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Czasopismo Środowisk Działających na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie

Obraz Justyny Anny Baki z wystawy
w Środowiskowym Domu Samopomocy
przy ul. Olszańskiej 5 w Krakowie

Słowem wstępu
Nieznani i znani Czytelnicy!
Za oknem szaro, pochmurno, z nieba sączy się mżawka, a w duszy podobnie
– też pada deszcz i szarość depresji przysłania dobre strony codzienności. A tutaj trzeba napisać wstępniak i to „na wczoraj”, bo spieszymy się z wydaniem
numeru przed XIII Forum Beneficjentów, Rodzin i Profesjonalistów. Walczę
więc z depresyjną pustką w głowie i po raz kolejny przeglądam nowy numer
złożony wstępnie przez Jacka. I znajduję nadzieję przewijającą się przez większość artykułów.
„Stara wyga psychiatryczna” opowiada o swoich zmaganiach z chorobą
i o śmierci taty, po której musiała stać się mocna, żeby opiekować się mamą
i psiakiem. Wszyscy przechodziliśmy lub przejdziemy przez to najbardziej bolesne doświadczenie, jakim jest odejście rodziców. Moja mama zmarła półtora
roku temu i bardzo mi jej brakuje. Ale trzeba żyć dalej. Jadwiga podkreśla, że
jest trudno „i to nieraz bardzo”. Szuka jak najbardziej normalnego odpoczynku, zwykłych, prostych rzeczy – oglądanie filmu, słuchanie muzyki, nie wpada
w psychozę ani w depresję. Rozpacz pozostaje, ale nie jest już chorobą. Z czasem przechodzi w smutek, a potem może i w nadzieję – bo przecież wszyscy
się kiedyś spotkamy, jak mówi wiara chrześcijańska. A kto nie wierzy w Boga
może mieć nadzieję, że wraz ze śmiercią skończą się jego trudy żywota.
Nadzieja jest w „Rytmie” Agnieszki, która poprzez trudny pobyt w szpitalu
wraca do pracy i „realizuje się zawodowo i prywatnie”.
W poetyckiej opowieści „W poszukiwaniu” bohaterka przechodzi przez „piekło potwornego bólu, piekło wszechogarniającego strachu i piekło totalnego
szaleństwa”. I odkrywa, że może spojrzeć na nie z dystansem i przejść przez
nie jeszcze raz, już bez zamętu choroby, ale z terapeutyczną refleksją, po to,
żeby odkryć swoją wartość.
Monika Syc pisze o tym, jak ważna jest praca w naszym skomplikowanym
życiu. Opowiada o swoich wielokrotnych próbach różnych rodzajów pracy
i o satysfakcji, jaką czuła, kiedy znalazła w końcu właściwe zajęcie. Praca dowartościowuje.
W dwóch tekstach Karolina odkrywa przed nami swoje uczucia i pragnienia.
I tutaj nadzieja trochę się załamuje, bo może chcemy zbyt wiele? Ale czy pragnienie przyjaźni, zaufania, miłości to zbyt wiele?! Czytając te dwa zwierzenia
możemy przyjrzeć się własnym emocjom.
W humorystycznym opowiadaniu „Odlot” znów jest nadzieja. Bolesław Gargol lekko i z polotem rozprawia się z psychozą. I chociaż w rzeczywistości to
ciężkie przeżycie, możemy się z niego trochę pośmiać, a może i przez to je
pożegnać?
No i wciąż odkrywamy dziecko w sobie, nad czym zastanawia się Anna Węglarz, spacerując ulicą Kopernika, ulicą szpitali, przy której mieszczą się
i oddziały psychiatryczne. W człowieku cierpiącym na chorobę psychiczną
dochodzi do głosu zranione dziecko. Żeby wyzdrowieć trzeba je przytulić i zaakceptować, a przede wszystkim pokochać.
Kaftan bezpieczeństwa z pewnością nie jest wyrazem miłości... Pisze o nim
Anna Rajczak, która jak większość z nas przeżyła go boleśnie. Trzeba ciągle
uświadamiać terapeutów i personel szpitala, co czuje człowiek obezwładniony
i związany, jak bardzo wtedy potrzebuje, żeby ktoś przy nim był i pocieszał
go, a czasem po prostu trwał przy nim, kiedy w głowie szaleje psychoza. Kiedy mnie wpakowano w kaftan, byłam przekonana, że to dzieło szatana, który
chce mnie zabić. Całą noc trwałam w oczekiwaniu na morderczy cios. Gdzie
jest tutaj nadzieja? Jest nią fakt, że jeśli kogoś trzeba będzie zapiąć w pasy, to
znajdzie się osoba, która będzie przy nim czuwać.
I wreszcie mamy dwa wywiady. Jeden to wywiad z doktorem Jerzym Zadęckim, który był ordynatorem oddziału „C” Kliniki Psychiatrycznej, a później
wiele lat spędził w Stanach. Polecamy jego książkę „Ja we wczesnej schizofrenii”, której większą częścią są historie osób przeżywających pierwszy kryzys
psychotyczny. Książka powstała z pracy doktorskiej ponownie odkrytej przez
profesora Andrzeja Cechnickiego. Przepisywali ją pacjenci Ośrodków Psychiatrii Środowiskowej. Na kilku spotkaniach z doktorem Jerzym członkowie Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” komentowali historie osób chorujących czytane przez autora. Staraliśmy się odkryć przyczyny ich zachorowania. W tych
opisach wielu z nas może się przejrzeć, odkryć swoje zmagania z rozmaitymi
sytuacjami. Książka już jest w sprzedaży.

Bohaterem drugiego wywiadu jest doktor Daniel Fisher, amerykański psychiatra, który w młodości chorował na schizofrenię, miał trzy silne kryzysy,
a potem wyzdrowiał całkowicie, skończył psychiatrię i pracuje w tym zawodzie. Czy takie spektakularne wyzdrowienie jest dla nas nieosiągalne? Nie
wiem, w każdym razie doktor Fisher pragnie przede wszystkim dawać nadzieję
swoim pacjentom i wielu słuchaczom swoich wykładów oraz uświadamiać, że
wyzdrowienie jest realne. Ostatnio był w Polsce, miał wykłady w Warszawie
i w Wieliczce, był też w Krakowie, gdzie spotkał się z osobami chorującymi i ich rodzinami. A może jego sekret jest w całkowitym pogodzeniu się ze
sobą i realizowaniu swoich marzeń? Doktor Daniel, człowiek ciepły i otwarty,
wspomina o tym, że chciał zostać psychiatrą po pobycie w szpitalu, w którym
panowały bardzo złe warunki. I on pragnął pomóc ludziom, dając im właściwą
opiekę i poprawiając te warunki. W jego wyjściu z choroby duże znaczenie
miała wiara w niego samego, pokładana przez rodzinę i terapeutę. A także miłość i „słuchanie serca”, czyli realizowanie swoich pragnień, co doktor Daniel
szczególnie podkreśla.
Odkąd wyzdrowiał nie zażywa leków, wspomina też, że może należałoby zlikwidować szpitale psychiatryczne. Czy to jest dobre wyjście? Wszyscy mamy
i dobre, i złe wspomnienia z pobytów w szpitalach, a jednak potem zdajemy
sobie sprawę, że te pobyty były potrzebne. Należałoby może raczej walczyć
o godne warunki w szpitalach i dobrą terapię.
O lekach wypowiada się Anna Rajczak. Trudno jest je zaakceptować, a jednak
są konieczne. Mogą być jednak „upokorzeniem” – jak i dlaczego tłumaczy autorka artykułu. Ważne jest podejście terapeutów i uświadamianie pacjentów,
czym są leki psychotropowe. Niestety nie jest to jeszcze powszechne.
Mamy też recenzję książki „Umacnianie i zdrowienie. Dać nadzieję”, pod
redakcją Andrzeja Cechnickiego i Anny Liberadzkiej. Książka zawiera świadectwa osób chorujących, opowiadających o tym, co pomogło im zdrowieć.
Podobnie jak doktor Fisher pokazują, że wyzdrowienie jest możliwe.
W odbudowywaniu poczucia własnej wartości pomaga też odnalezienie pasji.
Paweł Kocoń spróbował swoich sił w hip-hopie i udało się – otrzymał wyróżnienie w konkursie.
O „terapeutycznej roli sztuki” pisze artystka i pedagog Zofia Trybis-Borkowska.
Bogusława Skimina rzeczowo opisuje „osobowość z pogranicza”.
Jest też jak zwykle poezja, dla osłody i wytchnienia...
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” obchodzi w tym roku 15-lecie swojego
istnienia. Andrzej Bienias, skarbnik StOD przedstawia swoje refleksje z tej
okazji.
I na końcu są „Pejzaże” na Olszańskiej. Tak zatytułowała swoją wystawę Anna
Baka, absolwentka Wydziału Grafiki na krakowskiej ASP. I tutaj zaskoczenie...
Nie są to bowiem pejzaże w ścisłym tego słowa znaczeniu. Są to wewnętrzne
krajobrazy artystki, portrety, martwe natury, kamienice i kościoły, jest i anioł,
którym dzieli się autorka jak pejzażem duszy. Ania łączy grafikę z malarstwem,
na jej obrazach graficzna kreska tańczy razem z pociągnięciami pędzla. Jest
w nich poezja, zaduma nad istnieniem i chwilą, w której nagle widzi się obraz,
jaki już nigdy się nie powtórzy. Prace mają stonowane barwy, a czasem pojawia
się nagle ostrzejszy kolor, przekornie podkreślający fragment całości. Jeden
z portretów Ani przedstawiamy na okładce. Jej wystawa jest pierwszą wystawą w nie tak dawno powstałym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul.
Olszańskiej 5 w Krakowie.
Zapraszamy więc na pejzaże duszy artystki!
KLUBOWI PACJENTÓW „ZAWILEC” POWSTAŁEMU Z INICJATYWY
PROFESORA ANTONIEGO KĘPIŃSKIEGO I SOCJOLOG TERESY REGUŁOWEJ SKŁADAMY GRATULACJE Z OKAZJI PIĘKNEJ ROCZNICY – 40-LECIA ISTNIENIA. TRWAJCIE TAK DALEJ I WSPIERAJCIE
SIĘ WZAJEMNIE, JAK TO CZYNILIŚCIE PRZEZ TAK WIELE LAT!
ŻYCZYMY WAM WYTCHNIENIA I UŚMIECHU POMIMO ZAWIŁYCH
LOSÓW!
Redaktor Naczelna
Dorota Dużyk-Wypich
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wielką radością donosimy, że nasza
kochana Pani Zosia Puchelak, wieloletnia prezes „Stowarzyszenia Rodzin”, która
jest prekursorką stowarzyszeń rodzin osób
chorujących psychicznie w Polsce, otrzymała Nagrodę św. Kamila, patrona chorych
i pracowników służby zdrowia.
agroda św. Kamila została ustanowiona w 2007 r. z inicjatywy Zakonu Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie
i Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Wyróżnienie to (bardzo prestiżowe) jest przyznawane z okazji Światowego
Dnia Chorego – wspomnienie Matki Bożej
z Lourdes, który przypada 11 lutego.
nagrodę dla Pani Zosi wnioskował
Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorujących Psychicznie
„POL-FAMILIA”, a szczególnie popierali go członkowie stowarzyszeń z Kielc,
Sandomierza, Torunia, Szczecina a także
z Wrocławia i Krakowa.
onkretnie wniosek złożony został przez
Prezesa „POL-FAMILII” Andrzeja Warota i księdza Arkadiusza Nowaka w 2014
roku Kapituła Nagrody św. Kamila przyznała Pani Zosi Puchelak Nagrodę Specjalną
za szczególne zaangażowanie w niesieniu
pomocy osobom chorym.

N

WYDAWCY:
Zarząd Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”
oraz Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
Stowarzyszenie
„Otwórzcie Drzwi”
Małopolska Filia Sekcji Naukowej Psychiatrii
Środowiskowej i Rehabilitacji
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii
i Opieki Środowiskowej

O
K
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agrodę wręczono podczas uroczystej
wieczornej Gali w Muzeum Kolekcji im.
Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa
Porczyńskich w Warszawie. Galę prowadzili Urszula Chincz i Radosław Brzózka.
Przed szacownym gronem wystąpił Mateusz Ziółko, zwycięzca The Voice of Poland
z zespołem oraz Jagoda Kret i Michał Grobelny.
est to szczególna okoliczność do integracji wszystkich, którzy działają dla
dobra osób chorych i ich rodzin. Galę swoją obecnością uświetniają również przedstawiciele najwyższych władz kościelnych
i państwowych.
ani Zosi wręczał nagrodę Kazimierz
kardynał Nycz, metropolita warszawski. Ksiądz Arkadiusz Nowak nawoływał:
„Chodź tu do nas Zosieńko, chodź”, gdyż
Pani Zosia skromnie usiadła z tyłu. Kiedy
wzięła nagrodę, stwierdziła, że jest ciężka.
Z właściwą dla Niej szczerością powiedziała, że największa dla Niej radość, to
gdy pomoże potrzebującym.

J

P

Jolanta Janik
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
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Wywiad z doktorem Jerzym Zadęckim autorem książki

„Ja we wczesnej
schizofrenii”

N

i m przejdziemy do zasadniczego tematu naszej rozmowy, czyli Pana książki ,,Ja we wczesnej schizofrenii’’
chcielibyśmy cofnąć się o półwiecze w czasie i zapytać co
Pana Doktora skłoniło, żeby zostać lekarzem psychiatrą?

S

zczerze mówiąc niepokój, duży poziom niepokoju, sam wymagałem jakiejś pomocy psychologicznej. Wychowywałem
się w warunkach okupacji, byłem świadkiem wielu mrożących
krew w żyłach sytuacji. Po ukończeniu matury zajmowałem się
poezją, nie wiedziałem kim jestem, starałem się dwukrotnie o
przyjęcie do Akademii Medycznej, realizowałem ambicje mojego
ojca. W czasie studiów dostałem się na wolontariat w szpitalu w
Kobierzynie, byłem członkiem Koła Psychiatrycznego przy Klinice
Psychiatrycznej w Krakowie. Przed uzyskaniem dyplomu znalazłem się w szpitalu psychiatrycznym Św. Anny w Paryżu, co przypieczętowało moje zainteresowanie psychiatrią.

J

a k przebiegała Pana kariera zawodowa po ukończonych
studiach? (praca w klinice, doktorat, kierowanie jako ordynator oddziałem ,,C’’ w Klinice Psychiatrycznej)

D

doświadczeń z dzieciństwa, z całkiem innej perspektywy. Przeprowadziłem ponad 1600 wielogodzinnych wywiadów z weteranami
Wietnamu, to wydaje mi się jest już samo przez się interesujące.
Prowadziłem badania nad efektywnością leczenia zespołu pourazowego, które nie były spektakularne.

W

r aca Pan do Polski i okazuje się, że pańska praca doktorska nie została zapomniana. Na kanwie doktoratu
sprzed 40 lat powstaje ,,Ja we wczesnej schizofrenii’’. Jakie
podejście naukowe stoi za Pana książką? Jaki był cel i metoda pisania książki?

M

oja praca doktorska „Życie uczuciowe we wczesnej schizofrenii” doczekała się wznowienia niejako w drugim obiegu.
Została mianowicie odgrzebana przez dr. Cechnickiego, przepisywana przez pacjentów Ośrodków Psychiatrii Środowiskowej, wykorzystywana do psychoterapii oraz szkolenia. W ubiegłym roku
dokonałem gruntownej modyfikacji pracy doktorskiej, z myślą o
szerszym odbiorcy. Celem pierwotnym było zrozumienie chorych
na schizofrenię bez użycia języka psychopatologii, bez statystyki,
z zastosowaniem fenomenologii jako metody opisu doświadczenia subiektywnego moich ówczesnych pacjentów. „Ja we wczesnej schizofrenii” opisuje doświadczenie Ja, czyli Self z perspektywy osób chorych. Kim jestem, jaki jestem, czy mam kontakt z
sobą, czy zmuszony jestem się ukrywać?

zięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności uzyskałem 4-letnie
stypendium naukowe w Klinice. Tytuł doktora nauk medycznych otrzymałem w 1972 roku. Znalazłem się w grupie interesujących ludzi, w warunkach dramatycznie odbiegających od rzeczywistości w Kobierzynie. Jako ordynator oddziału psychotycznego,
zlokalizowanego na skrzydle budynku, usiłowałem wprowadzić w
życie idee społeczności terapeutycznej, psychiatrii środowiskowej, niewątpliwie pod wpływem antypsychiatrii znanej mi z drugiej
ręki.

p rowadzeniem do zasadniczej części pracy jest opis
świata schizofrenii Adama i Ewy. Co kierowało Panem
w wyborze doświadczeń tych osób, czy imiona mają tu jakieś znaczenie symboliczne?

W

spominał Pan o swoich fascynacjach w młodości egzystencjalizmem, czy nadal ten kierunek jest bliski
Pana światopoglądu?

W

historii Adama i Ewy jest wiele wątków, które później pojawiają się w historii pozostałych kilkudziesięciu osób z rozpoznaniem wczesnej schizofrenii.

Z

N

afascynowany byłem egzystencjalizmem, chodziłem w czarnym swetrze. Egzystencjalizm był reakcją na okropności
pierwszej i drugiej wojny światowej. W czasie pobytu w Paryżu
stałem na moście, na którym Camus chciał popełnić samobójstwo. Pytania jakie podniósł Kierkegaard dotyczące sensu naszej
egzystencji, trwogi („angst” z niemieckiego), która nam towarzyszy w życiu na co dzień oraz sposobów, jakich uczymy się, by
unikać tego lęku, wydają mi się nadal aktualne.

W

połowie lat 80. decyduje się Pan na wyjazd do USA.
Jakie są Pana amerykańskie doświadczenia zawodo-

we?

W

yjechałem przed tzw. okrągłym stołem zniechęcony do życia
i poróżniony z moim otoczeniem zawodowym. W Stanach
odzyskałem poczucie sprawczości, musiałem stanąć na własnych
nogach. W życiu zawodowym po uzyskaniu licencji wykonywania zawodu pracowałem z ofiarami wojen, jakie prowadziły Stany
Zjednoczone, głównie w Azji, w Wietnamie. Wróciłem do swoich
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W

a jbardziej rozbudowanym rozdziałem książki jest rozdział V pt. ,,Zrozumieć świat schizofrenii”. Mamy tu zawarty opis kilkudziesięciu przypadków wczesnej schizofrenii.
Czy sądzi Pan, że współczesnemu czytelnikowi rzeczywiście
przybliża Pan w ten sposób osoby chorujące psychicznie i
pozwala je lepiej zrozumieć, skoro w książce nie pojawiają
się informacje, jak potoczyły się ich dalsze losy?

T

o pytanie jest bardzo interesujące, niełatwo jest na nie odpowiedzieć. Czy warunki poprzedzające wystąpienie choroby
lub sam obraz psychozy zapowiadają jej dalszy przebieg? Czy
mogą być wskazówką do wczesnej interwencji, jeśli tak, to jakiego
rodzaju interwencji? Czy mogą ułatwić komunikację z człowiekiem, który najczęściej ukrywa swoje cierpienie i swój świat przed
społecznym otoczeniem?

P

r zywołane w pracy przypadki poddane są analizie horyzontalnej. Na czym ona polega?

A

naliza horyzontalna polega na śledzeniu horyzontu doświadczeń wspólnych, w tym wypadku 60 pacjentów obojga płci, a
wiec niejako krążenie, obserwacja z góry, tak jakby krążenie ptaka nad całą okolicą, a więc z pewnego dystansu, bez siadaniana
jakiejkolwiek gałęzi, bez przypisania jakiemukolwiek szczegółowi
dominującego znaczenia. W pewnych okolicznościach szczegół
może okazać się kluczowy, jest to raczej zarysowanie sieci zależności aniżeli poszukiwanie interpretacji.

Z

w ieńczeniem książki jest rozdział, w którym zidentyfikowano siedem form zaburzeń Ja; prosimy o przybliżenie
tej tematyki.

T

e siedem form Ja odpowiadają sposobowi, w jakim osoby zakwalifikowane do badania doświadczały swojej egzystencji
(Ja) w określonym miejscu, czasie, w konkretnym środowisku.
Tak np. Adam urodził się jako trzecie dziecko w rodzinie, w której
ojciec był żywicielem, postacią centralną, matka przeżyła chorobę psychiczną, niejako na marginesie, rodzeństwo Adama odnosiło sukcesy, a Adam krążył jak satelita wokół postaci swojego
ojca i jego pasji życiowych. Jego życie było bezbarwne. Słabe
Ja albo utrata Ja były zatem formą jego doświadczeń w tej rodzinie przed zachorowaniem. Grubo przed hospitalizacją doszło
do zmiany jego orientacji w świecie. Adam zdjął swój portret ze
ściany z okresu dzieciństwa. Wkrótce potem „znalazł się”, jeśli tak
można powiedzieć o początkach jego psychozy, w nieprzyjaznym
otoczeniu, w którym dawna matka była zatrudnioną przez ojca
gospodynią domową, a sam ojciec usiłował go zniszczyć. Zagadkowość zatem, z domieszką trwogi, oraz kompletna dezorientacja
co do intencji swoich rodziców stanowiła treść jego doświadczenia Ja-w-świecie w czasie zachorowania.

P

r omotorem Pana pracy doktorskiej był profesor Antoni
Kępiński, czy mógłby nam Pan powiedzieć coś więcej
o swoich kontaktach z tym wybitnym krakowskim psychiatrą?

B

ył to z gruntu dobry człowiek, również wnikliwy lekarz, który
był pewnym wzorem moralnym dla całego środowiska. Czułem się przy nim trochę skrępowany, obawiałem się jego oceny,
chociaż był on daleki od prawienia morałów i pouczania, napiętnowania lub oskarżania. Utrzymywał serdeczne kontakty z księdzem Tischnerem, którego ja również odwiedziłem w jego pokoju
na tyłach kościoła Świętego Marka. Prosiłem księdza Tischnera
o ocenę mojej pracy doktorskiej, ale odebrałem od niego rękopis
zanim zdążył go przeczytać.

N

a zakończenie prosimy o informację dotyczącą sposobu dystrybucji Pana książki „Ja we wczesnej schizofrenii’’, gdzie można ją nabyć lub zamówić.

K

siążka jest w sprzedaży w Księgarni Naukowej na Podwalu
koło Bagateli, w księgarniach „Matras’’ i innych w cenie poniżej 40 złotych.

D

z iękujemy za rozmowę.
Opracowali Barbara Banaś i Maciej Sabatowicz
Kraków

Nastąpiła zmiana adresu stacjonarnego
naszej Redakcji
ul. Olszańska 5, pawilon A
31-513 Kraków
tel. 12 633 03 29
Zapraszamy do czytania numerów archiwalnych
na stronie Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”
www.otworzciedrzwi.org
5

Osobowość
z pogranicza
O

zaburzeniach osobowości mówi się
wtedy, gdy stwierdza się takie jej
cechy, które nie są podatne na zmiany
i utrudniają prawidłowe przystosowanie.
Prowadzi to do znacznego pogorszenia
funkcjonowania społecznego, zawodowego i subiektywnie złego samopoczucia.
Chorzy mają gorszą tolerancję na stres
i zdarza się, że poszukują pomocy, przede
wszystkim po to, aby ograniczyć wpływ ze-

kie zaburzenia osobowości. Borderline jest
zjawiskiem dość powszechnym, chociaż
odkrytym stosunkowo niedawno.
ermin borderline wprowadził Robert
Knight w połowie XX w. Po raz pierwszy zdiagnozowano go w połowie lat
osiemdziesiątych. Osoby borykające się
z borderline słabo widzą swój problem. Są
gotowe oskarżać innych i świat, nie ufają
terapeutom, ale mają kontakt z rzeczywi-

T

petencja, zależna od nastroju, trudno na
niej polegać i być jej pewnym. Są chwile
(krótkie), w których chorująca nie umie tego
co umiała! Współcześnie niemal każda osoba „trudna”, która nie radzi sobie sama ze
sobą, jest określana jako osoba z zaburzeniem borderline. Dziś to dość powszechna
dolegliwość. Bywa, że osoby z tym zaburzeniem wyśmiewają innych, deprecjonują ich, poniżają. To, co czują inni, zostaje
zakwestionowane, poddane w wątpliwość,
inni zostają uznani za dziwaków, leniów,
głupków, kogoś totalnie nieudolnego.
est w Internecie specjalne forum dla
osób z zaburzeniem borderline. Wpisy
na tym forum dobrze pokazują, że takie jednostki mają kłopoty z granicami, które wciąż
przekraczają, jakby domagały się kar. Osoby z borderline uparcie wbijają sobie gola,
prowokują innych, by ich odrzucili, ukarali.
Robią wszystko, by nie liczył się z nimi nikt.
artner osoby z borderline jest w sytuacji
klinczu. Równocześnie kocha partnera,
a niekiedy ma go zwyczajnie dość. Związany jest bowiem z osobą, którą targają silne
dręczące uczucia. Osoby z zaburzeniem
osobowości z pogranicza zwykle mają za
sobą historię wielu nieudanych związków.
Burzliwych, intensywnych, często gorących
i romantycznych, boleśnie rozdzierających
serca. Związki takie są pełne stresów i konfliktów zakończonych nieromantycznie. Towarzyszy temu idealizacja partnera, który
czuje się ubóstwiany, adorowany, skrajnie
uwielbiany. Osoba ta będzie się wydawała
spełnieniem jej marzeń, będzie się jawiła jako centrum jej zainteresowań. Bywa,
że popada w drugą skrajność. Przy kłótni
zacznie obrzucać partnera błotem. Nie będzie pamiętać żadnej dobrej chwili, żadnej
dobrej oceny. Wyciągnie wszystko, co najgorsze i będzie pastwić się nad nim. W tym
schorzeniu nie ma szarości, jest tylko biel
lub czerń.
aburzenia z pogranicza można leczyć.
Jeśli się zacznie pracować nad sobą,
rokowania są dobre. Osoba z borderline ma
wiele pozytywnych cech, które czynią związek ekscytującym i wartościowym.

Jeśli się zacznie pracować nad sobą,
rokowania są dobre.
J
Osoba z borderline ma wiele
pozytywnych cech, które czynią
związek ekscytującym i wartościowym
wnętrznych czynników wywołujących ten
stres, tzn. chcą zmienić otoczenie, a nie
siebie. Osobowość ta charakteryzuje się
wahaniem nastroju, napadami intensywnego gniewu, niestabilnym obrazem siebie
naznaczonym silnymi emocjami i silnym
lękiem. Borderline – osobowość chwiejna
emocjonalnie, nie powinna być traktowana
jak choroba, jak na przykład zaburzenia
afektywne, dwubiegunowe czy schizofrenia.
ak wiadomo, osobowość steruje procesami radzenia sobie, stanowi o możliwościach psychologicznego przystosowania lub ich braku. Problemy psychologiczne
i środowiskowe można porównać do czynników chorobotwórczych, natomiast osobowo – do układu immunologicznego. Borderline to określenie stanu psychicznego
mieszczącego się pomiędzy zaburzeniami
psychotycznymi (schizofrenicznymi), a zaburzeniami neurotycznymi. U pacjentów z
tej grupy nie dochodzi jednak do takiego
pogorszenia, aby można było u nich zdiagnozować schizofrenię. Mimo że stan emocjonalny tych osób nieustannie się zmienia,
to jednocześnie jest on stabilny, określa się
to pojęciem „stabilnej niestabilności”. Jest
to jeden z podtypów zaburzeń, z którymi
– często błędnie – utożsamia się wszyst-

J
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stością, choć nie umieją się w niej znaleźć.
Rzeczywistość sprawia im ból. Można powiedzieć, że są przeciwieństem osobowości narcystycznych, w ich przekonaniu
nic im się nie udaje, z niczego nie są zadowolene. Kompetencje chorych zależą od
nastroju, od kontekstu, są ulotne, łatwo się
gubią. To wszystko nie pozwala im pracować w sposób satysfakcjonujący. Tragiczny
jest obraz samego siebie. Jest tak zły, że
osoby te mają zachowania autodestrukcyjne; samookaleczenia, cięcie się czy też
próby samobójcze, jako sposób rozwiązywania swoich problemów. „Wolę nie żyć
niż tak strasznie cierpieć”. Grożenie samobójstwem to nie żarty. 8-10% cierpiących
umiera śmiercią samobójczą. Co więc robić? Szukać pomocy. Namówić na leczenie.
Hospitalizacja, mimo że nie jest skuteczną
metodą leczenia, może być konieczna, by
zapewnić opiekę.
soby z zaburzeniem typu borderline
doświadczają bardzo silnych, negatywnych emocji, ataków lęku, rozdrażnienia
i złości. Trudno powiedzieć jaką naprawdę
osobą jest osoba z borderline. Na wymienione już negatywne pobudzenie emocjonalne
nakłada się poczucie beznadziejności, paniki, rozpaczy lub pustki. Charakterystyczna dla chorujących jest tzw. pozorna kom-
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Bogusława Skimina
Kraków

Co stara wyga psychiatryczna
może opowiedzieć
D

oskonale wiem, że każdy człowiek,
który zachorował pierwszy raz, nie
będzie wierzył, że jest chory. Sama pamiętam, że te 30 lat temu reagowałam tak
samo. Potrafiłam około dziesięć razy uciec
z kliniki. Nie reagowałam na leki wówczas
dostępne, panicznie bałam się otaczających mnie ludzi. Nie uciekałam „w siną
dal”, tylko brałam taksówkę i jechałam do
pracy Mamy albo Taty. Rodzice zwalniali się z pracy i odwozili mnie z powrotem.
Oskarżałam ich, że przekupili lekarzy, żeby
trzymali mnie w klinice, plotłam głupoty.
ajbardziej ze wszystkiego chciałam
spać przez całą dobę, w ten sposób
moja dusza była mniej obciążona. Wreszcie lekarka prowadząca zaproponowała
elektrowstrząsy. Rodzice po konsultacji
zgodzili się, a ja byłam już tak umęczona
psychicznie, że było mi wszystko jedno.
Dostałam serię 10 elektrowstrząsów w pełnej narkozie pod opieką anestezjologa .
o czwartym elektrowstrząsie – zupełnie wyzdrowiałam! Żadnych omamów,
żadnych lęków. Wtedy zrozumiałam, że
wcześniej byłam chora. Powiedziałam Mamie mniej więcej tak: „Mamuś, jak będę
mówić do Ciebie to i to, to wiedz, że zachorowałam”.
ak wróciłam do domu, przytuliłam i pocałowałam Tatusia (jestem jedynaczką),
a Tata rozpłakał się. Spytałam go dlaczego
płacze, a on odpowiedział, że przytuliłam
go pierwszy raz po trzech latach.
róciłam na uczelnię, ale niestety po
dwóch latach choroba znów się pojawiła. Nigdy jednak nie była już taka mocna
jak za pierwszym razem. Kiedy zrozumiałam, że nie skończę studiów, załamałam
się. Postanowiłam, że honorowo zakończę
życie, nałykałam się prochów. Gdyby Tatuś zaniepokojony tym, że nie podnoszę
słuchawki telefonu, nie przyjechał i nie
zawiózł mnie na toksykologię, pewnie dziś
nie pisałabym tego tekstu.
rogi Czytelniku! Wiedz o tym, że samobójstwo jest najgorszym środkiem,
jaki możesz podjąć i że zawsze jest inne
wyjście z sytuacji. Trzeba tylko zaufać
komuś – lekarzowi, psychologowi, księdzu, którzy wysłuchają Cię i postarają się
pomóc. Całe zdrowienie opiera się na zaufaniu wobec innego człowieka, a przede
wszystkim – Bożej Opatrzności.
ostałam kontakt do wspaniałego księdza – psychoterapeuty. Potrafił wiele wytłumaczyć, wracałam od spowiedzi
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D

u niego jak na skrzydłach, leciutka. Jest
moim kierownikiem duchownym około 30
lat. Spotykam się z nim regularnie raz w
miesiącu i jest to spotkanie nie tylko z księdzem, ale przede wszystkim z Panem Jezusem. Wiara w Miłosiernego Boga jest jak
skała, na której można zbudować dom.
zczególnie pomaga, gdy człowieka
spotyka trauma, silny ból psychiczny.
Obecnie zmarł mój kochany Tatuś. Paradoksalnie ja stałam się mocna. Nie mogę
zachorować, gdyż opiekuję się Mamą i
psiakiem.
łaściwie wszystko jest na mojej głowie. Zanim Tatuś zmarł, przygotowywał mnie do codziennych obowiązków
typu: robienie zakupów, gotowanie, sprzątanie, pranie itp. Wszystkie sprawy związane z urzędami oraz opłaty, tzn. czynsz,
telefon, gaz, elektryczność – od dwóch lat
załatwiam ja.

S

W

krąg przyjaciół, w którym się wszyscy dobrze znają i pomagają sobie wzajemnie.
Bardzo dużo udzielałam się w Stowarzyszeniu, dużo jeździłam na różne konferencje, edukowałam studentów medycyny,
lekarzy rodzinnych, studentów psychologii
i socjologii, fizykoterapii. Pracowałam w
2010 r. w tzw. projekcie norweskim. Praca
była dla mnie szkołą życia, zawsze marzyłam o pracy.
óźniej starałam się uczyć na studiach
stacjonarnych na kulturoznawstwie.
Wszyscy młodzi, a ja w wieku pod pięćdziesiątkę. Studenci okazali się bardzo
sympatyczni, opiekowali się mną, niestety nie przeskoczyłam zbyt wysokiej poprzeczki, którą była logika humanistyczna.
W następnym roku podjęłam naukę na studiach niestacjonarnych na wydziale: praca
socjalna. Pewnie bym je skończyła, ale
okazało się, że opieka nad starszymi ro-

P

Trzeba zaufać komuś –
lekarzowi, psychologowi, księdzu,
którzy wysłuchają Cię
i postarają się pomóc

D
N

ziękuję Ci Tatusiu, że nauczyłeś mnie
codziennych obowiązków i poczucia
odpowiedzialności za siebie i za bliskich.
ie mówię, że nie jest trudno, jest trudno i to nieraz bardzo. Zazwyczaj, żeby
się nie zadręczać i nie histeryzować, staram się odpocząć, odprężyć, np. oglądając ulubiony serial, słuchając muzyki lub
w sytuacji większego kalibru zrobić pranie
w rękach. A czasami po prostu staram się
przetrwać i to samo już jest dla mnie zwycięstwem.
estem nietypową pacjentką, gdyż nie
odstawiam leków, choć lekarz prowadzący nieraz mi to proponował. Leki są dla
mnie ochroną niczym parasol przed deszczem.
ardzo ważni dla mnie są przyjaciele i
koledzy ze Stowarzyszenia „Otwórzcie
Drzwi” i redakcji DLA NAS. Są oparciem i
moim „środowiskiem życiowym”, w którym
czuję się dobrze. Bardzo ważne jest mieć

J

B

dzicami jest tak absorbująca, że musiałam
zrezygnować ze studiów.
u uwaga! Młodzi! Studiujcie póki czas,
nie rezygnujcie z marzeń! Bo może
okazać się, że nie będziecie mogli ich spełnić w przyszłości.
o do własnej rodziny też żałuję, że
nie wyszłam za mąż i nie mam dzieci.
Jak wielka to strata widzę dopiero teraz.
Trudno. Ale jeśli ktoś kogoś kocha, niech
strzeże tego skarbu, który jest największy
na świecie!
taram się pomagać koleżankom, które
mieszkają w Domach Pomocy Społecznej. Wielką frajdę mam, gdy je odwiedzam. Cieszymy się i one, i ja.
o, co najważniejsze teraz w sercu, nie
da się wypowiedzieć. Chociaż, czy to
nie Miłość…?
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Obudźmy Nadzieję
Wywiad z doktorem Danielem Fisherem

N

asze polskie Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” (StOD)
można porównać do National Empowerment Center w
Stanach Zjednoczonych. Walka ze stygmatyzacją osób chorujących psychicznie stanowi wciąż jeden z większych problemów w naszym kraju. Jak to wygląda w Massachusetts?

T

C
R

o miało największy wpływ na Pana wyzdrowienie? Czy
wiara w Boga była jednym z tych czynników?

elacje z ludźmi opiekującymi się mną, wierzącymi we mnie i
kochającymi mnie, to najważniejszy czynnik mego wyzdrowienia. Pierwsza na liście jest moja żona, która zawsze widziała
we mnie zdrową osobę, którą mam szansę być, a nie strapionego człowieka, jakim czasami się czułem. Mój terapeuta także zawsze we mnie wierzył. We mnie oraz w to, że gdzieś w głębi tak
naprawdę byłem zdrowy. Nie mniej pomogli mi współpacjenci. W
najczarniejszym momencie uratował mnie kot. Zadawałem sobie
pytania o sens życia. Kot akurat wprowadził się do mnie i znalazłem misję – karmienie go. Wszyscy pytacie o rolę wiary w Boga
w moim zdrowieniu. W każdej religii jest jakaś prawda. Uważam
się za osobę uduchowioną, z poczuciem zadziwienia sferą pozawerbalną, a szczególnie cudem życia i możliwości kontaktowania
się ludzi ze sobą za pośrednictwem kanałów, które niektórzy określają jako Boga. Zatem to, co niektórzy ludzie nazywają Bogiem,
odegrało ważną rolę w moim wyzdrowieniu.

C
T

foto Agnieszka Lewonowska-Banach

o u nas również duży problem. Co jest jednak pozytywne, coraz więcej ludzi mówi publicznie o chorobie i dzieli się historią
swojego wyzdrowienia. Ponadto, w naszym stanie (Massachusetts) powstało 6 zrzeszeń uczących jak zdrowieć, co pomogło
ludziom chorującym znaleźć odwagę, by opowiadać o swoich
wyzwaniach i sukcesach. W 1990 wprowadziliśmy ważne prawo
– Americans with Disabilities Act (Ustawa o Niepełnosprawnych),
zapewniające nam sprawiedliwe traktowanie w kwestiach zatrudnienia, edukacji i warunków mieszkaniowych. Niestety, masowe
zabójstwa, do których ostatnio dochodzi, są często popełniane
przez ludzi z problemami psychicznymi i przez to, niesłusznie, jesteśmy postrzegani jako osoby bardziej agresywne. To zwiększa
stygmatyzację i dyskryminację.

zy rozmawia Pan z pacjentami o swojej chorobie?

ak, rozmawiam, choć nazywam to inaczej, mianowicie: kwestie zdrowia psychicznego. Reakcja pacjentów to dla mnie
wyznacznik tego, ile chcą oraz ile są w stanie usłyszeć. Za każdym razem, gdy dzielę się z ludźmi moją historią, mam na celu
wzbudzenie nadziei. Chcę, by usłyszeli, że relacje z drugim człowiekiem są bardzo ważne oraz że stan, w jakim się znajdują, jest
przejściowy. Pragnę, by zobaczyli, iż te trudności mogą stać się
źródłem lepszego zrozumienia siebie i zwiększonej wrażliwości
na innych. Mówię im o radości, jaką daje mi możliwość spojrzenia
wstecz, aby pomóc im w cierpieniu, jakiego sam doświadczyłem.

8

na zdjęciu dr Daniel Fisher,
National Empowerment Center,
Exec. Director

C

zy nie uważa Pan, że jego zawód jest nieco stresujący?
Jak często Pan oraz Pana koledzy po fachu podlegają
superwizji?

O

wszem, uważam, że jest stresujący. Jednak największy stres
powoduje u mnie nie sama natura mej profesji, lecz brak zrozumienia czy nawet wiary w wyzdrowienie ze strony moich kolegów lekarzy. Jest kilku psychiatrów, z którymi dzielę się poglądami
i konsultuję od czasu do czasu.

I
P

lu pacjentów zdołał Pan w pełni wyleczyć?

o pierwsze, nie postrzegam siebie jako osoby leczącej kogokolwiek. Natomiast czuję, iż potrafię zarazić ludzi nadzieją i wiarą w samych siebie tak, aby było im łatwiej zdobyć siłę i
mądrość, które są potrzebne do wyzdrowienia. Mogę powiedzieć,
że kilkaset osób odnalazło się w znaczącym stopniu w społeczeństwie, co uważam za odpowiednik wyzdrowienia.

C
D

o Panu bardziej pomogło: leki czy psychoterapia?

zięki farmakoterapii czułem się mniej zrozpaczony w momentach kryzysu. Później brałem dawkę podtrzymującą,
aż odstawiłem leki kompletnie jakieś 35 lat temu. Psychoterapia
była bardziej przydatna na dłuższą metę. Angażowałem się we
wszelkiego rodzaju terapie: indywidualne, grupowe, w parze oraz
psychodramy. Wsparcie ludzi podobnych do mnie także okazało
się istotne.

C
T
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zy ma Pan dobre relacje z innymi lekarzami?

ak, z tymi, z którymi blisko współpracuję w ramach otwartego
dialogu.
zy może Pan powiedzieć, że jest Pan lepszym lekarzem
dzięki doświadczniom chorobowym?

ak, czuję, iż mam zdolności do bycia lepszym psychiatrą. Doświadczenia wpłynęły na moją empatię, wrażliwość dla ludzi
wykluczanych. Ogólnie mówiąc, okresy psychozy wzmocniły mnie
i nauczyły, że muszę zwracać uwagę na emocje, tzw. relacje od
serca oraz podążać za moją pasją.

O
J

powie nam Pan o swoim największym osiągnięciu?

ako członkowi the New Freedom Commission on Mental
Health udało mi się wpłynąć na procesy prowadzące do wyzdrowienia. Choć byłem tylko jednym spośród czternastu członków komisji posiadającym osobiste doświadczenia, zdołałem wygłosić przekonanie, które do dziś daje nadzieję ludziom na całym
świecie: „Mamy wizję przyszłości, gdzie każdy, kto przeżył chorobę psychiczną, wyzdrowieje”. Postanowiłem dokonać zmiany w
systemie tak, by był napędzany potrzebami klientów i ich rodzin.

C
Z

o więcej może Pan nam opowiedzieć o zmianie w systemie?

miana w systemie idzie w kierunku wyzdrowienia, wzmocnienia
oraz nadziei. Staje się coraz lepiej zrozumiane, iż pomaganie
ludziom w społecznościach, w których na co dzień funkcjonują, na
zasadzie wolontariatu, jest dużo lepszą metodą niż czekanie, aż
sytuacja wymknie się spod kontroli i konieczna będzie hospitalizacja. Wzrasta liczba specjalistów (10 000 w USA) trenowanych
i zatrudnianych do wykonywania niemal każdej funkcji w systemie
zdrowia psychicznego.

C
P

zy psychiatria rozwija się szybko?

sychiatria w Stanach i niemal w każdym innym kraju zostaje
w tyle w stosunku do innych gałęzi medycyny. Gdybyśmy my,
jako ludzie z doświadczeniem chorobowym, mogli pomóc w stworzeniu programu i zapewnieniu treningu dla psychiatrów, ich praca
– dążenie do wyleczenia – stałaby się bardziej wydajna. Również
namawiałbym psychiatrów do uczenia się Otwartego Dialogu, tak
jak zaczyna się to dziać w Polsce. Ukończyłem dwuletni kurs Otwartego Dialogu. Zdobyłem tam wiedzę, która w moim odczuciu
jest najcenniejsza w kwestii pomocy w wyzdrowieniu.

J

P
C
Z

rogres jest powolny, ale jestem dobrej myśli.

zy w Pana przeszłości nastał konkretny moment, w którym poczuł się Pan zdrowy?

acząłem czuć się zdrowy w 1979, kiedy ukończyłem rezydenturę na psychiatrii, kupiłem dom i ożeniłem się. W tym samym
roku zacząłem otwarcie mówić o moim wyzdrowieniu. Po raz
pierwszy w życiu poczułem, że pragnę zbudować swój świat. Dwa
lata później urodziło się nasze pierwsze dziecko.

M
T

a Pan wsparcie w rodzinie?

ak, są ze mną cały czas. Moja matka powiedziała bardzo ważną rzecz zaraz po mojej trzeciej hospitalizacji. Myślałem, że
nie dam rady kontynuować nauki w szkole medycznej. Wiedziałem, że mama chciała, bym ją ukończył, ale powiedziała tylko, iż
najważniejsze jest, bym był szczęśliwy. Rozmawiałem ze szwagrem podczas bardzo trudnej nocy w tym samym okresie. Siostra
zawsze mnie rozumiała i wspierała. Wszyscy oni zawsze mówili,
że wierzą we mnie i w moją szczęśliwą przyszłość.

C
D

zy przeżył Pan kryzys będąc już lekarzem?

C
O
I
O
C
T

zy była to silna psychoza?

oświadczyłem kilku okresów ostrego lęku, ale zawsze starałem się rozmawiać z żoną, przyjaciółmi i kolegami. Mój ostatni naprawdę silny epizod miał miejsce w 1979. Byłem przekonany,
że grawitacja nie istnieje. Jednak tym razem, zamiast wpaść w
panikę czy się wycofać, zadzwoniłem do zaufanego przyjaciela.
Opowiedziałem mu o moim zmartwieniu. Zaśmiał się lekko i powiedział: „Nikt tak naprawdę nie wie, czym jest grawitacja, ale to
cenna hipoteza”. W momencie wróciłem do rzeczywistości.

d 1979 nie czułem potrzeby ponownego wpadania w psychozę.

lu psychoz Pan doświadczył?

koło trzech silnych napadów lęku w ciągu trzydziestu lat.

zy zna Pan ludzi, którzy mieli ich więcej I wyzdrowieli?

ak, pracuję z osobami, które czasami wpadają w psychozę,
ale są zdolne wrócić do codzienności i bardzo dobrze funkcjonują.

Wywiad przeprowadziła i przetłumaczyła Anna Węglarz
Kraków

esteśmy na dobrej drodze?
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Coś w rodzaju listu
N

igdy nie wiedziałam, o czym myślisz, gdy na mnie patrzyłaś.
To znaczy wydawało mi się, że wiem. Ba, ja całe Twoje monologi słyszałam w głowie. Zwłaszcza na granicy jawy i snu. Lub
gdy słuchałam cichutko grającego radia po powrocie ze spotkania
z Tobą. Już nie wiem, czy mnie kochasz, czy mnie nienawidzisz, i
nie potrafię ocenić, która z tych dwóch możliwości przeraża mnie
bardziej.
owiedziałam Ci o swoim uczuciu, nie oczekując nic w zamian.
Ale nie sądziłam, że przez to mogę Cię stracić.
styd się przyznać, ale mój wadliwy mózg wyprodukował nadzieję, że jesteś mną zainteresowana. W ten specyficzny
sposób. A Ty po prostu jesteś bardzo ciepłą osobą. A w każdym
razie byłaś i dla mnie. Ale już nawet na mnie nie patrzysz. Budzę
w Tobie odrazę, co? Zabawne, jak coś, co z założenia jest piękne
i czyste – może w kimś wzbudzić takie przykre uczucia. Zraniłam
Cię swoją miłością. W dodatku nie wiesz, co z nią zrobić.
iszę ten list z nadzieją, że może jakimś cudem trafi do Twoich
dłoni. Nienormalne jest to, że to list kobiety do kobiety. Ale
pragnę, żebyś wiedziała, że bardzo Cię szanuję, że nawet moje
myśli są czyste, gdy o Tobie myślę. Nigdy, nigdy nie marzyłam o
żadnej bliskości między nami. Bóg nie wyposażył mnie w pożądanie. To, co czuję, jest takie „nastolatkowe”, platoniczne, przyjacielskie.
a tylko chciałam, by to, co było… trwało. Bo poczułam się przy
Tobie bezpiecznie. Zbyt bezpiecznie. A teraz Cię nie ma. Nie
chodzi o odrzucenie takie jak wśród zakochanych. Ty nie odrzuciłaś mojej miłości. Odrzuciłaś, zanegowałaś mnie całą. Uważasz
mnie za potwora. Nie umiesz już… nie chcesz? …ze mną rozmawiać. I to boli. Jeśli komuś ufasz tak, by powierzyć mu wszystkie
tajemnice, a ten ktoś ucieka przestraszony – to co możesz sobie
i o sobie pomyśleć?
igdy nie myślałam w ten sposób – że uczucie miłości może
być grzeszne. Nawet kobiety do kobiety. Zwłaszcza w takiej
wersji. Jednak Twoja reakcja pokazała mi, że nie mam prawa
czuć. A jeśli już czuję – to nie powinnam o tym mówić. Bo spotka mnie za to kara. Czułam, że się przyciągamy… I to nakręcało
powoli zepsuty mechanizm mojego serca. Widzisz, ludzie rzadko

P
W

bywają dla mnie mili. Bezinteresownie mili. Rzadko okazują mi
ciepło, akceptację i sympatię. W dodatku tak otwarcie, jak Ty to
robiłaś. A ja jestem głodna takich uczuć. To taki głód nie do zaspokojenia. I jeśli pojawia się kobieta, która mi to okazuje – moje
serce wyrywa się do niej.
rzepraszam Cię.
Karolina
Warszawa

P

P
J

rysunek Anna Baka

N

Spacer ulicą Kopernika

P

rzespacerowałam się wczoraj ulicą Kopernika. Raz na jakiś czas mam silną
potrzebę się tam znaleźć. Zatrzymałam się
u Jezuitów, by przez chwilę zastanowić się
nad życiem. Podczas modlitwy myślałam
o kawałkach własnej duszy, które zostawiłam w szpitalu i okolicy przez te wszystkie
miesiące tam spędzone. Wytłumaczyłam
sobie te „odwiedziny” w następujący sposób: wrażliwsza część mnie, która ujawnia
się podczas choroby, swego rodzaju dziecięce traktowanie własnego ja oraz życia,
musi czasem przypominać o swoim istnieniu. Klęcząc w kościele miałam poczucie
zetknięcia się dwóch światów: tego szpitalnego i tego remisji, w dobrej formie.
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F

unkcjonując normalnie, żyjąc jak ludzie
zdrowi, często wyrzucamy z pamięci
wydarzenia związane z chorobą, ze szpitalem. Nie umiem odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, czy taka metoda jest dobra.
Oczywiście, to pozytywne, by skupiać się
na teraźniejszości, na działaniu, małych
codziennych radościach. Uważam jednak,
że przeszłość prędzej czy później daje o
sobie znać. Czy te fragmenty duszy faktycznie się od nas oddzielają? A może zamiatamy je pod dywan, aż po jakimś czasie
dochodzi do „zakrztuszenia” i znów lądujemy na 21A? Wątek, który zaczął wykluwać
się w tym momencie tekstu jest rozwlekły
– każda opinia może być właściwa.

I

stnieje jeszcze bardziej konkretna strona tej sytuacji: wciąż żywe wspomnienia
ludzi i zajęć, których na co dzień się nie
podejmujemy. Można to porównać do sentymentalnych odwiedzin szkoły. Różnica
polega na tym, iż wracając w mury dawnej
podstawówki przypominamy sobie, że byliśmy kiedyś dziećmi. Pojawiając się na terenie szpitala, przypominamy sobie, że w
głębi serca tymi dziećmi jesteśmy nadal.
Anna Węglarz
Kraków

M
S

Rytm

am 33 lata, za sobą już 2 epizody psychotyczne, a czuję się
świetnie! Dlaczego? Bo życie jest piękne. Nie wierzyłam, że
w kryzysie da się dostrzec plusy, a jednak. Jest ich mnóstwo…
iedzę i porównuję zapiski ze szpitala z początku i końca.
Oddział zamknięty, dzień 5

I

lość wypalonych papierosów 7 i pół. Trafiłam w dziwne miejsce:
szpital psychiatryczny w Warszawie oddział koedukacyjny. Mój
chłopak przywiózł mnie tu nocą. Siedziałam na balkonie, paliłam
papierosy i myślałam, że ludzie mnie obserwują i robią mi zdjęcia.
yślę o dziwnych rzeczach: po co podawałam ludziom z pracy
adres domowy, nie wiem nawet, kim jest dziewczyna, która
wynajmuje nam mieszkanie. Ale jakie to ma znaczenie? Mam tysiące myśli w głowie – nie potrafię się uspokoić. Boję się tu być.
Płakać mi się chce jak to wszystko widzę: biedni ludzie, narkomani, alkoholicy, ludzie z wyrokami i ja. Ruch jak na dworcu. Leżę
na sali obserwacyjnej, „awansowałam” z pryczy na korytarzu
przy palarni i toalecie, bo powiedziałam, że się powieszę, jak tu
zostanę, więc zabrali mi pasek, dali na obserwację i postraszyli
sądem rodzinnym. Boję się wychodzić z sali. Wszędzie jacyś chorzy ludzie. Szpital pęka w szwach. Nie mam ochoty rozmawiać,
nie mam ochoty się otwierać; już to przerabiałam. Podobno „po
drugiej” stronie jest lepiej. Druga strona, czyli drugie skrzydło oddziału zamkniętego. Trafiasz tam, kiedy jest z Tobą lepiej. Większy dostęp do lekarzy, gimnastyka, zajęcia z dekupażu, spacery,
o których teraz mogę tylko pomarzyć…

M

Oddział zamknięty, dzień 18

wiem, jak to się dzieje, ale pracuję nad sobą. Traktuję to miejsce
jak pracę. Uczę się tolerancji, cierpliwości, precyzji. Pomagają mi
w tym te wszystkie zajęcia.
ytm, systematyczność to to, co nam pomaga w chorobie.
Oddział dzienny to ciężka praca nad samym sobą. Trzeba
codziennie wstać, wziąć prysznic, zjeść śniadanie, dojechać
i uczestniczyć w zajęciach, zjeść obiad i wrócić zmęczonym do
domu. Czymże jest oddział dzienny, jak nie pracą nad samym
sobą? Ten rytm i systematyczność pomagają nam wyjść z choroby. Otwieramy się, zaczynamy rozmawiać z innymi, powoli wracamy do rzeczywistości, która wcale nie jest taka szara. Patrzymy,
jak radzą sobie inni i uświadamiamy sobie, że życie wcale nie jest
takie skomplikowane, jak nam się wydaje.
ziałanie to kolejna rzecz po obserwacji. Staramy się wrócić do
pracy – mnie się nie udało. Szefowa nie była zbyt wyrozumiała; szpital psychiatryczny ją przeraził. Usłyszałam, że w firmie nie
ma już dla mnie miejsca. Mogłam walczyć, podać ją do sądu, ale
po co? Zaczęłam szukać nowej pracy i znalazłam, znalazłam zatrudnienie w miejscu, które kiedyś przekreśliłam, które przy pierwszym epizodzie wydawało mi się Złem. Powrót do pracy to duży
krok naprzód. Jeden puzzel wskoczył na swoje miejsce, a kolejne
same zaczęły się układać…
ziś jestem szczęśliwą 33-latką po przejściach. Czuję, że jestem na właściwym miejscu we właściwym czasie. Realizuję
się zawodowo i prywatnie. Uprawiam sport, gram w moją kochaną
siatkówkę, staram się pomagać innym i znalazłam swoje hobby:
stylizacja paznokci.

R

D

D

Agnieszka
Kraków

J

uż nie liczę wypalonych papierosów, staram się je ograniczyć.
Każdego dnia próbuję ułożyć sobie jakiś plan, żeby tu nie zwariować, czekając aż leki zaczną działać, a już czuję, że zaczynają.
Dziś wstałam o 5.30, wzięłam prysznic, później herbatka owocowa, msza, śniadanie, obchód, gimnastyka, pranie i sprzątanie,
zajęcia z dekupażu, obiad, zajęcia z dekupażu, popołudniowa
drzemka, wizyta chłopaka, spacer pod jego opieką, kolacja, wiadomości, prysznic i pisanie…
perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to był ciężki okres takie zawieszenie, ale widocznie to było mi potrzebne. Brak kontaktu (zabrali mi telefon) ze światem zewnętrznym i wyciszenie
się. O oddziale całodobowym wolałabym zapomnieć, ale nawet
tu potrafię znaleźć plus. Zawsze ciekawiły mnie takie zamknięte
miejsca jak szpital psychiatryczny czy więzienie, zawsze chciałam
je zobaczyć od środa i udało się. Może wolałabym być obserwatorem, a nie pacjentem, ale co tam, swoje przeżyłam.

Z

Oddział dzienny, dzień 5

N

foto archiwum

adal mam lęki i to jest chyba najgorsze. Nagle przychodzi
strach i nie wiesz skąd on się bierze, taki nieuzasadniony. Ratuję się lorafenem, lekarze odradzają – uzależnia. Przyplątała się
depresja, ciągle płaczę. Już nie boję się miejsca, w którym jestem,
ale łzy same lecą po policzkach. Dostałam antydepresanty, za 2
tygodnie zaczną działać. Środowisko jest zupełnie inne. Patrząc
z boku zastanawiam się, co tym ludziom dolega, nic nie widać, ale
kiedy każdy opowiada o sobie i swoich lękach, już wiem.
Oddział dzienny, dzień 15

J

estem tu już 1,5 tygodnia. Dawno nie pisałam, a to oznacza,
że czuję się coraz lepiej. Mam coraz więcej dobrych chwil. Nie
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„Dzbanuszek”
Rozpłacz się proszę, rozbij tę duszę
w złości niczym stłuczony dzbanuszek
echo urywa się powoli budzisz się
z niewoli
Uśmiechnij się proszę, śmiech zabija
strach co ramiona rozpościera
złe myśli na chwilę z głowy
wywiewa
delikatnie wpadnij w złość
i stań się dzbanuszkiem
pozbieraj rozrzucone na podłodze
części okrutne
Justyna Barczyk

„Dziwny sen”

„Metamorfoza”
nikt nie nauczył mnie kochać siebie
nauczyli mnie tylko nienawidzieć
nikt nie nauczył mnie kochać innych
nauczyli mnie tylko żebrać o miłość
aż w końcu coś we mnie wybuchło
niczym Supernowa
rozsypałem się w kawałki
rozproszyłem po Wszechświecie
odrodzę się w kropli łzy
spadającej z Twojej powieki
w wietrze co rozwiewa Twoje włosy
w szumie innego wiatru, nad drzewami
w gwieździe polarnej
w siedmiu barwach tęczy
w śpiewie ptaków
w deszczu stukającym do okna
w uśmiechu dziecka
będę każdym przechodniem
którego miniesz
staruszką trzęsącą się ze starości
jastrzębiem nad lasem
żubrem w puszczy
żuczkiem gnojarzem na drodze
będę wzszędzie
będę w każdym
znajdziesz mnie w każdej chwili
bo jestem miłością.
Bolesław Gargol
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Wyśniłam dziwny sen. Był autobus, a za szybą papierowy człowiek,
nierzeczywisty w różowej koszuli kierował razem z dwiema jeszcze osobami
tym autobusem z papieru. We śnie autobus się nie poruszał, ale wiedziałam,
że gdy się obudzę , on pojedzie dalej, zupełnie nie wiem, jak to jest możliwe.
Papierowy człowiek patrzy zawodowo szerokimi oczami,
najpierw nie widzi nic, tylko jakieś kłęby szarej mgły, dużo tego jest,
potem dostrzega Płytę Rynku Głównego z okien jakiegoś biura.
Papierowy człowiek mówi do mnie z ustami pełnymi ciastek.
Inny papierowy człowiek stoi obok mnie w innym autobusie.
Samotni, wyobcowani, a jednak chcemy trwać.
Aleksandra Jagoda
„Pisanie”
Lubię pisać nocą
- bo nikt mi nie przeszkadza.
Dźwięk starych płyt:
organy śpią w kościele.
Często się zapominam:
dlaczego jestem, po co żyję?
Często by to przypomnieć
po prostu: zimne wino piję.
A gdy mnie w niebie zapytają
o moje dziwne czyny,
to Cię poproszę Panie:
Daj jeszcze jedno, nowe życie!
Przeżyję je na nowo,
lecz zrobię nowe grzechy.
Nie chcę już tylko smutków!
Potrzeba mi uciechy!
Jerzy Czuba 2014

„Cierpienie”
I przyszło do mnie
cierpienie, tak nagle,
i męczy strasznie,
i łzy wylewa,
i ciernie zbiera.
Może się to zmieni,
może będę szczęśliwa,
ale na razie jest
puszcza straszliwa,
ale ufam i wierzę,
i mam nadzieję,
Na lepsze dni,
na życie prawdziwe,
na życie szczęśliwe.
Dominika Skrzypak

„Ślad po kawie”

„Nowe Wesele w Krakowie”
Emocje nienawiści – ucieka myśl istotna…
My potomkowie Wieszczów na naszej mieliźnie życia
„ideał sięgnął bruku” – szukamy „Złotego Rogu”
Co przepadł gdzieś bez wieści…
(Może go Ktoś poszuka…)

Odkąd Ciebie poznałam nie mogę jeść, nie mogę spać.
Przedwczoraj krzyczałam na Ciebie,
wtedy nie wiedziałam jeszcze dlaczego tak się zachowuję?
Wczoraj napisałam do Ciebie bardzo osobisty list,
ciężko mi bowiem mówić o uczuciach.

Z marazmu, smutku, zranień – podnieśmy się nareszcie
I poszukajmy w sobie Złotej Nadziei Naszej
Naszego szczęścia, radości, naszego Dobra na Dzisiaj…
Ten Złoty Róg tu leży, na naszej Drogiej Ziemi
To Słowo Przebaczenia, jak trudno Go odzyskać,
W niewoli łatwo płakać, w milczący zmienić się „chochoł”
I tańczyć bez radości – czy wiesz co znaczy Taniec?
Kiedy będziemy wolni? – by cieszyć się wolnością…
Kiedy z Radością w sercu nie martwić się o zdrowie?...
Może czas by powstało „Nowe Wesele” – Radosne!
Nowe Wesele w Krakowie!
Justyna

Drugi położyłam na Twojej poduszce, ten był tkliwy, serdeczny.
Przeczytałeś obydwa, bardzo Ci się podobały.
Mówiłeś, że jestem taka romantyczna.
Mówiłeś do mnie rybko. Dzisiaj znowu piliśmy kawę
z naszych żółtych jak kaczeńce kubków.
Była mocna, pachnąca. Czułam zapach Twoich perfum,
Cała drżałam, nie mogłam utrzymać w dłoniach kubka.
Trochę kawy wylałam, mam teraz brązowy ślad na torbie.
Mogę go wyczyścić, ale decyduję, żeby tego nie robić.
Czy tylko on będzie mi Ciebie przypominał?
Zostawiłam na stole swoje zdjęcie. Jak długo będziesz mnie pamiętał?
Dzisiaj wyjeżdżam. Niestety, tak musi być.
Aleksandra Jagoda

„Płomień”
Widziałam Płomień Świecy
Blask ostry oczy łzawi i jeszcze trochę wspomnień
O Zmarłych…
W zadumie i półmroku jak trudno przetrwać chwilę
Co w cieniu własnych myśli skrywa swą tajemnicę
Skrywa ciężar zmartwienia…
A przecież nie będę sama, gdy jest Nadzieja w Wolności
Co siłą swą mnie wspiera i kocha i nie umiera…

***
Tak bardzo bym chciał,
cieszyć się każdą chwilą.
Tak bardzo bym chciał,
z uśmiechem witać każdy dzień,
z życia czerpać radość.
Tak bardzo bym chciał…
Paweł Kocoń

Justyna

„Dzisiaj”
Dzisiaj jest ważne,
to jeszcze nie koniec.
Jeszcze dużo przede mną,
jeszcze się nie poddaję.
I tak idę przez świat:
raczej wesoło,
raczej pogodnie.
Raz w dostatku,
a raz w biedzie,
Może Dzisiaj jest
Ważne,
a Jutro
Niewiadome.
Trzeba iść do przodu!
I nie mówić koniec.
Dominika Skrzypak

13

Terapeutyczna rola sztuki
Część II

L

ekarze posługują się sztuką w diagnozowaniu i leczeniu psychiki ludzkiej, gdyż
pozwala ona wydobyć na wierzch ukryte
przeżycia, z których pacjent nie zdawał
sobie nawet sprawy, albo których nie był
w stanie wyrazić słowami.
ziałanie terapeutyczne sztuki dla jej
twórcy zaczyna się już w samym procesie tworzenia, który może dać wewnętrzny pokój, radość, satysfakcję, wzmacnia
poczucie własnej wartości. Pozwala oderwać się od rzeczywistości, poukładać myśli
i uczucia. Dodatkowe lecznicze skutki mają
miejsce, kiedy następuje odczytanie dzieła
przez osobę trzecią, która następnie interpretuje je. Daje to możliwość nawiązania
kontaktu z twórcą na poziomie jego wrażliwości. Odniesienie się do świata dzieła,
a nie osoby autora daje paradoksalnie możliwość omówienia jego stanu wewnętrznego
– przez posługiwanie się metaforą i pytania
wyjaśniające, np. o jego odczucia na temat
tego, co stworzył.
odobna sytuacja może tak naprawdę
zajść we wnętrzu samego artysty, który oglądając swoje dzieło, fizycznie wręcz
dystansuje się do siebie i swoich emocji.
Być może uświadamia je sobie dopiero
w tym momencie. Możemy wówczas mówić
o specyficznej autoanalizie, formie wglądu
we własną duszę bez udziału osób trzecich.
Pytanie jednak, czy sama analiza ma już
właściwości lecznicze?
yraźne, pozytywne skutki arteterapii są
osiągalne nie tylko dla ludzi uzdolnionych artystycznie – ponieważ jej istotą jest
sam proces twórczy oraz ekspresja własna, a docelowo ich interpretacja. Dla konstruktywnej interpretacji amatorskich działań twórczych potrzebna jest tym bardziej
druga osoba – pełniąca rolę wrażliwego,
przyjaznego przewodnika, poszerzającego
horyzont postrzegania siebie samego przez
uczestnika zajęć arteterapii. W ten sposób,
dzięki niewerbalnym środkom wyrazu, może
dotrzeć on do źródeł problemów, które były
trudne do zidentyfikowania.
d strony czysto teoretycznej ten proces
można opisać następująco: „pisanie
bądź rysowanie, jako proces semantyzacji, kodowania znaczeń i symbolizacji treści
przeżyć psychicznych, prowadzi do <<organizacji>>, uporządkowania tych treści za
pomocą przekładu/transformacji z doświadczenia emocjonalnego na lingwistyczne doświadczenie poznawcze” 1
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Arteterapeuta

P

rzewodnik w procesie powstawania i interpretacji dzieła – czyli arteterapeuta,
ma chyba jedno podstawowe zadanie – nie
przeszkadzać.
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D

ziałalność twórcza jest dla pacjenta jak
mówienie bardzo cichym (lub głośnym),
niewyraźnym, obcym językiem, którego on
sam nie rozumie, w takim samym stopniu
jak nie zdaje sobie sprawy z tego, co mówi.
Warunkiem podstawowym, aby coś zrozumieć, jest zasada, że mówi on sam i że
mówi szczerze, prosto z serca, nie bojąc się
opinii.
rteterapeuta może wspierać proces
interpretacji pytaniami pomocniczymi,
także pytaniami o sam język, którym „mówi”
pacjent, jednak z pełną wrażliwością, aby
go nie zniekształcić.

A

Art Brut

W

iększość uczestników zajęć arte-terapeutycznych to amatorzy, jednak niejednokrotnie działalność twórcza i związane
z nią korzyści dla psychiki i ducha powodują
narodzenie się w nich pasji do sztuki. Osoby
te idą krok dalej, ćwiczą swój warsztat, biorą przykład z mistrzów. Po pewnym czasie
wiedzą, już czego chcą, co jest im bliskie
i wypracowują własny styl. Jak dostrzec ten
moment, kiedy ćwiczenie z warsztatów plastycznych staje się sztuką?
orma dzieła może być myląca. Pacjenci
nie przejmują się modą i schematami
wypracowanymi przez historię sztuki. Po
prostu czują obrazem i mówią obrazem.
eśli jednak w danej pracy „zachodzi
świadome połączenie istoty treści z koncepcją formy”2, to trudno odmówić twórcy
talentu i tytułu artysty.
uż w połowie XX wieku zwrócono uwagę na działalność twórców-amatorów
i zaczęto uznawać niektóre jej przejawy
za sztukę. Dużą rolę w kolekcjonowaniu
i promocji artystów zwanych naiwnymi czy
prymitywnymi (oba określenia dość pejoratywne) odegrał francuski producent wina,
a także artysta – Jean Dubuffet. On zresztą
nadał nazwę tej gałęzi sztuki, brzmiącą „Art
Brut” – z franc. „sztuka surowa” (brut to nazwa wina wytrawnego).
zmożone zainteresowanie tego rodzaju twórczością – wyzwoloną z wszelkich zasad, odegrał duży wpływ na sztukę
w tamtym czasie. Przestano dostrzegać
różnicę między twórcą chorym a zdrowym,
organizowano wystawy mieszane. Ostatecznie jednak w przeważającej większości
uwaga odbiorców prac osób chorujących
skupia się na fascynujących obsesjach,
halucynacjach i chorobliwych wizjach, a nie
jakości artystycznej.
ymczasem Małgorzata Bundzewicz,
założycielka i wieloletnia opiekunka pracowni arteterapeutycznej „Galeria Miodowa” w Krakowie sugeruje, że „w obrazach
tych twórców należy doszukiwać się artystycznej <<normalności>>, a nie <<nienormalności>>. […] mam na myśli poprawną

kompozycję, dbałość o formę, ciekawą interpretację świata, trafność widzenia, indywidualność.” [...] lepiej nie podkreślać nieporadności twórców, a raczej wskazywać na
ich sprawność. Obrazy albo są dobre, albo
nie są. Liczy się dzieło, a nie artysta.” 3
Sztuka jest lekarzem czy lekarstwem?
A może raczej gabinetem lekarskim?

S

ztuka pomnaża swoją wartość kiedy kto
inny ją ogląda. To samo dzieło za każdym razem może oddziaływać na nas inaczej, mimo że obiektywnie jest niezmienne,
poza czasem. Prawdziwe dzieło sztuki jest
bowiem otwarte, żywe.
la osoby o dużej wrażliwości już sam
kontakt z takim dziełem daje doświadczenie katharsis. Jednak według mnie, dla
większości osób obszar sztuki jest raczej
gabinetem lekarskim, pretekstem do refleksji, polem do dialogu. Jest to przestrzeń,
w której osoba dotąd zagubiona i niepewna, uznawana przez społeczeństwo za nie-

D

F
J

J

W

T

rysunek Zofia Trybis-Borkowska

Terapeutyczne działanie sztuki

potrzebną – może odkryć bogactwo swojej
osobowości, przekonać się o swojej wartości, poczuć się pożyteczną.
o sztuka, w swoim wyabstrahowaniu od
codzienności, przywraca nam człowieczeństwo.

B

mii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje
się grafiką projektową ale także działaniami
o charakterze społecznym i edukacyjnym.
Praca powstała pod kierunkiem prof. Adama Brinckena w ramach Studium Pedagogicznego na Akademii Sztuk Pięknych im.
Jana Matejki w Krakowie.
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Odlot

ołanie zza sceny: „Aldonka, Aldonka!”. Na scenę wchodzi aktorka i mówi do wyimaginowanej osoby obok siebie: „Chodź,
chodź Aldonka, nic się nie zmieniłaś od wczoraj, odkąd zniknęłaś tak
nagle w tym kuble na śmieci. Spoko wyglądasz, tylko wyjmij sobie tę
wykałaczkę z włosów, bo to mega obciach tak chodzić. I popraw te
swoje niebieskie włosy. O, teraz lepiej. I uśmiechnij się, bo śmiech to
zdrowie. No, czemu ty taka smutna jesteś, Aldonka, jakie ty możesz
mieć zmartwienia?
iesz, jesteś moją najlepszą przyjaciółką, cała jesteś tylko dla
mnie. Tylko moja, stworzona z atomów mojej wyobraźni. Siadaj,
Aldonka, uczeszę ci włosy (siada na jednym z dwóch krzeseł, wyciąga
grzebień i czesze nim niewidzialne włosy). To miłe móc się kimś opiekować. O, uśmiechnęłaś się wreszcie. Twoje niebieskie włosy pasują
ci do niebieskich oczu i rzęs. Kosmicznie wyglądasz, jakbyś się wychowała na Andromedzie. Wiesz, tak naprawdę to wszyscy mi ciebie
zazdroszczą, bo też chcieliby mieć taką mega wypasioną kosmiczną
kumpelę. Gdyby tylko mogli cię zobaczyć, chłopaki robiliby do ciebie
maślane oczy, a dziewczyny pozieleniałyby z zazdrości. Pamela to
przy tobie szara myszka. Żadna z nich nie ma takiej srebrnej kiecki
i zajefajnej torebki w kształcie muszli. A twoja figura? Wenus z Milo
może się przy niej z powrotem zakopać w ziemi ze wstydu!
obra, Aldonka, twoje włosy już doprowadziłam do ładu. Teraz się
napijemy herbatki. No, nie bądź taka leniwa, Aldonka, wszystko
muszę za ciebie robić. Proszę, pij (przykłada kubek do wyimaginowanych ust koleżanki, patrzy nagle w kąt).
araz, zaraz, ten sufit jest chyba nierówny i zaraz się zawali, Aldonka nie podchodź tam, bo na ciebie spadnie... Aaaaaa! uciekaj!
(przytula urojoną koleżankę)...już wszystko dobrze! Ale czad, wszystko się sypie, taka wielka dziura w suficie. A teraz wielki zielony smok
wystawia z niej łeb i zionie na nas ogniem. Uciekaj zły smoku, a kysz,
a kysz! Aldonka, jak się woła na smoki? Co? Aha! Chodź tu smoku,
dam ci soku! O, zrobił się taki malutki, kici kici, podchodzi do nas, jest
taki milusi. Dam mu pić z kubka. Masz, smoczku, napij się soczku!
Dobry smoczek (głaszcze urojonego smoka). O, poszedł sobie, mówi,
że musi wracać do smoczej jamy pod Wawelem... Pa pa, smoczku,
wpadnij do nas jeszcze kiedyś.
, a teraz sufit zniknął i widać zawieszone w powietrzu olbrzymie
bańki mydlane, a w tych bańkach koszyki ze smakołykami. Na
co masz ochotę, Aldonka, może na ptasie mleczko, albo Rafaello?
(Wstaje, przebija wskazującym palcem wyciągniętej w górę ręki wyimaginowaną bańkę i chwyta koszyk, podchodzi do krzesła i robi gesty
jakby jadła i częstowała koleżankę). Dobre, co Aldonka? Obetrzyj sobie usta, bo śmiesznie wyglądasz. No, Aldonka, będą jeszcze z ciebie
ludzie!
ak to dobrze mieć bujną wyobraźnię… Co by tu teraz wyimaginować? No, Aldonka, wymyśl teraz coś! Pokaż co potrafisz… zamknę
oczy i jak policzę do czterech, to ma tu być coś fajnego. (zamyka oczy)
raz… dwa… trzy… cztery… gotowa? (otwiera oczy). O, jakie śliczne
złote kwiaty z niebieskimi liśćmi, to chyba z twojej planety? Pięknie
tam u ciebie! I takie wielkie srebrne motyle, nigdy jeszcze takich nie
widziałam. Gdybym mogła przynieść na lekcję biologii choć jeden taki
kwiat, nauczycielka z wrażenia spadłaby z krzesła!
ldonka, Aldonka, ale ty podobno umiesz spełniać marzenia, taka
złota rybka z ciebie. No to zrób teraz tak, żeby na tych drzewach
rosły pieniądze o nominałach sto i dwieście. Co? Na twojej planecie
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Kaczmarek, A. Słysz, E. Soroko (red.) Od
systemu terapeutycznego do interwencji
(s. 91-104). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM

nie ma takich drzew? No to ja się tak nie bawię, Aldonka. Buuuuuu!
A myślałam, że jesteś moją przyjaciółką. Wiesz, pieniądze są bardzo
ważne w życiu młodego człowieka, moi rodzice dają mi takie małe
kieszonkowe! Przecież nie będę kraść, co nie, Aldonka? Co? Że powinnam sobie zapracować? Może i racja, ja tylko tak żartowałam, że
pieniądze rosną na drzewie. No dobrze, zmieńmy temat.
ldonka, czemu znów jesteś taka smutna? Tak, wczoraj ci powiedziałam, że dziś spotykamy się ostatni raz. Mówiłam poważnie.
Dziś jeszcze bawiłyśmy się jak dawniej, ale to naprawdę koniec.
rozum, Aldonka, nie mogę tak ciągle żyć w dwóch światach… To
niebezpieczne. Nie mów, że tak łatwo ze mnie nie zrezygnujesz
i że będziesz o mnie walczyć. Tak, to prawda, byłaś mi potrzebna,
potrzebowałam tej ucieczki w inny świat, bo prawdziwy był taki zimny
i okrutny!
łaściwie to był tylko jeden taki moment w moim życiu, kiedy
czułam się tak jak teraz z tobą. To było wtedy, gdy bawiłam się
z Edytką. Ale ona musiała się przeprowadzić z rodzicami do innego
miasta i znów byłam sama. Potem miałam ulubionego misia, ale on
nie chciał ze mną gadać, tylko ciągle się uśmiechał. Aldonka, zapomniałam ci powiedzieć, dlaczego już się więcej nie spotkamy. Poznałam Daniela, ma takie niebieskie oczy jak ty i pięknie się uśmiecha.
I też ma dla mnie czas, dużo czasu. Mówi, że nigdy na nikim nie zależało mu jak teraz na mnie. Jest taki prawdziwy w tym, co mówi…
Chyba go kocham.
ldonka, przykro mi, że musisz wrócić na swoją Andromedę. Naprawdę przeżyłam dzięki tobie najpiękniejsze chwile w moim
szarym życiu, ale teraz czeka mnie coś prawdziwego. Byłaś kiedyś
zakochana, co, Aldonka? No, nie wstydź się, mnie możesz wszystko
powiedzieć. Jaki on był? O, naprawdę był łowcą mutantów? Fajny miał
statek kosmiczny? A jakim laserem do nich strzelał? No, no, Aldonka,
jak udało ci się go poderwać? Nieźle! I co się z nim stało? Zginął
w akcji? Tak mi przykro, Aldonka, tak mi przykro (przytula ją). To teraz
już wiem, jak się odnalazłyśmy poprzez lata świetlne, które nas oddzielały: potrzebowałam ciebie tak samo, jak ty potrzebowałaś mnie.
Byłyśmy obie takie samotne…
iesz, Aldonka, musisz wracać i znów sobie kogoś znaleźć. Tak
będzie dla nas najlepiej. Dla mnie i dla ciebie. Na pewno sobie kogoś znajdziesz, jesteś taka piękna, najpiękniejsza kosmitka ze
wszystkich kosmitek, jakie znałam. Może kiedyś znów się spotkamy
w innym wymiarze. A teraz żegnaj! Nie płacz, Aldonka, bo i ja zacznę
płakać! Żegnaj, powodzenia! Żegnaaaaaaj, na zawsze! (macha ręką
na pożegnanie). (Rozlega się nagle dźwięk telefonu, wyciąga komórkę, przykłada do ucha). To ty, Daniel? Cześć, co robiłam? Ja tylko
żegnałam się z najlepszą przyjaciółką. Słucham? Nie, tylko musiała
wyjechać bardzo daleko. Tak, raczej jej już nie zobaczę. Wiesz co,
spotkajmy się za godzinę w Galerii, mam ci tyle do opowiedzenia.
Fajnie, to do zobaczenia. Ja też cię kocham. Pa!
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W poszukiwaniu…
Ż

yła sobie na świecie pewna dziewczyna, trochę marzycielka, lubiła bawić
się życiem. Pewnego dnia trafiła do piekła.
Najpierw długo gdzieś spadała. Wszystko
wirowało, a świat, tak zewnętrzny, jak i wewnętrzny przemieszały się i stały jednym
wielkim chaosem bez żadnych punktów
oparcia. Toczyła się przez piekło potwornego bólu, piekło wszechogarniającego strachu i piekło totalnego szaleństwa. Kiedy już
je minęła stanęła nad krawędzią otchłani. Na
samym dnie piekła spotkała śmierć. – No, to
koniec z tobą. – Śmierć zaczęła tkać przed
dziewczyną pajęczynę słów, które miały
skłonić ją do podporządkowania się śmierci,
tak jak przed innymi duszami, które w tym
momencie rezygnują z oporu. Idą za śmiercią i już nigdy nie mają szans przekonać się,
kim mogłyby być. Zastygają w takim stanie,
w jakim tu trafiły, powoli więdną i prawie niedostrzegalnie zanikają, aż pozostaje z nich
tylko pusta wypalona skorupa.
ednak dziewczyna nie potrafi uwierzyć,
że to już koniec. – Przecież kiedyś żył
Człowiek, który wziął na siebie całe zło, brak
nadziei i wszelkie okrucieństwa, które ludzie
wyrządzają sobie nawzajem, znalazł się
tu i odmówił podporządkowania się śmierci. Pokazał, że jest od niej większa moc,
a wystarczy tylko uwierzyć w nią, a cała siła
śmierci zniknie. Jest to absolutne Dobro,

J

wszechwładna Miłość i nieskończone Miłosierdzie. Kiedy dziewczyna to sobie uświadamia, jest już w stanie spojrzeć śmierci
w oczy. Czar pryska. Jest wolna. Może
odejść. Niestety, aby spotkać się ze śmiercią, została wepchnięta w trzy kręgi piekieł.
Aby od niej na zawsze się uwolnić, również
musi przez nie przejść.
a samym początku czeka dziewczynę
piekło totalnego szaleństwa. Poprzednio nie miała żadnego wyboru. Zmysły odmówiły posłuszeństwa, a ona błąkała się
w potwornej niepewności, co jest rzeczywistością, a co tylko wytworem jej fantazji.
Teraz ma wybór. Nie musi tam iść. Z całą
świadomością okropnych konsekwencji zgubienia drogi, pogrąża się ponownie w szaleństwo. Teraz jest jednak inaczej. Wie, że
te karykatury rzeczywistości to tylko mamienie zmysłów i wcześniej czy później muszą
się skończyć. Rzeczywiście, gdy się im nie
poddaje, powoli iluzje znikają, zabierając ze
sobą część przepełniającej ją do tej pory
pustki. Dziewczyna zaczyna również odzyskiwać wewnętrzny wzrok, choć nie zdawała sobie sprawy, że go wcześniej straciła.
astępne jest piekło strachu. Dziewczyna
oparła się śmierci, czegóż więcej może
się bać? Okazuje się, że lata życia wśród ludzi napełniły ją goryczą, przestała ufać we
własne możliwości, bo uwierzyła, że jest zła,
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że tak jak i inni, jeśli tylko sobie na to pozwoli, zacznie iść po trupach, wysysać energię
życiową z ludzi, nic im w zamian nie dając.
Strach paraliżuje. Otacza ze wszystkich
stron, a tam gdzieś w mroku czai się lustro,
które nie może pokazać niczego innego tylko jej prawdziwe oblicze, twarz potwora.
Jednak odzyskała już część wewnętrznego
wzroku i widzi, że z lustrem jest coś nie tak.
Ogarnia ją tkliwość. – To przecież ja, trudno,
przecież lustro nie może kłamać, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko z miłością pogodzić się z pokazywanym przez nie obrazem. – Wraz z tą myślą dziewczyna czuje
odpływ strachu, który zabiera ze sobą następną część pustki. Rozjaśnia jej się w głowie. Rzuca ostatnie spojrzenie w lustro. Widzi tam wymizerowaną, ale spokojną twarz
zwykłego człowieka. Potwór zniknął, jak iluzja, którą był w rzeczywistości.
ziewczyna idzie dalej. Ból. Dlaczego
miałaby odczuwać ból? Przecież to
niedorzeczne. Jest młoda, dość szczęśliwa.
Raz lepiej raz gorzej, ale jakoś radzi sobie
w życiu. Nagle go czuje. Potężny, wszechwładny, zagłuszający wszystko inne ból duszy. Łączy w sobie wszystkie zranienia, jakie
dziewczynę spotkały w trakcie jej życia, jednak znowu dziewczyna czuje, że w tym jest
coś dziwnego. Przecież większość z nich
już dawno się zagoiła, pozostawiając tylko
niewielkie blizny. Niewiele z nich powinno
krwawić, a jedynie drobna część, to większe
problemy, którym nie stawiła w życiu czoła. Przecież nigdy nie były one tak wielkie,
jak to sugeruje ból, który każe jak najszybciej stąd uciekać, zapomnieć i nigdy tu nie
wracać, choćby potwornie przejaskrawione
problemy miały zatruć całą resztę egzystencji. Przezwyciężając ból i wychodząc mu na
przeciw, dotyka ran po kolei, uświadamiając
sobie, jaka była ich przyczyna, godząc się
z nią i wybaczając. Kolejne zranienia znikają, zmniejsza się również ból. Na koniec
pozostaje kompleks niższości. Teraz musi
jeszcze raz przyjrzeć się i uświadomić sobie
tylko, że jest istotą wartościową.
ziewczyna dochodzi do bramy piekieł.
Kiedy jest już gotowa odetchnąć z ulgą,
następuje ostatni, desperacki atak śmierci.
– Dobrze, idź sobie. Ciekawe dokąd cię to
zaprowadzi. Chcesz opuść piekło własnego wnętrza, wydaje ci się, że je pokonałaś, a czy zastanawiałaś się, co czeka cię
w świecie zewnętrznym? Przecież, jak to
powiedział kiedyś jeden wielki autorytet,
„Piekło to inni”. Przecież to ludzie zgotowali
ci ten los, czy myślisz, że gdy przekroczysz
tę bramę, zmieni się cokolwiek? To, co cię
tam czeka, to jedynie większa, brutalniejsza,
bardziej rozbudowana i jeszcze gorsza wersja tego, co wydaje ci się, że opuszczasz. –
Śmierć zaczyna się śmiać, śmiechem złym,
podłym, ale i pełnym wiedzy wynikającej ze
znajomości faktów.

D
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D

o dziewczyny dociera, że nie intencje ludzi są ważne, ale droga, a ona istnieje,
właśnie się o tym przekonała. Podążanie za
nią pozwoliło dziewczynie rozwinąć się i nie
ma znaczenia, czy wstąpiła na nią dzięki
usilnym staraniom tych, którzy chcieli osiągnąć właśnie taki efekt, czy wręcz przeciwnie,
chcieli dziewczynę zniszczyć. Z punktu widzenia, z którego teraz dziewczyna spogląda, przestaje mieć również znaczenie, czy
świadomie wrzucili ją do piekła, doskonale
zdając sobie sprawę, co ją czeka, czy jedynie ślepo podążali za głosem własnej natury,
wykorzystując po prostu jej słabości. Naj-

ważniejsze jest to, że okazali się wspaniałymi nauczycielami, którzy pokazali, gdzie ma
szukać skarbu.
ziewczyna postanawia, że podąży dalej
drogą, którą znalazła, ponieważ nie jest
istotna forma, w jakiej droga manifestuje się
poszczególnym ludziom, ale to, w jaki sposób odczytują jej treść. Jedyne, co należy
zrobić, to iść we właściwym kierunku, który
dyktuje człowiekowi Miłość lub Jej brak, bo
to wyczucie kierunku właśnie różni dusze
potępione od tych zdążających do Boga.
Przed dziewczyną droga prowadzi wśród
pól. Jasno świeci słońce. Dziewczyna nie

D

ogląda się już za siebie. Jest pełna zachwytu stworzonym przez Boga światem. Stawia
pierwszy krok na drodze ku przyszłości, potem drugi, trzeci, następnie kolejne.
Adriana Kawecka
Lublin
Powyższy tekst jest fragmentem większej
publikacji pod tym sam tytułem umieszczonej na stronie internetowej Stowarzyszenia
”Otwórzcie Drzwi” zakładka „Publikacje”
www.otworzciedrzwi.org

Moje największe marzenie…

W

yobraź sobie największe swoje marzenie. Cały czas dążysz
do jego spełnienia. Całymi dniami myślisz o tym, jak to będzie, gdy marzenie się spełni. W końcu na krótką chwilę realnie
lub w wyobraźni osiągasz to. Jesteś najszczęśliwszym człowiekiem na Ziemi. Wydaje Ci się, że możesz wszystko, że jesteś
niezniszczalny, wieczny i od teraz już na zawsze wszystko się
idealnie ułoży. W następnej chwili tracisz to. Nie możesz znieść
cierpienia i bólu. Dlaczego Bóg zabrał mi to szczęście? Świat jest
okrutny i zły. Wielokrotnie próbujesz odzyskać utracone szczęście. Marzysz, że kiedyś będzie tak cudownie jak wtedy. Winisz
Boga, cały świat i wszystkich ludzi za swoje niepowodzenie. Myślisz, że jesteś potępiony na wieki i nigdy nie zaznasz szczęścia.
Mija jakiś czas i znowu zaczynasz marzyć o czymś innym może,
i znów cały cykl zdaje się powtarzać.
ego cyklu doświadczają wszyscy ludzie. Pragniemy szczęścia… osiągamy je lub nie…, cierpimy…, kochamy… i tracimy
wszystko z chwilą śmierci. Jest pewien powód, który uruchamia
ten cykl. Nie akceptujemy siebie, rzeczywistości, ludzi i tego, co
się nam przydarza. Marzymy, że gdy osiągniemy jakiś cel, to świat
nie będzie już taki zły jak teraz, że wygramy swoje życie i od tego
momentu będziemy szczęśliwi.

T
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ednak dopóki żyjemy marzeniami, nie potrafimy nawet zwrócić
uwagi na teraźniejszość, a co dopiero ją zaakceptować. Całe
życie spędzamy na pogoni za wyobrażonym szczęściem i ucieczką przed przewidywanym cierpieniem. Szczęścia doświadczamy
tylko wtedy, gdy osiągniemy sukces lub unikniemy porażki. Zresztą
poczucie sukcesu i porażki jest zgodne z naszymi wyobrażeniami
o sukcesie i porażce, które są różne dla każdego człowieka.
iegniemy jak chomiki w kołowrotku. Gdy nagle zauważamy, że
nie możemy uniknąć całego cierpienia i nie możemy osiągnąć
pełnego szczęścia. Gdy to następuje, zaczynamy zauważać, że
wartością jest poczuć ból i szczęście. Doświadczyć ich w teraźniejszości bez oceniania, bo nie możemy ich wszystkich uniknąć.
Gdy tak się dzieje, to cierpimy i cieszymy się tym, co jest tu i teraz. Żyjemy w teraźniejszości. Mamy jakieś cele, dążymy do nich
i zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie muszą się udać i nie od
razu. I nawet wtedy, gdy żaden z nich nie zrealizuje się, to wciąż
doświadczamy życia takim, jakim jest. Zyskujemy, tracimy, działamy, czekamy i kochamy. Już zawsze teraz i zawsze naprawdę.

B

Konrad Wroński
Kraków

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

rys. Jacek Nowak

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii
i Opieki Środowiskowej
www.stowarzyszenie-rozwoju.eu
mzcechni@cyf-kr.edu.pl
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
www.otworzciedrzwi.org
stotworzciedrzwi@wp.pl
Galeria Miodowa
www.galeriamiodowa.strefa.pl
Teatr Psyche
www.terapia-schizofrenii.krakow.pl/Teatr Psyche/pl.html
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Leki – dlaczego ich nie chcę?
A

ntypsychiatria – zastanawiałam się dlaczego jest popularna?
W Internecie można znaleźć dużo materiałów skierowanych
przeciwko psychiatrii, lekarzom, lekom psychiatrycznym. Pacjent wierząc tym artykułom, filmikom może czuć się oszukiwany,
a wgłębiając się w nie – co najmniej zdezorientowany.
ozmawiając z innymi pacjentami, dowiedziałam się, że mają
doświadczenia podobne do moich. Ale napiszę o sobie.
Mam długą historię leczenia i po wielu latach zdecydowałam się
regularnie zażywać leki, po wielokrotnym wcześniejszym ich odstawianiu, nawet w moim zamyśle „na całe życie”, mimo stanowczego sprzeciwu psychiatrów. Wiem, że bardzo trudno może być
zażywać leki psychiatryczne, dlatego, jak potwierdzają badania
naukowe, prawie każdy pacjent rozważa na jakimś etapie ich odstawienie.
jak to było ze mną? Dlaczego tak trudno było mi zażywać
leki? Z kilku powodów. Ale głównym, jak dzisiaj odkrywam,
było upokorzenie. W remisjach uważałam się za człowieka mocnego, który nie potrzebuje „pigułek”, żeby sobie poradzić ze sobą.
Miałam złudne 100% pewności, że psychozy nigdy nie wrócą. Dodatkową awersję do leków powodowały we mnie upokarzające,
a jednak konieczne metody leczenia psychiatrycznego w psychozie, jak przymusowe podawanie leków, kaftan, leczenie sądowe
itp., gdzie dorosły człowiek jest traktowany co najmniej jak dziecko

R
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albo jak przestępca. Psychiatrzy więc kojarzyli mi się nie z lekarzami chcącymi pomóc, ale z agresorami chcącymi upokorzyć pacjenta. Oczywiście, jak tylko to było w mojej mocy, we wszystkich
swoich niedomaganiach doszukiwałam się skutków ubocznych
leków psychotropowych, a dzisiaj widzę, że pomagała mi w tym
również autosugestia. Upokorzenie potęgowały wszechobecne
żarty na temat chorych psychicznie. Fakt, że człowiek chory psychicznie czasem zachowuje się po prostu śmiesznie, jest również
upokarzający.
yślę, że żadna z chorób somatycznych nie powoduje tak
głębokiego upokorzenia jak choroba psychiczna, zwłaszcza
psychoza. I myślę, że z powodu tej nieumiejętności znoszenia
upokorzeń tak łatwo wejść, będąc pacjentem, na tory antypsychiatrii. Nie słyszałam o antykardiologii, antyreumatologii itd., ale
jest antypsychiatria, bo bardzo trudne jest poradzenie sobie (bez
mechanizmu zaprzeczania) z upokorzeniami, które są nieodłączną częścią życia człowieka. Jest to oczywiście możliwe na gruncie
wiary chrześcijańskiej, ale to już inny temat… (swoją drogą mogący wnieść dużo optymizmu w życie „tego upokorzonego”).

M

Anna Rajczak
Kraków

Moje oblicze hip-hop-u
H

ip-hop to nie tylko muzyka, lecz jest
to też kultura, styl, sposób na życie.
Każdy hip-hopowy artysta wykorzystuje
w swoich tekstach moment ze swojego życia, historii.
niektórych tekstów płynie pozytywne
przesłanie. Wiadomo, że najważniejsze jest to, aby jak najlepiej przekazać
tekst słuchaczom.
olski hip-hop narodził się w Kielcach,
dokładnie w domu kultury o nazwie
Zameczek, tam właśnie stawiali pierwsze
kroki pierwsi polscy raperzy. Hip-hop to nie
tylko krzyk i bunt, ulica, brudne podwórko i osiedlowa ławka. Hip-hop to kultura
spontaniczna, żywiołowa, ale i skłonna do
refleksji. Tworzą go różni ludzie dla rozmaitych odbiorców. Moja przygoda z hiphopem zaczęła się w czasach szkolnych.
Przez pewien czas uczestniczyłem w religijnych spotkaniach, na które zaprosił mnie
pan katecheta. Tam poznałem muzyka
pana Radka. Chciałem spróbować swoich
sił i poprosiłem go o pomoc. Napisaliśmy
naszą pierwszą wspólną piosenkę, którą
zaśpiewaliśmy przed małą publicznością.
Nasza twórczość powoli się rozwijała.
Na obozie młodzieżowym w Dursztynie
poznałem kilku muzyków, którzy napisali
muzykę do tekstu, który wcześniej napisaliśmy z panem Radkiem pt. „Kartka papieru”. Jakiś czas później na dziedzińcu Ra-
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dia Kraków odbył się konkurs dla młodych
talentów, w którym wziąłem udział i zaśpiewałem piosenkę humorystyczną pt. „Żabka” oraz zarapowałem „Kartkę papieru”.
Zdobyłem wówczas wyróżnienie.
óźniej postanowiliśmy napisać poważniejszy tekst o Nowej Hucie, naszej
dzielnicy. Wykorzystaliśmy podkład muzyczny ukraińskiego zespołu. Wspólnie
z p. Radkiem wystąpiliśmy z tym utworem
na kilku festynach. Następnym utworem
były „Marzenia”. Pan Radek wpadł na pomysł nagrania tych dwóch piosenek w studiu profesjonalnym w Nowej Hucie. I to tu
właśnie spełniło się jedno z moich marzeń.
Byłem szczęśliwy i poczułem, że mimo
własnych problemów jednak coś potrafię.

P

„Nowa Huta” (fragment)
Jest takie święte miejsce na świecie,
gdzie go znajdziecie, jeszcze nie wiecie.
To tutaj płynie matczyna nuta,
to moje miasto, to Nowa Huta.
Ja tu się właśnie urodziłem,
chodzić tutaj się nauczyłem.
I dalej stawiam kroki pierwsze,
uczę się co złe, a co jest najlepsze.
Ref.
To Nowa Huta, Huta Nowa,

tutaj się człowiek, kurczę, wychował.
Poznał co dobre, a co jest złe,
dlatego kocham miejsca te.
Tutaj swe czarne dni przeżyłem,
w bagnie emocji się topiłem.
Jeszcze nie wszystko tu przeżyłem,
się odrodziłem, się wyzwoliłem.
Dlatego Huta jest wszystkim dla mnie.
Dlatego żyć tutaj dzisiaj pragnę.
Huta to młodość, Huta to miłość,
Huta to coś, co mi się wydarzyło.
Ref.
To Nowa Huta, ……
Słowo do słowa, że Huta Nowa,
że nigdy nie będę stąd emigrował,
że tu zostanę w tym świecie szarym,
bo mamy wszyscy różowe okulary,
że wszystko nieważne, że szare i złe,
że na każdym osiedlu zabijają się.
I za co? Za piłkę? Za sportową grę?
I tak Nowa Huto kochamy cię.
Ref.
To Nowa Huta, ……

Paweł Kocon
Środowiskowy Dom Samopomocy
Kraków

Kilka słów na temat pracy
W

iele mówi się o pracy i jej znaczeniu
dla osób chorujących psychicznie,
o jej dobroczynnym wpływie na zdrowienie i w rehabilitacji. Zgodzę się ze stwierdzeniem, które wiele już razy pojawiało
się w wypowiedziach na ten temat, że aby
praca miała dobry wpływ na życie osoby
chorującej, musi być dobrana do poziomu
i kierunku wykształcenia, zainteresowań,
możliwości. Chcę tu opowiedzieć o moich
doświadczeniach z tym związanych.
estem osobą z diagnozą zespołu paranoidalnego (schizofrenii). Ukończyłam
licencjackie studia na kierunku filologii
angielskiej o specjalności nauczycielskiej.
To było jeszcze przed pojawieniem się
ostrych objawów chorobowych. Po ukończeniu studiów jednak nie miałam odwagi
podjąć pracy w charakterze nauczycielki
angielskiego w szkole, i choć otrzymałam
kilka propozycji takiej pracy, czułam tak
duży lęk przed tym, że odrzuciłam te oferty.

J

i trzeci – sześć miesięcy, i czwarty trwał
osiem miesięcy. Między wyjazdami były
kilkumiesięczne przerwy, które spędzałam
w domu.
astępnie, po ostatnim takim wyjeździe,
wystąpiła u mnie ostra psychoza, kilka
miesięcy spędziłam w szpitalu, po czym,
gdy poczułam się lepiej, wpadłam na pomysł, aby poszukać pracy biurowej w kraju; czułam już w sobie więcej odwagi do
podjęcia pracy. Po kilku bardziej lub mniej
udanych próbach znalazłam zatrudnienie
w pracy chronionej w biurze, w urzędzie.
To stanowisko okazało się jednak rozczarowujące, ponieważ nie dostawałam tam
żadnych zadań do wykonania, w związku
z czym nudziłam się oraz niczego się nie
uczyłam.
o 1,5-rocznej pracy w tym miejscu zdecydowałam, że spróbuję pracy w szkole, w swoim zawodzie wyuczonym. Podjęłam zatrudnienie w szkole podstawowej
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otem wpadłam w depresję. Gdy udało
mi się z niej wyjść nie mogłam znaleźć
zatrudnienia, więc postanowiłam, że podejmę się czegokolwiek. Trafiła mi się tylko
praca sprzątaczki. Byłam wtedy w niepełnej remisji, bez prawa do renty (brak przepracowanego określonego czasu) i w trudnej sytuacji osobistej, więc zdecydowałam
się na to (choć decyzja była bardzo trudna). Praca była ciężka fizycznie, na cały
etat, obowiązków dużo, choć była to praca
chroniona. Czułam też takie upokorzenie,
że jako osoba wykształcona sprzątam.
Niektórzy źle się tam do mnie odnosili, pogardliwie, szydzili, ponieważ wyczuli moją
słabość spowodowaną chorobą. Było to dodatkowym obciążeniem. Po 10 miesiącach
tam zaczęłam wpadać w psychozę. Rozpoznałam ją. Zaczęłam leczenie i terapię
na oddziale dziennym, pokonując codziennie 70 km z mojej małej miejscowości do
Krakowa i tutaj zamierzając później szukać
pracy. Byłam 1,5 roku na L4 i świadczeniu
rehabilitacyjnym. Po zakończeniu leczenia
na oddziale zaangażowałam się w Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” i działalność
społeczną, jako wolontariusz ucząc języka
angielskiego i prowadząc spotkania z osobą niepełnosprawną intelektualnie, co dawało mi sporo energii, radości i wsparcia,
a zarazem inni mogli korzystać z tych zajęć nieodpłatnie. Potem zaczęłam szukać
pracy. Już ją mam, jestem na stażu, jako
recepcjonistka. Praca ta nie jest lekka, ale
dobrze dobrana do mojego wykształcenia
i umiejętności, rozwijająca. Myślę, że działa na mnie dobrze.
powiedziałam powyżej kolejne etapy i wydarzenia w moim życiu zawodowym. Chcę też dodać, że często po
drodze musiałam zmagać się ze swoimi
słabościami, lękami i innymi trudnościami
wynikającymi z choroby. Nieraz było ciężko wstać wcześnie, wyruszyć rano z domu
z perspektywą czekających mnie tego dnia
obowiązków w pracy. Nieraz praca był to
wielki trud, ale często, gdy szło mi dobrze
i radziłam sobie, była to satysfakcja z siebie, radość, zadowolenie. Myślę, że bardzo
ważna i budująca była świadomość, że
zarabiam własne pieniądze, własnymi rękoma, własną pracą, mam na utrzymanie
czy kupno potrzebnych mi rzeczy. Słowem
– warto pracować, czy to wolontaryjnie czy
zarobkowo, warto zabiegać o pracę, warto
nieraz się natrudzić w niej czy prowadzić
dla niej zmagania z samym sobą.

Nie miałam odwagi na
podjęcie innych rodzajów
pracy, ale czułam zarazem,
że nie mogę tak po prostu
siedzieć w domu
O
i nic nie robić
Nie miałam także odwagi na podjęcie innych rodzajów pracy, ale czułam zarazem,
że nie mogę tak po prostu siedzieć w domu
i nic nie robić. Ponadto, rodzice wywierali
pewną presję, abym jednak coś robiła więc
zdecydowałam się na wyjazd za granicę do
pracy jako pomoc domowa i opiekunka do
dziecka. Wyjazd ten, praca, pobyt w obcym
miejscu były dużym stresem dla mnie, ale
radziłam sobie z obowiązkami dość dobrze
i całkiem sporo nauczyłam się, jeśli chodzi
o takie praktyczne, domowe umiejętności,
jak np. gotowanie, bo przed wyjazdem potrafiłam co najwyżej przyrządzić jajecznicę, natomiast w pracy musiałam nauczyć
się gotować obiady czy przyrządzać inne
posiłki oraz odpowiedzialnie zajmować
się dziećmi. Podczas tego wyjazdu pojawiły się u mnie po raz pierwszy ostrzejsze
objawy, pierwsze symptomy choroby. Takich wyjazdów zagranicznych było cztery: pierwszy trwał dwa miesiące (jeszcze
w czasie studiów, podczas wakacji), drugi

i gimnazjum, jednakże nie przyznałam się
do choroby psychicznej, bo bardzo chciałam spróbować tej pracy, a obawiałam się,
że ujawnienie tego faktu uniemożliwi mi to.
Początki były bardzo trudne, stresowałam
się niezmiernie, było mi trudno. Udało się
jednak przepracować cały rok szkolny,
odbyć staż i uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego. W następnym roku nie
kontynuowałam pracy w tej szkole, znalazłam zatrudnienie w małej szkółce, gdzie
radziłam sobie znacznie lepiej. Dodatkowo prowadziłam zajęcia z angielskiego
w przedszkolu oraz korepetycje. Tak upłynęły kolejne dwa lata pracy. Bycie nauczycielką wiele mnie nauczyło jeśli chodzi
o własny warsztat pracy, ale również tak
życiowo wiele mi dało, rozwinęło i dobrze
wpłynęło na moje zdrowie – był to czas
dość dobrego samopoczucia i funkcjonowania. Niestety z powodu redukcji etatów
straciłam tę pracę i przez dłuższy czas pozostawałam bez zatrudnienia.

Monika Syc
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków
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Umacnianie i zdrowienie.
Dać nadzieję
W

krótce ukaże się książka autorstwa prof. dr. hab. Andrzeja Cechnickiego oraz mgr Anny Liberadzkiej: „Umacnianie
i zdrowienie. Dać nadzieję”. Motywem przewodnim książki jest
tytułowa nadzieja. Autorzy piszą we wstępie: „Osoby chorujące
psychicznie potrzebują nadziei, by zdrowieć. Potrzebują nadziei
by zmagać się z codziennością, by każdego dnia rano wstawać
i powtarzać codzienne zwykłe czynności. Potrzebują nadziei, by
z optymizmem patrzyć w przyszłość, by wierzyć, że możliwe jest
satysfakcjonujące życie pomimo doświadczenia choroby, a także
by wierzyć, że możliwe jest wyzdrowienie z choroby i podjęcie
ról społecznych takich jak uczeń, student, pracownik, małżonek
czy rodzic. Najważniejsze by pamiętać, jak napisała zdrowiejąca z
choroby psychicznej poetka Jolanta Janik: „Aby wyzdrowieć, trzeba wyjść nadziei naprzeciw…”
siążka pisana w duchu trialogu: osoby chorujące – rodziny
– profesjonaliści zwraca uwagę na podmiotowość tych pierwszych. Autorzy zaznaczają we wstępie: „Antoni Kępiński wyznaczył osobie z zaburzeniami psychicznymi szczególną rolę: „pacjenta i nauczyciela”. Uważał, że profesjonaliści zajmujący się
leczeniem, rehabilitacją czy też świadczeniem pomocy powinni
wsłuchać się w głos osób chorujących. Nauczał, iż doświadczenie
nazywane „schizofrenią” rzuca światło na pytania egzystencjalne
wspólne chorym i zdrowym, konfrontuje z dylematami ważnymi
dla nas wszystkich. Umocnieni wiedzą czerpaną „z pierwszej

K

ręki” powinniśmy lepiej rozumieć potrzeby i oczekiwania osób
chorujących psychicznie”.
siążka uzyskała pozytywne recenzje dwóch znamienitych
Profesorów: prof. dr. hab. Józefa K. Gierowskiego oraz prof.
dr. hab. Jacka Bomby. Poniżej cytujemy fragmenty recenzji obu
Profesorów.

K

„K

siążka traktującą o procesie umacniania i zdrowienia, daje
nadzieję na to, co wydaje się być ważne i wspólne dla osób
chorych i tych, którzy towarzyszą im w zdrowieniu. Chodzi więc
zarówno o nadzieję na zdrowienie, jak i na dobre relacje, na naukę i pracę, na solidarność w działaniu. Trudno przecenić wagę
powyższej perspektywy, uwiarygodnia ona bowiem przekonanie,
iż można wieść godne, satysfakcjonujące życie pomimo doświadczenia choroby. Trudno nie dostrzec też tego wątku, który dotyczy
solidarności w działaniu, a mówiąc bardziej konkretnie współpracy w trialogu: osoby chorujące – rodziny – profesjonaliści. Stąd w
książce pokazano trzy perspektywy: wypowiedzi osób z doświadczeniem choroby psychicznej, wypowiedzi przedstawicieli rodzin
oraz wypowiedzi profesjonalistów.
szystkie rozdziały książki prezentują wysoki poziom i walory
nie tylko naukowe, lecz i literackie, co dodatkowo uzasadnia
potrzebę i sens ocenianego przedsięwzięcia wydawniczego. […]
siążka pod redakcją Andrzeja Cechnickiego i Anny Liberadzkiej jest pozycją, w której zaproponowano oryginalną perspektywę spojrzenia na proces zdrowienia osób doświadczających
kryzysu psychicznego. Dzięki recenzowanej pracy otrzymujemy
wnikliwy i wieloaspektowy obraz przeżyć osób, które zdrowiejąc
zmagają się z wieloma zarówno subiektywnymi, jak i bardziej zewnętrznymi, społecznymi problemami i trudnościami. Stanowi ona
ważne i wartościowe przedsięwzięcie wydawnicze, jest cenna zarówno pod względem poznawczym, jak i praktycznym, doskonale
wpisuje się w najlepsze tradycje krakowskiej, akademickiej psychiatrii.”
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Prof. dr. hab. Józef K. Gierowski

„P

raca „Umacnianie i Zdrowienie. Dać nadzieję” przygotowana redakcyjnie przez Andrzeja Cechnickiego i Annę Liberadzką jest szczególnie interesującą antologią tekstów tyczących
rozwijającej się żywo, chociaż nie bez trudności, dziedziny opieki
nad zdrowiem psychicznym jaką jest psychiatria środowiskowa.
[…]
edług mojej wiedzy nie istnieje w polskim języku opracowanie o takim zasobie informacji na temat psychiatrii środowiskowej przygotowane wspólnie przez profesjonalistów i pacjentów. Nie ma ich też wiele w literaturze światowej. Zwłaszcza
takich, które przekonująco tę wspólność przybliżają.
est to wyjątkowa pozycja i powinna być wydana jako podręcznik: dla terapeutów środowiskowych i dla rodzin z brzemieniem
choroby. A także dla tych, którzy korzystają z psychoedukacji. Dla
terapeutów i pacjentów. Jej znaczenie w nauczaniu nowoczesnej
psychiatrii w programie przeddyplomowym i dydaktyce podyplomowej trudno przecenić.”
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Prof. dr. hab. Jacek Bomba
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Dotknij mnie… nie dotykając
Z

astanawiam się, co muszę zrobić,
czym odpokutować, za co zapłacić,
by i mnie spotkała Miłość. Zastanawiam
się, co muszę poświęcić, komu sprzedać
duszę… by ją z kimś połączyć na zawsze.
I boję się, że ludziom słowo Miłość zawsze
łączy się z ciałem, z namiętnością.
a swojego ciała nie potrzebuję i nie czuję się z nim związana w żaden sposób.
Nie potrzebuję tej całej cielesności i zastanawiam się, czy kiedyś to się zmieni. Nie
lubię dotykać, jeszcze bardziej nie lubię
być dotykana. Nie rozpoznaję siebie na
zdjęciach. Może też z tego wynika częściowo moje poczucie nierealności. Bo
nie identyfikuję się ze swoim ciałem. Jest
osobne. I kuli się pod dotykiem… I wiesz…
zawsze myślałam, że jestem źle skonstruowana. Bo jeśli ktoś obcy mnie dotyka, to ja to odczuwam nie tylko na ciele.
Ktoś przekraczając dystans krzywdzi moje
ciało, ale też dotyka, rani, krzywdzi moją
duszę, aż cały ten dotyk przepływa żyłami,
dociera do każdej komórki, by wyrządzić
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jej krzywdę. I dotyk to w większości po prostu ciemność.
hciałabym spotkać kogoś, kto będzie
potrafił mnie dotknąć – nie dotykając.
Ale „dotknąć” nie w sensie „zranić”. Chciałabym, by ktoś potrafił mnie poruszyć do
głębi i wzruszyć swoją dobrocią. Dla ludzi, roślin i zwierząt. Dla mnie. Marzy mi
się spotkać człowieka, który będzie potrafił przytulić to dziecko we mnie i uciszyć
jego płacz. Nakarmić je swoją miłością.
Nie spieszy mi się, przecież taką bliskość,
takie bezpieczeństwo i zaufanie buduje
się latami. Mnie długo się oswaja, nawet
ja jeszcze siebie nie oswoiłam, by poczuć
się dobrze w kontakcie z drugim, nawet bliskim w pewien sposób człowiekiem.
oja cielesność nie jest mi potrzebna. I chciałabym spotkać kogoś, kto
nie będzie jej zauważać. Ani tym bardziej
potrzebować. Patrząc na świat, na ludzi,
zaczynam wątpić, że to w ogóle możliwe. Widzę, że dla większości ludzi ciało
i pożądanie są jednym z najważniejszych
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czynników, które powodują, że ludzie chcą
tworzyć jakieś „razem”. Są i tacy, którzy
zachwycają się swoimi ciałami, mieszają oddechy i słowa tylko w tych krótkich
chwilach spełnienia. A potem każde idzie
w swoją stronę, wraca do swojego życia.
Widzę to wszystko i ubolewam nad tym.
Nie ma miejsca i czasu na powolne budowanie relacji. Bliskość zastępuje słowa:
pytania o ulubioną porę roku, przyjaciela
z dzieciństwa i dlaczego boisz się burzy.
W najlepszym razie występuje to naprzemiennie – uścisk z pytaniem o ulubiony
film, ciekawość, co lubisz jeść na śniadanie, pomiędzy pocałunkami. To wszystko
powinno mieć inną kolejność, inaczej ustawiać się w czasie. Dlatego obawiam się, że
ktoś kiedyś za swoje uczucie będzie chciał,
bym zapłaciła mu własnym ciałem.
Karolina
Warszawa

Przymus bezpośredni
B

yłam hospitalizowana w szpitalu psychiatrycznym. Zastosowano wobec mnie przymus bezpośredni w postaci związania
w kaftan bezpieczeństwa, przywiązania do łóżka i izolacji. Przyczyna takiego rodzaju przymusu pozostaje dla mnie niewyjaśniona.
rzywieziono mnie w nocy do szpitala. Leżąc na sali na łóżku, gdzie znajdowała się również pielęgniarka, poprosiłam
ją o możliwość wyjścia do toalety, ponieważ jednak to wyjście
z powodu nerwowej sytuacji nie zakończyło się realizacją potrzeb fizjologicznych, za chwilę poprosiłam o pozwolenie jeszcze
raz, jednak takiej zgody nie uzyskałam. Zaczęłam więc kłócić się
z pielęgniarką, która zagroziła mi kaftanem. Potem zdenerwowana powiedziałam do pielęgniarki, żeby wezwała grupę interwencyjną, ona odpowiedziała: „jak pani chce, ale to nie jest miłe” i…
wezwała grupę.
zekając na nadejście grupy uderzyłam w drzwi, chcąc uciec.
Następnie pojawiło się kilku bardzo dobrze zbudowanych
mężczyzn, którzy zaczęli mnie szarpać, ciągnąc do izolatki.
Wiedziałam, że z nimi nie mam żadnych szans, więc prosiłam,
żeby przestali mnie szarpać, że pójdę sama. Nie pomogło. Potem zaczęli mnie ubierać w kaftan; wykonywałam posłusznie ich
polecenia, zakrawało to na jakąś farsę. Widziałam zdziwienie
w oczach jednego uczestnika grupy. Następnie pielęgniarka zrobiła mi zastrzyk w ten sposób, że był bardzo bolesny, więc krzyknęłam. Potem grupa zaczęła mnie rozbierać od pasa w dół, nie
zważając na moje protesty (dodatkowo upokarzający był fakt, że
byłam w okresie menstruacji). Założono mi pieluchę i przywiązano
nogi do łóżka, co wykonał jakiś nowy, młody pracownik, co było
dodatkowo dla mnie upokarzające. Mówił mi, że robi to pierwszy
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raz. Przy przywiązywaniu rąk do łóżka panowie tak skrupulatnie
zajęli się swoim zadaniem, że mocno ciągnęli mnie za ręce, co
powodowało uciążliwy ból oraz jeden z uczestników przejechał
mi mocno rękami po piersiach, co było dodatkowo upokarzające.
Po dokonaniu całego procederu zostałam zamknięta w izolatce,
gdzie były żelazne drzwi z małym otworem i żelazne kraty. Byłam
pobudzona, więc trochę śpiewałam, dużo jednak kaszlałam i dusiłam się, ponieważ miałam wówczas zdiagnozowaną grzybicę
układu pokarmowego. Zostałam związana około północy, a dopiero około 10 otworzono drzwi, najpierw jakaś pacjentka próbowała
mnie napoić, miałam bardzo silne pragnienie, potem pojawiła się
pani doktor i kazała mnie uwolnić. Oczywiście nie podano mi śniadania.
otem będąc pacjentką szpitala wielokrotnie czyściłam toalety
(zmusił mnie do tego brud w toaletach, nie personel, który
również mi tego nie zabraniał), co było bardzo uciążliwe ze względu na wirus żołądkowy panujący wśród starszych pacjentek. Ponieważ nie miałam rękawic, na moich rękach pojawiły się pęcherze, co z przerażeniem dostrzegła odwiedzająca mnie kuzynka
– pielęgniarka. Będąc na oddziale widziałam się jeszcze z grupą
interwencyjną, powiedziałam jednemu uczestnikowi, że podam
go do sądu. Zapytał pielęgniarki: „co to jest?” odpowiedziała: „a
chora”. Osoby przy mnie izolowane były rzeczywiście agresywne
i podawano im np. śniadanie. Na tej podstawie również stwierdziłam, że postępowanie ze mną było wyjątkowo brutalne.
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Anna Rajczak
Kraków
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Na 15-lecie
Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”

W

Stowarzyszeniu jestem od kwietnia
2001 roku. Właśnie wtedy podpisałem
deklarację członkowską i jestem do dzisiaj.
Jak trafiłem do Stowarzyszenia? Muszę
powiedzieć, że znalazłem się na zebraniu
przy placu Sikorskiego trochę przypadkowo,
zachęcony przez jedną z koleżanek. Przez
ponad rok regularnie przychodziłem na zebrania, które odbywały się co dwa tygodnie.
Uważnie przysłuchiwałem się, o czym mówią
moi koledzy i koleżanki ze Stowarzyszenia.
Po tym nastąpił moment, który zaważył (tak
to teraz widzę) na mojej dalszej przyszłości
w Stowarzyszeniu. Zostałem wybrany do Zarządu Stowarzyszenia i miałem od tej chwili
pełnić rolę Skarbnika. Do dzisiaj pamiętam
uczucie zadowolenia z powodu tego, że ludzie jednogłośnie obdarzyli mnie tak dużym
zaufaniem.
rzez kilka następnych lat (mniej więcej do
roku 2007) działalność Stowarzyszenia
polegała głównie na dyskusjach w obrębie
zebrania członków oraz udziale w pojedynczych szkoleniach studentów (głównie medycyny) i nielicznych jeszcze wtedy konferencjach. Jako członkowie uczestniczyliśmy też
w corocznych Dniach Solidarności z Osobami Chorującymi na Schizofrenię.
eśli dobrze pamiętam, to od roku 2007
przyszło do Stowarzyszenia kilka nowych
osób (m.in. Konrad Wroński, Jacek Nowak,
Jolanta Janik, Anna Liberadzka, Teresa Frączek i Hubert Kaszyński). Wnieśli oni bardzo
dużo do naszej działalności: Konrad, który był
przez kilka lat sekretarzem, bardzo sprawnie
i z dużym wyczuciem prowadził zebrania, na
których poruszana była duża ilość spraw. Później zastąpiła go w tej funkcji Teresa Frączek,
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wnosząc duży spokój, wysoką kompetencję
i przede wszystkim ogromny szacunek dla
Członków Stowarzyszenia. W tym momencie ośmielam się napisać kilka słów o naszej,
zmarłej w styczniu 2014 roku, koleżance.
ardzo lubiłem i szanowałem naszą Teresę. Utkwiło mi w pamięci jedno zdarzenie z nią związane. Otóż kilka tygodni przed
śmiercią rozmawiałem z Teresą przez telefon.
W pewnym momencie powiedziała do mnie,
że wiem, o co chodzi w życiu; dzięki swojej
postawie mogę jeszcze daleko zajść. Te słowa bardzo mnie podbudowały i co jakiś czas
wydobywałem je z pamięci. To były słowa leczące, a takie spotyka się dzisiaj rzadko.
kolei Jola, jako Redaktor naczelny czasopisma „Dla Nas” zdawała pozostałym
członkom relację z pracy nad kolejnymi numerami pisma. Słuchając Joli, wszyscy zdawali sobie sprawę, jak trudna jest praca nad
czasopismem. A przecież Redakcja nie była
zbyt liczna.
miarę upływu czasu działalność Stowarzyszenia stała się coraz bardziej
intensywna. Stworzyliśmy we współpracy
z osobą spoza Stowarzyszenia, naszą stronę internetową (od kilku lat webmasterem
jest Jacek Nowak) oraz zrealizowaliśmy kilka
wygranych grantów (dotacji), dzięki którym
mogliśmy edukować różne grupy społeczne,
także na wyjazdach poza Kraków.
a ze swojej strony starałem się dobrze
wypełniać powierzoną mi funkcję. Od roku
2008 zacząłem współpracować z księgową
Ireną Kudłek i wypełniać comiesięczne raporty
kasowe potrzebne do opracowania rocznego
sprawozdania finansowego. Dzięki działalności w Stowarzyszeniu mój lęk przed załatwia-
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niem spraw urzędowych (bank, Urząd Skarbowy, sąd, poczta, ZUS, MOPS) znacznie się
zredukował. Można powiedzieć, że zaufanie,
którym zostałem obdarzony, zbudowało przez
te 14 lat moje obecne, w miarę dobre samopoczucie psychiczne. Miałem okresy gorszego samopoczucia, ale gdy mam coś załatwić
w Stowarzyszeniu i czas nagli, to potrafię się
zmobilizować.
e Stowarzyszeniem łączy mnie wiele
wspólnych chwil poświęconych nie tylko
na działalność statutową, ale także na różne
przyjemności. Bardzo dobrze wspominam
wspólne Wigilie i spotkania wielkanocne, które bardzo mnie wzruszały oraz kilka wyjazdów
do Szczawnicy, gdzie nie tylko omawialiśmy
naszą działalność, ale też mieliśmy czas na
wspólne rozmowy, grille, kolacje i wycieczki
(np. spływ przełomem Dunajca). Te wyjazdy
to była zasłużona nagroda dla nas za miesiące wytężonej pracy na różnych szkoleniach,
sympozjach i konferencjach.
odsumowując, chcę powiedzieć, że
w Stowarzyszeniu spotkałem wspaniałych, ciepłych i otwartych ludzi, z którymi
łączy mnie wspólny los. Przez te wszystkie
lata nauczyłem się większej uważności, koncentracji i skupienia na wykonaniu zadania.
Myślę, że przeżyłem (szczególnie w ostatnich
latach) piękną przygodę, która oczywiście będzie trwać dalej.
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Andrzej Bienias
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków

Wniosek do Przewodniczących Komisji Zdrowia Sejmu RP
Szanowny Pan Tomasz Latos,
Szanowny Pan Czesław Hoc
Szanowni Panowie,
Zwracamy się z prośbą o wysłuchanie publiczne w Sejmie na temat Ustawy o zdrowiu publicznym. Listę osób i instytucji, które chcą wziąć
udział w tym wysłuchaniu przygotujemy po uzyskaniu zgody z Państwa strony. Motywem do złożenia tej prośby są zakończone tydzień temu
konsultacje społeczne dotyczące projektu tej ustawy. Nasze organizacje, po wielu spotkaniach w całym kraju ze środowiskiem osób żywotnie
zainteresowanych poprawą jakości systemu ochrony zdrowia psychicznego, przesłały postulaty o wprowadzenie zmian do projektu tej ustawy.
Jesteśmy pewni, że: 1. W Polsce potrzebna jest gruntowna reforma systemu ochrony zdrowia psychicznego. 2. Bez właściwej ustawy o
zdrowiu publicznym, która uznaje sferę zdrowia psychicznego za jedną z kluczowych dla zdrowia człowieka forma taka nie powiedzie się.
3. Ustawa o zdrowiu publicznym, a następnie Narodowy Program Zdrowia Psychicznego, muszą być początkiem procesu transformacji z
opieki instytucjonalnej do opieki środowiskowej. 4. Ze względu na 40 lat opóźnienia w procesie zmiany systemu – powinniśmy skorzystać z
doświadczeń nielicznych dobrych praktyk w naszym kraju i uczynić je powszechnie dostępnymi dla wszystkich obywateli.
Jako członkowie Rady ds. Zdrowia Psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia, bardzo liczymy na współpracę z Komisją Zdrowia Sejmu RP.
Jacek Wciórka Przewodniczący Komisji ds. NPOZP i Reformy Opieki Psychiatrycznej ZG PTP
Andrzej Cechnicki Prezes Stowarzyszenia „Ogólnopolskie Porozumienie na Rzecz Realizacji NPOZP”
Artur Kochański Przewodniczący Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji ZG PTP
Regina Bisikiewicz Prezes Fundacji „Polski Instytut Otwartego Dialogu”
Agnieszka Lewonowska Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Osób Chorujących Psychicznie „Rodziny”
Piotr Cebula Przewodniczący Stowarzyszenia Pacjentów „Otwórzcie Drzwi”
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„WSPOMNIENIE z WERNISAŻU”
Obraz - płótno, lub bristol - „przedmiot” nieruchomy, pomalowany w różne dziwne
wzory... Podstawą jest kompozycja i jej elementy, tzn. światło, przestrzeń, perspektywa, rysunek i kolor, wielkość i kształt plamy...
(Można go długo oglądać lub omieść go wzrokiem)
Niemodna forma na dzisiejsze czasy, gdzie komputer zachwyca swym blaskiem
„nowości”, a jednak... jest inną formą przekazu, jak gdyby w obcym języku odczytywanie emocji i treści, uczuć i własnych przeżyć danego twórcy...
Kto ciekawy może dopatrzeć się TREŚCI. Nie musi to być wcale bezpośrednie
spotkanie z naturą. Umieć patrzeć na obraz - radość, gdy rozumiejąc zamiar artysty
ubogacamy siebie i wzajemnie jego. Jest to wymiana myśli dla każdego inna...
Dlatego też uważam = „SZTUKA” żyć zawsze powinna.
DRODZY CZYTELNICY! Tak jakoś mi się zrymowało tytułem wstępu...
PANI ELŻBIECIE HENŚ i PANI MIRZE MAGIERZE składam SERDECZNE
PODZIĘKOWANIA - za zorganizowanie mojej WYSTAWY i WERNISAŻU...
jak również DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM, KTÓRZY TRUDZILI SIĘ, aby całość
wypadła jak najlepiej.
Same przygotowania trwały dwa dni. Najbardziej pracochłonna była oprawa obrazów. Przede wszystkim trzeba było odpowiednio wybrać i dopasować je do ram,
w czym bardzo pomagała mi Pani Mira. Razem też ustalałyśmy kolejność wieszanych obrazów. Na samym wernisażu miałam niedużą tremę... (Zdecydowanie
łatwiej jest malować, niż mówić) i to „uroczyście”..., ale - jakoś się udało.
Przed rozpoczęciem czekaliśmy dobre 20 minut na Gości. Nie wszyscy zaproszeni
przyszli, spora jednak grupa KREWNYCH i ZNAJOMYCH - owszem...
WYSTAWĘ chciałam zrobić ze względu na przedstawienie publiczności jednego
obrazu, który namalowałam rok temu (po śmierci mojej SIOSTRZENICY - BEATY BROCZKOWSKIEJ). Jej właśnie zadedykowałam całą ekspozycję, jak również niedawno zmarłej, nieodżałowanej: JADZI ZASOWSKIEJ - WSPANIAŁEJ
PLASTYCZCE, która prowadziła z nami zajęcia malarskie...
Drugim powodem była chęć zobaczenia w całości wszystkich obrazów i usłyszenia
relacji Publiczności. Cóż, generalnie skupiono się na robieniu zdjęć - atmosfera
była jednak bardzo miła i nie przypuszczałam, że tyle osób jest mi życzliwych.
[Takie „spotkania’’ mają sens i dają satysfakcję].
Na koniec porozmawiałam z moim kolegą (znajomym plastykiem; jeszcze z czasów Liceum Plastycznego) i powspominaliśmy dawnych Profesorów i „dawne
czasy”...
Dostałam wiele kwiatów i „uśmiech” KASI B. [czyli akceptację, za co bardzo jestem wdzięczna].
Poproszono mnie o relację z wernisażu - to tylko powierzchowne wrażenia, bo to
co najbardziej istotne - zostaje w sercu... i na obrazach, a te można tylko oglądać do oglądania ich więc: WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAM!
Kraków, maj 2015 r.
ul. Olszańska 5. (SALON WYSTAWOWY - Super!)
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

na zdjęciu od lewej
Mira Magiera, Elżbieta Henś oraz
Justyna Anna Baka

Justyna Anna Baka

„Dla Nas” Czasopismo Środowisk Działających na Rzecz Osób
Chorujących Psychicznie redaguje Komitet redakcyjny w składzie:
 Dorota Dużyk-Wypich – redaktor naczelna
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
 Katarzyna Byra-Mucha – z-ca redaktor naczelnej
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
 Bogusława Skimina – sekretarz redakcji
Środowiskowy Dom Samopomocy
 Jacek Nowak – DTP
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

 Prof. Krzysztof Gierowski
Kierownik Katedry Psychiatrii CMUJ w Krakowie
 Prof. Jacek Wciórka
Kierownik I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 Prof. Maria Załuska
Klinika Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii
 Dr hab n. med. Andrzej Cechnicki
Krajowy Koordynator Programu „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”
 Dr Katarzyna Prot-Klinger
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 mgr Anna Bielańska
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
 mgr Anna Liberadzka
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi"

Redakcja nie zwraca nie zamówionych materiałów,
zastrzega sobie prawo redagowania i skrótów nadesłanych tekstów bez uprzedniej autoryzacji

ul. Olszańska 5, pawilon A
31-513 Kraków
tel. 12 633 03 29

Osoby współpracujące:
 Jolanta Janik
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi"
 Barbara Banaś
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi"
 Marek Zmarz
Centrum Seniora
 Dominika Skrzypak
Środowiskowy Dom Samopomocy
 Dr n. med. Łukasz Cichocki
Zakład Psychiatrii Środowiskowej CMUJ
 Anna Wilk, Anna Węglarz, Konrad Wroński, Maciej Sabatowicz
niezrzeszeni

Nad pracami redakcji czuwa
Rada Programowa w składzie:

XIII FORUM PSYCHIATRII ŚRODOWISKOWEJ
BENEFICJENTÓW, RODZIN
I PROFESJONALISTÓW
„Umacnianie i zdrowienie”
„Dać nadzieję”
11-12 czerwca 2015
Aula Nowodworska UJ CM ul. św. Anny 12 Kraków

11 czerwca (czwartek)
09.00 – 09.30

Rejestracja uczestników

09.30 – 10.00
		

Otwarcie Forum
Rozdanie certyfikatów Ex-Co - Prof. Krzysztof Gierowski - Przewodniczący Komisji

10.00 – 10.30

Wykład otwierający: Maria Radwańska „Potrzeby i oczekiwania rodzin osób chorujących psychicznie”

10.30 – 12.00

SESJA I: Rola samorządu i Rządu w realizacji Porozumienia na Rzecz Narodowego Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

12.00 – 12.30

Przerwa kawowa

12.30 – 14.00
		
		
		

SESJA II: Zrozumieć schizofrenię
Moderacja: Bogdan de Barbaro
Wykłady wprowadzające: Jerzy Zadęcki „Zaburzenia JA w schizofrenii”;
Film z seminarium „Zrozumieć schizofrenię”; Jacek Wciórka „Rozumienie choroby psychicznej”

14.00 – 15.00

Lunch

15.00 – 17.00

SESJA III: Piętno i jego pokonywanie
Wykłady wprowadzające: Anna Liberadzka, Dorota Kurbiel „Przeciw wykluczeniu - Potrzeby i oczekiwania beneficjentów
- wstępny raport z Małopolski”; Artur Kochański „Wizerunek osoby chorującej psychicznie wśród psychiatrów”;
Agnieszka Lewonowska-Banach „Dyskryminacja osób chorujących psychicznie w systemie ochrony zdrowia”		
Dyskusja panelowa, moderator: Łukasz Cichocki

17.00		

Zebranie osób i organizacji wspierających Porozumienie na Rzecz NPOZP oraz Zarządu Naukowej Sekcji Psychiatrii 		
Środowiskowej i Rehabilitacji PTP
Walne Zebranie Delegatów Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Osób Chorujących Psychicznie „Rodziny”

		
		
		
		

		
		

12 czerwca (piątek)
		
		
		

09.00 – 11.00

SESJA IV: Rola psychoterapii w leczeniu osób chorujących psychicznie
Wykłady wprowadzające: Katarzyna Prot-Klinger „Psychoterapia grupowa pacjentów z doświadczeniem
psychozy”; Łukasz Gawęda „Trening metakognitywny”
Dyskusja panelowa, moderacja: Anna Bielańska

11.00 – 11.30

Przerwa kawowa

11.30 – 13.30

SESJA V: Nowa rola pacjentów w polskiej psychiatrii
Moderacja: Marta Cichońska
Wykłady wprowadzające: Barbara Banaś „15 lat Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” – bilans sukcesów
i porażek”; Dorota Dużyk-Wypich „Co zostawiła w nas wizyta Daniela Fishera i Arnhild Lauveng?”

		
		
		

Organizatorzy:
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
UJ CM Katedra Psychiatrii Zakład Psychiatrii Środowiskowej
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

