoryzacyjnego, którym przez 
cztery lata kierowałem. Otworem stanął przede mną świat – zwie-
dziłem służbowo większość Europy i USA. Perspektywy były nie-
biańskie, gdy nagle odwrócił się los…
TAJEMNICA SIÓDMA

Była jeszcze nadzieja na własny dom. Kupujemy działkę, 
oszczędzamy na fundamenty, gdy karty losu odwracają się. 

Zmienia się wydawca pisma i ląduję na bruku.  Miesiąc później 
mam już nową pracę, ale nadchodzi dzień, gdy biegam półnagi 
po mieście. Tak zaczyna się moja choroba. Leżę w szpitalu psy-
chiatrycznym po raz pierwszy. Gdy go opuściłem, nie miałem już 
pracy – wypis z psychiatryka to był wyrok.
TAJEMNICA ÓSMA

Jeszcze tli się nadzieja, że los się odwróci. Niestety choroba 
pogłębia się – stany manii przeplatane depresją. Raz za razem 

ląduję w szpitalu – w sumie byłem w nim kilkanaście razy.  Czy do 
rzeczywistości szpitalnej idzie przywyknąć? Chyba tak, gdyż za 

którymś razem witają mnie, jak stałego bywalca.
TAJEMNICA DZIEWIĄTA

Znalazłem się na dnie. Już znikąd nie ma nadziei. 

Znalazłem się na dnie. Już znikąd nie ma nadziei. Żona roz-
wodzi się ze mną, nie wytrzymując wskrzesić nadzieję? 

Z początku bardzo trudno, z czasem jednak się zatli. 

Już nie tylko jem i śpię, zaczynam coś robić. Wszystkiemu win-
na młoda opiekunka, która za punkt honoru przyjęła sobie zak-

tywizowanie mojej osoby. Najpierw zajęcia z miotłą, teraz literac-
kie. Nawiązujemy współpracę z pismem ,,Dla Nas‘’. Chodzimy na 
zebrania redakcji.

Nadzieja na przyszłość? Wyjść z choroby. Wyjść z DPS-u. Za-
cząć nowe życie. 

Czy to nie zbyt wygórowane marzenia? 

Dopóki w człowieku dość sił, dopóty trzeba marzyć. Nadzie-
jo, nie opuszczaj mnie… Na szczęście nie znamy jeszcze 

wszystkich tajemnic…

Maciej Sabatowicz, Paulina Urbanik
Kraków

Tajemnice Nadziei
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Raba to piękna rzeka. Każdego roku 
wygląda inaczej. Po wiosennych roz-

topach brzegi zmieniają się w sposób na-
turalny. Tam gdzie rok temu było piękne 
łowisko, teraz wystaje rura około 6 metrów 
długości, a głębia zmienia się w kamienistą 
plażę. Niemniej jednak każdego roku sta-
ram się tam wybrać kilka razy. Dużo zależy 
od pogody. Po obfitych opadach stan wody 
jest podniesiony, a po gwałtownej burzy po-
przedniego dnia  woda na drugi dzień jest 
mętna .Mam jednak na to sposób. Nie sta-
ram się zmieniać natury. Od miłej pani, któ-
ra prowadzi restaurację „Szałas” nad samą 
rzeką, zawsze wiem, jaki jest stan Raby  na 
dziś.

Wystarczy jedna rozmowa telefoniczna 
i sprawa się wyjaśnia. Tak było i tym 

razem.

Stan rzeki w normie i niemętna. To zdecy-
dowało, że postanowiłem tam pojechać 

Nie brałem samochodu, bo taniej i bez-
pieczniej jechać busem z ulicy Ogrodowej. 
Bilet w jedną stronę kosztuje 3,5 zł. tj. mniej 
niż litr benzyny, a ponadto bezstresowo po-
konuję centrum Krakowa (Podgórze, Ron-
do Matecznego, Wielicką).

Około godz. 9.00 byłem już na miejscu. 
Przechodząc przez most spojrzałem 

z góry na rzekę. Pani z „Szałasu” mnie 
nie oszukała. Raba rzeczywiście czysta 
i niewysoka .Wreszcie dotarłem nad brzeg. 
Most na Rabie był ostatnią granicą oddzie-
lającą świat cywilizowany od dzikiej natury, 
oraz rejony płatne dodatkowo, które zaczy-
nają się od Dobczyc, a kończą właśnie przy 
moście drogowym w Gdowie. Na tym odcin-
ku specjalnym obowiązuje metoda połowu 
„C&R”, tzn. złap i wypuść. Ja jednak lubię 
pstrągi, a te złowione poniżej wspomniane-
go mostu można już zabierać.

Usiadłem na kamienistej plaży i stara-
łem wczuć się w naturę, która dosłow-

nie wdzierała się do mojej duszy. Woda na 
płyciźnie szumiała sennie i miała działanie 
hipnotyczne. Podejrzewam, że gdybym się 
położył, to bym usnął. Zacząłem przyglądać 
się rzece. Na głębokich miejscach płynęła 
wolno, by na płyciznach rwać z głośnym 
szumem. Zastanawiałem się, jaką metodę 
połowu wybrać, ale widząc kółeczka poja-
wiające się na powierzchni wody, pocho-
dzące od ryb zbierających muszki, zdecydo-
wałem się na suchą muchę tj. pływającą po 
powierzchni. W taki właśnie zestaw uzbro-
iłem muchówkę (wędkę przeznaczoną do 
połowu metodą muchową).

Wydobyłem z plecaka spodniobuty 
wędkarskie, a do pustego schowa-

łem buty, pokrowiec, prowiant i sprzęt, po 
czym z całym dobytkiem na plecach ruszy-
łem w kierunku wody .Przy brzegu prysnęły 
ławice małych rybek, pewnie z tegoroczne-
go wylęgu. Były ich setki. Woda przywarła 
do spodniobutów, była bardzo zimna, ale 

w górskich rzekach to normalne. Kamienie 
na dnie były obrośnięte glonami powodują-
cymi, że było ślisko.

Kiedyś zaliczyłem wywrotkę, na szczę-
ście nie było głęboko Oparłem się rę-

kami o dno, głowa schowała się po wodę. 
Przyjąłem pozycję podobną do takiej, jaką 
przyjmują sprinterzy w momencie startu ale 
na szczęście telefon komórkowy, dokumen-
ty i buty nie zamokły, gdyż były w plecaku, 
a ten pozostał na plecach Powoli, bardzo 
ostrożnie przemieszczałem się w kierunku 
drugiego brzegu,  wypatrując stanowisk 
pstrągów lub kleni, które wyskakują nad 
wodę, chcąc złapać owady. O tej porze 
szanse złowienia ryby rosną odwrotnie pro-
porcjonalnie do odległości od brzegu tj. im 
muszka płynie bliżej brzegu, tym chętniej 
atakują ją ryby.

Wykonałem kilka wymachów sznurem, 
a gdy wreszcie osiągnął długość 10 

metrów delikatnie posadziłem muszkę na 
powierzchni. Płynęła wolno obok kamienia 
przy brzegu, minęła go, następnie dotarła 
pod krzak i w tym momencie na powierzch-
ni wody obok muchy zrobiło się kółeczko. 
Delikatnie zaciąłem. Na drugim końcu węd-
ki coś się szarpało. Niestety to tylko mały 
klenik, których są tu setki i można je cza-
sami zobaczyć z brzegu lub z mostu jak się 
wygrzewają w ciepłych warstwach wody. 
Podałem muchę jeszcze kilka razy, ale kleń 
jest rybą płochliwą i w tym miejscu nic już 
nie złowiłem. 

Przesunąłem się stanowisko niżej, musz-
ka znowu wylądowała przy brzegu, 

przez chwilę zatrzymała się na roślinach, 
ruszyła z prądem i kolejne branie. Tym ra-
zem mały pstrąg usiłował się uwolnić z ha-
czyka i walczył na wędce o życie. Delikatnie 
podebrałem go podbierakiem, który wisiał 
mi u szyi na gumce i plątał się koło nóg. 
Oczywiście wypuściłem rybkę na wolność. 
Historia powtórzyła się jeszcze wiele razy, 
ale wszystko poniżej wymiaru. Nie ma sen-
su pisać wszystkiego dokładnie, w każdym 
razie przy nastym pstrągu straciłem rachu-
bę. Było ich około 20, ale żaden nie był wy-
miarowy.

Ostatnią nadzieją był około 100-metrowy 
odcinek rzeki, który zaczynał się wypły-

ceniem i kończył takim samym, ale między 
wypłyceniami  głębokość wynosiła około 1 
metr (na górskich rzekach jest już dużo). 
Woda w najgłębszym miejscu sięgała mi do 
pachwin i jakoś udawało mi się ustać w prą-
dzie, którego siła tym razem rosła propor-
cjonalnie do głębokości. Podałem muszkę 
jak tylko mogłem najbliżej brzegu, bacznie 
obserwując wodę. W pewnym momencie 
zobaczyłem złoty błysk pod powierzchnią. 
Podszedł pstrąg, ale nie zaatakował muchy. 
Wykonałem jeszcze kilka rzutów; niestety 
pstrąg więcej się nie pojawił.

Przesunąłem się o 10 metrów niżej i po-
nowiłem wyrzuty. Przy trzecim wreszcie 

było to, na co czekałem od 3 godzin. Tuż 
pod powierzchnią przy płynącej musz-
ce zobaczyłem kropkowany kształt. Bez 
wątpienia był to pstrąg. Wskutek efektów 
optycznych woda skraca przedmioty pod 
powierzchnią, a ten miał ok. 45 cm. Nie 
wiem, kto nie wytrzymał pierwszy nerwowo, 
ryba czy ja, bo albo z emocji za wcześnie 
zaciąłem, albo ryba się przestraszyła i nie 
połknęła muchy. Muchę podałem jeszcze 
kilkadziesiąt razy, ale duże ryby są ostrożne 
i więcej pstrąg nie podszedł. Bestia musiała 
mieć około 0,5 m.

Przemieściłem się po całym głębszym 
odcinku i nic konkretnego poza małymi 

klenikami nie złowiłem. Dotarłem do końca 
i zatrzymałem się na kamienistym brzegu, 
aby odpocząć. Przy brzegu była mała za-
toczka ze stojącą wodą. Dla świętego spo-
koju rzuciłem muszkę i usiadłem, żeby dać 
odpocząć zmęczonym kończynom.

W jednej chwili przy muszce zrobiło się 
wielkie koło i ryba popłynęła w toń po-

łknąwszy mojego chruścika (rodzaj sztucz-
nej muchy). Rzuciłem się do wędki i poczu-
łem, jak na końcu wędki walczy duży okaz. 
Nie wiedziałem co to za ryba, w każdym 
razie była duża. Kilka razy robiła odjazdy, 
walczyła zawzięcie, aby po kilku minutach 
wylądować w podbieraku.

Gdy była już na brzegu przyjrzałem się 
dokładnie, co to za gatunek. Nie był to 

ani kleń, ani brzana, ani pstrąg. Po dłuż-
szych oględzinach doszedłem do wniosku, 
że musi to być boleń.

O boleniach do tej pory tylko czytałem. 
Sukcesem uwieńczyłem wędkowanie 

.Boleń miał 45 cm. długości. Na dzisiaj 
miałem już dość. Bolały mnie nogi od cho-
dzenia po nierównych kamieniach i ręce 
od setek wyrzutów, które na pewno w tym 
czasie zrobiłem. Zdjąłem spodniobuty, 
ubrałem buty, zapakowałem sprzęt do ple-
caka i wyruszyłem w drogę powrotną.

Najpierw jednak wstąpiłem do „Szałasu” 
na obiad i kwarantannę cywilizacyj-

ną, tj. odzwyczaić umysł od dzikiej natury 
i nauczyć się przebywać między ludźmi. 
Zamówiłem swój zestaw wędkarski (scha-
bowy, frytki, kapusta) i powoli wracałem do 
cywilizacji.

Po posiłku ruszyłem do przystanku i za 
20 minut jechałem już busem do Kra-

kowa. Byłem zmęczony, ale zadowolony 
z wyjazdu. Jeszcze nie raz przyjadę w to 
miejsce, jak nie na pstrąga, którego można 
łowić tylko do końca sierpnia, to na lipienia, 
który najlepiej bierze późną jesienią.

T. H.
Warsztaty Terapii Zajęciowej

Kraków

Moje wędkowanie 2
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***

Pan wodną fajke paliłeś wczoraj,
Mnie przy tym nie było.
Skąd wiem?
Szum Pana myśli…nasłuchiwałam
I nie wstydzę się nic a nic, choć - dotarł
Do strun mego istnienia
Dotknął i… ma Pan dla siebie morze 
moje,
A każda jego kropla to echo mych 
spełnień,
A każda jego fala to Pan i Pana cień,
A Pana delikatna przemyśl, to tylko
Świat… dla Pana…
Przeto proszę mocno kochać,
Bo na moim Morzu Trzech Łez
Nie ma wysp nieszczęśliwych

Ewa

Piosenka o bólu głowy

Ach rytm, rytm, rytm i rytmu 
krzyk,
i rytmu czar, i rytmu zgrzyt
po łbie co boli krąży melodia
czy odda ją rytm? Porwie? Nie 
odda?
Ach rytm, rytm, rytm...

Natrętny rytm, uparty rytm
rozwiewa smutek jak mgłę, jakby 
dym
ach rytm...

Co rytm przekaże, co rytm ukaże:
ciągle posępne rozśmieje twarze?
Ach rytm...

Tak sarkastyczna ironia w depresji
i melancholii ślady sukcesji.
Ach rytm...

Rytm już przeminął,
nie ma, odleciał, przepłynął
I już. Szlus.
Ach rytm, rytm, rytm i rytmu rym,
i rymu rytm, bim bom, bim bim.

Szarotka

Żart

Żartujmy głośno z naszych potknięć,
przecież życie nas nie rozpieszcza.
Żartujmy cicho z naszych snów,
aby nie zbudzić ich z letargu.
Żartujmy często z naszych pragnień,
to dla nich żyjemy ja i Ty.
Żartujmy wesoło z naszych wspomnień,
od nich uzależniony jest nasz los.
Żartujmy czysto z naszych dusz,
przepełnionych radością życia codzien-
nego.
Żartujmy zawsze z naszych łez,
Słoności ich nie zabierze nam nikt.

Piotr Pawlik

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 ty-
siące
dostrzegam je
tylko w skromnym zakresie 
moich możliwości
i każda chwila staje się
niepowtarzalna
choć droga do radości
jeszcze przede mną...

Anna Baka
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Imperatyw

Chciałoby się czasem zaszaleć
Świat kipi barwami śliczny
Ale nie można gdyż
– imperatyw kategoryczny.

I choć mnie uwodzisz Apollinie
W ton uderzając liryczny
Nic z tego niestety nie będzie
– imperatyw kategoryczny.

Można by dalej ciągnąć 
Ten pokus wykaz liczny
Ale po co? I tak
– imperatyw kategoryczny.

W końcu cały mój los
Przenika ten motyw – jaki?
Tak, oczywiście
– kategoryczny imperatyw.

Ach, cóż to za życie
Garści groszaków niewarte
Kiedy się człowiek zanadto przej-
mie
– Immanuelem Kantem. 

Jolka

Blues o niesfornym Morfeuszu

O zaklnij Morfeuszu uporne serca drganie, skąd myśli uporczywe,
namolne kołatanie. Zadania wypełnione i grzechy rozliczone
nie żal dzionka, był znojny. Myśli nastrojone nowymi perspektywy,
może nazbyt nerwowe brzasku oczekiwanie. Ten ferment popędliwy, o śnie
lecz najpierw to zaśnięcie błogie strachu i przespanie. Rytm znelezion i nuży
zmęczenie nie ciała i duszy lecz kruszy go zbyt głośny krzyk trwożliwie chorej 
duszy,
zamiast czerpać spełnione tej zaznanej radości zgrzyt trwogi, lęku gości.
Blues ta błękitna nuta gdy jest człeku tak źle może przybędzie sen. Runie
już jutro pokarmię te za dużo zbyt planów, rój rojen perspektyw, nadziei.
Stukocze młyn wciąż mieli, ciągle mieli nie przynoś śmierci marzeń
tylko sen, nowe nadświaty. Przybywaj Morfeuszu bo spuszczę ci baty.

Szarotka

***

O kocham ptaki
ich poranne śpiewanie
i przedwieczorne 
gdy wolne lecą na połu-
dnie, 
gdy zimą
nadchodzi zmierzch
a one fruwają 
w przestrzeni 
i tak się cieszą
że są razem
w gromadzie. 
Wczoraj
gdy wracałam do domu
znów je widziałam
w ciszy przedwieczornej
te ptaki, 
chwila cudowna,
niezapomniana
Ta droga, śnieg,
mur
drzewa, domy
i te ptaki
jest w tym nieskończo-
ność
metafizyka
tajemnica
muzyka i taniec
fruwanie

Anna Lesława Płachecka 



Przygotowania do tej wystawy trwały prawie dwa lata. Obraz 
Pietera Breughla Starszego (ok. 1528-1569) „Przysłowia ni-

derlandzkie” zadomowił się w Pracowni Miodowa dzięki Małgorza-
cie Bundzewicz, która znalazła w nim świetny temat do naszych 
malarskich wędrówek. Zainspirował ją swoim bogactwem kształ-
towania przestrzeni, układem licznych postaci ludzkich, barwami, 
a przede wszystkim tematem, który jest nadal aktualny. 

Ten świat do góry nogami to świat, w którym przysłowia przed-
stawione są w ich dosłownym sensie. Takie widzenie pozwala 

dostrzec absurdalność ludzkich zachowań, oddaną przez przy-
słowia, które są ludową mądrością, wnioskami wyciągniętymi z 
obserwowanych sytuacji. 

Jedna z postaci na pierwszym planie obrazu na kolanach wcho-
dzi w czarną kulę symbolizującą świat – musisz się zgiąć, 

żeby wejść w świat, czyli żeby dostosować się do układów w nim 
panujących. Opodal gorliwy mnich przyprawia Chrystusowi bro-
dę, wykazując nadmierną pobożność, na pokaz, która może być 
karykaturalna jak przyprawiona broda. Z okienka wieży człowiek 
spogląda na bociana przelatującego opodal, w Niderlandach ga-
pienie się na bociana oznaczało trwonienie czasu. Na szczycie 
wieży ktoś rzuca pióra na wiatr z wielkiego kosza, pióra unoszą 
się podkreślając bezsens tego działania. Gdzieś za wieżą płonie 
jakieś domostwo, a przy ogniu grzeje się postać, czyli wykorzystu-
je tragiczną sytuację, żeby zaspokoić swoje potrzeby. Inna postać 
rzuca kwiaty przed stado świń, nasze „perły przed wieprze”. Cały 
obraz jest jedną wielką groteską, Piotr Breughel zapewne dobrze 
się przy tym bawił...

I my chyba także mieliśmy niezłą zabawę, malując wybrane frag-
menty z tego dzieła. Każdy obraz jest inny, tak jak my. Wszak 

malując zostawia się na płótnie czy papierze odbicia duszy, oso-
bowości i wewnętrznych przeżyć.

Breughel tworzył m.in. w Antwwerpii, która w XVI wieku była naj-
bogatszym miastem handlowym Europy, a bogactwo wyzwala 

dzikie żądze, ludzie tratują się wzajemnie w pogoni za zyskiem. W 
1556 roku Niderlandy zostały zagarnięte przez Hiszpanię. Artysta 
tworzący w trudnej rzeczywistości pokazywał na swych płótnach 
karykaturalne sytuacje, wyrażał swój dystans i bunt.

Dzisiaj historia się powtarza, wędrujemy po współczesnych 
„świątyniach”, czyli super - hipermarketach, jak mrówki pośród 

zalewających nas towarów, krzyczących „musisz to mieć”!

Na jednym z obrazów Elżbieta Borysławska, artystka będą-
ca wolontariuszką przez kilka lat w Pracowni Miodowa, kre-

ską satyryka przedstawiła współczesny świat, wzorując się na 
breughlowskich postaciach. Zrozpaczony człek bije głową w mur, 
jak u mistrza Piotra, z tym, że ten mur to ściana z bankomatem... 

Małgosia Bundzewicz wraz z ludźmi psychiatrii wywalczyła 
nam miejsce w krakowskim Pałacu Sztuki ( już po raz piąty). 

Trzeciego marca 2011 r. odbył się wernisaż, zwieńczenie spotka-
nia z mistrzem Piotrem. Przybyło wiele osób i osobistości, a wśród 
tłumu przechadzały się fantastyczne maski, powstałe na warszta-
tach z rzeźbiarką Jagą Noworól. Były barwnym akcentem, bez-
głośnym uśmiechem przekory, towarzyszącym obrazom. Zaprzy-

Do góry nogami w Pałacu Sztuki

jaźniony muzyk grał na saksofonie m.in. motyw z filmu „Dziecko 
Rosemary”, niepokojącą kołysankę Krzysztofa Komedy. Wszyst-
ko współgrało... obrazy, maski, muzyka, spotkania...

A nasze obrazy (jak zauważył doktor Andrzej Cechnicki), prace 
„innych”, już nie są spychane do muzeum Art. Brut (sztuka su-

rowa, nieokrzesana), założonym w latach 70. przez francuskiego 
malarza Jeana Dubuffeta, który zbierał rysunki pacjentów szpitali 
psychiatrycznych. Może jeszcze niezdrowo fascynują niektórych 
jako wytwory chorej wyobraźni, ale są osoby, które chciałyby mieć 
te prace u siebie w domu. O „Artystach – strażnikach wyobraźni” 
pięknie pisze Małgosia Bundzewicz na stronie internetowej Galerii 
Miodowa. Ale to już inna historia... Dzięki, Małgosiu, za otwarcie 
przed nami drzwi pracowni Mistrza Piotra! 

Dorota Dużyk-Wypich
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi’

Kraków

W Pałacu Sztuki w Krakowie zorganizowano pokaz prac malarskich powstałych na podstawie obrazu Pietera 
Breughla Starszego  „Przysłowia Niderlandzkie”. Autor zawarł tych przysłów aż ...122. To robi wrażenie!

PRZYSŁOWIA są mądrością narodów, tak uważa się od wieków.
Nasze polskie, najpopularniejsze to: „Mądry Polak po szkodzie”. O powstaniu nowego przysłowia decydują 

doświadczenie i autorytety.
A dlaczego by nie tworzyć następnych?  Proponuję, aby Czytelnicy przysyłali do naszej redakcji nowe przysłowia.

Każdy Człowiek ma swoje przemyślenia, przeto – podzielcie się nimi. Najtrafniejsze wydrukujemy.
P. Breughel zawarł w swym obrazie m.in. takie  „Dzban nosi wodę dopóki nie pęknie”. Autorka tego artykuliku 

uważa, że ... i także: „Póty dzban wodę nosi, dopóki jest woda”.

Ewa
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Zaproszenie od pomysłodawczyni i ku-
ratorki wystawy Małgorzaty Bundze-

wicz do uczestnictwa w wystawie przyję-
łam bardzo spontanicznie i bez wahania 
. Momentalnie uruchomiłam wyobraźnię 
i już po chwili miałam w głowie co najmniej 
kilka obrazów. Niestety, czasu było niewie-
le, a temat niezwykle inspirujący i wielce 
pobudzający wyobraźnię. Przekonałam się 
o tym już niebawem, będąc na wernisażu, 
który odbył się w Pałacu Sztuki w Krakowie 
3 marca. Zaproszeni artyści tak odmienni, 
o zróżnicowanych warsztatowo działa-
niach pokazali swoje prace w różnych 
technikach i formatach. Jedynie temat był 
constans. Tak, constans, tylko co w tym 
przypadku to znaczy? Na obrazie, który 
był dla nas inspiracją Bruegel namalował 
scenki rodzajowe, które interpretowały po-
nad 100 przysłów i powiedzeń. I choć dzie-
ło powstało pięć wieków temu, nic nie stra-
ciło na ważności i wartości. Obrazy, które 
były eksponowane na wystawie przedsta-
wiały bogate spektrum wiedzy na temat 
dzieła Pietera Bruegla Starszego. Mogli-
śmy oglądać przywary i przysłowia, które 
są aktualne i w dzisiejszych czasach. I tak 
w wielkim skrócie: był kot z przyczepionym 
dzwonkiem, świadczący o tym, że nasze 
plany są już wszystkim wiadome, wielka 
ryba jedząca małe rybki pokazująca, że 
silniejszy wygrywa, wypadająca z koszyka 
postać – zawieszona między niebem a zie-
mią, czyli znajdująca się w niezręcznej sy-
tuacji, wynosząca Dzień w koszu  (zresztą 
tak samo jak patrzeć na latające bociany) 
to zmarnować czas. Mogłabym przytoczyć 
jeszcze wiele przykładów. Przechadzając 
się i kontemplując kolejne dzieła, usłysza-
łam wśród licznie zgromadzonych w tym 
dniu uczestników wernisażu: „dużo tych 
świń” – Cóż... widocznie świnia była dla 
artystów wdzięcznym tematem malarskim, 

ale myślę, że nie tylko... Rzeczywiście 
zwierzęta „spoglądały” na nas z obrazów. 
Moją szczególną uwagę zwróciły dwa psy 
walczące o kość, kość niezgody. Wydawać 
by się  mogło, że łagodne, udomowione, 
a zarazem agresywne zwierzęta. Postępu-
jące w zależności od zaistniałej sytuacji. 
Kontemplowanie poszczególnych obrazów 
skłoniło nie tylko mnie, jak sądzę, do głę-
bokiej refleksji o życiu i otaczającym świe-
cie. Chrystus z doprawioną brodą mówią-
cy o oszukiwaniu pod maską pobożności, 
zakładanie mężowi niebieskiego płaszcza 
– świadczącego o zdradzie, czy odwróco-
ny krzyż, to obrazy, które dały możliwość 
zatrzymania się bodaj na chwilę i zaduma-
nia nad rzeczami, na które w codziennym 
wirze obowiązków zwyczajnie nie mamy 
już czasu. Łatwiej „mieć” niż „być”, prościej 
osądzić niż zrozumieć, szybciej zdobyć 
walcząc niż poświęcić czas na rozmowę 

i kompromis. Rzeczywistość bywa trud-
na, a otaczający nas świat – przerażający. 
Realizowanie takich projektów ma według 
mnie same zalety. Komunikacja obrazem 
to najprostsza  i najstarsza forma przeka-
zu. Poruszany temat ludziom odwiedza-
jącym wystawę  dał możliwość refleksji 
i zadumy, zatrzymania się nad tak szyb-
ko pędzącym czasem. A mnie osobiście 
udział w tym projekcie – oprócz inspiracji 
i refleksji – dał przekonanie, że tradycyjny 
warsztat sztuki wcale nie jest zmarginalizo-
wany przez nowe media. Powiedziałabym, 
że ten warsztat „trzyma się” całkiem nieźle, 
a artyści – poświęcając swój czas na udział 
w tym projekcie – na pewno pereł przed 
wieprze nie rzucali...

Artystka zaprzyjaźniona
Małgorzata Lehmann

Drogi Maciusiu...

Przysiadam się (z kawą) do 
Twojego stolika, by po-

gwarzyć o Twoim królestwie.

Z ogromnym poczuciem 
humoru streściłeś swoje 

spostrzeżenia na temat ży-
cia (niezwykle trafne) i to jest 
prawdziwa sztuka.

Sama jestem księżniczką i wiem dobrze, jak dużo trzeba siły, 
aby NIE ABDYKOWAĆ z własnej drogi. Brak akceptacji, a 

często nawet zainteresowania ze strony bliskich zranił mnie nie 
raz. Powoli uczę się kroczyć po ścieżkach ziemskiego królestwa, 
bez widocznej pomocy innych. Jest bowiem na świecie takie zja-
wisko, jak własna ślepota. Nie dostrzegamy pomocy duchowej 
drugiej osoby i ulegamy złudzeniu, że jesteśmy kompletnie sami. 
Nic bardziej mylnego. Gdy coś nie jest widoczne, nie musi zna-
czyć, że nie istnieje. Brak miłości Rodziców, lub raczej nieumie-
jętność przekazania jej swoim dzieciom ranią nas bardzo. Świat 
serwuje nam podział na „ofiary i katów”, ale w każdej z tych ról nie 
jesteśmy sobą.

Jesteśmy stworzeni do Miłości i przez Nią przytuleni. Nie za-
wsze tego świadomi, zwłaszcza w cierpieniu... Otwiera się 

przed nami droga wolności, w której możemy to cierpienie ofiaro-

wać, za kogoś lub za siebie. 

Otwierasz drzwi do swojej pamięci, ale kiedyś trzeba je za-
mknąć, by zobaczyć, że idziemy pod górę, gdzie coraz bar-

dziej stromo, ale gdzie jest nasze Prawdziwe Królestwo, KRÓLE-
STWO MIŁOŚCI – bez łez i bez winy.

Miło mi było „wypić z Tobą kawę”. Do zobaczenia, Maciusiu...

księżniczka Anna

***

To pierwsze spotkanie przy naszym stoliku, zaistniałe z żywej 
reakcji na przeczytany w numerze 21 tekst „Narracja przy ka-

wie” Macieja Sabatowicza. Zapraszamy do „rozmów przy kawie”, 
otwartych dla wszystkich czytelników, którzy zechcą się przysiąść 
i podzielić swoimi przemyśleniami na temat przeczytanych tek-
stów. Może coś Cię szczególnie zainteresowało, wywołało różne 
myśli... Może zgadzasz się z tym, albo masz zupełnie inne zdanie, 
inaczej widzisz świat... Przyjdź, opowiedz o tym, co czujesz, co 
przeżywasz. Wyślij nam swój tekst, witamy przy naszym stoliku. 
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Kiedyś żyłam jak owca
Całe stado pędzono wokół szpitala

Powolne, jednakowe stado złożone z jed-
nostek,

Którym nikt nie zamierzał się przyglądać
Stado zlało się w jedno

I razem musiało wychodzić i iść
…

Ruszałam przed siebie razem z pięknie 
przystrzyżonymi

Osłami, niedźwiedziami, wiewiórkami oraz 
krokodylami

…
Bo wtedy żyłam jak owca

A wszystko we mnie tęskniło za gonitwą 
przez sawanny

…
Bo wtedy żyłam jak owca

Ale jutro zawsze miałam być lwem

Powyższy fragment wiersza Arnhild Lau-
veng, który przepisałem z jej książki 

„Byłam po drugiej stronie lustra” dotyka 
bardzo istotnej sprawy: indywidualnego 
podejścia do pacjenta w leczeniu psychia-
trycznym. Oczywiście problem ten jest 
złożony; w placówkach takich jak szpital, 
czy klinika psychiatryczna, przy braku od-
powiedniej ilości personelu gruntowne za-
jęcie się każdym pacjentem z osobna jest 
po prostu fizycznie niemożliwe. 

Arnhild Lauveng porównuje to do sytu-
acji, kiedy pasterz gna stado osłów, 

niedźwiedzi, wiewiórek oraz krokodyli tak, 
jakby wszystkie te zwierzęta były owcami.

Idąc dalej w kierunku tego typu porównań, 
praca psychiatry czy psychologa podob-

na jest do pracy biologa, któremu przypro-
wadzają pokiereszowane zwierzę, aby się 
nim zajął, wyleczył jego rany i nauczył je 
żyć z powrotem w stadzie. 

Widziałem dziesiątki filmów przyrodni-
czych o takiej właśnie pracy: ranne 

żurawie, kondory, lwy i inne zwierzęta, któ-
rym trzeba było leczyć np. złamania, uczyć 
chodzić czy latać i na nowo wprowadzać 
w środowisko naturalne.

Widziałem japońskiego naukowca, 
który poruszając rękami w biegu, po-

kazywał tsuru (żurawiowi), jak ma ruszać 
skrzydłami, aby wznieść się w powietrze.

Widziałem peruwiańską panią biolog, 
która ze łzami w oczach, patrząc jak 

jej podopieczny kondor unosi się w powie-
trzu nad szczytami Andów powiedziała: 
„warto było!” I widziałem też grupę na-
ukowców z Afryki, kiedy im lew, którym się 
wcześniej opiekowali, przyprowadził swoją 
rodzinę z małymi.

Ale są oczywiście sytuacje, w których 
mimo poświęcenia i troski nie można 

już wiele pomóc – zadane rany były zbyt 
głębokie, czy też wrodzonych niedyspozy-

Owce i lwy
cji nie dało się wyleczyć. Pozostaje wtedy 
już tylko opieka nad podopiecznym, który 
do końca życia musi pozostać „w niewoli”, 
a nie w naturalnym dla niego środowisku.

Biolog zajmujący się lwem nie może 
traktować go jak bociana, każdy przy-

padek jest indywidualny.

Tymczasem, jak to opisał Christo Boj-
czew w swej sztuce teatralnej „Pułkow-

nik Ptak”, centralną ideą w społeczeństwie 
jest uniformizm („ten świat został stwo-
rzony dla jednakowych”). Dzieje się tak 
z praktycznych powodów: łatwo jest ogar-
nąć rzeczywistość, której elementy można 
sklasyfikować, przyporządkować, opisać 
w kilku słowach, pojęciach. Dzieje się tak 
również z czysto statystycznych „pobu-
dek”: rzeczywiście w danej grupie osob-
ników (roślin, zwierząt czy ludzi) najwięcej 
z nich posiada średnią wartość badanej 
cechy. Mamy więc statystycznie najwięcej 
ludzi średniego wzrostu, zaś najmniej – 
bardzo wysokich i bardzo niskich. 

Wracając do naszego wątku – choroby 
psychiczne dotykają dość nieznacz-

nego odsetka społeczeństwa, dlatego też 

słowo „wariat” (od łac. Various – różny) 
oznacza mniej więcej tyle, że człowiek tak 
nazwany jest tak inny od większości ludzi, 
że da się go zaklasyfikować tylko do tej 
osobnej i osobliwej grupy.

W tym miejscu najlepiej będzie zacy-
tować fragment wspomnianej sztuki 

„Pułkownik Ptak”:

„Nikt z was nie jest wariatem! Jesteście 
tylko inni niż pozostali. Wy po prostu 

nie zostaliście stworzeni dla tego świata, 
ponieważ ten świat został stworzony dla 
jednakowych. Ale gdzieś istnieje także 
świat dla nas i musimy w to wierzyć, gdyż 
już w Biblii zostało powiedziane:

Błogosławieni, którzy cierpią!

Błogosławieni, którzy łakną!

Błogosławieni, którzy płaczą!

Błogosławieni ubodzy du-
chem!

My jesteśmy tymi wszystkimi naraz, 
bracia, i dlatego dodajmy to, czego 

Boskie usta nie wypowiedziały: <<Błogo-
sławieni wariaci!>> I uwierzmy w to, cho-
ciaż nigdzie w Karcie Praw Człowieka nie 
ma ani słowa o prawach wariatów. Tutaj 
macie jedynie prawo do leczenia po to, by 
stać się jednakowi, dlatego też wariaci są 

najbardziej bezbronnymi i nieszczęśliwymi 
ludźmi na tym świecie…”

Jakie jest więc miejsce w społeczeństwie 
dla ludzi „innych niż inni”? Powszechną 

tendencją jest spychanie wszelkich mniej-
szości, zwłaszcza mniejszości nieprzydat-
nych lub uciążliwych dla ogółu, na margi-
nes społeczny. Ale z drugiej strony ciągły 
postęp w psychiatrii sprawia, że łatwiej jest 
włączyć w „krwioobieg ludzkości” jednost-
ki, które jeszcze nie tak dawno byłyby ze 
społeczeństwa wykluczone.

Reasumując: idea uniformizmu spraw-
dza się na pewno w gałęziach medy-

cyny, w których mamy do czynienia z le-
czeniem narządów o identycznej budowie 
anatomicznej, nie sprawdza się natomiast 
w psychiatrii, gdzie leczeniu poddawana 
jest najbardziej indywidualna i niepowta-
rzalna sfera związana z osobistymi prze-
życiami pacjenta, jego pamięcią, wrażliwo-
ścią i jedyną w swoim rodzaju konstrukcją 
osobowości. Wszystko to sprawia, że nie 
ma dwóch identycznych przypadków, każ-
dy z nich wymaga osobnego podejścia.

Wrażliwość Arnhild Lauveng, która 
sprawiła, że jako zwykła, szerego-

wa pacjentka potrafiła dostrzec w „zlanym 
w jedno stadzie” pacjentów idących na 
spacer wokół szpitala „pięknie przystrzy-
żone osły, niedźwiedzie, wiewiórki oraz 
krokodyle”; ta wrażliwość sprawiła, że kilka 
lat później – już jako psycholog – potrafiła 
dostrzec w każdym pacjencie kogoś nie-
powtarzalnego, wyjątkowego i jedynego 
w swoim rodzaju.

Najbardziej, czego potrzebuje pacjent, 
to takiego właśnie podejścia.

Bolesław Gargol

Praca psychiatry czy 
psychologa podobna 
jest do pracy biolo-
ga, któremu przy-
prowadzają pokie-
reszowane zwierzę, 

aby się nim zajął

Nie ma dwóch iden-
tycznych przypad-
ków, każdy z nich 
wymaga osobnego 

podejścia
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Witam Pana. Nie musimy się chyba sobie zbytnio przedstawiać – 
znamy się od dawna, prawda?

Witam również. Tak, rzeczywiście. O ile sobie przypominam, to od 
ponad 30 lat. Szmat czasu!

Niemniej proszę powiedzieć kilka słów o sobie. To na wypadek, gdyby 
jacyś czytelnicy trafili na ten wywiad.

Oczywiście. Mam na imię Lęk. To imię nadała mi Pani osobiście. 
Dzięki temu wiem poniekąd, kim jestem, Pani Liwio. (Dobrze pa-

miętam Pani imię?)

Gdzie Pan mieszka?

O ile z własnym imieniem nie mam większych problemów, to bardzo 
trudno mi mówić o miejscu mojego zamieszkania. Zwykle czuję się 

zakłopotany, gdy jestem zmuszony o tym mówić. Można powiedzieć 
ogólnie, że zamieszkuję Pani serce - jak już wspomniałem od ponad 30 
lat. Nie jestem jednak materią i nie umiem przebywać w jednym miejscu. 
Toteż w ciągu tych 30 lat z hakiem zdecydowałem się na kilka przepro-
wadzek. Obecnie zamieszkuję okolice Pani mięśni szyjnych.

Zatrzymajmy się przy miejscu Pana zamieszkania. Czy spośród tych 
wielu miejsc, jakie Pan odwiedzał, ma Pan jakieś ulubione?

Tak. Z sentymentem wracam myślami do czasu, kiedy zamieszkiwa-
łem skronie i głowę. Bardzo satysfakcjonowało mnie to niepokojące, 

dziwne poczucie żelaznej obręczy, jakie powodowałem. To dawało mi 
wyjątkowe poczucie siły i spełnienia. Jest to jedno z najlepszych do-
świadczeń związanych z moim miejscem zamieszkania, jakie miałem.

Czy planuje Pan przeprowadzki ? Czy raczej jest do nich zmuszany?

Raczej jestem zmuszany. Zwykle odbywa się to tak, że muszę opu-
ścić miejsce, w którym przebywam, w momencie, kiedy zostanie 

ono odkryte przez Panią.

Więc Pański pobyt można nazwać ukrywaniem się?

Tego nie powiedziałem. Powiedziałem tylko, że gdy tylko Pani uświa-
damia sobie, gdzie jestem, ja spostrzegam, że zmienił się mój adres.

Czy dostrzega Pan jakąś prawidłowość w tych zmianach? Czy jest 
Pan w stanie przewidzieć swój kolejny adres zamieszkania?

Ja, niestety, nic nie przewiduję. Natomiast wydaje mi się, że jakaś pra-
widłowość istnieje – trafiam zazwyczaj do najsłabszych miejsc Pani 

ciała. Miejsc, które w danym momencie nie mogą się dobrze bronić. 

Ukrywanie się, obrona, najsłabsze punkty... Czy nie kojarzy się to 
Panu trochę z wojenną nomenklaturą?

Bardzo przepraszam, ale nie rozumiem. Proszę o trochę taktu. Nie 
zechce Pani mi teraz wmówić, że to ja używam wojennej nomenkla-

tury. Aktywność, z jaką Pani stara się wytropić moje miejsce pobytu, aż 
nadto świadczy o Pani nieprzyjaznych zamiarach wobec mnie! Śmiem 
twierdzić, że to nie ja toczę walkę z Panią, ale Pani ze mną!

Nie będę się spierać. Rzeczywiście – Pańska obecność nie napawa 
mnie radością. Czasem nawet doprowadza mnie do szewskiej pasji.

Czy mogę zapytać, dlaczego? Czy cudza spokojna egzystencja 
może być dla kogoś aż tak bardzo solą w oku? Może ponosi Panią 

zazdrość? Że znam swój cel? Że mam gdzie mieszkać? Mam swoje 

Nie lękaj się rozmowy z lękiem
imię? Nie może się Pani zająć jakimiś sensownymi sprawami, zamiast 
zatruwać mi życie?

Ależ to Pan zatruwa mi życie! Czasami wariuje Pan tak, że sztywnieje 
mi kark albo wiotczeją nogi. Kiedy jest już zupełnie źle, drętwieją mi 

ręce, serce mi wali, pocą mi się dłonie, skraca się oddech, zbiera mi się 
na wymioty… I to nazywa Pan spokojną egzystencją?!

To jest moje normalne życie. Sorry, ale każdy ma prawo żyć jak mu 
się podoba: Wolnoć Tomku w swoim domku! Ja jestem u siebie. Jak 

by się Pani czuła gdybym Panią zameldował u siebie, a potem śledził, 
szantażował i wyrzucał na ulicę? Istna paranoja. Jakoś nie potrafię tego 
zrozumieć… 

Ja też tego nie potrafię zrozumieć… Ale nie kłóćmy się. Wróćmy do 
naszego wywiadu. Chciałabym zadać jeszcze kilka pytań, jeśli Pan 

pozwoli.

Oczywiście. Proszę. Tylko bez kolejnych insynuacji. 

Chciałabym, żeby się Pan podzielił swoimi wrażeniami z ostatniego 
czasu. 

Ma Pani na myśli ten ostatni fatalny miesiąc?

Tak. Zwłaszcza ten epizod z tabletkami.

Prawdę mówiąc, czułem się zupełnie poniżony. Uważam, że chwyt z 
tabletkami powinien być zabroniony, bo życie wtedy jest do bani. A 

właściwie w ogóle ustaje. To szok dostać działkę w plecy, kiedy się tego 
nawet nie spodziewa. Pomijając wielką niesprawiedliwość, jaką się mi 
wyrządza, prowadząc ze mną tę wojnę, to ten numer jest już zupełnie 
nie fair.  

Co Pana tak drażni w tabletkach?

To działa jak podstęp. Jak rozmywacz jaźni. Najpierw czujesz, że coś 
ci aplikują, tylko nie wiesz, co. Czujesz, jak opadają ci siły, jesteś 

trochę senny, słabszy niż zwykle… Potem to się nasila. Zaczyna Ci się 
rozmywać świadomość tego, kim jesteś, co tu robisz. Właściwie dopro-
wadzony jesteś do zupełnego odrętwienia. Taka nirwana. Okropne.

Mówią, że nirwana jest przyjemna.

Nie za bardzo. Zwłaszcza, jeśli się jej nie pragnie. 

A co było najgorsze w tym czasie dla Pana? 

Paradoksalnie najgorszy był moment powrotu do sił. Tak jest zawsze: 
wracasz do istnienia i okazuje się, że nie możesz znaleźć swojego 

domu. Horror. Tak jakby wszystko uległo rozbiórce. Jakby ulice, którymi 
chodziłeś od lat, zostały poprzestawiane. Nigdzie nie możesz znaleźć 
sobie miejsca. To dlatego, że wszystko wydaje się doskonale jednorod-
ne – pamięta Pani, jak mówiłem o miejscach najsłabszych?

Tak. A więc wtedy, po powrocie do siebie, trudno jest takie słabsze 
miejsce znaleźć?

Zdecydowanie trudniej niż zwykle. Czasem, – jeśli atak chemiczny 
trwa dostatecznie długo – odnalezienie odpowiedniego miejsca za-

biera nawet całe miesiące.

Gdzie się Pan wtedy podziewa?
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Znajduję sobie skrytki w … myślach. 

W  myślach? 

No, powiedzmy: starych, utartych szlakach neuronowych – to są takie 
‘drogi’ Pani umysłu, którymi zwykły przebiegać impulsy elektryczne 

charakterystyczne dla Pani lękliwego myślenia. Utrwalone wzorce rozu-
mowania, postrzegania i interpretowania rzeczywistości. Jeśli te ‘dróżki’ 
nie zostaną dostatecznie zmienione podczas terapii lekami, mogę tam 
spokojnie przezimować i jakoś wydostać się potem na zewnątrz.

Czyli sama wojna chemiczna nie jest dla Pana aż taka straszna?

Zdecydowanie nie. Osłabia mnie, owszem, ale nie potrafi pokonać.

A co potrafiłoby Pana pokonać?

Hm… Nie wiem, czy powinienem o tym tak otwarcie mówić. W 
końcu idzie o moją skórę…

Proszę mówić. Ja i tak wiem, jak się Pan czuł w tym czasie i co przeży-
wał – rozmawialiśmy już o tym. Teraz chodzi tylko o wywiad. A poza 

tym jest Pan  m o i m  Lękiem, więc od innych Czytelników nic Panu nie 
grozi. Jest Pan poza ich zasięgiem.

Ma Pani rację. Rzeczywiście, nic mi nie grozi od innych. Prawdopo-
dobnie. Chyba, że Pani lekarz… 

Mojego lekarza nie musi się Pan obawiać. Z nim też już o tym roz-
mawialiśmy. 

A… tak, pamiętam. A propos: do dziś mam żal, że podczas tej ostat-
niej wizyty nie dopuściliście mnie Państwo do głosu.

Nie było takiej konieczności. Ale zostawmy to teraz. Chciałabym wró-
cić do pytania: Czy w tym czasie, o którym rozmawiamy, wydarzyło 

się coś takiego, co Pana osłabiło jeszcze bardziej niż tabletka? 

A więc, jeśli i tak rozmawialiśmy już o tym prywatnie, to nie zdradzę tu 
żadnej tajemnicy. Otóż najgorsza była – i jest – wojna ideologiczna.

Co Pan ma na myśli?

Ma Pani taki dziwny, niezbyt dobry zwyczaj sięgania po Ewangelię i 
wyszukiwania w niej tekstów o lęku.

To Pana najbardziej przeraża? Dlaczego?

Ponieważ zagraża temu, co nazwałem wcześniej stylem Pani my-
ślenia. Wracając do tabletki: gdy obok tabletek nie podejmuje Pani 

żadnych dodatkowych wysiłków, by mnie zniszczyć, tabletka przestaje 
w końcu działać i wszystko wydaje się inne w Pani umyśle. Podkreślam: 
wydaje się. Tak naprawdę niewiele się zmienia. Gdy więc minie oszoło-
mienie, wszystko – no, prawie wszystko, wraca do starego układu. Na-
tomiast, gdy Pani wysiłek koncentruje się jednocześnie na myśleniu… to 
sprawa zaczyna się komplikować. Istnieje niebezpieczeństwo, że stare 
schematy, które polubiłem i z którymi czuję się dobrze, znikną. I nie będę 
się miał gdzie podziać.

Czy może Pan podać jakiś przykład?

Pierwszy lepszy z tego czasu. Chodzi o tę przypowieść o talentach: 
że trzech facetów dostaje pieniądze, żeby nimi obracać w imieniu ich 

szefa. Pani od jakiegoś czasu czuje mnie, gdy myśli o swojej pracy. Ma 
Pani pod sobą 10 osób: mały Zespół, taki akurat na Pani siły – tak twier-
dzą inni. Ja twierdzę inaczej: że Pani sobie nie poradzi. Jest to ponad 
Pani siły. Zresztą nie jestem tu gołosłowny: popatrzmy na fakty – już raz 
musiała Pani opuścić miejsce pracy na półtora roku, żeby się zebrać do 
kupy po walce ze mną. Jestem silniejszy. Zrobiła Pani wtedy istny cyrk, 
zachowywała się jak obłąkana, siedząc godzinami przy biurku i patrząc 
w ścianę, aż wreszcie odmówiła Pani kategorycznie dalszej pracy. Sło-
wem skompromitowała się Pani wobec przełożonych i pracowników, bo 

nie zrezygnowała Pani wcześniej, kiedy można to było jeszcze zrobić 
po cichu i bez rozgłosu. Ja się czuję ogromnie związany z Pani pracą i 
dlatego nie mogłem ustąpić. (Proszę nie mieć mi tego za złe.) No, więc 
zaczęła Pani czytać o tych talentach. Jeden facet, zdolny – dostał aż 5 
jednostek pieniężnych, drugi facet – trochę mniej zdolny, ale też niezły 
– dostał 3. Obaj okazali się godni zaufania swojego szefa, bo podwoili 
kapitał wyjściowy. Ok. Chciałem, żeby się Pani do nich przyrównywała, 
czytając. Gdzie tam Pani do nich! Faceci mieli po kolei w głowie – me-
nadżerzy pełną gębą, zdolni, energiczni. Ten trzeci – zupełna oferma. 
Schował pieniążki do ziemi – jak Pani babcia pod poduszkę! (Sorry za 
osobisty przytyk). Wolałem, żeby Pani w tym miejscu skończyła lekturę. 

Ale tak się nie stało. Bardzo mnie intrygował ten trzeci mężczyzna. 
Starałam się wydedukować, dlaczego nie puścił pieniędzy w ruch. 

Wymawiał się lękiem przed szefem.

No tak, ale jak by się szefa rzeczywiście tak bał, to by coś zrobił z tymi 
pieniędzmi choćby ze strachu.

No właśnie. Więc może się bał czegoś innego. Z różnych powodów 
można spasować. Można np. nie widzieć szans dla siebie na roz-

pędzonym rynku – w końcu dostało się tylko jeden ‘talent’, podczas gdy 
majątek niektórych był 3-5 razy większy. Można też nie umieć robić pie-
niędzy. Lub tylko m i e ć   p r z e k o n a n i e, że nie ma się wystarcza-
jących umiejętności,  n i e   c z u ć  s i ę   kompetentnym… To też dobry 
powód do lęku.

I w tym momencie bardzo się zdenerwowałem. Bo zaczęła Pani niebez-
piecznie uświadamiać sobie drogi, którymi zwykłem się przechadzać… 

A jak powiedziałem, to bardzo ważne, żeby Pani ich nie znała… Ważne 
dla mojej egzystencji.

 Tak. Poczułam, że czytam o sobie… Poczułam, że się boję. Że boję 
się tego, że nie mam kompetencji, by kierować powierzonymi mi 

ludźmi… Że boję się tak bardzo, że nie chcę ryzykować… Jak ten nie-
udacznik.

Od tego już tylko krok, by zapytać się siebie, czy jest sens tak się 
bać. Czy sposób myślenia, jaki Pani podświadomie uruchamia, my-

śląc o sobie, życiu, jest zasadny? A pytanie o sens jest dla mnie bardzo 
niebezpieczne. Wydaje się być u Pani początkiem procesu, który – jak 
mniemam – skończy się kiedyś strasznym wyrokiem na mnie. To jest 
tysiąc razy gorsze niż tabletka. Brrrr…. Tysiąc razy!

Szef tych mężczyzn nie zganił tego drugiego, że zarobił mniej niż 
pierwszy, stąd wnioskowałam, że gdyby i trzeci osiągnął 100% zy-

sku (choć oznaczałoby to w jego przypadku tylko 2 mizerne talenty) też 
byłby ok. Problem tkwił   t y l k o   w tym, że on NIE ZROBIŁ NIC, BO SIĘ 
BAŁ. To jest przypowieść o tym, BY SIĘ NIE BAĆ, bo to się nie opłaca!

Czuję w całym sobie te Pani wielkie litery…  Baaaaaardzo nie lubię, 
gdy nabiera Pani Odwagi, bo Odwaga karmi się mną jak powie-

trzem. …Uff… Gdy Pani oddycha, zużywa Pani tlen. Podobnie gdy jest 
Pani mężna, znika Pani Lęk… 

Hm. Ciekawa uwaga... Proszę Pana. Hej, proszę Pana! Gdzie Pan 
jest u licha?!

No wiecie, co?! Zniknął!

Joasia



Z potrzebą działania lub pracy ściśle związana jest potrzeba kon-
taktów społecznych. Choroby psychiczne prowadzą często do 

samotności, i to z najróżniejszych powodów. Moim zdaniem jest 
to jednak w niewielkim stopniu pierwotny składnik samej choroby. 
Potrzeba działania lub pracy uzasadniana jest często w następu-
jący sposób: „żebym wreszcie wyszła/wyszedł, żebym znalazła/ 
znalazł się wśród ludzi”.

Jak już wspomniałam, wielu pacjentów psychiatrycznych życzy 
sobie kontaktów nie tylko z podobnymi sobie, lecz także z tzw. 

„zdrowymi” ludźmi, także spoza rodziny. Z jednej strony wyrażają 
takie życzenie, z drugiej zaś czasem dość trudno spełnić to ży-
czenie. Ciężej chorzy mogą się czasem czuć „przygnieceni” przez 
dynamikę, energię i kompetencje, które dla osób zdrowych są 
całkiem oczywiste. Osoby chore mają wtedy wrażenie, że w po-
równaniu ze zdrowymi wypadają znacznie gorzej, czują się w ich 

towarzystwie „mało wartościowi” i nie wiedzą, czy przez innych 
traktowani są poważnie.

Z drugiej strony osoby zdrowe są czasem niepewne, jak mają 
reagować na wypowiedzi czy też zachowanie osób chorych. 

Wszystko zależy od kontekstu. Czasem w takich kontaktach ko-
nieczne jest ostrożne zbliżenie i rodzaj „pośrednictwa”.

Czego oczekują chorzy psychicznie od swoich kontaktów spo-
łecznych? No, tego,  czego spodziewają się chyba wszyscy 

ludzie: uznania, szacunku, zainteresowania własną osobą, a w za-
mian także wzbogacenia przez nowe wrażenia z życia innych, 

nadziei, że odgrywa się rolę dla innych, jakkolwiek miałoby to wy-
glądać w szczegółach. Pozostanę na chwilę przy powodach wy-
mienionych na początku. 

Uznanie, szacunek – gdzie psychicznie chorzy mogą tego do-
świadczyć? Często utracili swoje miejsca pracy, być może 

dano im do zrozumienia, że się do tego nie nadają. Ich rodziny 
często bardzo troskliwie troszczą się o nich – ale czy w rzeczywi-
stości nie przyznaje się im roli chorych, rolę takich, o których trzeba 
się stale martwić? Czy to jest uznanie, szacunek?

A na psychiatrii? Tam oczywiście są ludzie, którym dobro pa-
cjentów leży na sercu, zwłaszcza w sektorze ambulatoryjnym 

widzę duże zaangażowanie – ale czy pacjent ma jakieś osobiste 
znaczenie dla pomagającej mu osoby, dla terapeuty? Czy uznanie, 
z jakim on/ona się tam spotyka, nie odbywa się jedynie na płasz-
czyźnie „terapeutycznej”? To nie są przecież kontakty prywatne, 
lecz uwarunkowane przez zawód – zainteresowanie pacjentem 
jest natury zawodowej.

Jeszcze nieco wyostrzę ten problem: Pacjentom psychiatrycz-
nym brakuje często realnego, stosownego do ich wieku prze-

życia sukcesu. Gospodyni domowa i matka, która w klinice lub 
w oddziale dziennym nakrywa do stołu dla trzech osób i za to jest 
chwalona ponad miarę, nie tylko być może nie zgadza się z tą po-
chwałą, lecz prawdopodobnie nie potrafi tego zakwalifikować jako 
„osiągnięcie” – w jej normalnym życiu byłaby to mało znacząca 
czynność, którą załatwiłaby mimochodem.

Oczywiście czasem jest trudno stworzyć pacjentom możliwość 
przeżycia sukcesu, który byłby dla nich odpowiedni, podtrzy-

mał ich na duchu, wpływał pozytywnie na ich zdrowie i poczucie 
własnej wartości, zwłaszcza gdy ich aktualna odporność psychicz-
na jest ograniczona, albo gdy nie mogą w pełni wykorzystać zgod-
nych z ich wiekiem umiejętności. 

Oprócz „sukcesów” ważne jest jeszcze coś innego: niezależnie 
od jakichkolwiek osiągnięć, wyglądu, kondycji fizycznej, zdol-

ności do artykulacji, poznać ludzi, przez których byłoby się lubia-
nym. Lubianym bez osiągania w dalekiej przyszłości odległych ce-
lów. Niestety, nie można wymusić tego „lubienia” ani też stworzyć 

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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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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go dla kogoś.

Ale można by tworzyć środowisko, które przyjaźnie traktowało-
by słabości i przykładałoby wagę do tego, żeby w człowieku 

dostrzegać to, co sprawia, iż jest wart miłości. To jest zagadnienie, 
które zajmuje nie tylko pacjentów psychiatrycznych. Do tego była-
by potrzebna kultura, która nie jest oparta na formie zewnętrznej 
i widocznym „osiągnięciach”. Początkiem tworzenia takiej kultury 
mogłyby być festyny i inne imprezy towarzyskie.

Rozpoczęłam od postrzegania przez politykę, a wylądowałam 
przy postrzeganiu w bardzo osobistym zakresie. A więc my-

ślę, że we wszystkich obszarach, które wymieniłam, można od-
naleźć punkty zaczepienia dla życia w parafii, gminie. Wielu – ale 
nie wszyscy – pacjentów żyje u nas już „we wspólnocie gminnej”.

Tak więc ponownie zaczynam od postrzegania przez politykę: 
czy polityczna wspólnota przyjmuje do wiadomości, że wśród 

jej obywateli/obywatelek są też tacy, którzy mają  problemy psy-
chiczne? Że wspólnota ponosi za nich szczególną odpowiedzial-
ność, a ich sprawy również muszą być uwzględniane? 

W naszym mieście niedawno odbywały się wybory do władz 
lokalnych. Z tej okazji przyjrzałam się dokładniej programom 

wyborczym trzech większych partii. Tylko w programie wybor-
czym jednej jedynej partii znalazłam hasło „psychiatria społeczna” 
i wzmiankę na ten temat. W innych programach właściwie w ogóle 
nie wspomniano o ludziach niepełnosprawnych – i to bez względu 
na rodzaj niepełnosprawności – chociaż w naszym mieście istnieje 
szeroko zakrojony program lecznictwa psychiatrycznego, jak rów-
nież Rada ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Rada ds. Psychiatrii, 
które powinny wydawać miastu zalecenia. To trzeba będzie po-
prawić.

Z drugiej strony pacjenci nie chcą być zawsze tylko pasywny-
mi odbiorcami pomocy. To, co po ciężkiej i długotrwałej cho-

robie ulega największemu uszkodzeniu, jest odnalezienie miejsca 
w świecie, miejsca w życiu wspólnoty. Nikt nie chce czuć się „zbęd-
nym”. Każdy chce być uznanym, szanowanym członkiem społe-
czeństwa, nawet ci, którzy chcą żyć w ukryciu. 

Gdzie jest takie miasto, dzielnica, wieś, które czułyby się odpo-
wiedzialne za swoich psychicznie chorych mieszkańców i nie 

pozostawiały tego socjalno-psychiatrycznej subkulturze? Które 
czułyby się też odpowiedzialne za to, żeby pacjenci psychiatryczni 
także odnaleźli swoje „miejsce w świecie”, żeby mieli możliwość 
rozwoju swoich zdolności?

Wymieniłam Państwu jedynie kilka oczekiwań i potrzeb odno-
szących się do integracji społecznej. Wiele można by mówić 

także o tym, czego pacjenci psychiatryczni oczekują od systemu 
opieki psychiatrycznej. Od leczenia, pielęgnacji, opieki, rehabili-
tacji. Pacjenci mają więc nadzieję na leczenie bez przymusu, na 
ostrożne ordynowanie leków antypsychotycznych oraz na wskazy-

wanie alternatyw wobec leczenia farmakologicznego. To tylko kilka 
przykładów.

Ja życzyłabym sobie, żeby w psychiatrii „pacjent nieubezwłasno-
wolniony” był oczywistością, a nie rzadkim curiosum. Jestem 

jednak zdania, że biograficzne i społeczne skutki choroby psy-
chicznej są często dużo poważniejsze, niż wynikałoby to z samej 
choroby.

I w tym miejscu zaczyna się rola „gminy, parafii, wspólnoty”. My-
ślę, że nadszedł czas, aby system opieki psychiatrycznej, który 

w naszym kraju jest dość dobrze rozwinięty, ponownie albo jesz-
cze mocniej zazębić z „normalnym społeczeństwem”. Stanowi to 
również podstawę debaty nt. inkluzji. Można zauważyć, że wiedza 
psychiatryczna, psychiatryczne myślenie i działanie są często nie-
znane poza kręgiem fachowców. Z drugiej strony psychiatria nie 
odpowiada już na argumenty padające z zewnątrz, od nie-specja-
listów, lecz upiera się przy własnym punkcie widzenia. Tylko je-
den mały pomysł: Na przykład w każdej instytucji psychiatrycznej 
mogłaby istnieć osoba dbająca o kontakty ze światem zewnętrz-
nym. Ktoś w rodzaju „pełnomocnika ds. wspólnoty”. (Ten pomysł 
pochodzi zresztą od Doortje Kal, która stworzyła koncepcję „Kwar-
tiermaken” – [praca nad gościnnością, kształtowanie gościnności] 
i powołała do życia także wymienione już „Przyjacielskie Przysłu-
gi”. Jednak szczególnie ważne jest dla mnie, aby pacjenci psychia-
tryczni ponownie mogli zobaczyć i konkretnie odczuć siebie jako 
obywateli społeczeństwa. W tej dziedzinie jest jeszcze wiele pracy.

Sybille Prins
Bethel, Niemcy

Każdy chce być uznanym, 
szanowanym członkiem 
społeczeństwa, nawet ci, 

którzy chcą żyć w ukryciu

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 letniej W. Szekspira.

www.terapia-schizofrenii.krakow.pl/Teatr Psyche/pl.
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W październiku zeszłego roku posze-
dłem do firmy ubezpieczeniowej. 

Chciałem się ubezpieczyć na wypadek 
śmierci, a beneficjantem polisy miał być 
mój brat Michał. Od początku zostałem 
potraktowany jak intruz. Najpierw kazano 
mi zapłacić kilkadziesiąt złotych za czyn-
ności związane ze sporządzeniem umo-
wy. Jakoś, kiedy zostałem zapytany na co 
choruję, palnąłem ‘’na schizofrenię ‘’. Pani 
wypisująca ankietę była tym zaskoczona i 
od tego momentu dużo się myliła. Żeby ją 
jakoś przekonać do siebie dobitnie stwier-
dziłem, że na tę chorobę raczej się nie 
umiera. Wypełnianie prostej ankiety trwa-
ło blisko godzinę. W jej wyniku zostałem 
poinformowany, że dostanę wezwanie do 
lekarza  i po jego orzeczeniu procedura 
zostanie uruchomiona. Czekałem z na-
pięciem przez prawie 4 miesiące  na jakąś 
informację. Wczoraj usłyszałem dzwonek 
listonosza do furtki. Byłem ciekawy, o co 
chodzi . Dostałem za pokwitowanie zwrot 
całej opłaty manipulacyjnej, jaką wniosłem 
u ubezpieczyciela w październiku, bez 
żadnego komentarza. No cóż, takim jak 

Kłamstwo  
choroby psychicznej dopóki tylko się da. 
Na przykład kiedy stara się o pracę. Kie-
dyś zrobiłem kurs maklera papierów war-
tościowych i dobrze wiem, że zazwyczaj  
lepiej jest odkładać pieniądze w banku 
niż powierzać je firmie ubezpieczeniowej. 
Kilka miesięcy temu brałem pożyczkę w 
SKOK-u. Nikt nie pytał mnie, na co jestem 
chory i na co mam rentę. Musiałem jedynie 
w opłacie manipulacyjnej zapłacić ubez-
pieczenie kredytu na wypadek własnej 
śmierci. Sama ankieta na tę polisę była tak 
szczegółowa, że wręcz upokarzająca. Fir-
mę interesowało, jakie mam ciśnienie krwi 
czy ile papierosów dziennie palę. Mogłem 
całkowicie pominąć te głupoty i gdybym tak 
zrobił, to pewno brat dostałby kilka tysięcy 
złotych w wypadku mojej śmierci. Na razie 
jednak nie wybieram się na tamten świat, a 
kwotę porównywalną z tą polisą trzymam 
w szufladzie jedynie wymienioną na dolary. 
Jakoś tak się składa, że zielone papierki 
nie zadają głupich i zbędnych pytań.

Jerzy Czuba
Mikołów

Tęsknota ma związek z kosmosem. Tę-
sknię za czymś nieziemskim, kosmicz-

nym, nie z tego świata. Moje myśli sięgają 
wszechświata.

Wydaje mi się, że całe zło, ciężar złych 
myśli, złych czynów ludzkich spadł 

mi na głowę i przytłacza mnie, przykuwa 
mnie do ziemi, jakby przybijał gwoździa-
mi do padołu płaczu. I nie mogę się ode-
rwać od tego, nie mogę uciec, ani odlecieć 
gdzieś daleko w górę. 

Pozostaję tu na ziemi, ciesząc się z 
codzienności. Z dnia na dzień utulam 

się w kąciku, gdzie jest ciasno, ale ciepło. 
Krzątam się pośród znanych mi przedmio-
tów, próbuję coś zmienić, ale udaje mi się 
tylko przemieścić je z jednego miejsca na 
drugie, przesunąć na inne miejsce. Pośród 
tych małych, nieważnych rzeczy staram 
się znaleźć swoje miejsce. Znajduję tam 
tylko ból, który uderza w głowę z całych sił, 
nie dając szansy.

Ta tęsknota nie ma granic i potęguje 
tylko ból duszy, przeszywa ją niczym 

miecz. Ten ból wynika z samotności i cho-
rych myśli, które tkwią w głowie. To tak, 
jakby ktoś te myśli mi podsuwał, przesy-
łał może telepatycznie, nie wiem. To ktoś 

Moje doznania
zły, który wszedł jakimś sposobem do 
mojej głowy, psychiki i tam panoszy się, 
niszczy to, co pielęgnowałam uporczywie 
przez tyle lat, przez całe moje szczęśliwe 
dzieciństwo. Moje marzenia uległy degra-
dacji, moja praca nad samą sobą stała się 
nietrwała, zwątpiłam w piękno, niszczy-
łam całe dobro, wszystko to, co stało na 
mojej drodze. Raniłam ludzi mi bliskich, 
do bólu, co pozwalało mi doświadczyć ich 
miłości płynącej do mnie. Pozwalało mi 
to sprawdzić, jakimi są ludźmi, bo przyja-
ciół poznaje się w biedzie, lecz i to stało 
się w niektórych przypadkach kłamstwem. 
Sprawdzałam bezgraniczną miłość moich 
bliskich do mnie, niszcząc tym samym ich 
klejnoty – spokoju i niewinności. 

Pozostało tylko serce i prawda. Tęsk-
nota wie, jak przyciąć mi skrzydła, aby 

nie mogły lecieć w przestworza bez ogra-
niczeń i oporu. Marzenia utożsamiane są 
z szarą rzeczywistością. Z dnia na dzień 
próbuję znaleźć szczęście, ale ono prze-
cież jest we mnie. Pokazuje tylko swoje 
istnienie w rzeczach powszednich. Szczę-
ście pomaga mi dalej iść do przodu. Biorę 
je w garść, aby móc pokonać zło, złą pas-
sę. Szczęście ma siłę w małych rzeczach. 

Przypomina mi, że warto się uśmiechnąć, 
chociażby do otaczających mnie przed-
miotów, rzeczy martwych. 

Dbam o miłość, o roślinkę, która od-
wdzięcza mi się za pielęgnację swoimi 

kwiatami. Jednak jest możliwe to, co nie-
gdyś było niemożliwe. Kwiaty kwitną zimą, 
cieszą moje oczy swoimi barwami, mie-
niącymi się w oknie. Kwiaty rosną zimą w 
doniczkach i patrzą na mróz i śnieg. Tkwią 
w jednym miejscu, ciepłym, przytulnym, 
obserwują pracę ludzi zza okna, ich zma-
ganie się z codziennością. Mogą jedynie 
cieszyć oko ludzkie, chociaż ludzi już nie 
dziwi kwiatostan storczyka zimą. To stało 
się już rzeczywistością. Cuda się zdarzają. 
Są częścią szarości, codzienności. Ludzie 
przyzwyczaili się nie wychylać się z sze-
regu...

Jolanta Szkudlarek
Nowa Wieś

ja ludziom się nie ufa. Nawet pazerna na 
pieniądze firma, i to bardzo renomowana, 
nie chciała ani złotówki, nie mówiąc o po-
tencjalnym zarobku na składkach polisy. 
Schizofrenicy mają dość paskudną opinię 
w społeczeństwie, a przecież tak napraw-

dę są mniej agresywni niż normalni ludzie.

Przypomina mi się rada psychologa , 
że lepiej nie kłamać, ale w wielu sytu-

acjach życiowych lepiej jest ukrywać fakt 

Schizofrenicy mają 
dość paskudną opi-

nie w społeczeń-
stwie, a przecież tak 
naprawdę są mniej 
agresywni niż nor-

malni ludzie
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Poczta Ojca Niebieskiego

Ojcze!!!

Tak po prostu... Ojciec... ile treści zawiera to słowo... Poczęcie, 
opieka, przytulenie... Nie wszyscy byli czule przytulani przez 

swoich ziemskich ojców, niektórzy doznali odtrącenia. Może dla-
tego przypisują Tobie ich cechy, tak trudno uwolnić się od zranień.

Wiesz, że listy do Ciebie drukuje pismo „Dla Nas” i czytają je 
różni ludzie. Jesteś Ojcem wszystkich, otwartym na swoje 

dzieci, więc listy do Ciebie też są otwarte. Cieszę się, że ludzie 
je czytają, Ty pewnie też, nieprawdaż? Wszak to radość dzielenia 
się! I radość zaistnienia w piśmie...

Nie jest łatwo mówić o Tobie innym, tak było od wieków. Ja też 
kiedyś wstydziłam się mówić o Tobie, nawet nie chciałam Cię 

znać. Ludzi chodzących do kościoła uważałam za sztucznie po-
bożnych, bo chodzili na mszę, a potem kłócili się z rodziną. I taką 
pogubioną znalazłeś mnie i poprowadziłeś. Gubię się dalej, bywa, 
że znowu nie chce mi się żyć i wychodzić do ludzi, ale już wiem, 
że nie mogę odebrać sobie życia, nie mogę uciec.

Dochodzą skądś głosy, że za dużo mówimy o wierze i o Bogu 
na łamach „Dla Nas”, że ci, którzy nie wierzą, mogą poczuć 

się odrzuceni, albo mogą się zniechęcić. 

Mogą też poczuć się nawracani na siłę, a to niepiękna sprawa. 
Nikt nie przekona się do czegoś, co w jego poczuciu jest mu 

narzucane. 

To prawda, wiele osób pisze o Tobie, bo pragną dzielić się tym, 
co jest skarbem ich serca. Gdzieś w głębi duszy jest pragnie-

nie, że przekona się kogoś wątpiącego, żeby też odkrył Miłość i 
Dobro.

„Dla Nas” jest otwarte dla innych. Czasem inni to ci, którzy 
wierzą. Albo ci, którzy nie wierzą. Ci, którzy czują się odrzu-

ceni, niezrozumiani. 

Psychiatria jest krainą nadwrażliwców, a nadmierna wrażliwość 
utrudnia życie. 

Jeżeli zostało się zranionym przez kogoś z Kościoła, trudno 
tam powrócić. Psychiatria leczy zranienia, ale nie usuwa trud-

ności, one pozostają jako część życia. Terapeuci prowadzą więc 
do tego, abyśmy nauczyli się przezwyciężać te trudności, które 
napotykamy na swej drodze. Jedną z tych skomplikowanych tre-
ści życia jest wiara i religia. Nadwrażliwcy przeżywają je bardzo 
emocjonalnie. W kryzysach psychicznych często towarzyszy nam 
poczucie winy, które obezwładnia i prowadzi do przeżywania pie-
kła na ziemi, stając się przewodnim motywem psychozy i depresji. 
W psychotycznym świecie walczyłam z szatanem, wędrowałam 
w krainie umarłych. W depresji przygniatało mnie poczucie winy i 
przekonanie o niemożności jej odkupienia. Takie przeżycia mogą 
prowadzić do odrzucenia wiary, albo do wyolbrzymiania sensu 
pokuty, nadal zabarwionej poczuciem winy. Jest też doznana 
krzywda, której sprawcami są często praktykujący katolicy. Wtedy 
zraniona psyche krzyczy: „Idźcie precz, obłudnicy! Nie chcę znać 
was i waszej religii!” 

Wiara i religia też mogą być uzdrowione dzięki napotkanym 
ludziom, których Ty, Ojcze, posyłasz. Ci, którzy zostali ule-

czeni, pragną podzielić się wiarą. 

Mamy prawo mówić otwarcie o tym, co nas dotyka i leczy. 
Mamy także prawo odrzucać to, z czym się nie zgadzamy. 

Możemy dzielić się bólem i radością. „Dezyderaty” mówią: „Jesteś 
dzieckiem wszechświata, niemniej niż drzewa i gwiazdy masz 
prawo być tutaj!”

Zbliża się Wielkanoc, a czas, który ją poprzedza jest historią od-
rzucenia i niezrozumienia Chrystusa. On, który Sam to prze-

żył, nie odrzuca nikogo. Ojcze, razem z Twym Synem napełnij nas 
nadzieją zmartwychwstania po kryzysach psychicznych!

A mnie pozwól kiedyś odjechać do Nieba dorożką, razem z 
pięknymi ludźmi, których poznałam... Kocham poezję dorożek 

i „zaczarowanych koni”, a Ty posyłasz mi je czasami i tak rozma-
wiamy dorożkami... To nie psychoza, to prawda. W psychotyczną 
krainę już nie wchodzę, czego i innym życzę. No cóż, przeżywając 
takie rozmowy z Tobą, czuję psychiatryczną potrzebę zapewnie-
nia, że nie zwariowałam ponownie...

Całuję Twój niewidzialny policzek – ciepły jak nasze, ludzkie...

Dorota Dużyk-Wypich
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
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„Odpowiedzialność samorządów za los osób chorujących psychicznie”
Kraków, 19-20 maja 2011 r.

Sala Teatralna Szpitala Specjalistyczny im. Józefa Babińskiego

19 maja (czwartek)
9.30   – 10.00   Rejestracja uczestników
10.00 - 10.10    Otwarcie Forum Psychiatrii Środowiskowej 
Andrzej Cechnicki,  Marzena Grochowska, Piotr Cebula
10.10 – 10.30 WYKŁAD OTWIERAJĄCY 
Anna Liberadzka  „Czego oczekujemy od psychiatrii?”
10.30 – 12.00 SESJA PIERWSZA „Reforma opieki psychiatrycznej ” 
Moderacja: Andrzej Cechnicki , Niels Poerksen    
Jacek Wciórka „Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporządzenie i co dalej?” (15 min.)
PANEL:  Zadania Krakowskiego i Małopolskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w kontekście rozporządzeń NPOZP. 
Stanisław Kracik (zapr.), Wojciech Kozak (zapr.), Marzena Grochowska (zapr), Jerzy Kubiak (Medinorm), Jolanta Chrzanowska (zapr.),  Maria Radwańska 
(SR), Danuta biernacka (Przedstawiciel StOD), Barbara bulanowska (Przedstawiciel NFZ), Ewa Strzałka (Urząd Gminy Skawina)
Komentarz: Niels Poerksen (Bielefeld)
12.00 – 12.30 Przerwa Kawowa
12.30 – 15.00 SESJA DRUGA „RODZINA JAKO SOJUSZNIK W LECZENIU” 
Moderacja: Anna Bielańska/Ryszard Izdebski 
Julian Leff  (Londyn) „Współpraca  z rodziną w leczeniu osób chorujących na schizofrenię” (30 min)
Bogdan de Barbaro (Kraków) „Dylematy psychiatry w relacji z rodziną  pacjenta” (20 min)
Jolanta Janik, Dorota Dużyk-Wypich (StOD, Kraków) „Nasze doświadczenia z seminarium z rodzicami” (10 min.)  Komentarz od uczestniczących rodzin: 
Barbara Oleksińska (Rzeszów) (10 min.)
Panel:  Jolanta Błaszczak, Krzysztof Liberadzki (SR –Kraków), Maria Radwańska (SR- Kraków), Bogdan de Barbaro (ZTR Kraków), Julian Leff  (Londyn) 
Komentarz : Ryszard Izdebski (Kraków)
15.00 – 16.00  Lunch 
16.00 – 18.00 SESJA TRZECIA  „ROLA MOTYWACJI W LECZENIU”
Moderacja: Maria Załuska/Krzysztof Szwajca   
Maria Załuska  „Leczenie bez zgody” (30 min.)
Panel: Czy można przymusić do leczenia? 
Uczestnicy panelu: Katarzyna Wrzesień, Małgorzata Święch (Sędzia Sądu Rodzinnego), Agniszka Hanek-Adamska ( MOPS), Teresa Frączek (StOD)
Maria Załuska (IPiN), Krzysztof Szwajca (SU Kraków)
18.30       Zebranie Zarządu Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji (Zielony Dół)

20 Maja (Piątek)
09.00 – 09.30 Wstaje nowy dzień… Wydarzenie poetyckie przygotowane przez Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi 
09.30 – 12.00 SESJA CZWARTA „PRZYSZŁOŚĆ PRACY OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE”
Moderator: Agnieszka Lewonowska-Banach (Kraków)/ Artur Kochański (Lublin)
Krótkie wystąpienia (15 min.) !!!:
Agnieszka Lewonowska-Banach (Kraków), Jolanta Gierduszewska (Radom) Czy polskie przedsiębiorstwo społeczne ma przyszłość?
Melania Wirth (Cogito) Powrót do zdrowia – powrót do życia!  
Karolina Proboszcz, Hubert Kaszyński Czy Program  „Trener” spotkał pracodawcę?
Teresa Misina (Kraków)  Zielony dół – nowa firma społeczna
Elżbieta Bandelak (Rzeszów),Regina Bisikiewicz  (Wrocław)- Rodzic jako pracodawca
Barbara Błażko (Kraków) Pracownia terapeutyczna „Ciuszek” - miejscem aktywizacj zawodoweji  
Komentarz do sesji:  Andrzej Martynuska - (WUP Kraków), Wioletta Willimska - (ROPS Kraków) „W jaki sposób polityka publicznych instytucji rynku pracy 
przyczynia się do zwiększenia zatrudnienia osób chorujących psychicznie w Krakowie i Małopolsce?”
12.00 – 12.30 Przerwa kawowa 
12.30 – 15.00 SESJA PIĄTA „NASZE PROBLEMY – NASZE PROJEKTY – NASZA MAŁA REFORMA” . GŁOSY Z POLSKI.
(moderacja) Łukasz Cichocki (Kraków), Katarzyna Prot-Klinger (Warszawa)  
Sławomir Murawiec (Warszawa): Forum internetowe „Tacy jak ja. ”  (15 min)
Katarzyna Lech (Warszawa) „Potrzeba troski o zdrowie fizyczne przez osoby chorujące psychicznie” (15 min)  
Marta Cichońska „ Organizacja opieki psychiatrycznej w powiecie”
Jonathan Birthmann „Europejskie sympozjum o psychozie 2013”
Wioletta Lekszycka, o. Marek Krysztopik (Szczecin) „ Akademia Rodzinna - o wspólpracy  Kościoła ze szczecińska psychiatria środowiskową”
Paweł Kropiwnicki (Łódź) „Reaktywacja Filii Łódzkiej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP”
Rozdanie certyfikatów TERAPEUTY ŚRODOWISKOWEGO
15.30 – 16.00 Posumowanie obrad: Andrzej Cechnicki,  Marcin Szuba, Barbara Banaś (SOD), Jacek Wciórka (Warszawa)


