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Słowem wstępu
Codzienni i niecodzienni czytelnicy!
codzienne i niecodzienne” – tak głosi
„Życie
nagłówek naszego pisma.
w tym określeniu nieco żartu, puszczamy oko do
Jto est
czytelników. Ale są też inne znaczenia... Codzienność
powtarzający się rytm życia, obowiązki, czynności,

które są podobne do siebie każdego dnia. Wstajemy,
myjemy się, jemy, pracujemy itp. itd. A niecodzienność
trzyma nas przy życiu... Niecodziennością może być
poezja, zatrzymanie się na chwilę w ciągu dnia, żeby
odetchnąć, miłość, która jest niezbędna jak oddech,
duchowość, która nas podnosi... i odnalezienie sensu
naszego życia.

dzieci. Barwny, trzymający w napięciu tekst.
nie zabrakło ósmej z „Dziesięciu tez o
Oczywiście
schizofrenii”, poruszającej trudny temat agresji.
odziennością jest też dla nas niestety zetknięcie się
C
z orzekaniem o niepełnosprawności, które opisuje
od strony prawnej Hubert Kaszyński.
odziennością są także Zespoły Leczenia
C
Środowiskowego, które w Warszawie świętowały
niecodzienną trzecią rocznicę działalności. Dla wielu
z nas są ratunkiem i podporą. Oby więcej takich
Zespołów!

iecodzienne, ale częste, są doświadczenia
N
przemocy psychicznej. W trafnym, zgrabnym
opowiadaniu pisze o niej Bogusława Skimina.

tym numerze przewija się przez różne wypowiedzi
iecodzienna jest nasza okładka. To migawka
W
właśnie sens życia. Łukasz Cichocki w ostatnim z
trzech artykułów o zdrowiu psychicznym spostrzega, jak Nz krakowskiego Centrum Seniora przy ulicy
Czarnowiejskiej, fragment świętowania trzeciej
ważne jest odnalezienie sensu naszego życia. Sama
choroba też ma jakiś sens, wpadamy w psychozę,
manię czy depresję, bo nie potrafimy inaczej wyrazić
tego, co przeżywamy.

ewnym dopełnieniem tekstu doktora Cichockiego
P
jest artykuł Agaty Góreckiej, studentki wydziału
Nauki o Rodzinie. Wyrażenie sprzeciwu kompromisowi,
„wyścigowi szczurów” pozwala dostrzec te najwyższe
wartości, jakimi możemy się kierować, żeby
prawdziwie BYĆ. „Non possumus” – „nie możemy”
poddać się narzucanym nam w obecnych czasach
pseudowartościom konsumizmu.

rocznicy jego powstania. W ten dzień wszyscy mieli
nosić kapelusze, większość z nich była zrobiona
własnoręcznie. Pani Edyta Kilian-Grudnik ma na głowie
urodzinowy torcik z trzema świeczkami. Obok niej jest
pani Zosia Puchelak, założycielka Stowarzyszenia
Rodzin „Zdrowie Psychiczne”. Takie chwile umilają
codzienność seniorów, którzy wprowadzają w życie
rozmaite niecodzienne pomysły, jak występy grupy
teatralnej, wystawy, wspólne świętowanie „Plonów”
z ucztą kulinarną i występami. O Centrum możemy
przeczytać w wywiadzie Anny Baki z Edytą KilianGrudnik.

amy też list do redakcji. Prosimy o więcej!!!
z sensów życia są też zwierzątka, którymi
Jmiećednym
możemy się opiekować. Znaczenie, jakie może M
taka opieka w przezwyciężaniu choroby, pokazuje
Jola Janik, przedstawiając nam swoje „zwierzątkowo”.
iecodziennie odchodzą od nas terapeuci, których
Przeżywając depresję, jedynym, co mobilizowało Nnieraz uznajemy za przyjaciół. W tym roku w
ją do wyjścia z domu, była konieczność opieki nad sierpniu zmarł nagle Jacek Golik, terapeuta zajęciowy
różnymi stworzonkami. Pewien psychiatra, który
przeżył w młodości chorobę psychiczną, zauważył,
że tym, co zmobilizowało go do walki z chorobą, była
miłość do własnego kota. Ktoś przecież musiał się nim
zaopiekować...
nna Liberadzka w tekście „Od pacjenta do osoby”,
A
wygłoszonym na Sympozjum „Myśląc: Kępiński”
drugiego czerwca 2012 roku w Krakowie, pozwala nam

w świetle nauki i przykładu życia profesora Antoniego
Kępińskiego odnaleźć wartość człowieczeństwa,
szczególnie w życiu chorujących psychicznie. I walczyć
o tę najwyższą i podstawową godność.

B

arbara pisze o „studenckim życiu”, które przysłania
„cień choroby”. Ale ten cień nie pozwala jednak
przerwać walki o godne życie. Pomimo choroby można
skończyć studia, założyć rodzinę, urodzić i wychować

z Warsztatów przy ulicy Miodowej w Krakowie. Odszedł
za wcześnie, pozostawił po sobie dobre wspomnienia
i wdzięczność wielu osób chorujących psychicznie.
Cechowało go poczucie humoru, którym umilał naszą
codzienność. Życie bywa ciężkie, praca w stolarni
też, czasem wzdycha się, że jest za ciężko... A Jacek
kwitował to zdaniem: „Kto powiedział, że ma być
lekko?!?”

ak, Jacku, nikt nam tego nie obiecał... Dobrze, że w
T
naszym życiu pojawiają się osoby takie jak ty. Twoje
śmiechotwórcze uwagi pozwalały nam traktować ten
ciężar z lekkim dystansem... Uśmiechnij się do nas
czasem zza którejś strzępiastej chmurki...
Dorota Dużyk-Wypich
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Wspomnienie
o Jacku Goliku,
terapeucie
zajęciowym
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sierpnia tego roku zmarł nagle
bardzo ceniony i lubiany terapeuta zajęciowy z Warsztatów Terapii
Zajęciowej przy ul. Miodowej 9 – Jacek
Golik. Jacek zmarł w wieku 49 lat.
oczątkowo pracował w Klinice Psychiatrii przy ul. Kopernika 21a jako
konserwator, tzw. „złota rączka”.
dy powstawały Warsztaty Terapii
Zajęciowej przy ul. Miodowej 9 od
początku Jacek pracował przy ich organizacji, a szczególnie zajmował się urządzaniem pracowni stolarskiej.
am spędził około 20 lat życia. Życia, które było bardzo owocne. Nie
jest łatwo być terapeutą zajęciowym, do
tego trzeba mieć powołanie. Jacek miał
powołanie do tej trudnej pracy. Rozumiał
chłopaków, miał do nich cierpliwość,
można powiedzieć, że uczył ich nie tylko
prac stolarskich, ale i życia.
ył silnym mężczyzną, który rozładowywał konflikty przez poczucie humoru. Mobilizował chłopaków do aktywności i szanował ich pracę. Znał dobrze
każdego i wiedział, kiedy i jakie stawiać
wymagania. Był ciepły, ale i stanowczy.
Można z nim było porozmawiać, zwierzyć się z kłopotów.
awał wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, np. gdy jednemu
z chłopaków poważnie zachorowała siostra; była obawa, że jest to nowotwór
złośliwy. Chłopak był tak rozbity, że nic
nie mógł zrobić. Poszedł grać z kolegami w piłkę, ale powiedział do Jacka,
że nie jest w stanie grać, a Jacek odpowiedział, że chłopak poradzi sobie i że
jest potrzebny. A potem siostra chłopaka
miała operację i okazało się, że nowotwór nie jest złośliwy.
ył nie tylko terapeutą zajęciowym, był
też Przyjacielem. Dla niego nie było
roboty „byle jakiej”, do każdej podchodził poważnie i wymagał solidnej pracy.
Chłopaki naprawiali meble, robili szafki, różne naprawy i remonty potrzebne
w całym systemie ośrodków krakowskiej
Psychiatrii Środowiskowej. Jacek uczył
i pomagał. Pięknie oprawiali obrazy,
świetnie potrafili dobrać ramy i tło.
acek organizował dla uczestników
stolarni zajęcia sportowe, gdyż
w zdrowym ciele - zdrowy duch. Były
to gra w piłkę nożną, zajęcia w siłowni
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foto archiwum

w tym numerze:

i gra w ping-ponga. Drużyna „Miodowa”,
jak ją nazwał, brała udział w integracyjnych turniejach piłki nożnej „Na Zielonej
Murawie”, które organizowali koledzy
z WTZ przy ul. Królowej Jadwigi,
rużyna „Miodowa” brała w nich
udział ze zmiennym szczęściem,
raz wygrywając mecze, raz przegrywając. Zajęli dwa razy trzecie miejsce.
Mają pamiątkowe puchary i proporczyki, mają każdy swoją zieloną koszulkę.
Ostatnio brali też udział w halowym turnieju piłki nożnej organizowanym przez
WTZ w Nowej Hucie. Jacek organizował
też różne wycieczki. Do Zabierzowa, do
Tenczynka…
ardzo dobrze prowadził samochód
i m.in. dlatego sześć razy brał udział
w obozach rekreacyjno-integracyjnych
tygodniowych do Scheffau, w Austrii,
w Alpach Tyrolskich. Był człowiekiem
odpowiedzialnym i odważnym.
zasem chłopaki mówili, że jest ciężko, a on mówił: „A kto powiedział, że
będzie lekko?” Umiał żartować, często
tryskał humorem. Jak ktoś coś przeskrobał, to mówił: „Dawaj loge!”… taką gumową „milicyjną” pałkę. Był wspaniałym
pedagogiem i wychowawcą.
dy zmarł, tak nagle, dla chłopaków
ze stolarni był to szok… Wszyscy
byli na pogrzebie, dali też ofiarę na Msze
św. gregoriańskie w Bazylice Dominikanów.
zasem Jacek mówił: „Przecież nie
będę żyć wiecznie…” Chłopaki
z „Drużyny Miodowa” mówią, że czują
jego opiekę, tam, z góry…
a pewno pozostanie na zawsze
w sercach wszystkich, którzy go
znali.
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Wspomnienia spisały
Jolanta Janik i Dorota Dużyk-Wypich
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Teza 8. Chorujący na schizofrenię nie zagrażają innym
bardziej niż osoby zdrowe. Perspektywa beneficjenta

D
M

laczego w ogóle boimy się osób chorych psychicznie?
oże dlatego, że boimy się nieprzewidywalnych ich reakcji, ale czy na co
dzień, spotykając na swojej drodze innych
(dalszych, czy bliższych znajomych, a nawet rodzinę) – czy oni też nie są nieprzewidywalni?
ożna też nie mieć żadnej wiedzy na
ten temat i kierować się stereotypami,
odcinając się już na samym początku od
wszelkiej dyskusji i kontaktów ze „schizofrenią” (i takie reakcje spotykamy, niestety,
najczęściej).
łębszą jednak przyczyną jest lęk przed
agresją… Paradoks jednak polega na
tym, że zarówno chory, jak i zdrowy boją
się siebie nawzajem, choć każdy może
trochę „inaczej”. Potrzebny jest DIALOG
i dobra wola każdej ze stron.
ez tego nie uzyskamy wzajemnej akceptacji i nawet wśród samych osób
zdrowych nie bardzo jest to możliwe.
agrożenie – lęk przed agresją i drugi
lęk przed możliwością „zarażenia” się
„innym” myśleniem.
prócz ogólnie przyjętych norm, jakie
nas obowiązują (mam na myśli kulturę
osobistą i nie tylko), każdy z nas – Ludzi
(w ogóle) – jest jedyny i niepowtarzalny
i każdy ma odmienny charakter, który powinien kształtować i rozwijać. Wszyscy też
jesteśmy na różnych etapach rozwoju na-
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szego życia, co powinno skłaniać do cierpliwości i tolerancji.
aka więc może być nić porozumienia?
Czy więc świadomie, bardziej lub mniej,
nie ulegamy wzajemnym uprzedzeniom?
Najczęściej w innych denerwują nas te
wady i niedoskonałości, których sami
mamy w nadmiarze, a których nie dostrzegamy u siebie.
gresja uzewnętrznia się, gdy nadmierne zmęczenie lub kłopoty powodują
narastanie zbyt wielkich napięć. Tę wzmożoną nerwowość gasimy (w zależności od
jej intensywności) – papierosem, przeklinaniem, złością, lekami (dostępnymi w aptece) – bez recepty, a już w stanach chorobowych – lekami psychotropowymi.
soba chorująca na schizofrenię jest
na ogół pod stałą opieką lekarza-specjalisty. Zażywa leki, które tłumią jej nadmierne emocje. Dlatego mam prośbę do
Zdrowych:
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IE BÓJCIE SIĘ NAS! UWOLNIJCIE
OD POGARDY I ODOSOBNIENIA!

alej, osoba chora różni się zazwyczaj od ludzi zdrowych… większym
poranieniem, z którym sobie nie zawsze
radzi. Jest często bardziej wrażliwa, co
przeszkadza, by przebić się przez dżunglę
drobiazgów niejednokrotnie niedostrzegalnych przez osoby zdrowe.

T

en natłok wrażeń, jeśli staje się zbyt
wielki, powoduje nieopisany LĘK,
przed którym, by się uwolnić, człowiek
zamyka się w sobie i często jest niezrozumiany przez otoczenie. Czy jednak może
zagrażać bardziej niż osoba zdrowa?
yślę też, że jest jeszcze odwrotna strona… Czyli lęk osoby chorującej przed
ujawnieniem takiej choroby, tzn. lęk przed
brakiem akceptacji środowiska, w którym
żyje. Lęk również przed samym sobą. Muszę stale konfrontować swoje zachowanie
z zachowaniem ludzi zdrowych, gdyż boję
się nawrotu choroby. Schizofrenia ciągle
jeszcze jest dla mnie nieprzewidywalna
i czasem zaskakuje. Kilkakrotnie byłam
w sytuacji, gdzie patrzyłam na świat jak
średniowieczny rycerz przez nikłą szparę
żelaznej przyłbicy. Widziałam wszystkich
i ich rozumiałam, ale nie mogąc odezwać
się do nich słowem (gdyż był to dla mnie
wysiłek nie do pokonania), nie mogłam im
udowodnić, że jestem taka jak wszyscy…
dy widzimy kogoś na wózku inwalidzkim dzielimy się pomocą i współczuciem. Czy chorujący na schizofrenię są
„inaczej” chorzy?...
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Anna Baka
Kraków

Teza 8. Chorujący na schizofrenię nie zagrażają innym
bardziej niż osoby zdrowe. Perspektywa profesjonalisty.
Tytuł roboczy:
PRZYSTANEK AGRESJA
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dobie globalizacji i szybkiego przepływu informacji w świecie – coraz częściej słyszymy lub czytamy o przerażających
aktach agresji, które ludzie czynią innym ludziom.
astoletni chłopiec zabija z karabinu maszynowego swoich kolegów i koleżanki ze szkoły, Mąż zabija żonę, a potem strzela
do siebie, dorosły mężczyzna zabija kilkadziesiąt nieznanych mu
dzieci, syn zabija swoich rodziców.
ślad za tym pojawiają się, mające nas uspokoić informacje,
że sprawą zajęła się prokuratura, a sprawcę badają biegli psychiatrzy. Wtedy u wielu ludzi pojawia się pytanie: „wariat”
czy „psychopata”? Mało kto dopuszcza do siebie myśl, że takich
czynów mógłby się dopuścić w pewnych szczególnych okolicznościach przeciętny człowiek. Jeszcze mniej osób zadaje sobie pytanie: „czy ja byłbym do tego zdolny”?
o zbyt przerażające. Dlatego społeczeństwo „deleguje” agresję
na pewne grupy ludzi: chorych psychicznie – bo szalony człowiek nie panuje nad sobą; kryminalistów – bo tacy są, i tylko oni,
bo przecież nie – zwykli zjadacze chleba. Jeśli zamkniemy chorych
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w azylach, a przestępców w więzieniach, to społeczeństwo uwolni
się od agresji. Czyżby? Czemu więc przez wieki tak się nie dzieje?
Czemu stale człowiek człowiekowi bywa wilkiem, a nie bogiem.
ewien mądry człowiek powiedział kiedyś słynne słowa, że
nic co ludzkie nie jest mi obce. Myślę, że można je odnieść
także do sfery psychicznej i tłumaczyć też w ten sposób, że każdemu człowiekowi dostępne są wszelkie odcienie różnych uczuć.
Nie wszyscy dopuszczamy jednak do ich przeżywania, a często
„bronimy się” przed doświadczaniem zwłaszcza tych „nieładnych”,
„nieprzyjemnych” i budzących lęk uczuć, jak na przykład złość,
zazdrość, zawiść. Nasza psychika działa często w ten sposób,
żebyśmy mogli w swoich i innych oczach uchodzić za, w miarę,
porządnych ludzi. A porządni ludzie, to tacy, którzy są mili, dobrzy,
uczciwi... Dlatego, zupełnie nieświadomie, nasza psychika grubą
kreską oddziela nas od naszej „ciemnej strony”. Niby wiemy, że ją
mamy, ale wiedzieć, a czuć, to często dwie różne sprawy. Czym
innym jest wiedzieć i rozumieć, a czym innym czuć nieusprawiedliwioną i intensywną złość czy zazdrość. Niełatwo jest nam pozwolić

P

sobie na takie odczucia w obawie, że wymkną się spod kontroli
i doprowadzą nas do popełniania przerażających czynów, lub po
prostu takich, które sami oceniamy jako złe. Dlatego łatwiej jest
myśleć o sobie z zadowoleniem, jestem w miarę porządny, bo nie
czuję tych „złych”, „niszczących”, „niemoralnych” emocji.
ie istnieją złe czy dobre uczucia. Złem jest wyrządzanie krzywdy drugiemu człowiekowi, a niedopuszczalnym złem są akty
czynnej agresji czy przemocy. Niestety, może do nich tym bardziej
dochodzić, im bardziej będziemy udawać, że jesteśmy wypełnieni
wyłącznie „dobrymi” emocjami. Wówczas bowiem te, których nie
widzimy i nie czujemy – mogą przejąć nad nami kontrolę.
latego ważne jest pozwolenie sobie na przeżywanie wszystkiego, co ludzkie, wręcz ćwiczenie się we wnikliwej, uczciwej
i odważnej samoobserwacji.
astępnie, ważne jest poddawanie tego, co dzieje się w naszym
wnętrzu – refleksji; czasem w formie rozmowy z kimś bliskim
i życzliwym, a czasem w formie terapii. To z kolei pomoże nam
powstrzymać nasze impulsywne działania, nie pozbawiając nas
uczuć, które są motorem wszelkiego działania i istotnym składnikiem naszego człowieczeństwa. Bez uczuć i ich doświadczania,
nie bylibyśmy zdolni także do miłości.
drugiej strony, opisany w wielkim skrócie proces, wzmocni nasz
rozum - abyśmy mogli lepiej panować nad tymi życiodajnymi
siłami. Innymi słowy umożliwi nam to rozwój. Myślę, że w równej
mierze dotyczy to nas wszystkich – osoby zdrowe, chore i te z różnymi zaburzeniami psychicznymi. Różnią się jednak sposoby, za
pomocą których człowiek może najpierw odblokować to, co przed
nim zakryte, a następnie zintegrować się na nowo, a dzięki temu
nauczyć się akceptować i kochać siebie takim, jakim jest. Jest to
niekończący się proces i zadanie na całe życie. Dobrze, gdy w tej

podróży nie jest sam i gdy może liczyć na rodzinę, przyjaciół czy, –
wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba – na terapeutę.

N

lekarz psychiatra Katarzyna Wrzesień
Kierownik Zespołu Leczenia Środowiskowego
Kraków
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Na smyczy telefonu

porczywie wpatruje się w telefon. Miał
dzwonić o 11:00, a już jest 11:15 i telefon milczy. Ma komórkę, ale on świadomie
dzwoni na stacjonarny, aby mieć pewność,
że ona odbierze w domu. Bije się z myślami: zadzwonić – nie zadzwonić. Wreszcie
sygnał rozdziera ciszę. To on! A któż miał
by być, skoro ona prawie z nikim nie utrzymuje kontaktu.
ierwsze pytanie: jesteś sama? A doskonale wie, że jest sama. Zresztą, nie
daj Boże, żeby ktoś u niej był. Każdy mężczyzna to potencjalny kochanek. Dlatego
ukrywa przed nim wizyty hydraulików czy
elektryków. Raz był u niej kolega. Gdy zadzwonił telefon, przytknęła palec do ust,
aby milczał. Tymczasem kolega niechcący
uderzył widelcem o talerz, bo akurat coś
jadł. Zapowiadała się awantura. Szybko
zaczęła tłumaczyć, że to ona spowodowała hałas. Później rozmowa toczyła się
w miarę normalnie. To znaczy ona spowiadała się, co będzie robić, zdarzenie po
zdarzeniu. Wychodzi do apteki i sklepu,
zajmie jej to około 45 minut. On daje jej 15
minut bonusu i zadzwoni za godzinę. Ona
ubiera się szybko i wychodzi. Na szczęście
w aptece nie ma kolejki, w sklepie jest kilka
osób. Wraca do domu. Na korytarzu spotyka sąsiadkę. Jest przerażona. Pani Ela
jest gadułą, a ona ma jeszcze 10 minut do
telefonu! Stara się zbyć sąsiadkę. Jak nie
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zdąży, będzie piekło! Już pod drzwiami słyszy dźwięk telefonu. W płaszczu i w butach
biegnie odebrać. Pierwsze pytanie: gdzie
byłaś? A przecież doskonale wie. Po prostu ją sprawdza.
dyby się coś nie zgadzało, wybuchną inwektywy. Ona zdaje sobie sprawę, że jest to przemoc psychiczna. A ta
może przybierać różne formy i być w różnym stopniu dolegliwa. Czasem polega
na słownym poniżaniu partnera: czy to
przez wyzywanie, czy przez wyrafinowane
podkreślanie wad, izolowanie od świata
zewnętrznego. Szczególnie izolowanie
bywa przykre. Nie można mieć żadnych
znajomych, koleżanek, a przede wszystkim kolegów. Gdy poszła do koleżanki na
jej pięćdziesiąte urodziny, przeżyła horror.
Każdy mężczyzna na tej imprezie był zagrożeniem. Akurat mężczyzna był tylko jeden – narzeczony solenizantki. A skoro był
jakikolwiek mężczyzna, to na pewno zainteresował się Barbarą. Na nic były przyrzeczenia, że facet jest zajęty.
ego typu zachowanie to tak zwany syndrom Otella. Osoba do imentu zazdrosna. Zazdrosna patologicznie. Ona zdaje
sobie sprawę, że Krzysztof jest katem i że
ona tego kata kocha. Są ze sobą 12 lat,
z czego 7 lat on jest za granicą. Przez te
7 lat dzwonił kilkanaście tysięcy razy. Kilka, kilkanaście razy na dzień. Jej doba (bo
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w nocy on też dzwoni) przebiega od telefonu do telefonu. I mimo że każdy następny
telefon nie wnosi nic nowego, uporczywie
się z nią kontaktuje. Taka telefoniczna inwigilacja. Jest sama, zupełnie sama.
rzemoc psychiczna może polegać na
odmawianiu partnerowi prawa do własnych poglądów i opinii. Jedno z partnerów, w tym przypadku Krzysztof, uznaje
się wówczas za nosiciela jedynie obowiązującej prawdy, a wszelkie przejawy
umysłowej niezależności drugiego są natychmiast atakowane. Sprawca przemocy
psychicznej może manipulować emocjami
swojej ofiary. Gra jej przywiązaniem i miłością. Awantury są o byle co: o źle położony
widelec, o zamknięte okno.
idziała kiedyś bilboard. Kobieta
z podbitym okiem, a obok napis: „Bo
zupa była za słona”. Uważa, że ten bilboard oddaje jej sytuację. Jest maltretowana
psychicznie i fizycznie. Krzysztof wykorzystując słabe punkty Barbary, niszczy
jej poczucie własnej wartości. Natrafił na
uległość i znalazł doskonałe podłoże do
rozwoju i będzie to trwało do zniszczenia
tożsamości partnerki.

P

W

Bogusława Skimina
Kraków
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…to rehabilitacja

Rozmowa z panią mgr Edytą Kilian-Grudnik, kierowniczką „Centrum Seniora”,
przy ul. Czarnowiejskiej 13 w Krakowie
Anna Baka, dalej A.B. – Pani Edyto! – „Centrum Seniora”, kiedy
powstał ten Ośrodek i od kiedy jest Pani jego „Opiekunem”?
Pani Edyta Kilian-Grudnik, dalej E.K.G. – Właściwie, najpierw
powstała „Grupa Seniora” pod przewodnictwem pani Anny Popek
i pani Elżbiety Linczowskiej, która działała w latach 2006-2009.
„Centrum Seniora” działa od czerwca 2009 roku i od tego czasu
koordynuję nim. Trzeba podkreślić, że głównym pomysłodawcą
i założycielem tego Ośrodka jest dr hab. Andrzej Cechnicki, kontynuujący ideę psychiatrii środowiskowej prof. Antoniego Kępińskiego.
A.B. – Jak się Pani czuje w roli organizatorki wolnego czasu dla
osób starszych, którzy po przebytej chorobie psychicznej, czują
się bardzo samotni?
E.K.G. – To mi odpowiada. Program ośrodka tworzymy razem
z uczestnikami. Nie używamy określenia „pacjent” tylko „uczestnik”. Osoba, która na oddziale w szpitalu jest pacjentem, u nas jest
uczestnikiem.
Mamy program rehabilitacyjny, w którym zawierają się różne treningi: trening ekonomiczny, trening kulinarny, trening sprzątania
i higieny osobistej, trening funkcji poznawczych (ćwiczenie koncentracji, uwagi, skupienia, pamięci), a także terapia zajęciowa.
Poza tym możliwa jest: nauka języka angielskiego, nauka obsługi
komputera i Internetu. W ubiegłym roku powstała Grupa Teatralna.
Zajęcia relaksacyjne: muzykoterapia, prace ręczne, (jednodniowe)
wycieczki, wyjścia do teatru, kina, muzeum, kawiarni, zajęcia plastyczne prowadzone przez uczestnika, a zarazem artystę malarza
p. Mariana Figla.
Raz w miesiącu mamy też spotkania rodzin. Jest to spotkanie
i rozmowy z rodzinami uczestników, bez ich udziału. Prowadzimy
wizyty domowe, gdy uczestnik źle się czuje i nie może brać udziału
w zajęciach.
Mamy indywidualne podejście do każdego uczestnika, a działalność naszego Ośrodka polega na rehabilitacji, czyli przysposobieniu do radzenia sobie z codziennymi czynnościami, tak by uczestnik ten mógł jak najdłużej funkcjonować będąc sam w domu i nie
musiał korzystać z żadnego rodzaju pomocy społecznej.
A.B. – Jak wyjaśniłaby nam Pani poszczególne punkty działalności Centrum Seniora?
E.K.G. – Trening ekonomiczny ściśle powiązany jest z treningiem Kulinarnym. Centrum Seniora nie ma stałego finansowania.
Wszystko opiera się na grantach i krótkoterminowych projektach.
Gdybyśmy mieli stałe finansowanie, nasza działalność byłaby
o wiele skuteczniejsza i atrakcyjniejsza.
Jeżeli chodzi o Trening Kulinarny, to część osób wybranych do
tego Treningu robi zakupy i przygotowuje jeden ciepły posiłek
w ciągu dnia. Do nich należy też planowanie, jak rozporządzić
kwotą uzbieranych pieniędzy i decydowanie, co ugotować. Wszyscy codziennie składamy się po 2 zł. Zdarza się, że czasem jakiś
produkt zostaje w lodówce na drugi dzień i już nie trzeba go kupować, lub odwrotnie, należy kupić czegoś więcej, by starczyło na
dłuższy czas, lub dokupić brakujący, a niezbędny.
Uczestnicy, oprócz gotowania, nakrywają do stołu i podają posiłek.
Dbamy o kulturalne zachowanie; czekamy, aż zbierze się cała grupa przy stole, nikt zatem wcześniej nie rozpoczyna jedzenia, ani
też od razu nie wstaje od stołu.
Pogadanka to jedno z zajęć odbywające się w poniedziałki. Polega
na tym, że jeden z uczestników przygotowuje prasówkę na tematy,
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które go interesują.
W ramach treningu sprzątania i higieny osobistej nie mamy osoby
sprzątającej. Sami dbamy o czystość Ośrodka. W zakresie czynności porządkowych należy po zajęciach odkurzyć całe pomieszczenie, umyć WC, a także okna i drzwi balkonowe. Na spotkaniu
społeczności, które odbywa się raz w tygodniu, omawiamy bieżące
sprawy i problemy.
A.B. – Co jeszcze omawiane jest na zebraniu ogólnym, tak zwanym „zebraniu społeczności”?
E.K.G. – Rada Centrum Seniora, która wybierana jest przez Społeczność wybiera uczestników, którzy spełniają role: starosty, wicestarosty, skarbnika, kronikarza, kulturalno-oświatowego, bibliotekarza, gospodarza domu.
Trzeba dodać, że mamy jeszcze ogród, o który dbamy i uprawiamy
go oraz gdzie odbywają się różnego rodzaju imprezy. Ostatnio, we
wrześniu, była to impreza pt. „PLONY”.
Kadencja w Radzie Centrum Seniora trwa 3 miesiące.
Poza wyborem uczestników do poszczególnych treningów rozmawiamy o swoich potrzebach i wzajemnych relacjach między sobą
oraz o tym, jak minął dzień i jak zaplanować kolejny, zbliżający się
czas.
Przy każdej grupie treningowej obecny jest jeden terapeuta, który
stara się iść pół kroku za uczestnikiem i w razie potrzeby (terapeuta nigdy sam nie decyduje…) pomaga.
A.B. – Czego oczekuje Pani od uczestników Centrum Seniora?
E.K.G. – Przede wszystkim współpracy w tworzeniu programu
Ośrodka i uczestnictwie w rehabilitacji.
W Centrum Seniora jest 20 miejsc dla uczestników oraz cztery
osoby tworzące personel (psycholog, dwóch instruktorów terapii
zajęciowej). Przyjmujemy też dwie do trzech osób, które działają
w ramach wolontariatu. Podpisują one umowę na określny czas
i obowiązuje je tajemnica.
A.B. – Co jest najtrudniejsze w pani pracy?
E.K.G. – Najtrudniejsze, to… gdy uczestnik przestaje przychodzić
do Centrum Seniora, odmawia przyjmowania leków i ogólnie odmawia pomocy. Wtedy nie wiem, czy sobie poradzi. Najczęściej
trafia do szpitala.
A.B. – Jaka jest relacja między Centrum Seniora a innymi placówkami?
E.K.G. – Relacja z innymi ośrodkami jest bardzo dobra. Wszyscy
są nam życzliwi. O ile dobrze wiem, jesteśmy jedynym w województwie ośrodkiem dla seniorów chorujących lub po przebytej
chorobie psychicznej.
Mamy obecnie rok 2012, który jest „rokiem ludzi starszych”. Dawniej dziadkowie byli autorytetem dla wnuków. Dziś jest odwrotnie
i to wnuki pokazują ludziom starszym, jak poruszać się w nowej rzeczywistości. „Młodzi” nie zawsze mają czas i możliwości,
a nawet cierpliwość. Staramy się więc, by poprzez naukę obsługi
komputera, telefonu komórkowego i oprogramowania umożliwić
uczestnikom korzystanie z wynalazków nowej epoki.
Poza tym jest to również okazja, by ćwiczyć sprawność manualną
i pamięć.
Mamy w planach wypad do centrum handlowego, aby oswoić się
ze schodami ruchomymi i obsługą bankomatów.

A.B. – Kto może zostać uczestnikiem Centrum Seniora?

nana przez uczestników, którzy uczyli się robić zajęcia w plenerze.

E.K.G. – Uczestnikiem Centrum Seniora może zostać osoba,
która:aktualnie leczy się psychiatrycznie, lub jest po kryzysie psychicznym, ma ukończony 45. rok życia, posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

A.B. - Jakie są Pani marzenia i ewentualne plany na ten rok?

A.B. – „Jasełka” – oglądałam ostatnio ten spektakl i byłam pełna
podziwu dla realizacji tego przedstawienia, jak również reżyserii
i czuwania przez Panią nad całością i nad każdym szczegółem
akcji. Skąd taki pomysł?
E.K.G. – To Seniorzy stwierdzili, że powinniśmy podtrzymywać
i przekazywać polską tradycję, która zanika. Poza tym wspólne,
radosne kolędowanie stwarza atmosferę ciepła i łączności duchowej.
Teatr, to znaczy: połączenie ruchu z tekstem, jak również nauką
tego tekstu na pamięć, ćwiczy „siebie” w innej roli, niż w życiu. Pomaga w bezpiecznej scenerii fikcji nabrać dystansu i trochę oderwać myśli od własnych kłopotów, co też jest jednym z elementów
naszej rehabilitacji.
Pierwszym naszym wspólnym spektaklem była „Lokomotywa”.
Uczestnicy odegrali ją na imprezie pt. „Plony”, która to impreza
z okazji zakończenia lata odbyła się w ogrodzie jeszcze we wrześniu ubiegłego roku. Imprezie towarzyszyły dwie wystawy malarskie – sympatyków naszego ośrodka, a przede wszystkim była tam
po- plenerowa wystawa fotograficzna pt. „Kopce Krakowa” – wyko-

E.K.G. – Moje marzenia… Wydaje mi się, że nie zmieściłyby się
w grubej księdze. Wymienię więc tylko niektóre, te najważniejsze:
– stałe finansowanie, które by poszerzyło ofertę programową…
– zatrudnienie specjalistów, takich jak np. lekarz geriatra, specjalista-rehabilitant,
– większy lokal,
– samochód typu „Bus” na 20 osób,
– marzy mi się obóz nad morzem (turnus dwutygodniowy) dla
naszych uczestników, którym ze względu na wiek łatwiej chodzić
brzegiem morza niż po górach.
A.B. Serdecznie dziękuję, pani Edyto, życzę spełnienia wszystkich
marzeń, tych z „grubej księgi” także. Oby ten rok 2012 był rokiem
pomyślnym i szczęśliwym – dla Pani i Uczestników Centrum Seniora!
Z panią Edytą Kilian-Grudnik
rozmawiała Anna Baka
Kraków, 18 stycznia 2012 r.

foto Gerard Banach

foto Mikołaj Golenia

Na fotografiach obchody z trzechlecia powstania Centrum Seniora

CENTRUM SENIORA
Niepowtarzalna atmosfera, różnorodność zajęć, stabilizacja i zarazem duża fantazja…

K
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ochani Czytelnicy!

entrum Seniora działa! Jest ochroną dla nas – starszych uczestników Ośrodka. Wchodząc w tutejsze życie napotyka się nastrój
życzliwości i akceptacji. Kolorowe wnętrze stwarza atmosferę prawie domową. Na zajęciach malujemy, robimy broszki i różnorodne ozdoby, oglądamy filmy, uczymy się, jak na co dzień przebywać w grupie i radzić sobie z emocjami. Praca jest również elementem
twórczym, dającym niejednokrotnie satysfakcję i radość życia. Potrzebujemy uśmiechu. Radość dodaje nam siły. By pokonać trudy
warto też otworzyć się na zabawę. Już po raz drugi z kolei odbyła się Impreza pt. „PLONY”. Głównym pomysłodawcą tego spotkania i
organizatorem jest pani Edyta Kilian-Grudnik, która kieruje tutejszym Ośrodkiem. „Plony” to spotkanie pełne świetnych pomysłów i humoru. Główną atrakcją był konkurs: na „Najdziwniejszy Kapelusz” i Sztuka teatralna pt. „Ach, te baby”- odegrana przez uczestników CS.
ziękujemy zatem za możliwość uczestniczenia w tej „Kolorowej Rzeczywistości”.
a.b.
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Studenckie życie i cień choroby
P

amiętam o tym do dzisiaj, pomimo upływu wielu lat. Byłam
licealistką i brałam udział w konkursie recytatorskim. Do prezentacji wybrałam wiersz Aleksandra Puszkina, który dziwnie
mnie zaintrygował. Jego pierwsza strofa mocno wyryła się w mej
pamięci.
„O, Boże nie daj mi zwariować!
Głodować raczej i wędrować
Z żebraczym kijem będę.
Nie przeto, bym swój rozum cenił,
Że chcę zachować go, że chcę nim
Górować nad obłędem ‘’...
ie wiedziałam wtedy, że ta treść w niedługim czasie zwiąże się
z moim życiem. Myślę, że w człowieku jest jakiś atawistyczny
lęk przed postradaniem zmysłów, przed obłędem, który czasem
ujawnia się dopiero w sytuacjach ekstremalnych.
oja choroba zamanifestowała się wyraźnie – wybuchem
psychozy poporodowej. Byłam wtedy po trzecim roku studiów pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mąż był świeżo
upieczonym absolwentem prawa na tejże uczelni i kontynuował
kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie religioznawstwa. Nasze studenckie życie musiało zmierzyć się teraz z nową,
dramatyczną dla nas sytuacją.
perspektywy czasu myślę, że mogłabym na pewno uniknąć
psychozy, gdyby poród nie był dla mnie tak wielką traumą.
Złożyły się na to uwarunkowania ówczesnego szpitalnictwa położniczego, stosunek personelu do kobiety rodzącej i zapewne moja
słaba odporność psychiczna. Nie czas i miejsce, by to opisywać,
ale sądzę, że warunki jakie stwarza dzisiejsza rzeczywistość, dla
przyjścia dziecka na świat, chroni niejedną młodą matkę przed
psychicznymi zawirowaniami.

N
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W dezintegracji jest
nadzieja. Nadzieja
na dezintegrację
pozytywną
D

la mnie los w tym względzie nie był łaskawy. Po porodzie miałam komplikacje i zostałam przeniesiona na oddział septyczny. Mój pobyt w szpitalu przeciągał się i zauważyłam, że dzieje się
ze mną coś zatrważającego. Miałam awersję do jedzenia, to znowu napady głodu, nagle chciało mi się płakać, to znowu ogarniał
mnie spokój, pojawiała się dziwna pustka w głowie. Gdy zobaczyłam się z mężem przez maleńkie okienko w drzwiach, z płaczem
opowiedziałam mu o tym. Oczekiwałam pomocy i na oddziale zapewniono mnie, że najlepiej będzie, gdy zgodzę się na przewiezienie mnie do szpitala psychiatrycznego. Zaakceptowałam takie
rozwiązanie, gdyż sama wiedziałam, że w moim zachowaniu jest
coś nienormalnego. Nie zdawałam sobie sprawy, że wkroczyłam
tym samym w inny świat, świat koszmaru szpitala jak z horroru.
To dopiero tam doznałam prawdziwego szoku, rozwinęła się psychoza. Pobyt na „szałówce’’, jak nazywano salę nowoprzybyłych
na około 30. łóżek, przez lata powracał do mnie w przerażających
snach, gdy zrywałam się z krzykiem i oddychałam z ulgą, gdy
okazywało się, że jestem w domu. Na szczęście mąż załatwił mi
klinikę na Śląsku i tam zetknęłam się z psychiatrią, która miała zu-
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pełnie inne oblicze. Opuszczałam tamtejszą placówkę w ciężkiej
depresji, ale nie pozostawiła ona we mnie urazu.
oim nowonarodzonym synkiem zajmowały się tymczasem
różne osoby w rodzinie. Przez miesiąc przebywał u mojej
siostry, studentki Akademii Medycznej, która też urodziła dziecko dwa miesiące wcześniej. Karmiła więc piersią swoją córeczkę
i mojego synka. W małym pokoiku, w akademiku na Prokocimiu
z pomocą męża, studenta Politechniki Krakowskiej, zajmowała
się dwójką noworodków. Po miesiącu zaczął się rok akademicki
i nie mogli już dalej opiekować się naszym maleństwem. Nasz
synek, „wędrowniczek’’ jak później go nazwaliśmy, kolejno przebywał u cioć, aż wreszcie przywieziono go do mojego rodzinnego
domu, gdzie przyjechałam po opuszczeniu kliniki. Bałam się bardzo nowej sytuacji. Był we mnie lęk, że nie poradzę sobie, nie
dam rady w tej straszliwej depresji. Nie było we mnie uczuć, żadnych uczuć i to mnie przerażało. Jak można tak żyć? Decyzję za
mnie podjął mąż i moja mama, która wzięła na siebie ciężar opieki
nade mną i dzieckiem. Gdy zobaczyłam synka, wiedziałam, że to
była słuszna decyzja. Mama pracowała od ósmej w szkole, była
nauczycielką, a ja opiekowałam się maluszkiem, co ograniczało
się do karmienia go mlekiem z butelki i przewijania. Robiłam tylko
to, co konieczne, bez tej radości, która towarzyszy młodym matkom przy każdym kontakcie z dzieckiem. Mnie to nie było dane.
Ponieważ stan apatii nie ustępował, przestawiłam się na zastosowanie tylko mieszanki ziołowej. Odstawiłam leki. Wróciłam na
studia. Zamieszkałam znowu z mężem i dzieckiem w „Żaczku’’.
Zaczęłam chodzić na zajęcia. Liczyłam na to, że szybko uzupełnię
zaległości. Stało się jednak inaczej. W żargonie psychiatrycznym
„rozkręciłam się’’. To była choroba. Zgarnięto mnie z placu, gdzie
zrobiłam małe zamieszanie. Mężowi informację o tym przekazał
kolega z „Żaczka”, którego akurat zauważyłam, gdy wsadzano
mnie do karetki.
o było moje pożegnanie z dotychczasowym życiem, z młodością, z akademikiem, ze studiami w takim kształcie, jakie
miały tego czasu.
nowu byłam w tym koszmarnym szpitalu, na tym samym oddziale, na tej samej „szałówce’’, w manii, podkręcona. Takich
tam od razu „czapują’’. Kaftan i pasy-remedium na wszelkie problemy. A gdy krzyczysz – poducha na głowę. Tak uczono pokory i obowiązujących reguł. Gdy doświadczyłam tego okropnego
uczucia, że uduszę się pod tą poduszką leżąc w pasach, zrozumiałam, że w tym szpitalu złamią każdego. Za jakiś czas zaordynowano mi elektrowstrząsy. Wdziałam wcześniej przywożone na
salę osoby po tych zabiegach. Wyglądały jak zmarłe, długo przychodziły do siebie. Postanowiłam wtedy, że ja nigdy na taką terapię się nie zgodzę. Gdy więc przyszli po mnie wbiłam, się pod ruchome łóżko, którym miano mnie przewieźć na zabieg. Nie mogli
mnie stamtąd wyciągnąć, tak się zaklinowałam. Wezwano panią
ordynator, a ja zaczęłam krzyczeć, że zaskarżę lekarza i szpital,
jeżeli wezmą mnie na elektrowstrząsy, że mój mąż jest prawnikiem i że on poda ich do sądu. Nie wiem, czy to był ten argument,
który wpłynął na zmianę decyzji, w każdym bądź razie zaniechano
elektrowstrząsów. Wyszłam ze szpitala na własne żądanie, a mąż
załatwił mi znowu powrót do kliniki na Śląsku.
uszę powiedzieć, że mój małżonek, człowiek 24-letni, wkraczający w dorosłe życie, okazał się mężczyzną dojrzałym, na
którego mogłam liczyć, na którym mogłam się oprzeć. Nie odrzucał mnie, nie narzekał, nie ubolewał nad sobą, nad nami. Był twardy i walczył. Robił to, co uważał, że należy robić w takiej sytuacji,
kierując się rozsądkiem i poczuciem obowiązku.
nie te przeżycia bardzo zmieniły. Pod ich wpływem dokonałam wielu przewartościowań. Do tego czasu byłam osobą

M

T
Z

M
M

W

M

P

nową grupę studentów zaocznych, z którymi trudno było mi się
identyfikować po dotychczasowym uczeniu się w gronie rówieśników. Teraz byłam najmłodsza, grupa była bardzo zróżnicowane
wiekowo, przeważały osoby dojrzałe. Poprzednio byłam zawsze
aktywna na zajęciach, teraz raczej przysłuchiwałam się i obserwowałam. Czułam się obco, chociaż wszyscy byli nastawieni przyjaźnie. Problemy były we mnie. Nie pozbierałam się na tyle, by
życie pociągało mnie swoimi barwami. Było szare i trudne, ale
podejmowałam wymagania, jakie stawiało w określonym czasie.
Musiałam pełnić role matki, żony, pracownika, studenta. Nie trwało to jednak długo, bo wskutek wydarzeń społeczno-politycznych
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wierzącą w Boga, praktykującą, wychowaną w duchu katolickim.
Pogłębiałam swoją wiarę w dominikańskim duszpasterstwie akademickim „Beczka’’, ale czegoś w niej brakowało. Pamiętam, że
gdy byłam w ostatnich tygodniach ciąży, mówiło się wiele w kościele o zawierzeniu siebie, swojego życia Matce Najświętszej.
Ja nie zrobiłam tego, świadomie. Była we mnie obawa, fałszywe przeświadczenie, że gdy oddam swe życie Bogu, zapewne
dotknie mnie cierpienie, a ja nie chciałam cierpieć. Więc nie zawierzyłam siebie, ani swojej przyszłości Maryi. Dopiero przejście
przez Kobierzyn, który dla mnie będzie synonimem odarcia człowieka z jego godności, sponiewierania i beznadziei, doprowadziło
mnie do nowego wymiaru mojej wiary. I w tym kontekście mogę
z całą pewnością stwierdzić, że choroba psychiczna jest dla mnie
darem. Darem od Boga, darem od losu. Od tego czasu odczytuję
życie w innych kategoriach. Odnajduję jego sens i transcendentalny wymiar. Mam inne spojrzenie na człowieka, na jego słabości,
na cierpienie. Wiara jest pryzmatem i fundamentem mojego życia.
W czasie pobytu na oddziale zamkniętym szpitala psychiatrycznego dokonałam aktu zawierzenia siebie Matce Najświętszej. To
nie był symptom psychozy. Ten wybór poświadczałam później,
po leczeniu i w okresach remisji, gdy funkcjonowałam w zdrowiu,
pracując i wychowując czwórkę dzieci. Zrozumiałam, że krzyż jest
elementem wpisanym w ludzką egzystencję. „Cierpienie zdaje
się przynależeć do transcendencji człowieka: jest jednym z tych
punktów, w których człowiek zostaje niejako <<skazany>> na to,
ażeby przerastał samego siebie – i zostaje do tego w tajemniczy
sposób wezwany’’ (Jan Paweł II List apostolski „Salvifici Doloris’’
O chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia). Tylko zjednoczenie się w cierpieniu z Krzyżem Chrystusa i zawierzenie Bogu nadaje mu sens i jest wartością budującą, a nie destruktywną. Na
zakończenie cytowanego listu Jan Paweł II apeluje „Właśnie was,
którzy jesteście słabi, prosimy, abyście się stawali źródłem mocy
dla Kościoła i dla ludzkości, w straszliwym zmaganiu się pomiędzy
siłami dobra i zła, którego widownią jest nasz współczesny świat –
niech Wasze cierpienie w jedności z krzyżem Chrystusa przeważy!’’. Tak postrzegam moje życie i wszystko, czego doświadczam.
młodości nie było to dla mnie tak oczywiste, ale mając 22
lata przeskoczyłam przestrzeń i wzniosłam się dzięki chorobie na taki pułap, do którego dochodziłabym może przez długi
czas, lub może nie osiągnęłabym go nigdy. W dezintegracji jest
nadzieja. Nadzieja na dezintegrację pozytywną, o której pisał polski psychiatra Kazimierz Dąbrowski. W Internecie możemy przeczytać „Po przejściu kolejnych poziomów dezintegracji powraca
harmonia. Poziom integracji wtórnej cechuje autonomia jednostki, jej autentyzm, najwyższy poziom świadomości, samoświadomości i empatii.’’
oja choroba miała istotny wpływ nie tylko na mój stosunek do
świata, ale i na edukację. Byłam po trzecim roku i pozostał mi
jeszcze jeden rok do ukończenia studiów. Pozostawałam dwa lata
na urlopie zdrowotnym i w tym czasie na moim kierunku zakończyła się specjalizacja, którą studiowałam. Nie miałam więc już
do czego wracać. Przeniosłam się na studia zaoczne. To „przeniosłam się’’ wydaje się tak proste i zupełnie bezproblemowe. Dla
mnie wtedy jednak każda decyzja, każde załatwienie sprawy na
uczelni, w urzędach było olbrzymim wyzwaniem. Musiałam pokonywać siebie, przezwyciężać niechęć, obawy i stres. Z wielkim
wysiłkiem, wbrew sobie, a głównie za łagodną namową i przekonywaniem Mamy podjęłam pracę i studia zaoczne.
racowałam w szkole, w tej samej, gdzie wcześniej nauczycielami byli moi rodzice (tato już nie żył od kilkunastu lat) i gdzie
uczniami przez 8 lat byłam ja i dwójka mojego rodzeństwa. Znajome środowisko, te same klasy, korytarze i nawet większość
nauczycieli to ci, którzy kiedyś mnie uczyli. Powoli przyzwyczajałam się, sytuacja się normowała, na zewnątrz nie było widać,
żebym miała jakieś kłopoty. Pracowałam jak wszyscy i dodatkowo
przygotowywałam się do pisania pracy magisterskiej. Poznałam

i rodzinnych znowu się rozchorowałam. Ogłoszono stan wojenny
i mój mąż, który był opozycjonistą, został aresztowany i skazany
na 4 lata więzienia. Ja wskutek tych zawirowań znalazłam się na
oddziale zamkniętym, tym razem w Krakowskiej Klinice,. Klinika
w tamtym czasie w porównaniu ze szpitalem im. Babińskiego to
jak diametralnie różne światy po dwóch stronach żelaznej kurtyny.
Terapia w klinice skoncentrowana była na pacjencie, na jego
przeżyciach, odczuciach, zachowaniu i poszukiwaniu optymalnych dróg zdrowienia. Naprawdę wspaniała kadra i modelowe
funkcjonowanie oddziału, chociaż nie pozbawione mankamentów.
Dla mnie brzemiennym w skutkach okazał się fakt, że skradziono mi tam mój indeks studencki. Miałam później dodatkowy problem z odtworzeniem duplikatu. Klinikę opuściłam po około trzech
miesiącach i powróciłam do domu, do synka, który w tym czasie
zaczął chodzić do przedszkola i do Mamy, na którą jak zawsze
mogłam liczyć. Mąż został przeniesiony do odległego, ciężkiego
więzienia w Kłodzku.
e wrześniu, pomimo tego, że czułam się bardzo kiepsko
psychicznie, poszłam do pracy. Uczyłam w zerówce i w nowej, małej szkółce spotkałam się z bardzo życzliwym, ciepłym
przyjęciem. Do dzisiaj wdzięczna jestem dyrektorce tej placówki
za opiekę, jaką mnie wtedy otoczyła. Praca mobilizowała mnie do
działania, musiałam wcześnie wstawać, przełamywać opory, aktywizować się pedagogicznie i utrzymywać kontakty z ludźmi. Myślę, że to na pewno było terapeutyczne i pomogło mi w powrocie
do społeczeństwa. Ukończenie studiów oddalało się, bo również
na zaocznych skończyła się moja specjalizacja. Nie miałam więc
praktycznie gdzie chodzić na zajęcia. Dzięki przychylności władz
uczelnianych zdobyłam absolutorium. Jeździłam na indywidualne
egzaminy i zaliczenia, przygotowując się do nich samodzielnie
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w domu. Szło mi jak po grudzie. Przy wysokiej dawce leków psychotropowych nauka jawiła mi się czasem jako syzyfowa praca.
Doświadczyłam wtedy, że można się czegoś uczyć, starać się
opanować, a nic nie „wchodzi’’ do głowy. To było okropne. Do tego
czasu byłam studentką ze średnią kwalifikującą do stypendium,
a teraz nagle byłam na pozycji „tępaka’’. Pamiętam, że w pewnym
momencie pomyślałam sobie, że nigdy nie wiedziałabym, gdyby
nie ta choroba, co to znaczy „nie potrafię się nauczyć’’. To było
jak odkrycie. Wczułam się w sytuację tych wszystkich uczniów,
dzieci, które miały problemy z nauką, z opanowaniem materiału.
To doświadczenie wzbogaciło mnie jako pedagoga. Z tego okresu
pozostał mi w pamięci epizod związany z jednym z egzaminów.
Miałam już wyznaczony termin i zwolniłam się wcześniej z pracy, by dojechać na czas do Krakowa. Gdy jednak przyszłam do
domu, mój lęk i obawy nasiliły się do tego stopnia, że wzięłam
dużą dawkę leków i zaszyłam się w łóżku z poduszką na głowie,
to była ucieczka przed przerastającym mnie problemem. Mama
po przyjściu z pracy wystraszyła się, widząc mnie śpiącą, ale byłam jeszcze w stanie wytłumaczyć jej tę sytuację. W następnym
terminie udało mi się zdać ten przedmiot.
dy uzyskałam absolutorium, nie znalazłam już w sobie na
tyle sił, by przygotować się do obrony pracy magisterskiej.
Do pracy w szkole miałam już kwalifikacje – studia wyższe, bez
tytułu, co plasowało mnie w górnym pułapie widełek płacowych.
Takie rozwiązanie było dla mnie w tej sytuacji bardzo korzystne.
Dopiero po latach ten brak obrony okazał się na tyle istotny, że
straciłam pracę. Gdy prezydentem Polski został Aleksander Kwaśniewski, wyszło na jaw, ze pomimo wcześniejszych oświadczeń
o wykształceniu wyższym, pan Prezydent miał tylko absolutorium.
Wydano wtedy akt prawny, który potwierdzał, że ukończenie studiów wyższych musi być potwierdzone dyplomem. Tym samym,
z prezydentem Kwaśniewskim i nauczyciele bez tytułu nie mogli
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legitymować się wykształceniem wyższym i przestali posiadać
odpowiednie do pracy pedagogicznej kwalifikacje. By pozostać
w zawodzie, trzeba było uzupełnić wykształcenie. Po wielu latach
pracy, trudnych, tragicznych przeżyciach rodzinnych, nie miałam
chęci zaczynać studiowania od początku. Po 25 latach pożegnałam się ze szkolnictwem. Wiem, że do pracy w szkole już nie powrócę.
a zakończenie chcę powiedzieć, że sam fakt studiowania
przez parę lat na Uniwersytecie Jagiellońskim i mieszkania
w „Żaczku’’ pomagał mi w utrzymaniu wysokiej samooceny i lepszego samopoczucia. W tym czasie poszerzyły się moje horyzonty myślowe, poznałam interesujących ludzi, a przeżycia z tamtego okresu wzbogaciły mnie i wyposażyły na przyszłość. W trakcie
pracy zaliczyłam studia podyplomowe z wysoką średnią (piszę
o tym, by uzmysłowić, że pomimo doświadczenia choroby,można
pracować i podnosić swoje kwalifikacje), ale później nie było już
na to szans. Trzeba było mieć tytuł magistra, a ja nie spełniałam
tego kryterium. Gdybym wiedziała, że sprawy przybiorą taki obrót, pewno zmobilizowałabym się, żeby w młodości studia zwieńczyć obroną pracy magisterskiej. To w różnych sytuacjach może
ułatwić życie. Warto więc zmagać się i dopiąć celu. Przesłanie
to kieruję do wszystkich młodych ludzi, którzy dotknięci chorobą
psychiczną w trakcie nauki w szkole czy na studiach, nie wierzą
w możliwość zwieńczenia sukcesem swojej edukacji lub zastanawiają się, czy warto męczyć się, by skończyć szkołę lub studia.
Ze swojej perspektywy jeszcze raz podkreślam, warto, a trud ma
swój sens. Ma sens.
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Od pacjenta do osoby

część 1.

Tekst wygłoszony na Sympozjum „Myśląc: Kępiński” 2 czerwca 2012, Kraków
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a początek chciałam się odwołać do
głównego tytułu konferencji: „Myśląc:
Kępiński”. Moim pierwszym nasuwającym
się skojarzeniem związanym z Profesorem
Kępińskim, a zarazem najbardziej oczywistym z mojej perspektywy jest: „Mam
szczęście, że rozchorowałam się akurat
w Krakowie”. Nie jest to jakieś szczególne odkrycie, wiele bliskich i znajomych
chorujących osób mówi to samo. Nasza
koleżanka ze Stowarzyszenia „Otwórzcie
Drzwi” Jola Janik zwykła wręcz mawiać
: „jak studiować – to tylko w Krakowie,
jak leczyć się psychiatrycznie – to tylko
w Krakowie”. Zarówno ja, jak i inne osoby
chorujące mamy świadomość, że to swoistego rodzaju eldorado (niektórzy mówią
też o „szczęśliwej wyspie”) zawdzięczamy
przede wszystkim postaci Antoniego Kępińskiego. To owoce jego pracy sprawiają,
że dziś łatwiej jest być pacjentem psychiatrycznym. To z jego myśli i doświadczenia
po dziś dzień czerpią wiedzę i inspirację
kolejne pokolenia psychiatrów. To wychowani w jego tradycji światopoglądowej
i naukowej lekarze i terapeuci dziś tworzą
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psychiatrę zorientowaną na człowieka.
rzyznam szczerze, że odczuwam skrępowanie, wygłaszając tezy dotyczące Profesora, tym bardziej że naprawdę
ciężko jest dziś mówić o nim, nie stroniąc
od patosu i słów podziwu. Z przyczyn
oczywistych nie miałam możliwości poznać go osobiście – urodziłam się już po
jego śmierci. Jest wiele innych osób, które
pamiętają postać Kępińskiego, które były
jego pacjentami, lub które u niego „terminowały”, lub które przynajmniej znają
bądź znały osoby, które miały bezpośredni
kontakt z Profesorem. (Na szczęście wiele z tych wspomnień zostało spisanych).
Na pewno jest wiele innych osób bardziej
kompetentnych, znających bardziej wnikliwie jego dzieła i rozumiem, że takie osoby
będą głównie dziś miały głos.
edyne co ja mogę powiedzieć, to jakie są moje refleksje w 40 lat po jego
śmierci, co z niego przeżyło w książkach,
w ludziach, których spotykam, w tradycji
leczenia. Mogę opowiedzieć, jak ja go dzisiaj rozumiem, co wydaje mi się ważne,
z czym się zgadzam, a z czym mogłabym
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dyskutować. Mogę spróbować wyrazić, jak
odbierają go osoby z mojego pokolenia,
z pokolenia o zupełnie innych doświadczeniach
życiowych. Mogę próbować
wyobrazić sobie, że jestem jego pacjentką
i mogę mieć nadzieję, że Profesor Kępiński
ucieszyłby się, że nie tylko profesjonaliści,
ale też zwykli pacjenci chcą uczcić jego pamięć – w końcu to im-nam poświęcił swoje
życie.
o, co dziś dla mnie osobiście – pacjentki urodzonej już po śmierci Kępińskiego – wydaje się jego najważniejszym
przesłaniem, zawarte jest w zasadzie
w temacie wystąpienia: „Od pacjenta do
osoby”. Spróbuję wyjaśnić, jak ja to rozumiem, jakie to dla mnie ma znaczenie.
Zacznę od „pacjenta”.
ziś słowo „pacjent” ma, niestety, negatywne konotacje, choć nie zawsze
tak było. Wspomnieć trzeba, że źródłosłów
słowa „pacjent” odwołuje się do łacińskiego
„patiens, patientis” , co oznacza cierpiącego. Także etymologia niemiecka („patient”)
i francuska („patient”) wskazują, że pacjent
to ktoś, kto cierpi, komu trzeba pomóc. Do
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tego odnosi się moim zdaniem nie tylko
zawód, ale i misja, posłannictwo lekarzy:
pomóc pacjentowi, pomóc cierpiącemu,
ulżyć w cierpieniu. Wzorując się na przysiędze Hipokratesa, składanej przez lekarzy już w starożytności i wypracowanym
wówczas kodeksie etyczno-moralnym, lekarze do dziś ślubują: „według najlepszej
wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez
żadnych różnic (…) mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek”. Ponadto lekarze przysięgają m.in.
„nie nadużywać zaufania pacjentów i dochować tajemnicy lekarskiej” oraz „strzec
godności stanu lekarskiego i niczym jej nie
splamić”.
ępiński to dla mnie człowiek, którego
życie zawodowe zaświadcza, że można dochować wierności tej przysiędze,
uczynić z niej motto swojej pracy. Myślę,
że dla Kępińskiego pacjent był przede
wszystkim właśnie osobą cierpiącą, swoją
pracę dedykował tym, „którzy więcej czują
i inaczej rozumieją i dlatego bardziej cierpią”. Myśli zawarte w jego twórczości, ale
też wiele spisanych relacji pacjentów czy
wspomnień tych, którzy go znali wskazują, że rzeczywiście pacjent był dla niego
najważniejszy. Wszystkie działania, które
podejmował, miały na celu wyłącznie dobro pacjenta, okazywał mu szacunek i nie
nadużywał zaufania, był on lekarzem, który traktował swój zawód jako misję, posłannictwo.
zisiaj wydaje się, jakby było mniej
człowieka, a zarazem mniej godności
w słowie „pacjent” i równocześnie mniej
wzniosłości w słowie „lekarz”, „doktor”
(skadinąd „doctus” zn. uczony).
zisiaj słowo „pacjent” coraz częściej
kojarzy się z poniżeniem, bezsilnością,
niemocą, bezradnością. Dotyczy to nie
tylko pacjenta psychiatrycznego, ale także
somatycznego. Wielu pacjentów narzeka,
że są traktowani instrumentalnie, przedmiotowo. Relacje lekarz – pacjent są coraz
trudniejsze, coraz bardziej skomplikowane, coraz więcej wzajemnych roszczeń
i pretensji. Na taką sytuację bez wątpienia
ma wpływ szereg czynników, w tym także
uwarunkowania ekonomiczne i społeczne, funkcjonujące rozwiązania legislacyjne itp. Myślę jednak, że istota problemu
tkwi w zasadzie od zarania dziejów w tym
samym, a jest to mianowicie kwestia zależności. Spotkałam się kiedyś ze stwierdzeniem, że w zależności nie ma niczego
złego, gdyż słowo to oznacza, że komuś
na danej osobie, rzeczy czy sprawie zależy, ale nie wydaje mi się, aby to było aż
tak proste. Parafrazując w tym miejscu
Kępińskiego: absolutna zależność wiąże się z absolutną władzą. Każdy lekarz
ma realną władzę nad swoim pacjentem,
może ulżyć jego cierpieniu z racji wykonywanego zawodu, decyduje o jego zdrowiu
i życiu – wartościach, które powszechnie
uznawane są za najcenniejsze przez człowieka. Pacjent musi lekarzowi zawierzyć,
oddać się w jego ręce, zaufać jego wiedzy
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i doświadczeniu. Świadomość, że tak wiele zależy od nieraz faktycznie obcego nam
człowieka, w kwestiach tak fundamentalnych, bywa przerażająca. Kępiński ujął to
w ten sposób: „Lekarz jest ojcem i sędzią
zarazem, który wyda wyrok o losie czekającym chorego”.
szczególnej sytuacji znajduje się
pacjent psychiatryczny. Kępiński
zauważa: „Swoistość psychiatryczna stosunku chory – lekarz jest znacznie bardziej
skomplikowana niż w medycynie <<somatycznej>>”. Jeśli mówimy o władzy jaką lekarz ma nad pacjentem, to lekarz psychiatra wydaje się mieć władzę szczególnie
rozległą, ma dostęp i potencjalnie może
kontrolować myśli, uczucia czy wręcz duszę drugiego człowieka. Kępiński doskonale zdawał sobie z tego sprawę i przestrzegał: „Psychiatrzy na ogół nie zdają
sobie sprawy z ogromu władzy i odpowiedzialności, jaki na nich ciąży”. Taka władza stwarza ogromne i realne zagrożenie
dla pacjenta; lęki, które pojawiają się na
początku terapii nie są tak bardzo bezzasadne, myślę, że u ich podstaw leży tak
naprawdę instynkt samozachowawczy. Na
początku pacjent przede wszystkim boi się
odsłonić, zawierzyć, boi się braku zrozumienia, braku akceptacji, śmieszności. Boi
się zaufać. Kępiński z perspektywy wielu
lat pracy z człowiekiem widział zagrożenie:
„władza nad drugim człowiekiem jest jedną
z najsilniejszych i najniebezpieczniejszych
ludzkich żądz.” Myślę, że to samo instynktownie czują pacjenci.
znaczeniu zaufania w psychiatrii mówi
się bardzo wiele, wszyscy wiedzą,
że jest to kwestia fundamentalna, że bez
zaufania nie ma możliwości dobrego kontaktu czy terapii. Natomiast stanowczo za
mało się mówi o tym, że lekarz czy terapeuta muszą sobie na to zaufanie zapracować, a potem starać się, by go nie zawieść. Wiele rozważań poświęca się temu,
jak zdobyć zaufanie pacjenta. Myślę, że to
źle postawione pytanie, zamiast pytać jak
je zdobyć, powinno się raczej zastanawiać,
jak sobie na nie zasłużyć. I w tym miejscu znów spojrzeć trzeba na Kępińskiego,
który potrafił sprawić nie tylko, że jego pacjenci mu ufali, ale też sprawił i nadal sprawia, że późniejsi, w tym dzisiejsi pacjenci
potrafią, albo przynajmniej próbują, uczyć
się ufać psychiatrii. Nie wiem, nie sądzę,
by Profesor miał jakieś specjalne techniki
„zdobywania” zaufania; on właśnie na to
zaufanie sobie zapracował swoim życiem,
zawodową pracą, a przede wszystkim wartościami, które prezentował, w które wierzył i o które walczył.
iemniej starał się dawać jakieś wskazówki swoim następcom, dzielił się
wszystkim, co odkrył. Zapisał wiele cennych myśli, dotyczących kontaktu lekarza
psychiatry z pacjentem. Te, które wydają mi się szczególnie istotne, gdy patrzę
z „drugiej strony” brzmią: „psychiatra powinien być dla chorego zawsze tym człowiekiem, przed którym może on się bezpiecznie odsłonić, który nie będzie go osądzał
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ani potępiał, który będzie starał się go zrozumieć i w miarę możliwości mu pomóc”.
Oraz „psychiatra powinien swemu pacjentowi dodać odwagi i ułatwić mu szukanie
prawdy o sobie”.
ówił także o cierpliwości w kontakcie: „cierpliwość psychiatry musi być
dosłownie bezgraniczna” oraz „niekiedy
psychiatra jest pierwszym człowiekiem,
który ma cierpliwość wysłuchać chorego”. Z perspektywy pacjenta cierpliwość
wydaje mi się niezmiernie ważna, wręcz
nieodzowna. W trakcie leczenia stykałam
się z sytuacjami (zwłaszcza w sytuacjach
hospitalizacji), gdzie oczekiwaniem lekarzy było, że zacznę się zwierzać, odkrywać
przy pierwszej rozmowie. Na zrozumienie,
nie mówiąc o zaufaniu, potrzeba czasu,
starań i wysiłku. Myślę, że wielu lekarzom
mogłoby pomóc zrozumienie pacjenta,
gdyby spróbowali odpowiedzieć sobie samemu na pytanie, ile w normalnej, nie terapeutycznej sytuacji potrzeba czasu, abym
ja zaufał drugiej osobie? Albo przypomnieć
sobie, ile czasu minęło, zanim zaufałem
mojemu obecnemu przyjacielowi, partnerowi? Z pewnością pomogłoby im to sobie
uzmysłowić, jak czuje się pacjent, od którego wymaga się, by się odsłaniał, odkrywał. Ponadto dla pacjenta psychiatrycznego trzeba wziąć poprawkę, że najczęściej
są to osoby w jakiś sposób zranione, ktoś
już tego zaufania wobec nich nadużył.
Mówiąc o powiernictwie psychiatry, terapeuty, Kępiński wielokrotnie odnosił się do
pojęcia intymności. Jest to słowo, którego
się w dzisiejszych czasach trochę boimy,
a trochę wstydzimy. Kępiński natomiast
nie bał się tego słowa oraz tego, co ono ze
sobą niesie i pisał: „swoistość intymności
jest cechą ogólną związku chorego z lekarzem. Jeden z partnerów kontaktu jest
skazany na obnażanie się. W medycynie
somatycznej chodzi o obnażanie się cielesne, w psychiatrii – o psychiczne”. I w innym miejscu: „natężenie intymności, które
w kontakcie psychiatrycznym jest tak duże,
jak może w żadnym innym związku między
dwojgiem ludzi, stwarza skomplikowane
powiązanie uczuciowe, często o ambiwalentnych oscylacjach”.
ziś raczej częściej mówi się o zaufaniu,
zapominając, że jego „zdobycie” to tak
naprawdę początek drogi. Ważniejsze pytania to: jak to zaufanie wykorzystam, czy
ja chcę dobra tego człowieka, czy ja chcę
innych korzyści, czy umiem pogodzić się
z jego wyborami, czy nie ulegam pokusie,
że wiem lepiej, co dla danego człowieka
słuszne? Mądrość Kępińskiego przejawia
się także w myślach: „psychiatra ma tylko
pomóc choremu w tym, by sam się zmienił,
a nie może jego zmieniać”. Oraz „im większy wpływ psychiatra chce na chorego wywrzeć, tym mniejszy wpływ wywiera”.
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Anna Liberadzka
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków
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***
biorę samotność
nieźle jej idzie
grymasimy
zwłaszcza ja
ona dumna z roboty
tylko jej {myślę}
trochę żal
że nie dość
pochyliła mi głowę
Małgorzata Misiewicz

O Róży

P
Życie

***

A w moim życiu niechaj kwitnie słońce
Kwiaty wirują i dzień nie
płacze
I dzieci szukają niezapominajki
Co kolorem niebieskim do
oczu zagląda
Piękna Julia niech splata
warkocz
Jak łany zbóż złocisty
Rzeki przenoszą życiodajne
strumienie
Rześki poranek zagląda do
okna
I wieczór zmęczony kładzie
się do snu
Tak jak ja – życie moje
Rodzę się i umieram co dnia
Krystyna Ptak
Wspomnienia
ze łzami patrzę wstecz,
lecz słyszę głos: nie warto
to nadzieja krzyczy
z wiarą trzymająca za rękę
wiem: to co złe już minęło
zostało z tyłu
jak stacja, którą przejechałem
Paweł Kocon
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Z każdym upadkiem
nabierasz doświadczenia
każda porażka jak oka mgnienia
Tamte chwile jednak są do zapomnienia
Każde marzenie do spełnienia
po każdym starciu jest chwila wytchnienia.
Bywają dni, w których jest Ci smutno,
zawsze żyj z nadzieją na lepsze jutro
Nie udało się dziś uda się jutro.
Jutro też jest dzień
Miej w sobie wiarę
Nawet gdy twe życie przykryje cień.
Wiara czyni cuda, wiara unosi,
Wiara dużo w życiu zmienia, dużo znosi
Los daje po piętach,
lecz w niej jest siła zaklęta.
Jesteśmy jak świata orlęta,
Niech każdy te słowa zapamięta.
Niech każdy się wczuje w życia rytm,
tych pięknych teraz chwil nie odbierze
nam nikt.
Przetrwamy w sile i wierze,
a nad nami Anioł jak w pacierze
Ja wierzę w cuda, ja wierzę w nadzieję,
Cichy szept, cichy wiatr nadziei nam wieje
I wiać będzie wiecznie…
N.N.

Różo pewnych właściwości
na oznaczenie służysz
symbolu wiecznie żywy
jak świeżość dziewczyny.
Róża czasami więdnie,
cała w rosie niekiedy,
bywa w pąkach wielu,
niepowtarzalny zapach jej,
specjalna w kształcie,
też niepowtarzalnym,
znanym w przyrodzie
i powielanym
W odmianach rozmaitych.
O róży zamarzy młodej
ogrodnik kwiatów każdy
o przejrzałej plastyk
artysta
na suchy bukiet
do ikebany
swych wspomnień.
Grażyna Tomczyk

***
Nie wiem
Wyrzucić Cię? Podeptać? Zniszczyć i przekląć?
Czy lepiej zostawić i kochać?
Bo trudno powiedzieć sercu – dość!
Gdy ono wściekle woła – tak!!!
I szkoda pogrzebać marzenia –
Fantastyczny świat, najpiękniejsze życie.
Wolę więc, żebyś został.
Elżbieta

Mężczyźni
(z przymrużeniem oka)
***

Mężczyźni nie lubią prawdy
Wolą niedomówienia
Chowają się za półsłówka
Słuchają jak od niechcenia

Czekam na Ciebie
Jak palona słońcem ziemia na deszcz,
Czekam jak stara matka na powrót syna – łajdaka.
Czekam jak kwiaty czekają na wiosnę.
Czekam – i jestem biedniejsza od ziemi, matki i kwiatów,
Bo wiem, że nie przyjdziesz.

Nie mówią o uczuciach
Jeżeli w ogóle coś czują
Celują w różnych chuciach
Tym często się fascynują
Lubią też politykę i szybkie samochody
Zajmują ich dochody, przychody i
rozchody
Potrafią być szarmanccy,
to znowu aroganccy
Nie szanują kobiety,
potem przynoszą bukiety
Są jak zbłąkani chłopcy
Chcą być Piotrusiem Panem
Świat snów nie jest im obcy
Plączą się w nim nad ranem

Elżbieta

Koncert
Pięknie artystka gra na klawesynie
Dźwięki Mozarta sypią się spod jej rąk
Jak perły spadają przed ołtarz Boży
Jak ptaki srebrzystoskrzydłe wzbijają się ku górze
Wielbiąc, dziękując, prosząc, błagając
Malując dźwiękiem głosy duszy ufnej i skruszonej.
A muzyka ta miła jest muzykalnym uszom Boga
Który odpowiada jej słodkim dźwiękiem fletu
I tak trwa wdzięczna modlitwa – rozmowa
Zachwyt –
Aż po kaskadę oklasków

Takich ich Pan Bóg stworzył
Dał Ziemię we władanie
Przez Ewę ich rozmnożył
Kobietę dał w posiadanie

20 lipca 2009 r. koncert w Kościele św. Józefa w Krakowie
Jolanta

We śnie z Adama żebra
Powstała piękna istota
A on do dziś jej nie zna
Bo on ulepiony z błota
Barbara

***
Zanurzyć ręce w Twoje włosy,
Puszyste i miękkie
I nic więcej, tylko zanurzyć ręce
Elżbieta

***
to byłam ja
przeciwnik – kobieta
zabij przeciwnika
pokochaj kobietę
albo odwrotnie
Małgorzata Misiewicz
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O niepełnosprawności
osób chorujących psychicznie

P

roblem niepełnosprawności w ujęciu teoretycznym został
opisany w interesującej pracy autorstwa C. Barnesa i G. Mercera pod tytułem „Niepełnosprawność”1. Znajdujemy tam szereg
argumentów skłaniających nas do rozumienia niepełnosprawności jako splotu bardzo zróżnicowanych ograniczeń, jakie napotykamy w toku naszej codziennej aktywności życiowej zmierzającej
do zaspokajania podstawowych potrzeb oraz w trakcie pełnienia
ról społecznych. Ograniczenia te są spowodowane współczesną
organizacją społeczeństwa – wolnego rynku, sektora publicznego, jak również organizacji obywatelskich. Jeśli funkcjonalne zasady rządzące życiem społecznym nie podkreślają wartości włączania każdej osoby ludzkiej do wspólnoty, konieczności troski
o rozwój jej indywidualnego potencjału wówczas niektórzy z nas
zmuszeni są żyć poza głównym nurtem życia. Tak rozpoczyna
się proces społecznego tworzenia niepełnosprawności.
iepełnosprawność dotyczy czterech podstawowych wymiarów, w jakich możemy rozpatrywać osobę. Pierwszy,
powiązany jest ze sferą biologiczną człowieka. Odnosi się do
naruszonej sprawności organizmu, co w psychiatrii oznacza
utrzymywanie się u pacjenta gotowości do reagowania objawami choroby w sytuacjach trudnych, definiowanych jako ważne,
przełomowe lub nadmiernie zaskakujące, niezgodne z przyzwyczajeniami.
rugi wymiar odnosi się do specyficznego poziomu szeroko
rozumianych kompetencji społecznych, jakie posiada osoba chorująca. Mogą one nie być rozwinięte lub nieużywane
w stopniu odpowiednim do danej sytuacji życiowej ze względu
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stosowanej farmakoterapii, kiedy to pacjent może cierpieć z powodu nadmiernego napięcia mięśniowego, zaburzeń sfery seksualnej, trudności w mówieniu lub nadmiernej senności. Istotny wpływ na funkcjonowanie osób chorujących mają również
reakcje znaczących innych (takich jak rodzina, profesjonaliści
i osoby publiczne) oraz stopień, w jakim pacjent uwewnętrznił
piętno związane z chorobą psychiczną. Te niekorzystne zmiany
polegają na przyjęciu obrazu innych jako własnego, prowadząc
stopniowo do braku pewności siebie, niskiej samooceny, obniżenia motywacji, nieskutecznych strategii radzenia sobie, do zaprzeczenia chorobie lub utrwalonego przyjęcia roli osoby chorej,
niepełnosprawnej skazanej na stałą pomoc i wsparcie innych.
olejny wymiar naszej obecności w świecie to podejmowanie
ról społecznych, które wiążą się ze społecznym szacunkiem
i uznaniem. Jeśli pomimo starań oraz wsparcia innych osób dostęp do pewnych ról społecznych jest niewyobrażalnie trudny
lub wręcz niemożliwy, to powinniśmy zastanowić się, czy nie
mamy do czynienia ze społecznymi barierami. To właśnie bariery (ograniczenia) społeczne posiadają kluczowe znaczenie dla
tworzenia się niepełnosprawności, którą rozumiemy wtedy nie
jako nasilenie objawów chorobowych, ale jako rezultat stereotypów, uprzedzeń lub dyskryminacji. Bariery powstają wtedy, gdy
sytuacja społeczna osoby chorującej psychicznie jest znacząco
mniej korzystna niż innych członków społeczności oraz gdy społeczeństwo w sposób jawny bądź ukryty odmawia jej prawa do
godnego życia w lokalnej wspólnocie, jakie związane jest z leczeniem, mieszkaniem, pracą i życiem rodzinnym.
zwarty wymiar analizy niepełnosprawności odnoszę do relacji człowieka z transcendencją, bowiem – jak pisał Victor
Frankl – człowiek pozostaje zawsze w intencjonalnej relacji
z tym, co transcendentne.
eoretyczne założenia niepełnosprawności jako złożonego
i wielowymiarowego procesu leżą u podstaw definiowania
niepełnosprawności w polskim prawie2. Zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11
maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 127, poz. 721) niepełnosprawność
oznacza niezdolność do samodzielnej egzystencji (zaspokajania podstawowych potrzeb bytowych) lub ograniczenia w samodzielnym funkcjonowaniu w szerszym kontekście społecznym
w następstwie naruszonej sprawności organizmu, natomiast
niepełnosprawność społeczna to niemożność realizowania ról
społecznych, będąca następstwem choroby.
przypadku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przepisy przewidują gradację niepełnosprawności poprzez
określenie jej stopni: 1) znacznego, 2) umiarkowanego, 3) lekkiego.
o znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej
i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością
do samodzielnej egzystencji. Zaliczenie do znacznego stopnia
niepełnosprawności możliwe jest wówczas, gdy u osoby zainteresowanej występują jednocześnie ograniczenia w wykony-
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na wspomnianą wcześniej gotowość do reagowania objawami i
lęk przed nawrotem choroby. Ten stan pacjenci opisują jako stałą
niepewność lub ostrożność społeczną, którą porównać można
do poruszania się po cienkiej warstwie lodu. Niski poziom kompetencji społecznych może być determinowany konsekwencjami
1

Barnes C., Mercer G. (2008) Niepełnosprawność, Warszawa, Sic!
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W opracowaniu zagadnień prawnych związanych z orzekaniem o niepełnosprawności wykorzystałem materiał szkoleniowy przygotowany przez Marzenę
Tazbir-Kowalczyk pt. Kryteria kwalifikujące do niepełnosprawności a rola i zadania pracownika socjalnego w procesie orzeczniczym. Materiały szkoleniowe dla
pracowników socjalnych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa,
2009; zob.: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328).

2

waniu zatrudnienia i konieczność stałej lub długotrwałej opieki
i pomocy.
o umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się
osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do
pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych
osób w celu pełnienia ról społecznych. W odniesieniu do ograniczeń w zatrudnieniu definicja umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie różni się od definicji stopnia znacznego. W obu
przypadkach występuje kryterium niezdolności do pracy lub kryterium zdolności do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej.
Kryterium kwalifikującym do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności jest konieczność czasowej albo częściowej pomocy
innych osób w celu pełnienia ról społecznych. Użyty w definicji
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wyraz „lub” oznacza, że w przeciwieństwie do znacznego stopnia niepełnosprawności, każda z przesłanek stanowi samodzielną podstawę do
zaliczenia do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
o lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę
o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób
istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną,
lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się
kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne. Zamieszczona tabela doskonale ilustruje kryteria brane pod uwagę w trakcie
orzekania o niepełnosprawności.
arto podkreślić, iż występujące w tabeli sformułowania
„konieczność sprawowania opieki” oznacza całkowitą zależność osoby od otoczenia, polegającą na pielęgnacji w zakresie higieny osobistej i karmienia lub w wykonywaniu czynności
samoobsługowych, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz
ułatwiania kontaktów ze środowiskiem. Natomiast „konieczność
pomocy”, w tym również w pełnieniu ról społecznych oznacza
zależność osoby od otoczenia, polegającą na udzieleniu wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, współdziałania w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji oraz w pełnieniu ról społecznych właściwych dla

D

D

W

każdego człowieka, zależnych od wieku, płci, czynników społecznych i kulturowych.
Stopień
niepełnosprawności

niezdolność
do samodzielnej
egzystencji

niezdolność
do pełnienia ról
społecznych

niezdolność do pracy

znaczny
(konieczność
wystąpienia wszystkich przesłanek
łącznie)

niezdolność do samodzielnej egzystencji,
konieczność stałej lub
długotrwałej opieki
i pomocy

stała lub długotrwała
opieka i pomoc innych osób

niezdolność do
pracy lub zdolność do
pracy w warunkach
chronionych

umiarkowany
(konieczność
wystąpienia jednej
przesłanki)

brak

czasowa lub
częściowa pomoc
innych osób

niezdolność do pracy
lub zdolność do
pracy w warunkach
chronionych

brak

występujące
ograniczenia dają się
kompensować

istotne obniżenie
zdolności do
wykonywania
zatrudnienia

lekki
(konieczność
wystąpienia jednej
przesłanki)

Źródło: Tazbir-Kowalczyk M. (2009) Kryteria kwalifikujące do niepełnosprawności a rola i zadania pracownika socjalnego w procesie orzeczniczym. Materiały szkoleniowe dla pracowników socjalnych, Warszawa, Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej
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a zakończenie chciałbym raz jeszcze podkreślić, iż postępowanie w sprawie orzekania o stopniu niepełnosprawności
w Polsce ma charakter kolegialny, co oznacza, iż decyzję podejmuje zespół specjalistów zobowiązany do holistycznego rozpatrywania sprawy każdej osoby. Informacja o chorobie, jej przebiegu i rokowaniach jest kluczowa, jednak niewystarczająca,
aby wydać decyzję o przyznaniu stopnia niepełnosprawności.
Koniecznością jest każdorazowe uwzględnianie, w jaki sposób
doświadczenie choroby wpłynęło na społeczną obecność orzekanego w świecie, jak również w jaki sposób świat zareagował
na jego chorobę.
dr n. hum. Hubert Kaszyński
Instytut Socjologii UJ
Kraków

Podwójne świętowanie w Zespole Leczenia
Środowiskowego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie
S

potkania Świąteczne stały się już wspólną tradycją pracowników i pacjentów Zespołu Leczenia Środowiskowego działającego przy
Szpitalu Bielańskim w Warszawie. Tym razem mieliśmy podwójną okazję do świętowania, gdyż tegoroczne Święta Wielkanocne zbiegły
się z trzecią rocznicą działalności zespołu. Nic dziwnego, że na tak uroczyste Trzecie Urodziny skromne pomieszczenie jednostki zostało
udekorowane przez pacjentów szczególnie bogato radosnymi, kolorowymi ozdobami, a wspólnie przygotowany poczęstunek był niezwykle
kunsztowny, różnorodny i smaczny.
śród zaproszonych gości nie zabrakło oczywiście pani Prof. Marii Załuskiej i pracowników innych jednostek psychiatrii w Szpitalu. Pacjenci aktywnie podeszli do przygotowań. Jeden z uczestników w imieniu swoim i kolegów podziękował za trzyletnią pracę zespołowi. Inny
napisał wiersz o swoim doświadczeniu w terapii w ZLŚ i odczytał go zebranym. Spotkanie upłynęło w sympatycznej atmosferze, pacjenci,
goście, członkowie zespołu wspólnie wspominali oraz spożywali przygotowane specjały. Zwyczajowo, spotkanie trwało długo, wielu osobom
trudno było się rozstać.
sychiatryczny Zespół Leczenia Środowiskowego Szpitala Bielańskiego w Warszawie ma pod opieką 120 pacjentów. Zapewnia intensywną
opiekę lekarską, terapeutyczną, inicjuje i wzmacnia procesy readaptacji społecznej pacjentów (pełnienie ról społecznych, realizacja potrzeb). Podstawową formą kontaktu są wizyty domowe i porady w ZLŚ . Jednak realizowane są też działania niestandardowe, takie jak: spotkania klubowe, wycieczki, treningi umiejętności, psychoedukacja, wspieranie w poszukiwaniu pracy Oddziaływaniem terapeutycznym poza
pacjentem obejmowani są, w miarę potrzeby, także domownicy i inne osoby ze środowiska chorego. Członkowie zespołu (lekarze psychiatrzy,
psychologowie, psychoterapeuci, pielęgniarki) pomagają pacjentom w organizowaniu własnego, indywidualnego systemu oparcia społecznego.
Wielodyscyplinarny zespół, przystosowany do pełnienia wymiennych ról, wspólnie projektuje indywidualne plany terapeutyczne dla pacjentów. Pracownicy zespołu starają się, aby pełnić swoje zadania na najwyższym poziomie, towarzyszą pacjentom w wielu dziedzinach życia
i wspólnie z nimi starają się wypracować optymalny poziom funkcjonowania. Praca z pacjentami wzbogaca życie członków zespołu nie tylko
pod względem zawodowym, również pod względem ludzkim. Zespół wspólnie z pacjentami cieszy się z ich sukcesów, przeżywa porażki.
acjenci oceniają, że w zespole panuje niezwyczajna, pełna sympatii i wsparcia atmosfera. Dzięki temu z radością przychodzą na spotkania.
Taka opinia jest dla członków zespołu ważną gratyfikacją.
Krystyna Żaryn
Kierownik Zespołu Leczenia Środowiskowego w Warszawie
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Zdrowie psychiczne – podsumowanie

T

o jest ostatni z cyklu trzech artykułów dotyczących zdrowia
psychicznego. Pierwszym aspektem zdrowia psychicznego,
który chciałem w nim omówić, jest poczucie ciągłości własnej
osoby, jej spójności. Warunkiem zachowania tego poczucia jest
kontakt z własną przeszłością, pamięć o niej. Tu znajdzie się niejedna osoba, która się obruszy i powie, że „o złych rzeczach trzeba zapominać”. Otóż nie, nie trzeba, czasami nawet nie wolno,
jeśli chce się pozostać sobą. Do mojego gabinetu trafiła jakiś czas
temu osoba, która odcinając się od przykrych wspomnień, odcięła
się od wszystkich. W rozmowie ze znajomymi człowiek ten nie
był w stanie przywołać na przykład żadnych wydarzeń z dzieciństwa, bał się powrotu myślami do przeszłości i dotknięcia tych
wspomnień, które były dla niego bolesne. W trakcie rozmów terapeutycznych odważył się podjąć wysiłek pracy nad swoją pamięcią, zmierzył się ze swoimi lękami. Z jednej strony przykre
wspomnienia, gdy już zostały omówione przestały być dla niego
tak straszne i zagrażające. Z drugiej strony, odzyskując dostęp do
swojej pamięci czuł, że odkrywa wiele cennych dla siebie rzeczy,
które pozwolą mu lepiej żyć. Sztucznie podkolorowaną czy zretuszowaną przeszłością zafałszowujemy zarówno przeszłość, jak
i teraźniejszość i przyszłość. Stosujące taką strategię osoby, rodziny, a także społeczeństwa, które mając dużo ukrytych „trupów
w szafie” udają, że wszystko jest w porządku i nie mają szansy
na zdrowie psychiczne. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, chodzi
mi o pamięć, a nie rozpamiętywanie, czyli życie tylko doznanymi
krzywdami i żalem. W wielu jednak sytuacjach to życie przeszłością, rozpamiętywanie wynika z niezałatwionych spraw, nie opłakanych strat, win, za które nie przeproszono i których nie wybaczono. Tak jak powinniśmy czyścić bieżące relacje, tak w wielu
wypadkach powinniśmy czyścić i wyjaśniać sprawy z naszej przeszłości. Przecież ona żyje w nas, w teraźniejszości.
śród rzeczy mocno wpływających na nasze zdrowie psychiczne, chcę na koniec wymienić poczucie sensu, sensu
życia. W ostatnich latach trafiło do mnie kilka osób, przeważnie
młodych, dwudziestokilkuletnich, które miały ogromne trudności
w odpowiedzi na pytania: kim jestem, co jest dla mnie ważne, czego chcę. Dylematy takie towarzyszyły im dość długo, dołączały się
do nich przeważnie pewne objawy o lękowym bądź depresyjnym
charakterze. Objawy te, w moim przekonaniu były wtórne do tych
podstawowych, egzystencjalnych wątpliwości. Z wymienionych
przez Victora E. Frankla w jego książce „Człowiek w poszukiwa-

D

dr n. med. Łukasz Cichocki
Pracownia Psychiatrii Środowiskowej\
Katedry Psychiatrii CMUJ

rys. Anna Baka
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niu sensu” trzech podstawowych obszarów odnajdywania sensu
życia: relacji z innymi, pracy/twórczości i transcendencji żaden
nie wydawał się tym młodym ludziom wystarczająco atrakcyjny
lub dostępny. Współczesny świat ofiarowywał im bądź zbyt mało,
bądź zbyt dużo propozycji do wyboru, bywało też tak, że bali się
podejmować wybory z uwagi na możliwe konsekwencje, porażki.
Efekt był taki, że mieli poczucie utknięcia w miejscu, braku możliwości ruchu, rozwoju. Można uznać, że jest to pewne zagrożenie
cywilizacyjne dla naszego zdrowia psychicznego. Kultura, która
gubi poczucie sensu, celu, która skupia się na chwilowych przebłyskach, nie dostarcza takich propozycji, które mogą stać się
czyjąś treścią życia. Psychiatrzy i psychoterapeuci nie są w stanie
dostarczyć i zapewnić wystarczającej „ilości” poczucia sensu, to
nie jest ich rola. W chorobach somatycznych istnieje powszechna obserwacja, że jeśli ktoś chce wyzdrowieć, walczy o siebie, to
zwiększa swoją szansę na wyzdrowienie. Podobnie jest w zaburzeniach psychicznych. Jednym z głównych celów terapeutycznych w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi jest często
odkrycie możliwej motywacji, pozwalającej zawalczyć o zdrowie,
uwierzyć, że jest jakiś sens w tym, co przeżywam, w moim życiu.
Warto przy tym zauważyć, że sens życia służy zdrowiu psychicznemu nie tylko w sytuacjach kryzysu, objawów. Także wtedy, gdy
ktoś chce zachować swoje zdrowie psychiczne, powinien dbać
o swoje poczucie sensu życia. Można powiedzieć, że w zdrowiu
psychicznym, podobnie jak w somatycznym „lepiej zapobiegać
niż leczyć”.
bałość o opisane wyżej aspekty zdrowia psychicznego mogłaby uchronić szereg osób przed koniecznością leczenia
psychiatrycznego i nieraz ogromnym cierpieniem związanym
z objawami psychopatologicznymi. Żeby się tak stało, zdrowie
psychiczne powinno stawać się tematem powszechnej debaty
i refleksji. Chodzi w tej debacie o przyszłość wielu poszczególnych
osób, ich rodzin, a także całego społeczeństwa – nas wszystkich.
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Moje Zwierzątkowo
Część 1.
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a początek złożę deklarację, że kocham wszystkie zwierzęta
(no może z wyjątkiem kleszczy, pcheł, pluskwiaków i niektórych żmijowatych), poza tym wszystko co żyje akceptuję. Spędziłam dzieciństwo w uroczym zakątku Krakowa obok Skałek Twardowskiego, mieszkałam przy ulicy Praskiej. Niedaleko miałam
do parku, działek pracowniczych, Wisły i stawu. W maju w parku
kukała kukułka, śpiewały słowiki, wiosna buchała zielenią i zapachem bzu. W czerwcu popisy dawała kapela rechocących żab,
tak głośnych, że nie można było usnąć. Mroźną zimą natomiast
dokarmialiśmy z Tatusiem łupinami z ziemniaków i marchwi kuropatwy w Parku Twardowskiego, a na balkonie na sikorki, gile
i wróble też zawsze czekała słonina na sznurku i ziarna.
dy miałam pięć lat zamieszkała z nami moja ciocia Janina,
która studiowała biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Otóż Ciocia Janina (jak utrzymuje moja Mama) od dzieciństwa interesowała się przyrodą, na spacerze wypytywała o różne rośliny
i zwierzęta, zbierała kwiatki i listki, które zabierała do domu. I tak
jej to już zostało.
iocia Janina skończyła więc biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalizacja: mikrobiologia i antropologia. Jest
bardzo inteligentną i wrażliwą osobą. Jej zawdzięczam pierwszy
kontakt ze zwierzęciem, gdyż dwa lata podczas studiów mieszkała z moimi rodzicami i ze mną.
ak więc pierwszym zwierzątkiem, które zamieszkało u nas była
samiczka chomik albinos, imieniem Ata. Ata pozostała w mojej
pamięci jako wyjątkowy szkodnik. Wypuszczona z klatki, aby pospacerowała sobie, potrafiła wejść do szafy i podziurawić stertę
pościeli, co w latach 60. stanowiło wielką stratę. Innym razem, gdy
oglądaliśmy telewizję nagle Mama chwyta się za serce i nie mogąc powiedzieć słowa, pokazuje Tatusiowi firankę, która porusza
się, jakby ktoś wszedł za nią i chodził tam i z powrotem. I chodził,
co prawda nie za firanką, tylko po drewnianym karniszu. Oczywiście spacerowała po nim Ata, która wspięła się po firance, gęsto
ją dziurawiąc. Innym razem, wypuszczona z klatki, uciekła przez
balkon z pierwszego piętra na trawnik. Tylko dzięki dzieciom, które bawiły się przed blokiem zorientowaliśmy się w sytuacji, gdyż
zaczęły krzyczeć: „Myszka, biała myszka!” Tatuś wykazał refleks,
wybiegł przed blok i złapał Atę – eksploratora dalszych okolic.
ta zaskoczyła też początkującą panią biolog, gdy zabrała
ją w podróż do moich dziadków w wiklinowym koszyku, Ata
musiała się po prostu nudzić, gdyż zupełnie pogryzła ów koszyk;
Janina przywiozła ją „w rękach”. O ten koszyk miałam zresztą pretensję do Janiny, ponieważ stanowił moją własność, a był w formie
postaci Agatki z dobranocki „Jacek i Agatka”, którą w latach 60.
uwielbiały dzieciaki. Trzeba przyznać mojemu Tatusiowi, że zawsze poczuwał się do obowiązku pomocy w domu i to on sprzątał
co sobotę klatkę Aty. My z Mamą nie znałyśmy zwyczajów chomików i gdy, pierwszy raz, Ata strasznie „spuchła”, narobiłyśmy
rabanu. Dopiero Janina wyjaśniła nam, że chomiki „chomikują”
czyli przechowują jedzenie w worach, które mają po obu stronach
pyszczka. Niestety po 2,5-letnim żywocie Ata odeszła do zwierzęcego „Nieba”.
czasów, gdy mieszkała u nas Janina pamiętam też wydarzenie pełne grozy dla małej dziewczynki, jaką wtedy byłam. Janina przyniosła w słoju węża w formalinie. Wąż robił mocne wrażenie, gdyż wyglądał, jakby zaraz miał zaatakować. Schowała go
wysoko na półce w kuchni i zakazała mi w ogóle ruszać słoik.
Oczywiście, gdy tylko zostałam sama wspięłam się na półkę i stłukłam słoik. Wąż spadł na podłogę, a ja tak się go wystraszyłam,

że z głośnym piskiem uciekłam z kuchni i zatrzasnęłam za sobą
drzwi.
asją mojego Tatusia w latach mojego dzieciństwa była akwarystyka i to w bardzo dobrym wydaniu. Akwariów mieliśmy,
o ile pamiętam – osiem, od bardzo dużych 200-litrowych do kilku
małych 50-litrowych. Hodowla rybek stanowiła dla Taty odskocznię od problemów w bardzo stresującej pracy, uspokajała go, był
nią zafascynowany. Mieliśmy zwykłe akwariowe rybki, np. gupiki
czy mieczyki, skalary, cierniki, dania, ale i pięknie ubarwione czarne w złote wzory molinezje. Hodowla rybek wcale nie jest taka
prosta, jakby się wydawało, jest przy niej dużo pracy. Trzeba dbać
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o czystość wody, odpowiednią temperaturę i oświetlenie, dostarczanie tlenu, roślinność i faunę akwarystyczną, czyli ślimaki. No
i przede wszystkim o karmę: suchą i żywą. Do moich obowiązków
należało codzienne karmienie rybek i tylko Opatrzność wie, jak
one przeżyły, bo notorycznie zapominałam o tym, wolałam czytać
książki. Choć zapamiętałam kilka fascynujących mnie momentów,
np. gdy samiczki rodziły maleńkie rybki, które trzeba było szybko
odłowić do osobnego słoja, żeby nie zostały zjedzone przez własną matkę. Miałam też ulubioną rybkę, był to gupik – samczyk
o wyjątkowo pięknie ubarwionym ogonie.
ak, akwaria Tatusia wyglądały pięknie. Gdy się przeprowadzaliśmy do nowego mieszkania, Tatuś przewiózł je do biura, do
pracy. Wzbudzały powszechny zachwyt, ale kiedy biuro było remontowane, musiał je zlikwidować – z bólem serca porozdawał
rybki znajomym. Do dziś jest przekonany, że przełożony zazdrościł mu tak pięknego wystroju biura i dlatego nie pozwolił mu na
kontynuowanie hodowli.

T

Jolanta Janik
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków
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Non possumus!
R

ok 1828 Norymberga, na ulicy stoi chłopiec, ma około 16 lat,
i nie było by w tym nic nadzwyczajnego, przecież w tych
czasach wielu chłopców do niego podobnych wystawało na
ulicach. Czasem byli to żebracy, innym znów razem zwyczajne
miejskie łobuzy szukające okazji, aby coś ukraść, komuś zrobić
psikusa. Ten był inny, stał patrząc z przerażeniem na otaczającą
go rzeczywistość. Ludzie trącali go jak niewygodny kamień, który
leży w najmniej odpowiednim miejscu. Przerażone oczy chłopca
zdają się pytać: co się tutaj dzieje?? Dlaczego jest tak głośno,
dlaczego ci wszyscy ludzie się spieszą i dlaczego nikt mnie nie
zauważa? Pytania niczym ostre południowe słońce rażą oślepiając, co powoduje jeszcze większy paraliż nóg i brak jasności
spojrzenia. Dokąd iść?! Stoi na ulicach Norymbergi chłopiec,
marząc o powrocie do swojej ciasnej piwnicy, gdzie nie było tylu
niepotrzebnych słów. Z marzeń o bezpiecznym miejscu, które
znał i do którego chętnie by powrócił wyrywa go akt ludzkiego
miłosierdzia. Zabrany przez nieznane mu osoby zostaje odesłany na policję, tam niczym ze „starej walizy” wytrząsają z niego
dwa listy. Obydwa zawierają prośbę o opiekę nad Kasparem. A
więc ta niemowa, ten dziwnie poruszający się chłopiec ma imię?!
raków, maj 2011 roku, Teatr Juliusza Słowackiego, w cieniu tej wielki legendy, siedzi na kartonie młody człowiek,
ma może 19 lat, trudno dokładnie ocenić wiek. Z brudnej, nie-
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W spojrzeniu drugiego
człowieka stajemy się,
zaczynamy istnieć

ogolonej twarzy widać dwoje błyszczących oczu, które z lękiem
podnoszą się na przechodniów, jakby tym spojrzeniem chciały
powiedzieć: gdybym tylko mógł, żyłbym inaczej. Gdybym tylko
znalazł siły. Na kolanach kartka: zbieram na jedzenie, jestem
chory. Jak straszna choroba trawi to młode ciało, skoro nie potrafi wstać i żyć z entuzjazmem charakterystycznym dla młodych
ludzi?! Czasem ktoś podejdzie i rzuci litościwy grosz, inni przechodzą, rzucając słowa wściekłości i niezadowolenia: „nieroby,
darmozjady, takich powinno się zamykać!” Nikt nie podchodzi,
nie pyta o imię i o to dlaczego się nie leczy, dlaczego siedzi tutaj,
a nie w domu. A może on nie ma domu, może podobnie jak Kaspara, kiedyś, ktoś zostawił go z karteczką o bolesnej treści: „już
go nie chcemy”. Czy napisali imię dziecka? Przecież ten człowiek ma imię! Dlaczego go nie napisał? Dlaczego wolał pozostać bezimiennym? Nikt nie pyta, ja też nie pytam, zawstydzona
przechodzę, obrzucając go spojrzeniem pełnym poczucia winy.
aspar miał chociaż list, ktoś się za nim wstawił. Udało się
znaleźć ludzi, którzy może z zwyczajnej ciekawości, może
z chęci zysku przyjmują Kaspara do siebie; z czasem trafia pod
opiekę profesora Georga F. Daumera, uznawanego uczonego
filozofa. Był to chyba najszczęśliwszy okres w życiu tajemniczego dziecka. Okazuje się, że ten „nieudacznik” jest bardzo
zdolnym i pojętnym uczniem. Jego kunszt jeździecki zachwyca,
nauczono go pisać, czytać, dzięki nauczycielom opanował grę
na pianinie i rysunek. Ktoś dostrzegł człowieka w porzuconym
„wilczym dziecku”. Akt miłosierdzia przybrał wyraźne kształty po-
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mocy. Czy to wystarczy, aby móc żyć? Czy zdobyte umiejętności
okażą się wystarczające, aby obronić się przed ludzką zawiścią
i obłudą. Czy znajomość słów ułatwi wyrażanie uczuć? Czy teraz, kiedy już wie, kim ma być, czy ta wiedza zagwarantuje mu
szczęście?! Czy „kartonowy chłopak” doczeka się swojego „profesora”, który wydobędzie z niego imię i talenty, który przywróci
mu godność i pomimo bólu nauczy „chodzić”, aby mógł osiągnąć
cel, o którym marzy? W grudniu 1830 w mieście Ansbach, dochodzi do zbrodni, nieznany sprawca morduje „wilcze dziecko”,
Kaspar umiera majacząc słowa: „Zmęczony, bardzo zmęczony,
wciąż muszę się podjąć długiej podróży”.
Bezimienny, czy jego wędrówka już się zaczęła? Dzisiaj kiedy przechodzę obok Teatru Juliusza Słowackiego spuszczam
oczy, aby nie widzieć tych, którzy żebrzą pomocy, ale czy to, że
ich nie widzę, czy to oznacza, że ich nie ma? Kiedy nauczę się
dostrzegać w człowieku człowieka? Dziwny jest ten świat, śpiewał Czesław Niemen, dziwny jest ten świat gdzie jeszcze wciąż
mieści się wiele zła i dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem
gardzi człowiek. Dlaczego prościej jest zobaczyć ludzkie cechy
w zwierzęciu, niż dostrzec je w bliźnim?! Z tym pytaniem staję
przed kolejną historią opisującą eksperyment, w ramach którego postanowiono wychowywać małą szympansicę Gua z dzieckiem o imieniu Donald. Próba uczłowieczenia małpy. Zaskakuje
z jaka łatwością i jak wiele naturalności wykazywało dziecko
w stosunku do nowego „towarzysza” zabaw. Płacz u małego
Donalda wywoływały sytuacje, w których zabawa przemieniała
się w mozolne powtarzanie niechcianych zadań. Gdy patrzyłam
na obrazy przedstawiające kolejne etapy eksperymentu, moją
myśl przeniknęła trwoga, a jeśli eksperyment się powiedzie? A
jeśli się uda?! Jeśli próba uczłowieczenie małpy zakończy się
sukcesem! W takiej perspektywie, stawiam sobie pytanie: A kto
uczłowieczy człowieka?! Można by pomyśleć, że to tylko paranoiczne myślenie o końcu gatunku homosapiens, że taka sytuacja
w dobie rozwoju cywilizacji nigdy się nie zdarzy. Nigdy się nie
zdarzy, a uściślając – nigdy nie powinna się zdarzyć! Czy to tylko fantastyka, iluzja, a jednak kolejne lata i informacje o coraz
nowszych i bardziej ingerencyjnych doświadczeniach na genie
ludzkim pokazują, jak mocno rozszerzają się granice etyczne
i moralne ingerencji już nie tylko w życie i funkcje zwierząt, ale
i człowieka.
dobie rozwoju, postępu cywilizacji słowa: „godność”, „służba”, „na zawsze” tracą swoją wartość, przybierając miałkie
kształty kompromisu, który chowa się za słowami fałszu i pozornej wolności. Coraz częściej w społecznych dyskusjach pojawia
się wyświechtana tolerancja i postęp. Jak wiele jesteśmy skłonni
poświęcić w imię tolerancji i postępu, aby nie być w tyle za innymi, tymi lepiej ubranymi, z samochodami i kontem o licznych
zerach. Ciągła pogoń, żeby bardziej, lepiej, więcej, żeby przypadkiem nie być w tyle. Jeszcze brzydzimy się stwierdzeniem
„wyścig szczurów”, no bo przecież nikt nie chce być „szczurem”
– to się nie godzi, wyrażając swoje oburzenie na traktowanie
ludzi choćby w wielkich korporacjach. Gorszymy się, puszymy
miny niezadowolenia, ale nieustannie poddajemy się ocenie, czy
to, co robię to jeszcze jest trendy, czy może jak to mówią „trąci
myszką”. Stajemy przed lustrem, aby poprawiać, korygować, bo
przecież zawsze może być lepiej. Zmarszczki, nadwaga, to skazuje na niebyt w wielkim świecie kariery i biznesu. Musimy być
„naj”, bo tylko taki człowiek osiąga sukces, po trupach, ale do
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celu. Przybieramy maski, żeby tylko nie pokazać prawdy o sobie.
ymczasem to nie makijaże, pielęgnacje, szminki, czy nawet
operacje plastyczne kształtują twarz człowieka, ale to, co
się dzieje w jego wnętrzu, a także to, ku czemu w życiu zwraca
swoją twarz, co nią wyraża. Zamiast godzinami stać przed lustrem i pytać jak zadowolić „świat”, może warto czasem spojrzeć
w swoje wnętrze i poszukać tam siebie. Może zamiast prawić
młodym godzinne kazania, o tym jak to powinno się w życiu
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stojąc na gór szczytach, na chwilę we mgle tracił szlak z oczu,
wie to ten, kto przeżył katastrofę otrzymując nowe życie. Kim
jest człowiek, wie chory, dla którego każdy dzień jest cudem,
darem losu. Wie to ten, co potrafi zachwycić się śpiewem ptaka
i porannym słońcem, kto trzymał na ręku małe dziecko i widział
jego pierwsze kroki. Człowiek, jego życie to nie tylko pasmo strat
i zysków, to raczej tajemnica, którą wciąż możemy odkrywać,
zachwycając się nieskończonością w różnorodności.
on possumus, na traktowanie człowieka jako bezrozumnej
masy, którą można dowolnie urabiać, pozbawiając go należnej mu godności i szacunku. Non possumus na zabijanie nienarodzonych, chorych, pozbawionych opieki. Non possumus, na
„hodowanie” ludzi, którzy stają się kapitałem w ekonomii świata.
Non posssumus na świat bez cierpienia, bo to ono jest szansą do wyrażania i ujawniania sie ludzkiej miłości, na świat bez
Boga, gdzie człowiek czyni siebie panem, a nie sługą.
zy moje non possumus ma jakieś znaczenie wobec miliardowego świata!? Ma, jeśli zacznę od siebie i choć opornie, nie
bez bólu i cierpienia, krok po kroku, w żółwim tempie będę iść
do celu: do pełni człowieczeństwa, bytu nie tyle doskonałego, co
pokornego wobec dzieła stworzenia i Jego Stwórcy. I być może
odnajdę spokój pośród tych, którzy będą mi przytakiwać, rozwój
natomiast osiągnę pośród tych, którzy ze mną się nie zgodzą,
ale będą pytać o sens i cel wędrówki zwanej życiem.
ył taki czas, kiedy ludzie nie przestawali wędrować. Otoczeni
stadami szli tam, gdzie wołał ich urodzaj, tam, gdzie ziemia
jak matka karmiła i tuliła, gdy przyszedł kres życia. Dzisiaj już nie
boję się tego, że życie ma swój kres, ale raczej tego, że nigdy
może się nie zacząć, bo „mieć” będzie silniejsze od „być”, a człowiek stanie się bezimiennym numerem czekającym na swoje
zadanie w wielkiej ekonomii świata. Czy moje non possumus
uczyni mnie „bezludną wyspą”, na której nie stanie człowiek?
Jeśli tak, poczekam, wystawiwszy na najwyższym jej wzniesieniu latarnię z napisem: NADZIEJA.

Człowiek, jego życie to nie N
tylko pasmo strat i zysków,
to raczej tajemnica

być uczciwym i dobrym człowiekiem, wystarczyłoby dać czas
i spojrzenie pełne miłości i akceptacji. Bo to tam w spojrzeniu
drugiego człowieka stajemy się, zaczynamy istnieć. To w spojrzeniu drugich rodzi się nasza tożsamość, to tam jest źródło, które wypływa z serca, oby zawsze pełnego miłości. Żeby móc się
przekraczać, stawać się, trzeba najpierw mocno BYĆ, to energia
do działania, nasz siła do tego, aby podnosić się po upadkach,
aby walczyć o siebie tracąc, bo jak często powtarzał błogosławiony Jan Paweł II „trzeba bardziej BYĆ niż MIEĆ”, i to jest wzór
do sukcesu, do szczęścia, za którym tak ślepo biega człowiek.
Czy zatem program lebensborn, to historia, która nigdy się nie
powtórzy? Czy tym razem patrząc na los „wyprodukowanych”
dzieci, obudzi się w nas refleksja i będziemy stawać do walki
o człowieka, poprawiając jego godność, a nie rasę? Ile geniuszu
ludzkiego zostało zniszczone w imię poprawy gatunku, może byli
to genialni matematycy, lekarze, ekonomiści. Czy to nie w ludzkim umyśle narodziły się wielkie koncepcje, rozwiązania, idee
i refleksje kształtujące charakter? Po raz kolejny staję przed pytaniem: kim jest człowiek? Czy ma być tylko wystylizowanym ciałem o niebieskich oczach, blond włosach, idealnej muskulaturze
z najlepszym kodem genetycznym i wysokim IQ. Człowiekiem
bez wad, włożonym w ramki ideału. Gdzie w tym wszystkim miejsce na rozwój wewnętrzny, gdzie czas na spotkanie, nawiązanie
relacji, więzi, które kształtują serce po to, by stać się bytem indywidualnym, osobą, po to, by móc stać się człowiekiem.
przecież wszystko miało początek w Miłości, człowiek poczynał się z miłości, w niej wzrastał i dążył do jej realizacji,
stawiając sobie cele. Człowiek to nie tylko widoczne ciało, to też
uczucia, rozum, silna wola życia, cechy te zasadniczo różnicują
człowieka od innych stworzeń. To przecież uczucia są siłą, która
pobudza do podejmowania wyzwań i walki często ponad własne
możliwości. W imię uczuć wyższych trędowaci znajdują opiekę,
bezdomni domy. To miłość nakazuje uzbroić się w cierpliwość,
delikatność, gdy stajemy wobec pokrzywdzonych przez los, czekających pomocy. Czy to nie ludzka wola jest źródłem mocy, aby
podnosić się po porażkach życiowych i na nowo podejmować
drogę do życiowego celu? A nawet gdyby zawiodły wszystkie
te sfery, pozostaje to, co najważniejsze i pierwotne w każdym
bycie ludzkim, to wymiar duchowy. Ten wymiar człowieczeństwa mocno związany jest z pojęciem wiary. Dotyka on rzeczywistości w wymiarze nadprzyrodzoności, otwiera człowieka na
działanie łaski Bożej w Jego życiu i postrzeganiu siebie i swojej
egzystencji w wymiarze głębszym. Obecny świat, jego polityka
czynią wiele zabiegów zmierzających do zatrzymania człowieka na jego podstawowych potrzebach, aby odbierał otaczającą
go rzeczywistości tak, jak pokazują mu ją jego zmysły: wzrok,
słuch, dotyk. Wówczas prawdziwym staje sie dla niego tylko to,
co namacalne i wymierne. Autor „Małego Księcia” stawia zupełnie inną tezę: „Najpiękniejsze jest niewidoczne dla oczu”. Kim
zatem jest człowiek? Prawdy o człowieku doświadcza ten, który
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Bariery w trialogu

Tekst z X Forum Psychiatrii Środowiskowej Beneficjentów, Rodzin i Profesjonalistów, 24-25 maja 2012 Kraków
Tekst ten dedykuję moim rodzicom
„Życie można zrozumieć, patrząc nań tylko wstecz.
Żyć jednak trzeba naprzód.”
Soren Kierkegard

C

orocznie odbywające się Forum jest trialogiem odświętnym.
Występujemy razem prawie jak partnerzy – profesjonaliści,
beneficjenci, rodziny. Prawie – bo w codzienności nasze role są
różne, różny jest bagaż wiedzy, doświadczenia, a także perspektywy spojrzenia.
atrzę z perspektywy lat na swoje życie z chorobą. Teraz, kiedy
mam za sobą 31 lat kontaktu z psychiatrią, porządkuję moje
życie, emocje, widzenie świata, godzę się ze sobą. Tyle lat musiało upłynąć, żebym mogła spokojnie uczestniczyć w tego rodzaju wydarzeniach bez maniakalnej chęci naprawiania środowiska
psychiatrycznego, rewanżu za krzywdy doznane w trakcie leczenia. Krzywdy niejako nieświadome, popełnione nie ze złej woli...
I bez depresyjnego poczucia niższości, kiedy to wszyscy występujący na forum byli wielcy i wspaniali, a ja... najgorszą z istot,
niegodną uwagi.
zisiaj spokojnie podziwiam wiedzę terapeutów, mądrość i doświadczenie beneficjentów, zaangażowanie rodzin. Czasem
odczuwam gorycz późnego wyzdrowienia, ale wiem, że ta droga
była konieczna, ze wszystkimi jej trudami. W ciągu tych 31 lat kilkanaście razy byłam w szpitalach, na oddziałach dziennych, siedem lat spędziłam na warsztatach terapii zajęciowej, dwanaście
lat byłam w grupie plastycznej. I bywało, że obserwowałam moich
znajomych pacjentów w kontakcie z rodzinami. Będąc ze swoimi rodzicami tracili odwagę, stawali się potulni, bezsilni i dawali
się prowadzić niekoniecznie tam, gdzie chcieliby być. Koleżanka czy kolega milkli, praktycznie znikali i pozwalali się wyręczać,
a rodzice mówili o nich w trzeciej osobie w ich obecności. Takie
zachowanie świadczy o bezradności jednych i drugich. Człowiek
chorujący, szczególnie w depresji, wycofuje się z życia, zamyka
się w sobie i chowa w rodzinie przed światem. Wewnątrz ma pragnienie bycia innym niż jest, które wyniszcza go jeszcze bardziej,
bo czuje, że nie jest zdolny do zmiany. Rodzina jest bezradna,
bo zachęcanie, perswazje, tłumaczenie nie skutkuje. Choroba jest
silniejsza. Sama byłam taka przez szereg lat. Pozwalałam się prowadzić, tłumiąc wewnętrzny bunt. Powtarzałam te relacje poza rodziną, czując, że pragnę być inna, ale nie potrafię. Miesiące i lata
potulności rekompensowały okresy manii i psychozy, kiedy moja
postawa krzyczała: „ja wam teraz pokażę!!!” i szłam jak burza.
yręczanie i ochrona zaczyna się w dzieciństwie. Szczególnie matka broni swoje nieśmiałe, nieporadne dziecko przed
światem. Teraz widzę, że to jest troska, może nadopiekuńcza, ale
troska o dobro dziecka. Nie mogła być wyrażana inaczej, bo rodzice mieli za sobą lata wojny, których doświadczyli jako dzieci, kiedy zabrakło poczucia bezpieczeństwa. A ich rodzice mieli jeszcze
trudniejsze doświadczenia, które niekiedy nieświadoma pamięć
przenosi z pokolenia na pokolenie.
asi rodzice niosą rozmaite bagaże życia, mają za sobą różne
doświadczenia i poprzez nie patrzą na nas. Wspólnie z moją
terapeutką przez lata uczyłam się takiego spojrzenia na rodziców,
żeby dostrzec powody ich postępowania. To jest proces, który
mieści w sobie etap poczucia krzywdy, buntu, aż do wyzwolenia
poprzez zrozumienie i wybaczenie. Relacje z terapeutą są podobne do relacji z rodziną. W mojej opowieści przeplatają się, ponieważ praca z terapeutą ma wpływ na codzienność z rodziną.
iększość z nas przeżywa swój pierwszy poważny kryzys
w czasie wchodzenia w dorosłość i samodzielne życie. Tak
było w moim przypadku. Miałam 18 lat, kiedy załamało się moje
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życie. Powody tego kryzysu były złożone. Można je streścić określeniem „nieudany start w dorosłość”, zagubienie, niepewność
co do dalszej drogi życia. Zamknęłam się w sobie, pogrążyłam
w depresji. Rodzice po jakimś czasie zauważyli te zmiany, zaczęło
się chodzenie po lekarzach, badania, które nic nie wykazywały.
W końcu mój krewny neurolog po krótkiej rozmowie ze mną skierował mnie do szpitala psychiatrycznego. Najważniejszą barierą
jest więc niewiedza. Można ją pokonać przez rozmowy z rodziną.
Pierwszy kryzys zupełnie nas zaskakuje.
tedy lekarze nie udzielili mojej mamie wielu informacji, a jednak uznała, że musi zdać się na nich. Poczuła ulgę, że
wreszcie ktoś mi pomoże i trochę ją odciąży.
ie miałam poczucia choroby, uważałam, że taką mam parszywą naturę. Pobyt w szpitalu był bardzo trudny. Lekarze
i rodzice nic nie wiedzieli o moich problemach, po prostu nikomu
o tym nie powiedziałam. Czułam, że cokolwiek powiem, obróci
się przeciwko mnie. Nie mogłam przejść przez barierę wstydu,
nie mogłam dopuścić, żeby rodzice dowiedzieli się o moich porażkach, tak bardzo nie chciałam ich zawieść, bałam się, że będą się
martwili, obawiałam się pretensji. W rodzinach taki wstyd utrudnia
kontakt z chorującym, wielu z nas nie potrafi go pokonać. Wtedy
uczymy się tego w rozmowach z terapeutą, jeśli mu zaufamy. To
długi proces.
o kolejna bariera – brak kontaktu z dzieckiem. Z czego wynika? Na pewno z wielkiego lęku, pod którym kryje się obawa
przed krytyką, poczucie winy z powodu niespełnienia oczekiwań
rodziców i innych ludzi, lęk przed ujawnieniem lęku i poczucia
niemocy, które może być odebrane jako zwykłe lenistwo. O tym
mogłam mówić dopiero po latach, kiedy nauczyłam się otwartości
w rozmowach z terapeutą. Pierwsze rozmowy z psychiatrą były
drogą przez mękę.
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rodzinie nie rozmawialiśmy często o emocjach, o tym, co naprawdę czujemy i czego pragniemy. W wielu rodzinach jest
podobnie, brakuje otwartej, szczerej rozmowy, bez wzajemnych
pretensji. Trzeba było lat pracy, żeby kontakt z psychiatrią mógł
wydać owoce.
astępny kryzys miałam po pięciu latach. A ten kryzys wywołany był przez kolejne trudne sytuacje, napotkane na studiach.
I znowu bariera wstydu – nie przyznawałam się przed rodzicami
do trudnych kontaktów z rówieśnikami, niewłaściwie ulokowanych
uczuć i innych problemów. Wpadłam w depresję i znowu zapragnęłam umrzeć – jedyne honorowe wyjście z sytuacji. Wyszłam
na dach mojej uczelni z zamiarem skoczenia. Budynek miał dziewięć pięter. Ponieważ bardzo bałam się bólu, długo się wahałam
i zobaczył mnie ktoś ze szpitala psychiatrycznego, który wtedy
mieścił się naprzeciwko mojej uczelni. I do tegoż szpitala trafiłam.
Znowu nie potrafiłam się otworzyć, dobre kontakty z terapeutami
zaczęły się dopiero na oddziale dziennym. Tam nawiązałam też
znajomości ze współpacjentami, przyjaźnie.
obaczyłam, że mogę mówić o sobie, pokonując barierę wstydu. Że to, co mi się przytrafiło nie jest powodem do wstydu.
Przełomowy był udział w psychoterapiach, ważne były wycieczki
razem z terapeutami, swobodne kontakty.
sychiatria to było moje dorosłe życie z asekuracją, której potrzebowałam. Społeczność psychiatryczna przejęła role rodziny. Uciekłam ze studiów na łono matki psychiatrii, która przyjęła
mnie z otwartymi ramionami. Została mi przyznana renta, zaczęłam chodzić na warsztaty terapii zajęciowej.
zułam jednak frustrację, niezadowolenie z siebie, porażkę.
I wybudowałam mur między sobą a światem ludzi zdrowych
– mur ochronny. Psychiatria stała się drugą rodziną. Zależność,
niemożność zmiany, wewnętrzny bunt przeszły z rodziny na psychiatrię. Dopiero po latach mogłam to zobaczyć. Poczułam się
bezpiecznie w naszej społeczności schizofrenicznej („societas
schizofrenica”, jak nazwał ją profesor Kępiński). Szukamy w niej
tego, czego nie doświadczamy w rodzinie i w kontaktach z innymi ludźmi, niewtajemniczonymi. Po okresie wielkiego lęku, obaw,
nieufności przeżyłam fascynację tą społecznością. Tam mogliśmy
mówić o naszych lękach, złym samopoczuciu, próbach samobójczych, bez obaw przed krytyką i odrzuceniem. Ten świat był
nieznany dla rodziców, którzy jednak byli zadowoleni, że wreszcie mam towarzystwo. Fascynacja tym światem niosła jednak za
sobą ryzyko zerwania kontaktów ze środowiskiem tzw. „zdrowym”.
Nie próbowałam się już dokształcać i szukać pracy – zamknęłam
drzwi. To był taki psychiczny „kaftan bezpieczeństwa”. Będąc weń
okutana nie musiałam już więcej się starać. A w duszy tliła się
frustracj,a. Wybuchała w momentach krytycznych. Takie bariery
budujemy sami.
la rodziców moja rezygnacja była na pewno bolesna, ale
szybko zaakceptowali tę sytuację, kiedy zobaczyli, że na psychiatrii jest też możliwość rozwoju. Na warsztatach poznałam różne techniki plastyczne, a uczestnictwo w grupie malarskiej, prowadzonej przez artystkę malarkę owocowało wieloma wspólnymi
i indywidualnymi wystawami. Psychiatria wydała też tomik wierszy mojej przyjaciółki z moimi ilustracjami. To sprawiało radość
rodzicom, a ja miałam swoją alternatywną szkołę plastyczną, bez
egzaminów, stresów i rywalizacji. Takie możliwości psychiatrii środowiskowej niosą więc ulgę rodzinom, nie tylko pacjentom. Kiedy
jednak człowiek czuje niezadowolenie, że poszedł na łatwiznę,
prędzej czy później to uczucie może wybuchnąć jak burza. Długo
je tłumiłam.
oja burza przyszła po około ośmiu latach pobytu na warsztatach terapii zajęciowej, a także po czternastu latach małżeństwa. Życiowe sytuacje są ściśle ze sobą powiązane, zaciskają
się w uwierające supły, które trzeba rozwiązać. Walczyłam – po
okresie uników i pozornej potulności. Rzuciłam warsztaty, obraziłam się na psychiatrię i oczywiście odstawiłam leki. Wcześniej
przeszłam przez oddział dzienny, gdzie tak rozrabiałam w maniakalnej psychozie, że terapeuci musieli mnie wypisać ze względu
na dobro innych pacjentów.
yły to trzy lata huraganu. Nawet nie chcę mówić, co się wtedy
ze mną działo. Potem trzy lata głębokiej depresji, próba samo-
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bójcza i powolne odbudowywanie życia na zgliszczach.
ama podczas tego huraganu cierpiała bardzo. Samotnie.
Szkoda, że nie korzystała wtedy z pomocy terapeutów, być
może byłoby jej łatwiej. Mąż natomiast skorzystał z pomocy psychiatry, która ułatwiła mu przetrwanie cyklonu Dorota.
wróciłam w kręgi psychiatrii. Zażywam leki. Miałam dużo pomocy, rodzice jej nie mieli, ponieważ ją odrzucili. Rodzina też
potrzebuje pomocy, która zawsze jest możliwa. Czasem pojawia
się bariera ochronna budowana przez rodzinę, która nie chce ingerencji innych osób w jej życie. Warto burzyć te bariery.
rzechodząc przez terapię uczymy się poruszania w codziennym życiu. Terapeuta to tłumacz uczuć. Nie musimy się z nim
całkowicie zgadzać, ale ważne jest, kiedy darzymy go sympatią
i zaufaniem. Nie chcę mieć przed sobą „kamiennej twarzy”, chcę
rozmawiać z człowiekiem. Tutaj jest czasem bariera ochronna,
jaką musi mieć terapeuta, konieczne jest zachowanie odpowiedniego dystansu. Ale cieszę się, kiedy moja psycholog powie jakieś
zdanie o sobie, o swoim życiu. To ważne, bo w taki sposób buduje
zaufanie, obdarza nim mnie, dzięki czemu mam poczucie własnej
wartości.
o samo dzieje się w rodzinie. Ważne jest, kiedy moja mama
opowie mi coś o sobie, nie pomijając bolesnych szczegółów.
Ważne jest poznanie historii własnej rodziny, zobaczenie bliskich
w wielu sytuacjach życiowych. Dzięki temu inaczej patrzę na ich
nadopiekuńczość.
zasami rodzinie możemy pomóc my, pacjenci po latach kontaktu z psychiatrią. Wykorzystując nabyte doświadczenie obserwacji psychologicznej, możemy inaczej rozmawiać z najbliższymi, unikając wzajemnych oskarżeń i pretensji. Zdarzają się
wpadki. Kiedyś, na wczasach, miałyśmy skoro świt wyruszyć na
wycieczkę promem. Rano czuję się kiepsko, mama też, więc kiedy zaczęła mnie popędzać i strofować, wygarnęłam jej, że zawsze
lubiła rządzić, a nie każdy człowiek to znosi... Miałyśmy cały dzień
zepsuty. Czyli nie pretensje w złości, tylko spokojne mówienie
o swoich potrzebach.
zego oczekujemy od rodziny? Na pewno wsparcia, wiary
w dziecko, które traci wiarę w siebie. Poznania i zaakceptowania pomocy psychiatrycznej. A potem przyzwolenia na własne
życie i odrębność.
zy możemy pomóc naszym rodzinom? Są sytuacje patologiczne, alkoholizm, przemoc, molestowanie seksualne, kiedy
od rodziny trzeba się odciąć. Ale kiedy rodzina jest w miarę normalna, warto budować dobre kontakty. Trudno jest pokonać barierę wstydu, jest to możliwe po latach. Wstyd z powodu błędnych
kroków występuje szczególnie wtedy, kiedy rodzice są bardzo
zaradni, aktywni, osiągnęli jakieś sukcesy w życiu. Ten nieuświadomiony wstyd ciągnął się za mną latami, byłam córką taty, który
opublikował parę książek i wiele artykułów. Tato zmarł dwanaście
lat temu. Teraz jestem mu wdzięczna za tę jego pasję, zaciekawienie ludźmi (pisał biografie), za to, że sama lubię pisać. Żałuję,
że nie odbyliśmy wielu szczerych rozmów. Dopiero kiedy ciężko
zachorował i przeszedł halucynacje w śpiączce wątrobowej, opowiedziałam mu trochę o swoich urojeniach.
ardzo rzadko odwiedzał mnie w szpitalu. Nigdy nie miałam o to
do niego żalu, zresztą nawet nie chciałam, żeby ktokolwiek
mnie odwiedzał. Tato był na to zbyt wrażliwy. Tak było lepiej – i dla
mnie, i dla niego. Może dlatego tak mało ojców pojawia się na
spotkaniach rodzin, różnych szkoleniach edukacyjnych dotyczących chorób psychicznych...
ak, patrząc na życie wstecz, można je zrozumieć. I po latach
burz i naporów, depresji i ucieczek powiedzieć: „Dziękuję” –
rodzinie i psychiatrii.
ozostają pytania: Czy można przekonać rodzinę do uczestnictwa w terapii? Czy rodzina może zmieniać się razem z nami?
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Listy do Redakcji
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roga pani Doroto! Droga redakcjo „Dla Nas”!

itam serdecznie panią redaktor naczelną – panią Dorotę
i Was – moi kochani, tych, którzy sprawujecie pieczę nad
czasopismem „Dla Nas”. Ostatnio wpadł mi do ręki kwartalnik numer 13 (marzec 2008). Trochę lat wstecz ale – jak ja
to powiem – nadal aktualny. To, co mnie zaciekawiło, to „List”
(III nagroda w konkursie „Tak daleko, tak blisko”) pani Magdaleny Czechowicz, skierowany bezpośrednio do schizofrenii
– „Witaj schizofrenio!” Nie wiedziałam, że tak pięknie można
opisać swoje spostrzeżenia dotyczące choroby kogoś bliskiego – mamy. To, co mnie ujęło, to wielka pomoc rodziny dla
osoby chorej: „Liczy się realna pomoc ze strony najbliższych,
zwyczajna próba zrozumienia, akceptacja, wiedza”.
zkoda tylko, że moja rodzina wstydzi się mnie i ja sama
muszę nieść ten krzyż. Ale to uczy. Dobrze, że mam jeszcze Panią Doktor, no i Was!!!
chizofrenia została nazwana przez p. Magdalenę pesymistką, nie optymistką. Kimś, kto łowi osoby i wciąga
w swój świat: „Nagle trach. Świat się zawalił, pogasły wszystkie światła. Przyszłaś nie wiem skąd i dlaczego, zabierając
i nie pytając „Czy można”? Pani Schizofrenia”.
le ja mam taką nadzieję, że następnego dnia – tak jest
zawsze – zaśpiewam piosenkę schizofrenii:
„To już jest koniec,
nie ma już nic.
Jesteśmy wolni,
możemy iść.”
Tego się trzymam i zauważyłam, że skoro tak sobie powtarzam, mam mniej głosów „S” (ostatni atak trwał trzy dni, nikt
z rodziny o nim nie wiedział ).
olejny artykuł to wypowiedź duszpasterza Jarosława Naliwajko SJ. Ostatnio muszę powiedzieć, że zaczęłam kierować swe kroki ku Bogu. Dużo się modlę, chodzę do kościoła,
od trzech miesięcy regularnie. Dostrzegam, jaką łaskę można
uzyskać dzięki np. mszy wstawienniczej. Byłam tam pierwszy
raz. To był dla mnie cud. Ale nie o tym chcę mówić. Chcę zwrócić Waszą uwagę, na pewno to wiecie, że Bóg wybiera nas
chorych i tych, którzy nam pomagają, jako kogoś wyjątkowego
do niesienia czasami krzyża, który jest zbyt ciężki do uniesienia. Ale nieście go, bo ja robię to już od 12 lat (zachorowałam
w 2000 roku). Ostatnio czytam Pismo Święte i zawsze wpada
mi na myśl walka Dawida z Goliatem. To tak jakbym ja, Aga,
walczyła z moimi „głosami”. Jak wiecie, Dawid zwyciężył, czyli
ja też mogę pokonać to „coś”, co słyszę. Potrzebni w tym jesteście Wy!!! A także p. doktor. Jesteście jak tarcza, którą wyciągam przeciwko schorzeniu psychicznemu. I dzięki ogromne
Wam za to.
statni artykuł, który przykuł moją uwagę, to „Moja walka z chorobą i sposoby jej pokonywania” pani Dominiki
Skrzypak. Gdy przeczytałam tytuł, zaciekawiło mnie to, jak
ktoś podchodzi do zaburzeń psychicznych, jak z nimi walczy. Pomyślałam sobie, że może ja z tego coś skorzystam,
może znajdę jakiś sposób na moje problemy. No i znalazłam
– otwarcie się na człowieka (na Was!!!), na miłość do Boga.
Trzeba się cieszyć życiem, korzystać z niego, jak mówią słowa
piosenki religijnej:

S
S

„Oto jest dzień, oto jest dzień,
który dał nam Pan.
Weselmy się, weselmy się
i radujmy się w nim”.
ie mogę zapomnieć o poezji. To jest piękny sposób wyrażania siebie. Można w niej ująć swoje przemyślenia (ja
bardziej skupiam się na prozie). Oczywiście czekam na nowe
egzemplarze czasopisma, w którym, jak obiecaliście, ukażą
się moje niektóre wiersze i „Moja pierwsza hospitalizacja psychiatryczna”.
yczę Wam dużo siły w pokonywaniu problemów, jak najmniej ich, a jak najwięcej uśmiechu, spokoju ducha, miłości bożej. A najważniejsze, żebyście nie rezygnowali z pisania
i życzę jak najwięcej pomysłów do pisania do kwartalnika.
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Z poważaniem
Agnieszka Mieczkowska
PS. Jestem z Wami!!!
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Wyszywanka jednej z naszych Czytelniczek.
Serdecznie dziękujemy!
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