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Słowem wstępu
Foreword
Na XVI Forum Psychiatrii Środowiskowej Beneficjentów, Rodzin i
Profesjonalistów, które odbyło się w Krakowie w maju tego roku,
po raz pierwszy zostały poruszone niektóre tematy. Okazało się, że
w życiu są ważne sprawy, o których do tej pory się nie mówiło. Duchowość, wiara, poezja, czyli twórczość, seks. Cała paleta barw,
która wzbogaca osobowość, nadaje wielu sprawom sens, po prostu
tworzy życie. A tak rzadko rozmawiamy o tym z terapeutami. Dlaczego? Czy w grę wchodzi lęk przed nieporozumieniem, wyśmianiem, zbagatelizowaniem tego, co jest dla nas ważne? Przecież
duchowość jest częścią każdego człowieka, wielu ludzi pisze i daje
im to satysfakcję, zwłaszcza jeżeli znajdują odbiorców, a seks jest
przyjemnym akcentem, chociaż może sprawiać problemy. A może
terapeuci mają za mało czasu na głębokie rozmowy? W obecnych
czasach w Polsce w służbie zdrowia króluje biurokracja, lekarzy
jest za mało, są kolejki, terminy, lekarze mają zbyt wielu pacjentów. Na pierwszą wizytę u psychologa czeka się około pół roku, jak
dobrze pójdzie. W niektórych szpitalach psychiatrycznych lekarz
rozmawia z pacjentem kilka chwil przy przyjęciu, potem trudno o
rozmowę. Okazuje się, że trzeba o nią prosić np. podczas porannej
wizyty lekarskiej, a człowiek, który jest w kryzysie, często nie jest
do tego zdolny. Na jakiej więc podstawie pacjenci są leczeni, jeżeli
lekarz nie stara się ich poznać? I w takich czasach pojawiły się na
Forum wyżej wspomniane tematy. Oczywiście, że jest to dobre, ale
czy będzie miało to jakiś oddźwięk w trudnej rzeczywistości? Niestety, terapeuci prelegenci nie napisali dla nas artykułów, umieszczamy więc wypowiedzi beneficjentów. Nasz redakcyjny kolega pan
doktor Dawid Kruk pisze o psychoterapii, o której też była mowa
na Forum, a która jest jednym z ważniejszych elementów leczenia.
Jest też wywiad z dziekanem Collegium Medicum UJ, profesorem
Maciejem Małeckim, w którym m.in. wspomina się o uczestnictwie
osób po kryzysach psychicznych w wykładach dla studentów medycyny. Służymy jako żywe przykłady chorowania i zdrowienia, coraz
częściej jesteśmy zapraszani przez lekarzy psychiatrów. Pierwsze takie wykłady były dla nas trudnym przeżyciem, ale z czasem
oswoiliśmy się z publicznymi wystąpieniami, chociaż są to duże
emocje. Wiemy, że nie musimy mówić o sprawach zbyt bolesnych i
osobistych, szkoda tylko, że po wykładach nie ma czasu, żeby porozmawiać o naszych wypowiedziach, czasem nie ma też informacji zwrotnej, studenci milczą. I w końcu duża innowacja w naszym
piśmie: teksty tłumacza języka angielskiego Jana Godynia. Będą to
autorskie teksty o tym, co dzieje się na świecie w psychiatrii, oraz o
ruchach pacjentów i służbie zdrowia w Polsce, a także tłumaczenie
wstępniaków i streszczenie całego numeru po angielsku.
Zapraszamy więc do zapoznania się z „Dla Nas” gości z innych
krajów, a dzięki Jankowi poznajemy nowiny ze świata.

May of this year has seen the 16th Community Psychiatry FORUM of Beneficiaries, Families and Professionals during which
some topics have been raised for the first time. It turned out
that there were important things in life about which we had not
talked before. Spirituality, faith, poetry or artistic creativity, sex.
The whole gamut of colours which enrich one’s personality, give
a meaning to many things, simply constitute life. And seldom
do we talk about them with our therapists. Why? Does some
fear of misunderstanding, derision, underestimation of what is
important for us come into play? Spirituality is, after all, a part of
everyone’s life, many people write and it gives them satisfaction,
especially when they find readers, and sex is a pleasant touch to
life, if sometimes may cause trouble. Or maybe therapists have
too little time for deep conversations? In Poland of today, bureaucracy reigns in health care, there are too few doctors, too
few appointments, too many queues, too many patients per physician. You have to wait for the first visit at a psychologist around
half a year – if you are lucky. In some psychiatric hospitals, the
doctor talks with a patient for several minutes after admission
to the hospital, while it is hard to have a chance for such a talk
afterwards. It turns out that you have to ask for it, for example
during the morning doctor’s visit, but a person in a crisis is quite
often incapable of it. On what basis, then, are patients treated, if
their doctors do not try to get to know them? And in such times
the abovementioned topics became present at the FORUM. Obviously, it is a good thing, but will it have any resonance in the
harsh reality? Unfortunately, therapists who were speakers at
the FORUM did not write articles for us, so we publish comments
of the beneficiaries. Our editorial team colleague, doctor Dawid
Kruk, writes an article on psychotherapy – about which there
were speeches during the FORUM, and which is one of the most
important elements of therapy. There is also an interview with
Professor Maciej Małecki from Medical College of the Jagiellonian University, in which participation of persons after mental
crises in students’ education is mentioned among other topics.
We serve as living examples of ailing and recovery, more and
more often we are invited by psychiatrists to give lectures. First
lectures of this kind were a difficult experience for us, but with
a course of time we have become less estranged from public
speeches, although these are still huge emotions. We know, that
we do not have to talk about too personal and painful things; it’s
a pity, however, that there is little time to talk about our lectures
afterwards, sometimes there is also no feedback, the students
remain silent. And last but not least, a remarkable innovation in
our magazine: texts of a translator of the English language –
Jan Godyń. These will be author texts about new developments
in the world’s psychiatry, news about patients’ movements and
mental health care in Poland, and also translations of Foreword
sections and a résumé of the whole issue.
Therefore – we invite guests from other countries to get to know
the “Dla Nas” magazine, and thanks to Jan we can read about
news from abroad.

Dorota Dużyk-Wypich
Redaktor Naczelna

Text by Dorota Dużyk-Wypich
Translation: Jan Godyń
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na zdjęciu Anna Gaczorek
Dawid Kruk (dalej Dawid): Zacznę od bardzo ogólnego pytania. Czym jest dla Pani
praca?
Anna Gaczorek (dalej Ania): Nieraz już
myślałam nad tym pytaniem. Praca dla mnie
to lekarstwo. Mieszkając w domu robiłam
wszystko. Starałam się, żeby w tym domu
było czysto. Robiłam pranie, gotowałam,
pilnowałam rodzeństwa. I jak pracowałam w
Zielonym Dole*, to pytano mnie, czemu jestem taka przemęczona codziennie w pracy.
A ja tłumaczyłam, że przyjeżdżam z pracy i
codziennie czekają na mnie obowiązki. W
końcu jak miałam się wyprowadzić, to była
awantura w domu. Nawet wtedy mój 6-letni
siostrzeniec stwierdził, że „bardzo dobrze, że
ciocia Ania się wyprowadza, bo była waszą
służącą, praczką, sprzątaczką”. A jak on płakał, to tylko ja go byłam w stanie uspokoić.
Przykro mi było opuszczać dom.
Dawid: Od jak dawna Pani pracuje w Cogito?
Ania: To będzie już 7 lat.

Cogito Academy of Leaders............ 20

Dawid: A co sprawia, że jest Pani w stanie
pracować mimo choroby przez te 7 lat?
Ania: Co sprawia? Powiem szczerze, że początki były bardzo trudne. Pracowałam na
kuchni, miałam na 6 rano do pracy, musiałam
iść do piekarni, zrobić bufet szwedzki. Wtedy jeszcze miałam tę edukację. Czasami też
miałam na drugi dzień po pracy do szkoły, a

zadania trzeba było odrobić. Nie wiem jak to
nazwać, chyba cud z nieba od Pana Boga.
W życiu bym nie powiedziała, że ja pójdę do
jakiejś szkoły. Naprawdę, tej pracy dużo zawdzięczam.
Dawid: A ma Pani jakieś doświadczenie pracy na wolnym rynku?
Ania: Tak, ukończyłam szkołę kaletniczą.
Pracowałam w zakładzie kaletniczym w Łagiewnikach. Później trafiłam do Skawiny do
kaletnika. I nawet bliscy pytali mnie, czemu
wcześniej byłam wesoła, a odkąd zmieniłam
pracę, to coś się ze mną stało. A nie chciałam
nic powiedzieć, bo wstydziłam się, żeby się
nie rozeszło po wsi. A to był po prostu błąd, że
nic wtedy nie powiedziałam. A szef traktował
mnie dokładnie jak mój ojciec. Koleżanka z
pracy mi nawet mówiła, żebym słuchała jednym uchem, a wypuszczała drugim, bo się
pochoruję. A ja jej wtedy odpowiedziałam,
żeby nie krakała...
Bogusława Skimina (dalej Bogusia): Czy
uważa Pani, że przebywanie wśród ludzi aktywizuje Panią?
Ania: Tak, ta praca mnie bardzo aktywizuje i
dzięki tej pracy dużo zyskałam.
Bogusia: Co Pani zyskała?
Ania: Szefowa z kuchni zaproponowała mi
szkołę wieczorową, która trwała 3 lata. Ukoń-
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czyłam tę szkołę, co prawda bez matury, ale
wykształcenie średnie mam. Pracowałam
w tym czasie na kuchni, więc musiałam pogodzić naukę z pracą. To była nauka środa,
czwartek, piątek co tydzień. Kończyłam pracę o 14, ze szkoły wracałam o 22, potem
jeszcze trzeba było podjąć naukę. Siedziałam sama w tych książkach, uczyłam się i
ukończyłam tę szkołę. Po 2 latach znowu
podjęłam edukację, tym razem zaocznie, na
kierunku technika administracji, wszystko z
pomocą Pani Agnieszki Lewonowskiej i Pani
Ani Wasieczko. Pani Ania tutaj mi załatwiła
praktyki w biurze Equal, w ich pracowni komputerowej. Praktyki ukończyłam z pomocą
Pana Tomasza Moskwy z wynikiem bardzo
dobrym, egzamin komputerowy zdałam na 4,
bo nigdy nie miałam do czynienia z komputerem, a do tego nie nadaję się do takiej pracy, bo jestem za nerwowa. Wolę wykonywać
taką pracę jak w kuchni, albo jako pokojówka.
Czasami też muszę doglądać koleżanek, czy
dobrze zrobiły.
Bogusia: Czy świadomość, że jest Pani w
środowisku ludzi po kryzysach psychicznych
pomaga Pani, czy wręcz przeciwnie?
Ania: Tak, odpowiada mi takie coś. Wydaje mi
się, że bardziej się dogaduję z takimi ludźmi.
Jeżeli człowiek jeden drugiego nie zrozumie,
to nie wie, co to jest za choroba. A słyszałam,
że jest to choroba dziedziczna, prawda? I tylko całe życie zadaję sobie pytanie, dlaczego
ja, skoro mam aż 5 rodzeństwa?
Bogusia: Czy ktoś jeszcze z Pani najbliższego otoczenia choruje psychicznie?
Ania: Ojciec jeszcze choruje. Nawet siostry mi dokuczały, że byłam osobą bardzo
wrażliwą i to wszystko się skumulowało. Mój
ojciec się znęcał kiedyś nade mną i całą rodziną, fizycznie i słownie. Później, tak jak już
wspomniałam, mój szef mnie tak samo traktował i po prostu nie wytrzymałam i wtedy się
wszystko zaczęło. Swego czasu napisałam
nawet w domu taką książkę, pod tytułem
“Mam dość”. W zeszłym roku przyniosłam to
do pracy. Jak mieszkałam w Zielonym Dole,
to pisałam i płakałam, po tych wszystkich latach duszenia tego w sobie. Dopiero jak to
przyniosłam do pracy i dałam Pani dyrektor,
Pani Wasieczko, a potem swojemu lekarzowi
i psychologowi. Może wtedy zrozumieli dlaczego taka byłam. Dużo osób stwierdziło, że
wyrzuciłam to z siebie i jestem teraz lepsza.
Jeden kolega mi powiedział, że byłam taka
nerwowa, zamknięta w sobie, „a teraz co się z
tobą stało, że jesteś taką fajną dziewczyną?”
Miałam ochotę iść do drukarni i to wydrukować, ale powiedziałam sobie, że jakby moja
mama to przeczytała, to by pewnie za chwilę
zawału dostała. A do tego nie chciałam mamie przysparzać kłopotów, ale tam naprawdę pisałam wszystko co mi leżało na sercu.
Pisałam i płakałam. Wszystko przelałam na
papier. Mówiłam do siostry: „bierz przykład
ze mnie i przelewaj wszystko na papier, to ci
ulży”. Ciężko mi było naprawdę. Sama mieszkam, więc czasami rozmyślam i płaczę. Nie
mogę sobie poradzić ze sobą, więc sięgam
po papierosy. A już miałam taki dobry efekt,
bo nie paliłam 9 miesięcy. A potem z powrotem się to wszystko zaczęło kumulować, zno-
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wu zaczęłam sięgać po te papierosy. Mama
jest po operacji i nie daję sobie rady sama.
Tyle zawdzięczam tej pracy, że przynajmniej
mam mieszkanie. Pani Agnieszka wiedziała,
jaką mam sytuację w domu i zadała mi pytanie: “Wracasz do domu Aniu, do ojca, czy
idziesz mieszkać tam?”.
Bogusia: Czy według Pani nakład pracy jest
należycie wynagradzany?
Ania: Jestem zadowolona. W domu bym
tego nie wysiedziała. Teraz przeszłam na pół
etatu, bo mam tę szkołę. Żeby nie pogorszył
się mój stan, ze względu na nadmiar nauki i
pracy. Nawet miałam szansę przejść na 0,8
etatu, ale Pani Ania stwierdziła, żebym spokojnie skończyła sobie szkołę, a później się
pomyśli co dalej. Jak są jakieś dodatkowe dyżury, to zawsze mnie wzywają, idę do kuchni
na zmywak. Ja jestem zawsze chętna do pracy, lubię pracować. Mama mi mówi: “Sama
mieszkasz, na co Ty te pieniądze wydajesz?”
Ale ja jestem bardzo samodzielna – kupiłam
sobie meble do mieszkania, lampy. Nawet nie
brałam faktur, bo nie wiedziałam, że jest możliwość dofinansowania. Ostatnio miałam malowane mieszkanie z pomocą kolegi. Przez
ostatnie kilka lat miałam 3 razy operację na
żylaki. Po jednej z operacji przebywałam w
domu rodzinnym. Nasłuchałam się wtedy, że
nic nie robię, tylko całymi dniami poleguję.
Zapytałam wtedy Pani Agnieszki, czy mogę
zostać w swoim mieszkaniu. Nie chciałam
wracać do domu, żeby słuchać, że nic nie
robię tylko leżę. Pani Agnieszka oczywiście
się zgodziła, powiedziała: „Tak Aniu, to twoje
mieszkanie”.
Bogusia: Czy czuje się Pani stygmatyzowana z tego powodu, że Pani chorowała? Jak
Pani uważa, czy społeczeństwo źle się odnosi do osób chorujących psychicznie?
Ania: Tak, źle się odnosi. Ja pochodzę z wioski. Nie będę mówiła nazwy tej wioski. Byłam
wytykana palcami, wyśmiewana. Jest takie
powiedzenie: „Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy”. I to do kogoś wraca. Te osoby co
się ze mnie wyśmiewały, to się potem same
pochorowały, albo ktoś z ich bliskiej rodziny
się pochorował.
Bogusia: Co najbardziej przeszkadza w wykonywanych obowiązkach? A co Pani najbardziej lubi?
Ania: W tym momencie, jak pracuję jako pokojówka, to najbardziej mi przeszkadza, jak
pracuję z kimś i na przykład ścielę łóżka, a
ktoś mnie zagaduje, i mi się wtedy gorzej pracuje, bo odrywam się od roboty i pytam się:
„Słucham, proszę”. A przecież trzeba mieć
szacunek do innych osób, nieraz starszych.
Wolę sama pracować, żeby wszystko było
dopięte na ostatni guzik. Czasami inni mówią, że jestem czepialska, ale jak ktoś wykona niestarannie swoją pracę, to wtedy się to
odbija na mnie, albo na koleżance.
Bogusia: Czy z chwilą podjęcia pracy wzrosła Pani samoocena? Czy jest Pani dowartościowana?
Ania: Tak, czuję się dowartościowana. W

życiu sobie nie wyobrażałam, że będę sama
mieszkać, albo że ukończę szkołę średnią,
gdzie w podstawówce byłam tumanem i matołem, szczególnie w matematyce. A w szkole
średniej Pani Profesor na każdych zajęciach
wzywała mnie do tablicy i na sam koniec dostałam czwórkę. Ojciec jak zobaczył moje
świadectwo, to aż go zamurowało. Nigdy mi
nikt wcześniej nie zaproponował, żebym jakąś szkołę średnią zrobiła. A tu jak przyszłam
do pracy, to od razu. Na początku w domu
nikt o tym nie wiedział, nie chciałam się do
tego przyznawać. W końcu mama się wygadała. Ojciec jak zobaczył świadectwo, to się
nawet popłakał.
Dawid: A czy Pani ma orzeczony jakiś stopień niepełnosprawności?
Ania: Tak, stopień umiarkowany.
Dawid: A czy miała Pani jakieś trudności w
trakcie spotkania z komisją orzeczniczą?
Bogusia: Z doświadczenia wiem, że nieraz
jak ktoś zaczyna pracować, to mu odbierają
rentę. U Pani tak nie było?
Ania: Nie. Tak mi się trafiło, że załapałam się
i już mam stałą rentę.
Dawid: Mamy nadzieję, że to nigdy nie nastąpi, ale jak wyobraża sobie Pani sytuację,
w której na komisji powiedziano by Pani, że
już Pani pracuje, więc renta się już Pani nie
należy?
Ania: Nie wiem co bym wtedy zrobiła. Nie
wyobrażam sobie takiej sytuacji. W sumie 8
lat już mieszkam sama. Wszystko zaczęło się
od Miodowej**. Po obozie konnym były Panie
w domu, żeby zobaczyć, w jakich mieszkam
warunkach. Stwierdziły, że są bardzo dobre,
ale jeżeli dzień w dzień mam wysłuchiwać
awantury, to lepiej, żebym się przeprowadziła
do mieszkania chronionego.
Dawid: A czy w Cogito pracowała Pani kiedyś na stanowiskach w ciągłym kontakcie z
klientem?
Ania: Nie, nigdy nie pracowałam na recepcji
ani jako kelnerka. Nie nadawałabym się do
takiej pracy, bo po pierwsze trzeba znać język, a do tego czuć się pewnie w takiej roli.
Dawid, Bogusia: Bardzo Pani dziękujemy za
wywiad
Ania: Ja również dziękuję.
* Zielony Dół – Ośrodek recepcyjno-szkoleniowy,
który do 2013 roku był miejscem pracy i rehabilitacji
dla osób chorujących psychicznie
** Miodowa – Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób
chorujących psychicznie przy ul. Miodowej

Dawid Kruk
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
Kraków
Bogusława Skimina
Centrum Seniora
Kraków

Uczmy się profilaktyki
wywiad z prof. dr. hab. n. med. Maciejem Małeckim
Dziekanem Wydziału Lekarskiego CM UJ
Dawid Kruk (dalej Dawid): Pan Profesor jako przykładny diabetolog
pije Coca-Colę Zero.
Anna Węglarz (dalej Ania): Ale Aspartam chyba też niedobry?

foto archiwum

Prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki (dalej Prof. Małecki): A ma
Pani jakieś twarde dowody naukowe że jest niedobry? Czy tylko przekonania? To jest jeden z tych problemów, gdzie są wyznawcy pewnych
poglądów, z naciskiem na wyznawcy. Ludzie wierzą, z naciskiem na to
słowo, że to szkodzi albo nie szkodzi i nie dają się przekonać do innego
stanowiska. A nie ma specjalnie dowodów, żeby było coś w tym złego.
Ja generalnie mam duży poziom zaufania. Życie to weryfikuje, czasami
w jedną, a czasami w drugą stronę, ale generalnie dużo łatwiej żyje się
z takim zaufaniem, nawet jak człowiek się od czasu do czasu sparzy.
Mam duży poziom zaufania do instytucji, które dopuszczają żywność
na rynek. Uważam, że oni od tego są, żeby to weryfikować. A skoro
ktoś zrobił swoją robotę i stwierdził, że może być na rynku...
Ania: No wódka też jest na rynku, a może zabić...
Prof. Małecki: Ok, jest na rynku, a nie zmienia faktu, że na butelce
wódki jest szereg ostrzeżeń: Pij odpowiedzialnie etc... A na butelce Coca-Coli nic takiego nie ma.
Ania: Raczej Pan Profesor radzi Coca-Colę Zero niż zwykłą?
Prof. Małecki: Tak. Amerykanie w znacznym stopniu są tacy grubi, bo
piją dużo wysokokalorycznych drinków.
Dawid: Przed ponad 2 miesiącami miał Pan Profesor okazję odwiedzić
hotel i salę konferencyjną “U Pana Cogito”. Jaką wartość dostrzega
Pan w tym miejscu?
Prof. Małecki: Wydaje mi się, że jest to takie miejsce, które ma duszę. Powiedziałbym, że to taki punkt o pozytywnej energii, na który
możemy spojrzeć z kilku perspektyw. To jest bardzo miłe miejsce w
sensie położenia w Krakowie, na starych Dębnikach, z których niewiele już zostało. A ośrodek znajduje się w samym centrum tej bardzo
miłej dzielnicy. Pan Cogito to jest nie tylko specyficzny klimat zabytkowej willi, ale także wartość naukowa i kliniczna dla uczelni, miasta i
przede wszystkim dla pacjentów, którzy tego miejsca potrzebują. Na tę
wartość wskazałbym szczególnie silnie. To takie miejsce, które jest po
prostu ważne na mapie Krakowa.
Ania: Wydaje się, że jedną z najważniejszych zalet Cogito jest zmiana
paradygmatu edukacji, w tym przypadku w psychiatrii. W klasycznym
modelu to lekarz prezentuje studentom pacjenta, natomiast w modelu
Cogito pacjent sam się przedstawia. Jak Pan Profesor uważa, jakie
jest znaczenie modelu Cogito w edukacji?
Prof. Małecki: Rzeczywiście to jest taki model, w którym mamy do
czynienia z pewnego rodzaju przestawieniem akcentu. Jest on mocno położony na bezpośrednią relację i bezpośrednią interakcję między
pacjentem a lekarzem. Ten lekarz, nauczyciel akademicki jest bardziej
moderatorem niż dowódcą, przewodnikiem w grupie pacjentów. To jest
bardzo partnerski model, model, który uczy studentów samodzielności
w interakcji z pacjentami. Dostrzegam w tym modelu dużą nowoczesność.
Dawid: Jak Pan Profesor zapatruje się na edukowanie studentów
przez pacjentów?
Prof. Małecki: Ja bym powiedział, że są takie schorzenia, schorzenia
przewlekłe, w których bardzo wiele zależy od pacjenta. Tak naprawdę
lekarz zleca terapię, ale potem pacjent opuszcza ten gabinet i w grun-
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cie rzeczy wszystko zależy od niego – to on jest zarządzającym swoją
chorobą. I jest w stanie w toku takiego zarządzania, żyjąc z tą chorobą,
nauczyć się poczynić wiele obserwacji, których lekarz nie jest w stanie
odnotować, jako osoba najczęściej nie dotknięta tego rodzaju przypadłością. Ja sam pracuję z pacjentami chorymi na cukrzycę i wiem jak
wiele informacji można zebrać od nich, tego rodzaju informacji, których
nie ma w książkach i podręcznikach. Wydaje mi się, że tego rodzaju
dodatkowa edukacja, właśnie ze strony pacjentów, bagaż ich doświadczeń, nieopisywany nigdzie w podręcznikach stanowi uzupełnienie takiej klasycznej akademickiej, podręcznikowej wiedzy.
Ania: Czy według Pana Profesora w edukacji studentów kładziony jest
odpowiedni nacisk na kontakt z pacjentami?
Prof. Małecki: Właściwie od początku toku nauczania mamy zajęcia
z komunikacji lekarz ‒ pacjent. To jest taki aspekt, który stosunkowo
niedawno pojawił się w sposób wyraźny i jednoznaczny w Curriculum,
na który stosunkowo od niedawna kładziony jest nacisk. Czy jest on
odpowiedni? Ja bym bardzo chciał, żeby był odpowiedni, ale mam wystarczającą dawkę samokrytycyzmu, żeby wiedzieć, że mogłoby być
lepiej. Na pewno potrzebujemy jeszcze trochę czasu, także dla kadry
dydaktycznej, żeby w pełni przebić się z informacją, jak ważna jest
komunikacja między pacjentem a lekarzem. Czy więc jest kładziony
odpowiedni nacisk? Jest kładziony coraz większy nacisk. Czy jest już
odpowiednio mocny? Pewnie jeszcze nie, choć sądzę, że tak naprawdę nigdzie na świecie nie osiągnięto jeszcze ideału.
Dawid: Czy widzi Pan Profesor konieczność przeprowadzenia zmian
w modelu edukacji studentów medycyny na CMUJ?
Prof. Małecki: Oczywiście, że tak. Mnie się wydaje, że takie pojęcie
jak model edukacji w medycynie implikuje pewną dynamikę. Nigdy nie
powinno się mówić o takim modelu w czasie przeszłym dokonanym,
że on został stworzony. To jest cały czas byt, który ewoluuje. To, czego świadomość mamy, to to, że jest za mało zajęć praktycznych. Bardzo często słyszymy od naszych absolwentów, którzy wyjeżdżają za
granicę, począwszy od programu Erasmus, poprzez różnego rodzaju
wizyty już pracujących lekarzy, że mają oni dużo większą wiedzę teoretyczną, a mniejsze doświadczenie praktyczne w stosunku do absol-
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wentów innych europejskich uczelni. Wydaje mi się, że to jest jeden z
tych aspektów, który powinien być wzięty pod uwagę – upraktycznienie
programu nauczania. A jeśli chodzi o rzeczy, które wciąż jeszcze nie są
optymalne, to jednym z nich jest kwestia komunikacji z pacjentami. O
tym mówiliśmy przed momentem. W końcu coraz większą rolę będzie
odgrywało laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych w medycynie. Szczególnie w niektórych dyscyplinach medycznych, takich jak
na przykład pediatria, jest coraz trudniej o kontakt z chorym dzieckiem.
Choćby dlatego, że musi być udzielona zgoda rodziców na taki kontakt, a mówiąc otwarcie o taką zgodę coraz trudniej.
Dawid: Z moich doświadczeń i moich kolegów z Erasmusa wynika
trochę odwrotna konkluzja, że studenci za granicą mają mniej praktycznych zajęć i mniejszą wiedzę teoretyczną. Tak było między innymi
na niektórych uniwersytetach we Włoszech, w Austrii i w Niemczech.
Prof. Małecki: To jest zupełnie nowa konstatacja dla mnie. Rozumiem,
że może być przesunięta równowaga między aspektem praktycznym i
teoretycznym, ale żebyśmy byli do przodu w obydwu tych aspektach,
to jest dla mnie zupełnie nowa perspektywa, ale mam nadzieję, że będzie coraz więcej zwolenników tej tezy, że tak właśnie jest.
Ania: Model Cogito kładzie też znacznie większy nacisk na aspekt
zdrowia, a nie choroby. Edukatorzy, będący często zdrowymi pacjentami pokazują, że jest możliwa pełna rekonwalescencja po epizodzie
chorobowym. Jakie Pan Profesor widzi korzyści z takiego podejścia?
Prof. Małecki: Mnie się wydaje, że jeśli mówimy o aspekcie zdrowia, a
nie choroby, to zacząłbym od takiej szerokiej perspektywy, że za mało
na studiach mówimy też o zachowaniu zdrowia, o profilaktyce wszelkiego rodzaju chorób, łącznie ze schorzeniami psychiatrycznymi. Więc
jeżeli gdzieś potrzebny jest większy nacisk na aspekt zdrowia, to także
w kontekście profilaktyki. Natomiast sądzę, że jest nie do przecenienia
taka możliwość rozmowy z pacjentem, który ma za sobą pewnego rodzaju problem. A rozmowa na temat tego, jak wyglądało wychodzenie
z tego rodzaju kryzysu i co można zrobić, żeby ten kryzys nie powrócił. Jest to pytanie, które trochę nawiązuje do wcześniejszego pytania, mianowicie przedstawiania się pacjenta samodzielnie studentom.
Zdrowemu pacjentowi jest się łatwiej przedstawić, niż pacjentowi w
kryzysie.
Dawid: Studenci medycyny zwykle odbywają praktyki z psychiatrii na
oddziałach, gdzie przebywają pacjenci w ciężkim stanie. Czy warto
byłoby wprowadzić spotkania z pacjentami zdrowiejącymi lub w długoletniej remisji, tak by przedstawić pełniejszy obraz osoby z problemami
psychicznymi?
Prof. Małecki: Warto. Sądzę, że instytucja u Pana Cogito jest wyrazem
tego rodzaju przedstawiania pacjentów, którzy własny kryzys mają
poza sobą, którzy z niego wyszli, którzy funkcjonują w warunkach ambulatoryjnych. Gdyby nasi koledzy, eksperci z zakresu psychiatrii nie
byli tego zdania, to ta instytucja by nie zaistniała i nie odgrywałaby ona
tak dużej roli, jaką w tej chwili odgrywa. Także na pytanie czy warto,
odpowiadam tak, warto.
Ania: Czy według Pana Profesora w nauczaniu medycyny jest odpowiednia równowaga pomiędzy uczeniem skoncentrowanym na zdrowiu, a skoncentrowanym na chorobie?
Prof. Małecki: Też odpowiedziałbym w tych dwóch płaszczyznach.
Wydaje mi się, że za mało jest nacisku na profilaktykę, na ochronę
zdrowia i na zdrowie publiczne. Wydaje mi się, że studenci wychodzą
ze zbyt małą świadomością tego, że warto z pacjentem, który z reguły
pojawia się w jakimś doraźnym kryzysie, na przykład z przeziębieniem,
z jakimś ostrym bólem, często z banalnymi przemijającymi schorzeniami. Warto wykorzystać tę wizytę na to, żeby przyglądnąć się czynnikom
ryzyka zdrowotnym, żeby pomóc mu zachować zdrowie. Mam na myśli
kwestię prawidłowej masy ciała, palenia tytoniu, ruchu fizycznego, ale
także funkcjonowania w pewnej równowadze psychicznej, zorientowania się na ile on sobie dobrze radzi w swoim życiu rodzinnym. W naszej
klinice ja osobiście zalecam zadawanie tych podstawowych pytań, niezależnie od tego, czy pacjent ma pierwszy czy drugi typ cukrzycy, takich jak pytanie o to, czy ma za sobą rodzinę, jak funkcjonuje socjalnie,
z kim mieszka, czy ma do kogo wrócić. Wydaje mi się, że te pytania
są równie ważne jak to, jak sobie radzimy z poziomem cukru. Gdzie

6

ten chory wraca, kto z nim żyje, czy jest w stanie mu pomóc? Nieraz
ważniejszym dla rokowania i przeżycia aspektem jest to, czy chory ma
partnera, żonę czy męża w domu, niż to, czy my osiągnęliśmy ideał
w kontroli glukozy, czy może się tylko do tego ideału zbliżyliśmy. Na
pewno trzeba promować tę szeroko pojętą koncentrację na zdrowiu,
na codziennym życiu.
Dawid: Z badań Artura Kochańskiego z 2017 o postawach polskich
psychiatrów wobec osób chorujących psychicznie wynika, że nawet
psychiatrzy stygmatyzują swoich pacjentów. Jak można zapobiec
stygmatyzacji w podejściu studentów i lekarzy różnych gałęzi medycyny do osób chorujących psychicznie?
Prof. Małecki: Zgadzam się, że chorzy pacjenci funkcjonujący z przewlekłymi schorzeniami są stygmatyzowani. To dotyczy szeregu schorzeń, poczynając od bliskiej mi cukrzycy, poprzez schorzenia psychiczne, ale także schorzenia nowotworowe. Pacjenci nie dość, że mają
problem z tym, że są przewlekle chorzy, to jeszcze czują się niezręcznie na przykład wyciągając pióro insulinowe, dokonując pomiaru glukozy. Czują się inni, często odtrąceni. Czy mam jakąś uniwersalną radę
na ten temat? Pewnie nie, bo problem jest trudny i gdyby taka uniwersalna rada istniała, to ktoś by już ją wymyślił. Należy o tym rozmawiać,
należy na ten problem wskazywać. Bardzo cenne są takie specyficzne
coming-outy, czyli publiczne wystąpienia i wypowiedzi osób znanych,
a dotkniętych danymi jednostkami chorobowymi. I z tym mamy do czynienia coraz częściej w naszym kraju i na świecie. Jest szereg szeroko
rozumianych celebrytów, którzy mówią o tym, że są dotknięci taką czy
inną chorobą. Tom Hanks, aktor amerykański z cukrzycą typu 2, w Polsce prezydent Lech Wałęsa, czy aktor i piosenkarz Rudi Schubert. To
są osoby, które publicznie o tym mówią. Mówią o swoich problemach
także ludzie, którzy wyszli z uzależnienia od alkoholu, którzy wyszli z
depresji. Ja myślę, że są to nazwiska znane ogółowi społeczeństwa i
ci ludzie o tym mówią – mówią w gazetach, mówią w mediach. W tym
wszystkim jest podwójna wartość. Po pierwsze pokazują, że tymi chorobami są dotknięci ludzie, którzy są postrzegani jako ludzie sukcesu,
a po drugie najczęściej ci wypowiadający się mówią z perspektywy
osób, które wyszły z uzależnienia, z kryzysu psychicznego i to też pokazuje, że to po prostu da się zrobić. Recepty uniwersalnej nie mam,
ale sądzę, że właśnie szeroko rozumiany dialog społeczny może niwelować taką stygmatyzację, która istnieje.
Ania: Czy uważa Pan Profesor za stosowne, by spróbować wprowadzić zajęcia podobne do tych, które odbywają się w Cogito, ale przeznaczone dla profesjonalistów, w tym lekarzy?
Prof. Małecki: Mnie się wydaje, że to jest przede wszystkim pytanie
dla ekspertów psychiatrów, ale szczerze powiedziawszy ja byłbym
zaskoczony, gdyby takie zajęcia już nie były prowadzone, w ramach
szkoleń podyplomowych, w ramach rezydentur, czy też w ramach
szkoleń do specjalizacji. Także odsyłam z tym pytaniem do nich, ale
jestem głęboko przekonany, że w programach szkolenia z psychiatrii
tego rodzaju zajęcia są ujęte. Nie każde miasto ma takie szczęście jak
Kraków, że jest akurat jednostka U Pana Cogito, ale pewnie u innego
pana albo pani tego rodzaju miejsca w innych miastach istnieją.
Dawid: Czy według Pana Profesora diagnoza sama w sobie może prowadzić do stygmatyzacji i autostygmatyzacji?
Prof. Małecki: Tu wracamy do pytania, które przed momentem padło.
Na prosto postawione pytanie, czy może – absolutnie, że tak. Autostygmatyzacja wynika często z tego, że pacjent ma problem związany
z tym, że musi tą chorobą zarządzać. Lubię to sformułowanie. Pacjent
z cukrzycą tak naprawdę prowadzi się sam. On dostaje od lekarza tylko wytyczne, jak tę chorobę prowadzić i bardzo często, niestety, postrzega się jako osoba gorsza, dlatego że musi zmierzyć cukier, że
musi podać sobie insulinę, że ma pewne ograniczenia dietetyczne, czy
też co do podejmowania wysiłku fizycznego. To jest ten bagaż, od którego warto by go uwolnić, gdyż wystarczą już dodatkowe wyzwania
związane z samą chorobą. Te o charakterze emocjonalnym dobrze by
było zostawić jak najdalej za sobą.
Dawid: Czy orientuje się Pan Profesor jakie są możliwości pomocy w
Collegium Medicum dla studentów przeżywających kryzys psychiczny?

Prof. Małecki: Tak się czasem zdarza, że jak jest taki kryzys raportowany na ostro. Taka sytuacja przydarzyła mi się dwukrotnie przez
ostanie 2 lata. Dostaliśmy sygnał ze środowiska studenckiego. Wtedy bezpośrednio komunikowaliśmy się z kolegami z psychiatrii. I oni
zawsze stawali na wysokości zdania, niezależnie od tego, czy to był
weekend, czy dzień roboczy. Byli wtedy do dyspozycji i pomagali.
Ania: Czyli grupa kolegów tej osoby, która wpadła w kryzys, to zgłaszała?
Prof. Małecki: Tak było. Raz mieliśmy zgłoszoną przez studentów
groźbę próby samobójczej. I była cała akcja na mieście prowadzona
na ostro przez policję i studentów, kolegów tej osoby. Konsultowaliśmy
się też z psychiatrami. A potem w takim jakby follow-upie całej sytuacji
ponownie rozmawialiśmy z nimi.
Ania: Czyli studenci trzymają rękę na pulsie, raczej obserwują się nawzajem.
Prof. Małecki: No muszę powiedzieć, że wtedy to zadziałało.
Ania: Rozmawiając z absolwentami studiów medycznych można odnieść czasem wrażenie, że niektórzy z nich doświadczyli swego rodzaju „wypalenia zawodowego” jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Czy
wie Pan Profesor, co najbardziej wpływa na to zjawisko i czy są jakieś
sposoby przeciwdziałania mu?
Prof. Małecki: Byłbym trochę zaniepokojony, gdyby rzeczywiście było
to zjawisko powszechne. Myślę, że studia medyczne są ciężkie, to jedne z najcięższych studiów. Rozumiem, że studenci okresowo mogą
czuć się zmęczeni, ale tak naprawdę przed nimi jest cała kariera zawodowa, przed nimi jest wybór specjalizacji, czyli tego obszaru, którego wybór powinien wynikać z pasji do takiego, a nie innego sposobu
pomagania chorym, do takiego, a nie innego pacjenta. Nie wiem, czy
mam uniwersalną receptę na to, żeby ochronić się przed wypaleniem
zawodowym. Pewnie ono nieuchronnie zagraża, ale nie powinno to zagrażać studentom. Natomiast jeśli mówimy o tym, czego studia uczą,
to studia uczą uczenia i pracy, ale nie uczą, jak odpoczywać. Jeśli mówimy o aspekcie zdrowia i równowagi między zdrowiem a chorobą,
jeśli mówimy o zachowaniu zdrowia, to powinniśmy uczyć, jak zachować równowagę między pracą a odpoczynkiem. Nie ma mowy o dobrej
pracy bez dobrego odpoczynku.
Dawid: Co to znaczy idealny nauczyciel? Czy we współczesnym świecie jest miejsce dla takich osób?

Prof. Małecki: Według mnie idealny nauczyciel to pojęcie bliskie mentorowi czy też mistrzowi. Mam świadomość, że nie każdy dobry, czy
też bardzo dobry nauczyciel jest jednocześnie mentorem, bo mentora
w życiu zawodowym ma się jednego, może dwóch. Pewnie mógłbym
wskazać dwóch, trzech swoich mentorów. To jest taka osoba, która
potrafi zarazić pasją i przekazać swoją wiedzę i umiejętności. Taka
osoba znajduje przyjemność w tym, że potrafi przekazać to, co sama
umie. To oczywiście może być aspekt, który dotyczy leczenia pacjenta, ale może również dotyczyć pisania pracy naukowej, dopieszczania
tekstu artykułu. Żeby to zrobić dobrze, trzeba znajdować przyjemność
w obserwowaniu postępów osoby uczonej, że ona dorasta do jego poziomu, a potem często go przekracza. Czy jest w świecie miejsce dla
takich osób? Myślę, że trudno sobie wyobrazić, szczególnie w medycynie i nauce w ogóle, funkcjonowanie bez takich mentorów. Cały postęp w nauce wiąże się z tym, że jest przekazywana wiedza. A ona jest
dobrze przekazywana, gdy jest przekazywana z pasją i dobrą wolą.
Ania: Jak Pan Profesor wspomina swoje studia? Czy było coś, co
szczególnie miło Pan wspomina? Co było najbardziej uciążliwe dla
Pana Profesora?
Prof. Małecki: Pamięć ludzka ma to do siebie, że wymazuje w większości przypadków rzeczy nieprzyjemne. W każdym razie moja pamięć tak pracuje. Pamiętam dużo więcej rzeczy przyjemnych niż nieprzyjemnych, więc nawet jeżeli trzydzieści parę lat temu różnie bywało,
to na dobrą sprawę wszystko wspominam mile: nauczycieli akademickich, których jeszcze często z przyjemnością spotykam przy różnych
okazjach, np. pana profesora Cichockiego, byłego rektora naszej
uczelni czy panią profesor Bulandę. Lista jest daleka od wyczerpania.
Bardzo dobrze wspominam koleżanki i kolegów. Uciążliwy był z pewnością stres związany z zaliczaniem kolejnych egzaminów, szczególnie że zaczynałem studia w roku 1982, czyli w roku stanu wojennego i
na to nakładało się to wszystko, co działo się na zewnątrz, więc stres,
przynajmniej na pierwszym roku, był zwielokrotniony. Jednak wszystko
poszło dobrze i tak naprawdę zostały już tylko dobre wspomnienia.
Dawid Kruk
Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
Kraków
Anna Węglarz
Akademia Liderów Cogito
Kraków

Przekaż swój 1% podatku dla
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
KRS 0000 146448
Pomagamy osobom chorującym psychicznie
„Żyć, pracować i leczyć się w lokalnej wspólnocie”.
Symbolem naszego działania są
„Hotele u Pana Cogito” w Krakowie.
Fundusze zbieramy na
Centrum Środowiskowe
im. Antoniego Kępińskiego
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Pensjonat na Dębnikach

K

raków, a może i każde większe miasto, ma prócz powszechnie
rozpoznawanych miejsc takie, które utrzymują swoje wyjątkowe
cechy nie upodabniając się do całości. Nie poddają się też stylizacji
spełniającej zewnętrzne wobec nich oczekiwania. Taką odrębną szlachetność utrzymują na ogół dzielnice zamieszkałe przez ludzi zamożnych, zachowujących wyniosłą izolację. Dębniki nigdy nie stały się
szacownym siedliskiem elit towarzyskich. U Gabrieli Zapolskiej pełnią
rolę miejsca dla ludzi, którzy reputację stracili. A są przecież usytuowane na cyplu opływanym przez Wisłę i z każdego ich punktu widać
Wawel, Norbertanki albo Skałkę. Czasem tylko z piętra, bo Dębniki
leżą nisko i są płaskie.
ie ma tu zabytków starej architektury takich jak te, które widać
po drugiej stronie rzeki. Są za to pełne prowincjonalnego wdzięku
szczególnego wydania manieryzmu i secesji w rynku i jego okolicach.
W jednej z dziewiętnastowiecznych willi-dworków otwarto 15 lat temu
pensjonat pod nazwą „U Pana Cogito”. Wkrótce potem w sąsiadującej z nim willi drugi – „U Pani Cogito”. Oba są wspólnym przedsięwzięciem i w ciągu minionych lat nie utraciły świeżości. Mimo to, a
może właśnie dlatego, zyskały opinię solidnego, miłego i spokojnego
miejsca, w którym można zatrzymać się w Krakowie w godziwych warunkach, nie tracąc majątku. Można też zorganizować niewielką konferencję, kurs dla niedużej grupy osób. Można w restauracji zamówić
przyjęcie z okazji ważnej uroczystości, albo wtedy, gdy ma się na to
ochotę (oczywiście jeśli restauracja ma akurat wolne miejsca). Pensjonat dorobił się stałych bywalców traktujących go jako „home away
from home” (jak Patricia Rowntree de Hoogh).
ieszy, że przedsięwzięcie małej skali rozwija się i utrzymuje na
rynku przy sporej, i rosnącej konkurencji. Nie jest to wcale jedyny powód do przeżywania pozytywnych emocji. Firmą zarządzają
wspólnie dwie organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej oraz Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne. Firma została powołana do życia z inspiracji
działającej w Zjednoczonym Królestwie Fundacji Hamlet. W pensjonacie Fundacji Hamlet spędziłem kiedyś, w ciepłej atmosferze, weekend
w mroźnym Edynburgu. Podobnie jak w Szkocji, tu w Krakowie, głównym celem działania pensjonatu było i jest stworzenie miejsc pracy dla
osób cierpiących z powodu inwalidyzujących zaburzeń psychicznych.
Po to, żeby tej inwalidyzacji przeciwdziałać. Nie jest bowiem jasne, co
ją powoduje i w jakiej mierze niepełnosprawność rozwija się w następstwie odrzucenia społecznego. W wyniku lęku przed innością, uprzedzeń i odmowy empatii.
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aństwo Cogito” to zwyczajny, cichy i elegancki pensjonat w sercu Dębnik (które są przecież tuż obok serca Krakowa). Istnieje
jednak dzięki pracy ludzi, którzy nie znaleźliby zatrudnienia w innych
przedsiębiorstwach branży hotelarsko-gastronomicznych. Nie zostaliby zatrudnieni z powodu uprzedzeń. Pracując na Dębnikach mają
szanse przygotować się do surowych przecież warunków rynku pracy. W „Cogito” mają wsparcie profesjonalistów i współpracowników. A
pracując w kuchni, w recepcji, jako pokojowi, kelnerzy, ogrodnicy, konserwatorzy mogą szlifować swoje zawodowe umiejętności i podnosić
kompetencje współbycia z innymi.
ogito” zlokalizowane jest między Rynkiem Dębnickim, który
nadal jest targowiskem, a ciągle rozbudowywanymi okolicami
Ronda Grunwaldzkiego z Muzeum Manggha, Centrum ICE i eleganckimi hotelami. W jego najbliższym sąsiedztwie mieści się żeński dom
zakonny, inne (obecnie odnawiane) wille, starsze bloki i nowsze apartamentowce. Wygląda na to, że są dobrymi sąsiadami. Zostali na prawach sąsiadów zaakceptowani i polubieni. Smok Wawelski pozostał
na przeciwległym brzegu Wisły, ale i tam nikogo już nie straszy.
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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
biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu
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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Prof. dr hab. n. med. Jacek Bomba
Collegium Medicum UJ
Kraków
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Seks i poezja

ie lubię mówić o seksie... Nie lubię też kawałów na ten temat,
bo zazwyczaj są prymitywne i upokarzające. Chociaż niektóre
śmieszą... W sumie śmiech to zdrowie, dobrze jest umieć się śmiać z
różnych zdarzeń, z których składa się życie, także i z samego siebie.
Można więc pośmiać się z przeżyć seksualnych, jeśli nie ranią za bardzo. A potrafią ranić... Może więc czasem lepiej o tym porozmawiać?
ie zwierzałam się z tej intymnej sfery terapeutom. Kiedyś próbowałam, bo były z tym problemy, ale zostałam zbyta w taki sposób,
że więcej nie miałam ochoty poruszać tego tematu.
tutaj w maju tego roku na XVI Forum Psychiatrii w Krakowie zaproszono seksuologa – po raz pierwszy w historii Forum! Uznano ten
temat za ważną część życia. Pan doktor Łukasz Mülder-Nieckowski
mówił o tym „Czy przyjemność seksualna pomaga w zdrowieniu?”,
czyli kiedy to jest przyjemność, a kiedy problem, jakie czynniki wpływają na tę sferę życia, co przeszkadza, a co pomaga.
laczego „Seks i poezja”? Ha, w Redakcji śmialiśmy się z faktu,
że na Forum poezja i seks zostały umieszczone w jednej sesji...
Poza tym, czyż w życiu nie jest nam potrzebna odrobina poezji, żeby
było piękniej, barwniej, nieco marzycielsko, nastrojowo... a może też
„poezja seksu”, gdyż takie uniesienia mają w sobie coś z poezji...
spomniałam o tym, jeżeli jest się potraktowaną jak przedmiot,
zabawka na kilka godzin – a tak w życiu bywa. Oraz wtedy, kiedy
zostało się zgwałconą, ale to już jest patologia, tragedia i powinna być
odpowiednio leczona, bo jest to rana na całe życie.
eks rani też wtedy, kiedy się go boimy, kiedy jest podszyty kompleksami, uprzedzeniami, lękiem przed bliskością tego rodzaju.
Przecież jest to całkowite obnażenie się przed drugim człowiekiem,
fizyczne i psychiczne. Jeżeli traktujemy to jak obnażenie, to możemy
się go wstydzić, nie jest łatwo całkowicie obnażyć się przed innym
człowiekiem... może wstydzę się niektórych części ciała, uważam, że
jestem za gruba – za chuda i mogę się nie spodobać...
ako nastolatka czułam obrzydzenie do męskiego członka, uważałam, że jest ohydny, więc pierwsze doświadczenia seksualne nie
były przyjemne. Później pozbyłam się tego wstrętu, a członek ukochanego mężczyzny wzbudzał we mnie uczucie czułości, oprócz pożądania. Więc kompleksy i uprzedzenia w tej sferze można pokonać,
ale jest jeden warunek: odpowiedni partner! Odpowiedni, czyli: stały
w uczuciach, oczywiście kochający i kochany, rozumiejący i czuły,
partner na lata, najlepiej na całe życie, taki, któremu ufamy w pełni i
którego się nie obawiamy.
tedy już nie jest to obnażenie, tylko oddanie. Oddaję ci moje
ciało i pożądam Twojego, ponieważ się kochamy! Cóż z tego,
że jestem za gruba, wiem, że mnie nie wyśmiejesz. I seks staje się
poezją, radością, przyjemnością.
naszym życiu, małżeństwie przeżywaliśmy takie lata, najlepsze
lata w naszym związku. Przyjemność prowadziła do bliskości,
lepszego porozumienia, otwartych rozmów, po prostu do radości bycia
ze sobą.
le w życiu zdarzają się też nieporozumienia, trudności bardzo
przykre i raniące. Wtedy seksu nie było wcale, nie byliśmy do tego
zdolni, zbyt wiele żalu i pretensji. Godzenie się w łóżku nie wchodziło
w rachubę. Kiedy są problemy, nie jest to dobre rozwiązanie, seks ich
nie naprawi.
estem katoliczką, ale na różne sprawy mam swoje poglądy. Wierzę, że Ojcu Niebieskiemu to nie przeszkadza, jeżeli dwoje ludzi się
kocha. Uważam, że niekoniecznie trzeba zawrzeć związek małżeński,
żeby mieć udane życie seksualne. Są różne przyczyny, z powodu których nie można wziąć ślubu, ale chce się być razem. Jeżeli więc jest
to związek trwały, oparty na wzajemnym zaufaniu i miłości, można się
kochać i bez ślubu. Ważne jest tutaj poczucie bezpieczeństwa, świadomość, że ten człowiek nas nie porzuci, nie skrzywdzi, zaakceptuje.
eks na jedną noc boli. Jeżeli drugi człowiek potrzebuje tylko zaspokojenia własnych żądzy, nie jest w stanie zbudować stałego
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związku. Dla niego ważna jest tylko przyjemność, a życie nie jest
usłane samymi różami bez kolców. Jedna noc, choćby i z orgazmami,
prędzej czy później rani, jest bolesnym wspomnieniem. Seks z coraz
to innym partnerem nie jest dobrym sposobem na życie, prowadzi do
dużych zranień i żalu, także niezadowolenia z siebie.
obre życie seksualne jest ściśle związane z miłością i potrzebą
stałego związku. Więc seks bez ślubu tak, ale tylko wtedy, kiedy
jesteśmy nawzajem siebie pewni.
jeszcze masturbacja... Tutaj też mam inne poglądy niż większość
katolików, dla których taka przyjemność jest grzechem. Otóż kiedy
robiąc coś takiego nie patrzę później na mężczyzn jako na obiekty
pożądania, nie myślę o tym bez przerwy, nie przeszkadza mi to w
codziennym życiu, nie podważa szacunku do siebie, nie utrudnia kontaktu z ludźmi, nie widzę w tym nic złego. Jest to chwila przyjemności.
Ale jeżeli po masturbacji masz poczucie winy, oskarżasz się, przestajesz siebie lubić, masz problemy w relacjach z ludźmi, wtedy lepiej
przestań to robić. Poszukaj dobrego partnera, albo pogódź się z tym,
że w twoim życiu nie ma seksu.
ój mąż zmarł trzy lata temu. Po przeżyciu żałoby, która jeszcze
trwa, bardzo brakuje mi partnera, nie tylko do seksu, po prostu do
wspólnego życia. Ale obawiam się, czy znajdę odpowiedniego, któremu w pełni zaufam, którego pokocham. Więc seksu nie ma... i żyję,
tylko bardzo mi tego brakuje. Przyjemność seksualną można odczuwać do późnej starości, oczywiście z czasem zmienia się, bo ulega
zmianie i słabnie nasza fizjologia. Ale możemy z tego czerpać radość,
jeżeli tylko jest z kim – i wiadomo, że z tym warto!
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rys. Aleksander G.

J

S

9

M

yślałam, że dożyjemy z mężem takiej pięknej, choć trudnej starości, cóż, nie udało się. Męża zabił rak. Stanowczo za wcześnie...
i czasem myślę: jak on mógł mnie tak zostawić? Ale mógł, tak w życiu
bywa.
ie wiem, czy jeszcze kogoś znajdę na stare lata, ale jeżeli znajdę,
to radosny, niczym nieskrępowany już seks, bo z kompleksami
sobie poradziłam – do późnej starości! Tym bardziej nieskrępowany,
bo w ciążę już nie zajdę...
łaśnie, przecież jest i to: w okresie płodności radosny seks może
prowadzić do poczęcia dziecka. Z tego powinniśmy sobie zdawać w pełni sprawę i wiedzieć, czy jesteśmy gotowi na takie konsekwencje. Jeżeli tak, to nie ma problemu. Ale jeżeli często mamy
kryzysy psychiczne, to możemy obawiać się takiej odpowiedzialności.
Bo to odpowiedzialność za całe życie małego człowieka!
o i tutaj też rozgrzeszyłabym osoby chorujące psychicznie, które
stosują środki antykoncepcyjne. Oczywiście trzeba stosować te,
które nam nie szkodzą, zwrócić uwagę na efekty uboczne i porozmawiać z dobrym lekarzem. Bo jeżeli w przypadku choroby nie możemy i
nie chcemy mieć dzieci, to nie znaczy, że mamy się obejść bez seksu.
olecałabym też film „Sesje” w reżyserii Bena Lewina, którego premiera odbyła się w 2012 roku. Jest oparty na prawdziwej historii
dziennikarza Marka O’Briena, który przeżywszy w dzieciństwie chorobę Heinnego Medina, resztę życia spędza całkowicie sparaliżowany, większość czasu przebywając w pudle żelaznego płuca. Mimo to
ukończył studia, pisał artykuły, a w późnym wieku zdecydował się na
przeżycie przyjemności seksualnej, choć wydawało się to niemożliwe.
Został skierowany do zawodowej seksterapeutki, która przeprowadziła z nim sesje seksualne. Od razu wam powiem, że w Polsce nie ma
takiego zawodu. Funkcjonuje on w niektórych krajach, które są bardziej tolerancyjne.
ilm jest świetny, nie epatuje golizną i „momentami”. Jest dyskretny,
delikatny, pokazuje świat doznań osoby niepełnosprawnej i ludzi
jej towarzyszących. Seksterapeutka – w rzeczywistości Cheryl Cohen
Greene – jest daleka od stereotypu seksbomby. Chociaż w większości
scen występuje nago, jej nagość nie jest pornografią, jest naturalna,
kobieta ma już swoje lata. Mark O’Brien był wierzący i to jest w filmie
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pokazane. Świetne są jego rozmowy z księdzem spowiednikiem, których nie uważam za żadną manipulację ery „New Age”, po prostu są
samą prawdą życia. Aktorzy doskonale grają, wczuwają się w postacie. A sprawa niebagatelna: co z przyjemnością seksualną ludzi niepełnosprawnych? Oczywiście z seksterapeutami jest jeden problem:
można się w nich zakochać, zwłaszcza jeżeli nie ma żadnej możliwości znalezienia partnera w życiu codziennym. I to jest w filmie pokazane. Seksterapeutka Cheryl Cohen Greene jest mężatką, a jej mąż
wie o jej zawodzie. Nie będę więcej opowiadać, po prostu obejrzyjcie
film. Zarówno Mark, jak i Cheryl napisali o tym książki, niestety nie są
dostępne w języku polskim. Ale film pokazano w telewizji publicznej
kilkakrotnie, co prawda o późnej porze.
yczę Wam przeżycia „poezji seksu”, naturalnie z odpowiednim
partnerem. Zawiedzeni, że nie pisałam o „pozycjach”? Otóż każda
pozycja jest dobra, wszystko zależy od tego, co odpowiada wam i
partnerowi, ważne, żeby się ze sobą w tym zgadzać i nie robić nic na
siłę i wbrew sobie.
ha, w efektach ubocznych większości antydepresantów i neuroleptyków jest wymienione obniżenie libido. Nie zawsze tak bywa,
mimo zażywania tych leków nie doświadczyłam tego. Raczej w depresji miałam całkowity zanik libido, wtedy nie mogłam się kochać. W
kryzysie psychicznym trudno jest zdobyć się na radosny seks, ale ta
radość wraca w remisji. I to w pełni, i może trwać do późnej starości,
jeżeli tego chcemy.
zamierzchłych latach Bohdan Smoleń występował w scenkach
kabaretowych jako dziarska Pani Pelagia. Zakończę tak, jak
Smoleń odpowiedział na pytanie dziennikarza:
‒ Pani Pelagio, czy Pani jeszcze może...
‒ No pewno!
‒ Pani Pelagio, czy Pani jeszcze może nam powiedzieć...
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Dorota Dużyk-Wypich
Akademia Liderów Cogito
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków

Seks a poezja

d 20 lat choruję na ChAD (Choroba afektywna dwubiegunowa),
mam prawie 40 i gdy przeczytałam tekst „Seks i poezja” coś we
mnie drgnęło. Syndrom „starej panny” – nie, bynajmniej. Jestem katoliczką i z tego, co się orientuję, mam inne przekonania niż wielu
katolików, a więc zgodne z nauką Kościoła na temat seksu. Niestety
jest tak, że katolicy nie chcą słuchać w tej materii wykładni Kościoła.
a zdecydowałam się na życie samotne, czyli bez korzystania ze
sfery seksualnej. Zdarzały mi się również w tej sferze niechciane
upadki, jednak daleko im do poezji. Jestem przekonana, że dobre korzystanie ze sfery seksualnej, a więc w małżeństwie jest podstawą
miłości małżonków. Nie trudno też zauważyć, że tematyka seksu wywołuje bardzo duże emocje, choć różnorodne. Są tacy, którzy ośmieszają dziewictwo i gardzą nim, a są też i tacy, którzy grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu uważają za największe zło, a dziewictwo
za synonim świętości. Obie postawy są ewidentnie błędne. Inna jest
postawa promowana w chrześcijaństwie. Chrystus nie potępia jawnogrzesznicy, jednocześnie wskazuje, by więcej nie grzeszyła. W postawie Jezusa widać wielką delikatność, czystość seksualną i głęboką
pokorę. W tym świetle lepiej być osobą nawróconą i pokorną po grzechu cudzołóstwa, niż po faryzejsku „czystą” i pysznie pogardzającą
innymi. Choć oczywiście najlepiej być pokornym i bez cudzołóstwa.
Droga do czystego serca wiedzie poprzez pokorne przyjmowanie pomocy od Miłosiernego Boga...    
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zy można jednak obyć się w życiu bez „poezji seksu”? Myślę, że
można obyć się bez seksu, bez „poezji” natomiast w tym najpiękniejszym jej, przenośnym, znaczeniu nie. Źle byłoby, gdyby małżonkowie do „poezji seksu” powołani obywali się bez niej. Ale co mają
powiedzieć osoby samotne, w tym te, które nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego? Albo te, które nie mogą w pełni korzystać z pożycia
seksualnego, ponieważ leki, które muszą stosować zagrażają poczętemu dziecku? Albo co w tym kontekście mają powiedzieć osoby homoseksualne? Czy da się żyć bez „poezji”?
a nie potrafię. I co z tego wynika? Czy poszukam sobie seksterapeuty lub wejdę w masturbację? Czy to mnie uszczęśliwi? Te dwie
opcje daleko stoją od poezji, nawet trudno byłoby nazwać je prozą
życia, bo one dla mnie są jakimś poniżeniem godności człowieka.
la mnie modlitwa płynąca z czystego serca jest poezją i kontakt
z Nim. Jestem katoliczką i nie znaczy to dla mnie jedynie wypełniania jakichś zasad. To przede wszystkim modlitwa, spotkanie. A ona
nie jest możliwa, gdy coś staje między nami i nie zostaje wyjaśnione.
Nie znaczy to, że mojej modlitwie towarzyszą zawsze uniesienia, ale
pokój czystego serca.
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Anna Rajczak
niezrzeszona
Kraków

Rady dla par
dotkniętych chorobą psychiczną
horoba psychiczna to dla par wielkie wyzwanie. Stres jej towarzyszący jest tak
ogromny, że jedynym celem związku staje
się radzenie sobie z chorobą. Wpływa na
cały związek, nie tylko na każdego partnera
z osobna. Pamiętajcie jednak, że pary mają
ostateczną kontrolę nad tą sytuacją. To nieprawda, że choroba psychiczna potrafi zniszczyć związek. Związek niszczą ludzie.
o można zrobić, żeby zachować zdrową
relację, której nie przytłacza i którą nie
rządzi choroba psychiczna?
oznajcie chorobę i możliwości jej leczenia. Choroba psychiczna jest trudna
dla każdego, kto ma z nią kontakt. Możecie
uznać swojego małżonka za osobę leniwą,
irytującą, dystansującą się od was albo rozproszoną, ale te rzekome wady charakteru
mogą być objawami choroby. Upewnijcie się,
że wasz partner otrzymuje skuteczną pomoc
medyczną.
owiedzcie się, jak pomóc. Porozmawiajcie ze specjalistą od zdrowia psychicznego i dowiedzcie się, jaką rolę możecie
odegrać w leczeniu. Niewiedza, jak można
pomóc, może być dla obojga partnerów frustrująca. Zorientujcie się, jak najlepiej możecie wspierać partnera podczas choroby.
otraktujcie diagnozę jak kolejne wyzwanie. Zdrowo reagujące pary nie pozwalają
chorobie psychicznej zrujnować ich związku,
ale podchodzą do diagnozy jak do innych wyzwań, które stają przed związkiem. Wyzwania można przezwyciężać.
racujcie nad małżeństwem tak, jakby
choroby w ogóle nie było. Dbajcie o małżeństwo i szanujcie je tak, jakby choroba nie
istniała. Partnerzy często przestają dbać o
swoje małżeństwo, nie umawiają się na randki, nie rozmawiają i nie dzielą się uczuciami,
przez co izolują się od siebie, co pogłębia
stres wynikający z samej choroby. Trzeba
znaleźć czas, w którym możecie oboje w pełni cieszyć się sobą, przynajmniej przez parę
godzin. Dzięki temu pary stają się bardziej
odporne i łatwiej im przetrwać trudny okres.
bajcie o pozytywną komunikację. Pary,
które wciąż pamiętają, żeby mówić sobie „kocham cię” albo kontaktują się w ciągu
dnia pisząc do siebie SMS-y czy rozmawiając
przez telefon, zazwyczaj mogą się pochwalić
o wiele dłuższym związkiem niż te, które tego
nie robią.
kazujcie sobie nawzajem podziw i aprobatę. Para zmagająca się z chorobą psychiczną narażona jest na silny stres. Z badań
wynika, że pary, które pomimo stresu wciąż
okazują sobie podziw, aprobatę i szacunek,
współtworzą tym samym związek, który ma
dużą szansę przetrwać.
mawiajcie razem to, co dla was ważne.
Każdego tygodnia usiądźcie razem na
kwadrans i porozmawiajcie o swoich potrzebach i planach na nadchodzący tydzień. Zacznijcie od docenienia mijającego tygodnia.
Zdrowe pary starają się docenić partnera

C
P

D
P
P

nawet za drobiazgi, okazują sobie wdzięczność. Taki zwyczaj pomaga parom zachować
odpowiedzialność za dobry stan ich związku.
amiętajcie, żeby dbać o siebie. Wielu ludzi
uważa dbanie o siebie za egoizm, ale potrzeba wiele energii, żeby pomóc partnerowi
poradzić sobie z tak poważną chorobą, dlatego dbanie o siebie to podstawa. Brak troski o
swoje zdrowie zwiększa ryzyko, że choroba
osłabi oboje partnerów i zagrozi małżeństwu.
Pamiętajcie więc, żeby się wysypiać, zdrowo
się odżywiać, ćwiczyć i zażywać dużo ruchu,
spędzać czas z bliskimi i przyjaciółmi i oddawać się ulubionym, przyjemnym zajęciom.
ie oczekujcie, że partner zaspokoi
wszystkie wasze potrzeby. Ta zasada
obowiązuje zresztą we wszystkich małżeństwach. Pary, które zrywają ze sobą, najczęściej utkwiły w założeniu, że partner jest
po to, żeby ich uszczęśliwiać i zaspokajać
wszystkie ich potrzeby. Zamieniły osobiste
potrzeby w oczekiwania i wymagania od partnera, a potem żywią do niego urazę i gniewają się, kiedy partner ich nie spełnia.
nikajcie obwiniania. Istnieje ryzyko, że
„zdrowy” małżonek będzie obwiniał chorującego partnera za wszystko, co w związku
się nie układa, przeważnie niesłusznie. Jeśli
tak się dzieje, związek zaczyna podążać w
złym kierunku. Małżonkowie powinni starać
się siebie zrozumieć. Okażcie ciekawość, a
nie osądzajcie. Zadawajcie pytania o chorobę i uważnie słuchajcie odpowiedzi. Mogą się
wam nie spodobać, ale zrozumienie jest lepsze niż ignorowanie rzeczywistości. Jeśli nie
wiecie, co naprawdę dzieje się z małżonkiem,
związek się psuje. Powinniście starać się poznać partnera, nawet jego trudniejszą stronę.
eśli na przykład wasz małżonek zmaga się
z chorobą dwubiegunową i zaczyna się
zachowywać w sposób trudny do przyjęcia,
spróbujcie mu powiedzieć o swoich obawach,
uczuciach i niepokojach, ale go nie obwiniajcie. Dzięki takiej komunikacji związek posuwa
się naprzód.
amiętajcie też, że obie osoby powinny odpowiadać same za siebie, za zdrowe reakcje na rozmaite sytuacje i za to, jaką mają
wizję małżeństwa.
zukajcie pomocy na terapii indywidualnej. Jeśli nie potraficie zakomunikować
swoich uczuć bez obwiniania czy osądzania,
wyraźcie je na terapii. Dzięki temu będziecie
umieli je okazać partnerowi w zdrowy sposób.
zukajcie pomocy na terapii par. Dzięki
terapii zyskujemy perspektywę, balans
i wsparcie w sytuacji, która grozi brakiem
równowagi. Dzięki terapii par nie dopuścicie,
żeby waszym związkiem rządziła choroba.
iech trudności was uczą. Zadajcie sobie
pytanie, jakich lekcji nauczyła was ta sytuacja i czy dobrze je przyswoiliście. Zastanówcie się zwłaszcza, czy odpowiadacie na
wyzwania, jakie stawia przed wami życie?
Czy moglibyście to robić lepiej lub inaczej?
Pomyślcie, jaką naprawdę chcielibyście być

osobą. Wybieramy partnerów, którzy pomagają nam wzrastać, mobilizują nas do rozwoju i ta sytuacja nie jest wyjątkiem.
amiętajcie, że w każdym związku zdarzają się dramatyczne chwile. Łatwo pozwolić, żeby te przykre momenty rzuciły cień na
całe małżeństwo. Prawda jest taka, że jeśli
dwoje ludzi się kocha i pragnie, żeby związek
trwał i działał, może im się to udać dzięki dobremu podejściu i dobrej komunikacji.
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Na podstawie artykułu Margarity Tartakovsky korzystającej z rad psychologa Johna
Duffy’ego i terapeuty i doradcy par Jeffreya
Sumbera.
Margarita Tartakovsky jest zastępcą redaktora strony www.psychcentral.com
Regularnie pisze blogi poświęcone tematyce
ciała i obrazu siebie oraz kreatywności.
Małgorzata B.
niezrzeszona
Kraków
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***
Nocą patrzę prosto w księżyc
nie zmrużę oczu
ubrana w wieczorowy chłód
by zatańczyć z wiatrem
rozmawiam z samotnością
spijam ciszę
Co za zabawa
Co noc tak szaleć
Gonić świetliki wśród drzew
ich światełko złapać w dłonie
Przez krótką chwilę
z uśmiechem trwać na twarzy.
Monika Anna Syc

„Droga”

***

Podążasz wolno po platformach przepaści.
Z każdym krokiem gwiazda przewodnia traci blask.
Wyboje na drodze kołyszą Twoje ciało.
Twoje utarte ścieżki to kłamliwa busola.
Prowadzi Cię, odrzucając pąki szlachetnych uczuć.
Oddala Cię od wyśnionego świata.
Pozostaje iluzja, że jesteś tam, gdzie chciałeś być.
Nie bój się cienia, on gwarantuje światłość.
Nie bój się błądzić, każda następna droga
jest początkiem nowej, lepszej.
Co zatem wybierasz?
Daremną włóczęgę czy drogę w głąb siebie?
Angelika Tekiela

„Pierwszy”
Teraz mój pokój stał się studiem
słowa.
Ogródek wybiegiem, słońce
prywatnym światłem. Kwiaty wraz
z ich zapachami, oazą. Przyjdzie czas
odlecieć z tego raju do innej pracy,
innego wyzwania.
Zawsze z kręgosłupem moralnym.
Nigdy bez ducha.
Krzysztof Majewski
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Bez spoiwa szczęścia cóż zlepię,
bez tego miodu, którym muszę oblać
cegły,
nie napiszę wiersza, gdy
choć odrobiny cukru
na języku nie poczuję
mikro, mikrograma,
i bez tej gwałtownej słodyczy
nie zaciągnę cię w pościel wzburzoną
i bez czekoladowego posmaku
nie umyję wysokich okien,
by wpuszczały słońce i niebo,
przypomnienie Grecji
(czy już na zawsze? droga, coca–cola,
siwowłosy sklepikarz).
I bez cukierków, likierów,
kremówek, pianek, lodów,
budyniów… nie, nie zbuduje
się Rzymu, wcale,
trzepocze słodki smak,
ten motyl, który wznosi
miasta pod niebo,
żegluje z nimi, i szuka
nektaru,
a my płyniemy z nim,
tam, wysoko.
Małgorzata B.

***

***

Gdy coś mówi „dość”
Posłuchaj
Nadstaw ucha
Usiądź pod tym murem,
żywopłotem, ogrodem
Niech płatek róży
spadnie ci na dłoń
Nie napieraj i nie zajeżdżaj się
jak roboczy koń
Rozłóż się w przykurzonym
zielonym rowie
Nasuń kapelusz na nos
Zdrzemnij się
Pod słońcem czy gwiazdami
I poczekaj
aż woda przyniesie
koszyk
odpowiedź
chleb
wroga
gałązkę
listek
płatki słońca
śmiech księżyca
chłód
bulgoczącą piosenkę
Małgorzata B.
„Zaproszenie”

Nie znam słów wdzięczności, które rzec Wam
mogę.
Kolejna moja potyczka skończyła się fiaskiem.
Kolejny raz podłożyłam sobie nogę.
W oczy rzuciłam sobie piaskiem.
Czuję się bezradna, we wnękach mojej głowy,
Która stwarza obrazy, słowa pełne zgrozy.
Czuję się jak dziecko pod ciężarem reflektorów.
Chwila nieuwagi, biała śmierć przy nogach.
Pełna głowa różnych dziwotworów.
W tych majakach szukam Boga.
W Was znalazłam ciepła okruch.
Życzliwe słowa, czas, nadzieja.
W Was znalazłam ludzki okruch.
Choć cierpliwości nadszedł kres.
Jeszcze nadziei cień…
Prosi Was ten mglisty wieszcz
Nie odrzucajcie jeszcze mnie.
Angelika Tekiela
„Jesteś”
Jesteś moją Kotwicą, kiedy żeglujemy
po wzburzonych morzach codzienności.
Jesteś Wiatrem, chłodzącym moje czoło
w letni, skwarny dzień.
Jesteś Motylem, wokół Ciebie krążą
Moje myśli w ciągu dnia.
Aleksandra Jagoda

Przebij się przez śniegi,
Roztańcz barwną tęczą,
Umyj okna mojej głowy,
Wpuść powietrze
W przestraszone ciało.
Ogrzej spokojem,
A myśli
Zmęczone same sobą,
Orzeźwij.
Zostań, zapraszam.
Bądź, działaj,
Rozgość się!
Anna Węglarz
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Rola pracy na drodze
do zdrowia
P

rzygotowując ten tekst przeglądałam wiele publikacji mówiących
o pracy. Najbliższe mojemu rozumieniu wydaje się sformułowanie
Khalila Gibrana: „Praca to miłość, która przybrała kształt”. Zauważyłam, że jakikolwiek wysiłek podjęty z niechęcią nie przynosi dobrych
owoców. Chciałabym przedstawić trzy aspekty moich rozważań o pracy w kontekście kryzysu psychicznego:
1. praca zawodowa,
2. praca pojęta jako aktywność,
3. praca nad sobą.

P

o opuszczeniu oddziału krakowskiej kliniki psychiatrycznej ukończyłam studia na wydziale muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i prawie natychmiast rozpoczęłam pracę jako nauczyciel wychowania muzycznego i angielskiego w dwóch szkołach podstawowych
w Krakowie. Byłam pełna energii, radości z odzyskania zdrowia po
bardzo ciężkiej psychozie. Cieszył mnie fakt, że powróciłam do dobrej
formy. Nie bez znaczenia było to, że zarabiałam pieniądze. Zaangażowałam się maksymalnie w prowadzenie zajęć i kontakt z moimi uczniami. Nie zażywałam wówczas leków. Praca dawała mi wiele satysfakcji.
Niestety zbyt emocjonalnie przeżywałam swoją rolę i rozwinęłam mnóstwo projektów, których nie dane było mi zrealizować. Prof. de Barbaro, który od początku był moim lekarzem prowadzącym uznał, że
konieczna jest hospitalizacja. Tym razem byłam w manii. Prawie cała
klasa odwiedziła mnie na oddziale. Zapytałam ich: „Nie baliście się tutaj przyjść? Przecież tu z niektórych pacjentów wychodzą szatany”.
Odpowiedzieli; „Proszę Pani, tu by się cała nasza klasa nadawała”.
Miałam sygnały od dyrekcji, koleżanek i uczniów, że brakuje im mnie i
czekają niecierpliwie na mój powrót. Stawiłam się więc na komisję do
spraw renty, aby uzyskać zdolność do pracy. Kiedy rozmawiałam z Panią wizytator, powiedziała: „Pani zamierza wrócić do szkoły? Przecież
całe Podgórze aż bębni, że pani była na klinice psychiatrycznej”. Odpowiedziałam: „Ta choroba przytrafia się ludziom wrażliwym. Pani może
być spokojna”. Wróciłam do pracy. Było to jednak okropnie trudne doświadczenie. Walczyłam z depresją, lękami. Nieraz poziom stresu był
tak duży, że nie byłam w stanie wejść do klasy. W takich sytuacjach
zastępowały mnie koleżanki. Uczniowie byli rozczarowani. Nie radziłam sobie z dyscypliną, tak jak przed kryzysem. Cały czas zażywałam
duże dawki leków psychotropowych i sytuacja stopniowo się normowała. Chcę podkreślić, jak ważne było dla mnie wówczas zrozumienie
i życzliwość, z jaką spotykałam się w pracy.
o wyjściu za mąż przeprowadziłam się do Wrocławia, gdzie zostałam zatrudniona na stanowisku nauczyciela, tym razem w Państwowej Szkole Muzycznej II st. Warunki pracy były nieporównanie bardziej komfortowe. Specyfika zajęć w szkole muzycznej – małe grupy
uczniów, wszyscy zainteresowani, kameralna atmosfera. Zmagałam
się jednak z ubocznymi efektami leków. Byłam w stanie przygotować
zajęcia tylko na kolejny dzień. Kiedy uczniowie zaproponowali, żebym
wyłożyła materiał na dwie lekcje na raz, a oni dopiero potem sobie zanotują – byłam przerażona. W niedługim czasie miałam kolejny nawrót
choroby i znowu znalazłam się w krakowskiej klinice.
d prawie 20 lat dobrze się czuję. Wypełniam moje obowiązki zawodowe i domowe z radością, że powróciłam do życia społecznego. Długo trwało nim odzyskałam pełną sprawczość. Wiem, że podejmowany wysiłek pracy zawodowej był bardzo ważnym elementem
zdrowienia.
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am pełny dystans do przeżyć związanych z chorobą. Właśnie
dzięki doświadczeniom choroby psychicznej pojawiły się nowe
możliwości zatrudnienia. Od 2011 roku zaangażowałam się w dawanie świadectwa w miejscach publicznych: na konferencjach, w telewizji, programach radiowych. Szczególnie cenna jest dla mnie nowa
kwalifikacja zawodowa – od 2013 roku jestem trenerem Warsztatów
EX-IN. Wspólnie z psychologiem Aleksandrą Karaszewską prowadzimy obecnie już piątą edycję warsztatów. Praca z osobami po kryzysach psychicznych, mająca na celu przygotowanie ich do roli towarzysza w zdrowieniu i edukatora, jest dla mnie szczególnie ważna. Widzę
jak członkowie grupy umacniają się, podejmują nowe role społeczne,
wykorzystują doświadczenie choroby jako potencjał. Widzę, że to ma
sens. Zdaję sobie sprawę, że nie zawsze możliwe jest podjęcie pracy
zawodowej po opuszczeniu szpitala.
ównowaga pomiędzy aktywnością a wypoczynkiem jest bardzo potrzebna przy wychodzeniu z kryzysu. Już będąc pacjentką zauważyłam jak wielką pozytywna rolę odgrywały różnego rodzaju zajęcia
terapeutyczne. Wydaje mi się, że oprócz leków i wspaniałej atmosfery,
w znacznym stopniu przybliżały mnie do zdrowia. Obecnie prowadzę
bardzo intensywny styl życia. Planuję mnóstwo czynności w ciągu
dnia. Dużo podróżuję. Lubię swoje zajęcia. Oboje z mężem cieszymy
się szerokim gronem przyjaciół. Odkrywam, że wykonywanie prostych
czynności z myślą, że to komuś może służyć pogłębia przyjemność
działania, nadaje sens. Mąż często podkreśla, że w moich dziełach
kulinarnych czuje się witaminę M. Nie zawsze było to łatwe. Kiedy
zmagałam się z depresją, apatią każdy obowiązek łączył się z wielkim wysiłkiem. Otrzymywałam wtedy motywację i wsparcie ze strony
męża i rodziny. Kiedy udało się pokonać zniechęcenie, robiłam kolejne małe kroki do przodu. Drobne zwycięstwa dawały satysfakcję.
Byłam niedawno na spotkaniu w Domu pod Fontanną w Warszawie.
Uczestnicy mieli podobne spostrzeżenia. Na początku tygodnia sporządzają wspólnie plan zajęć i obowiązków na najbliższy czas. Dotrzymanie podjętych zobowiązań niejednokrotnie wymaga od nich ostrej
walki i wręcz heroicznego wysiłku, który jednak się opłaca. Radość z
wykonanego zadania i pozytywna ocena zespołu wynagradzają trud.
auczyłam się dostrzegać małe, jasne chwile w wypełnionych lękiem i smutkiem dniach. Pokonywanie zniechęcenia było szkołą
walki. Powoli odkrywałam jak potrzebna jest cierpliwość. Uczę się jej
przez cały czas. Zrozumiałam, że w wychodzeniu z choroby nie można liczyć na natychmiastowe owoce. Po małej poprawie nieraz cofałam się daleko w tył. Jak trafne są słowa ks. Twardowskiego: „wierzyć
– to znaczy nawet się nie pytać jak długo jeszcze mamy iść po ciemku”. Czułam przez cały czas zmagania z chorobą prowadzenie Boga.
czyłam się odwagi. Publiczne wystąpienia i prowadzenie warsztatów były nowymi wyzwaniami. Podjęłam się tych zadań, nie
wiedząc, czy sobie poradzę. Przekonałam się, że warto było się angażować w pomaganie innym. Dawanie świadectwa jest dawaniem nadziei, że wyzdrowienie jest możliwe, że jak mówi jeden z uczestników
warsztatów: „nie ma róży bez kolców”.
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Aleksandra Kożuszek
Expert Cogito(„Ex-Co”)
Akademia Liderów Cogito
Polski Instytut Otwartego Dialogu
Wrocław

Poezja jako dziecko duszy
J

estem skłonna twierdzić, że poezja pomogła mi lepiej poznać siebie, a uczestniczenie w warsztatach u Pani Profesor Pituch-Noworolskiej przybliża mnie duchowo
do koleżanek i kolegów z grupy. Wspólna
analiza wierszy na warsztatach pozwala nam
lepiej rozumieć samych siebie oraz siebie
nawzajem, zaś Pani Profesor trzyma nas w
przysłowiowych ryzach, udzielając konstruktywnej krytyki.
ieraz zbliżający się termin spotkania motywuje do napisania czegoś nowego –
gdy wiersz wyjdzie, daje satysfakcję, a ta dobrze wpływa na codzienne samopoczucie, na
zdrowienie. Paradoks – być może, gdybym
nie miała duszy wrażliwej na poezję, nie miałabym i skłonności do chorób psychicznych,
a jednocześnie czuję, że pisanie wierszy czy
prozy mi pomaga.
perspektywy kilkuletniej remisji stwierdzam, że choroba miała swój sens, między innymi może pozwoliła zaistnieć tym
paru utworom. Szpital pomógł mi oswoić się
z dzieleniem moimi wierszami – wcześniej pisałam raczej do szuflady.
olejny aspekt – gdy czytamy wielkich
poetów, możemy się czuć pokrzepieni
– nie wszyscy przecież mieli poukładane w
głowie! Emily Dickinson pisała zamknięta w
domu, nie wychodząc z niego z własnej woli.
Zważywszy na jej płodną twórczość można
wysnuć wniosek, że wyobraźni oraz bogactwa słów oraz formy cztery ściany nie muszą
ograniczać, a czasem – wręcz odwrotnie.
la mnie poezja to czujnik nastroju. Jest
moją przyjaciółką na dobre i na złe – gdy
cierpię, pomaga mi przegryźć ciężkie myśli, a
nawet nadać im artystyczny kształt, na swój
sposób piękny. Gdy jestem radosna, stanowi
przedłużenie mojego szczęścia.
ie na każdym etapie czujemy wenę, ale
warto się zmobilizować. Tyczy się to według mnie nie tylko poezji i nie tylko w wyko-

rys. Adam Dąbek
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yślałam trochę o definicji poezji. Ciężko ustalić jedną. Mogłabym nazwać ją
dzieckiem duszy. Dusza rodzi coś z jednej
strony bardzo swojego, a z drugiej – nową,
osobną istotę. Rodzic nie zawsze rozumie
swoją pociechę. Gdy czytam moje wiersze –
sprzed lat i nowsze – nieraz zastanawiam się:
co autor miał na myśli?
oezja uświadomiła mi, że nawet głęboki
smutek może stać się źródłem pięknej
sztuki. W stanach depresyjnych napisałam
kilka całkiem dobrych wierszy.
ierwszy tomik poezji, w którym zaistniały
utwory naszej grupki, nosi tytuł „Obraz w
lustrze”. Według mnie, to bardzo trafna nazwa. Posłużę się porównaniem – nieraz zaboli nas oko, bo wpadła tam rzęsa lub muszka… by pozbyć się takiego intruza, trzeba
najpierw spojrzeć w lustro. Czasem coś gniecie w duszy, do końca nie wiadomo co i gdy
napiszemy wiersz lub kawałek pamiętnika,
widzimy myśli wyraźniej.
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naniu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, ale działań twórczych w ogóle.
Rozwój talentów dobrze wpływa na zdrowie
zarówno w momentach trudnych, jak i profilaktycznie.
arto wychodzić ze swoją twórczością do
ludzi, choćby dlatego, że mogą wtedy
oni potwierdzić, czy tekst ma sens czy nie.
Nie piszemy wtedy już tylko po to, by się wyładować emocjonalnie, ale także po to, by
przekazać treść czytelnikowi. Poezja pomaga
w ten sposób kontrolować nasze logiczne rozumowanie, które bardzo często świadczy o
zdrowiu psychicznym lub jego braku.
toś mógłby skomentować, że choroba
opóźniła o kilka ładnych lat mój rozwój zawodowy, że gdyby nie ona, prawdopodobnie
miałabym teraz tytuł magistra i dobrze płatną
pracę. Tymczasem zrobiłam licencjat, a zawodowo dopiero zaczynam, jednak nie żałuję. Nie żałuję, ponieważ z mojej wrażliwości
nie wypłynęły tylko zaburzenia schizo-afektywne, ale również talent literacki w pakiecie
z czasem i przestrzenią, by go rozwijać.
czywiście, że nie trzeba doświadczyć pobytu w szpitalu psychiatrycznym, by znaleźć chwilę na pisanie wierszy, jednak moja
ścieżka tak częściowo przebiegała. Na oddziałach pisanie pozwalało mi na coś więcej
niż tylko zabijanie nudy (od tego były spacery
i ping-pong), ono przywracało (i przywraca
do tej pory) mi poczucie godności i bycia potrzebną.
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Anna Węglarz
Akademia Liderów Cogito
Kraków
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Moje okienko

		

„Jesienny wiersz”

Tyle już wierszy o jesieni było...
i tyle przeszło już jesieni, tych co za nami w mgle się skryło
a ta zaczyna się słonecznie...
Już ptaki kłócąc się w czeredzie zwiastują rychły koniec lata
i radzą jak przelecieć przestrzeń, na pozór nie do pokonania.
Te, co zostają – niech zostaną, lecz niech nie bronią innym lecieć
każdy wybiera inną drogę, by od nieszczęścia się uchronić.
I choć spotyka mnie nagana – w optymizm uśmiech przyoblekam...
„Byle do wiosny – proszę Pani, byle do wiosny proszę Pana”
Justyna
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„Wiara”

Wiara

„Biło serce w gardle
Już odszedł – beczałem
Ktoś nie wiedząc chwycił mnie za ucho
rzucił jak koc na ziemię –
– Ucz się wiary – krzyczał
Pokazałem mu język
bo wiara to nie nauka
– to doświadczenie”

T

ak pisał ksiądz urodzony w Dzień Dziecka, Jan Twardowski. Doświadczenie…
które każdy przeżywa na swój sposób, jedyny w swoim rodzaju. Niemieckie słowo
„Erfahrung” – doświadczenie, pochodzi od
czasownika „fahren” – podróżować. Podróż
wymaga czasu, trwa całe życie, prowadzi
przez próby, błędy, potknięcia, załamania,
ale też chwile radości, pokoju, szczęścia,
jakkolwiek względne jest to pojęcie. Ta droga potrzebuje wytrwałości i cierpliwości. A jak
być cierpliwym, skoro spotyka nas cierpienie
psychiczne? Jak wytrwać w podróży i nie wysiąść w biegu?
chorobie psychicznej wysiadamy z pociągu życia, chociaż wciąż żyjemy. Ale
to życie staje się tak trudne, że wędrujemy w
psychozę, urojenia, depresję, myśli i próby
samobójcze. Czy wiara pomaga nam z tego
wyjść? Czy pomaga zdrowieć? Nie mogę jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.
iara ma wiele odcieni, zależy od kondycji psychicznej, jak odbieramy siebie, ludzi, świat. Nie ma czystej duchowości,
gdyż oprócz niej jest w nas psychika, emocje,
do tego zamknięte w ciele. Duchowość jest
związana z przeżywaniem, z wyobrażeniami,
odczuciami, doświadczeniami. A czasem jest
skażona chorobowym postrzeganiem siebie i
świata, w tym również Boga.
eby wyzdrowieć, trzeba tego naprawdę
chcieć. Nawet jak bardzo się chce, to
niekiedy jest to niemożebnie trudna sztuka.
Jeszcze dobrze byłoby wiedzieć, z czego się
chce wyzdrowieć, a taką wiedzę nabywamy
niekiedy przez lata, lata terapii, kryzysów, remisji i ponownych wpadek „[…] poważne rozchwianie psychiczne nie sprzyja autentycznej
dojrzałości duchowej, chociażby z tego powodu, że znacznie utrudnia, a często wręcz
uniemożliwia prawdziwe rozeznawanie. Nie
może rozeznawać człowiek, któremu brakuje przenikliwości. I nie może być przenikliwy,
skoro przeżywa nieświadome konflikty. Musi
przynajmniej uświadomić sobie stan rzeczy.”
ak w książce „Duchowość a psychologia”
pisze Jean-FranÇois Catalan, jezuita,
profesor psychologii. Dalej cytuję: „Jedną z
pierwszych oznak dojrzałości psychicznej jest
względnie swobodne bycie w swoim ciele i w
swojej duszy – ktoś czuje się dobrze w swojej
skórze.”
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rzez lata nie było mi dobrze w swoim ciele. I na drodze leczenia spotkałam ludzi,
którym też nie było w nim dobrze. Wiara i
religia mają tak silny przekaz, że większość
z nas miała urojenia o treści religijnej. Bywało, że były to piękne przeżycia ekstazy, objawiającego olśnienia – wszystko rozumiem!
– wzruszeń w kościele, gdzie nagle czuło się
wszechogarniającą obecność Boga. A potem
te odczucia odbierały leki, leczenie, depresja popsychotyczna. Pozostawało pytanie:
czy to, co wtedy przeżywałam, to było tylko
urojenie? Ale oprócz cudownych doznań pojawiały się też koszmary: odrzucenie przez
Boga, kara, potępienie, męki piekielne już tu
na ziemi, okrutna walka z szatanem, przeszywające poczucie winy.
ak jak choruje psychika, choruje i duchowość. Jakże niewielu terapeutów podejmuje się rozmów o duchowości i wierze. A
jak dobrze byłoby podjąć próbę uzdrowienia
tych dwóch ludzkich sfer naraz… Na szczęście niektórzy proponują pacjentom rozmowy z księżmi, którzy mają doświadczenie w
psychoterapii. A tych księży, którzy niewiele
wiedzą o chorobie psychicznej, należałoby
przeszkolić, żeby wiedzieli, jak postępować z
penitentami w kryzysie. Ale są też inne drogi,
na które możemy trafić.
ażdy ma swój „wstęp do spotkania z
Bogiem”, jak wspomina ojciec Catalan.
Bywa on bolesny, bo wiara nie jest prosta,
jest często drogą przez mękę, która czasami
trwa długie lata. Tak było ze mną, a w swojej
podróży przez psychiatrię spotykałam ludzi,
którzy po koszmarnych przeżyciach w psychozie i w depresji odwracali się od Boga,
albo nie byli w stanie wytrzymać na mszy w
kościele, tak wielkie były ich emocje. Pojawiały się i inne zachowania, jak przesadna religijność, nieustanna modlitwa – bo jak przestanę
się modlić, nie będę dobrym chrześcijaninem.
No i muszę pouczać innych, przypominać im
o Bogu, żeby ich zbawić, a także pokazać
Bogu, jak bardzo Go kocham. I jedna, i druga
postawa niepokoiły i nie mogły być wzorem
duchowości. Bardzo rzadko widziałam zrównoważoną wiarę, dojrzałą i pełną pokoju, nie
narzucającą się, a jednak przejrzystą i pewną. Trudno ją spotkać wśród ludzi cierpiących
psychicznie. Ale pojawia się ona, kiedy wychodzimy z kryzysu i nabieramy dystansu.
iara pomaga zdrowieć, jeśli sama zostanie uzdrowiona, uwolniona od naszych kompleksów, zranień, lęków, chorującej miłości własnej i trudności w relacjach
z ludźmi. Oczywiście nikt nie jest doskonały
i jakaś część obaw i lęków będzie nadal towarzyszyła nam w podróży. Można jednak
uzdrowić je tak, żeby nie zakłócały nam życia
i nie były ucieczką w chorobę, a to pociąga
za sobą przyjęcie ograniczeń i porażek bez
psychicznego załamania.
ie rozmawiałam z terapeutami o Bogu,
jak większość chorujących psychicznie –
może był w nas lęk: a nuż pomyśli, że mam
urojenia o treści religijnej, albo że Bóg jest
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moją projekcją niezaspokojonej potrzeby miłości i bezpieczeństwa. A szkoda, może wiara
zostałaby uzdrowiona szybciej…
óg więc poprowadził mnie inaczej, bo
nie wątpię, że to Jego dzieło. Przez lata
myślałam, że ten Bóg chyba istnieje, ale nie
zapraszałam Go do mojego życia, nie chodziłam do kościoła, msze nudziły mnie i męczyły. A w psychozie obcowałam z aniołami,
świętymi, zmarłymi, walczyłam z szatanem.
W depresji przed popełnieniem samobójstwa
nie powstrzymywała mnie myśl, że wyląduję
w piekle. Jedynym wyjściem, jakie widziałam,
żeby przestać cierpieć, było przestać żyć.
Do tej pory nie uważam, że samobójstwo to
grzech, jeżeli człowiek nie wytrzymuje cierpienia. Trzeba mieć dużo siły, żeby żyć dalej.
W depresji wiara nie pomaga, człowiek nie
jest w stanie się modlić, poczucie winy przysłania miłość Bożą.
jednak właśnie w depresji po wyniszczających przejściach długiej manii i psychozy zaświtała myśl, że przecież nie byłam
bierzmowana i chciałabym przyjąć dojrzałą
wiarę. To pewnie Ty, Ojcze Niebieski, pukałeś
do mnie.
dowiedziałam się, że w Krakowie jest katechumenat dla ludzi przyjmujących sakramenty chrztu, pierwszej komunii, bierzmowania w dorosłym życiu. Prowadzą go siostry
jadwiżanki i księża przy kościele św. Marka.
Tam została mi przydzielona siostra, która
miała mnie prowadzić. Okazało się, że studiowała psychologię – tak obdarował mnie Bóg.
Przez około dwa lata spotykała się ze mną co
tydzień i rozmawiałyśmy o życiu codziennym i
niecodziennym. Z początku mój odbiór zakłócany był depresją, w trakcie katechumenatu
próbowałam też zakończyć swoje życie, a
cierpliwa siostra odwiedzała mnie w szpitalu
psychiatrycznym. Wtedy bardzo się przed nią
wstydziłam swojej niemocy i słabości. W trakcie przygotowania trzeba było uczestniczyć
w cotygodniowej mszy świętej, odprawianej
specjalnie dla neofitów. Początkowo było to
dla mnie bardzo trudne, już samo wyjście z
domu było męką. Ale chodziłam, pojechałam
nawet na rekolekcje w depresji, gdzie cierpiałam, bo trudno mi było wytrzymać z ludźmi.
kościele św. Marka spotkałam cudownych księży, uduchowionych, ale nie
narzucających swojej wiary, po prostu żyjących tak, że można było zobaczyć w nich
Boga. Tę radosną, ciepłą wiarę widziałam
też w siostrach jadwiżankach. Są one bliższe
człowiekowi także przez zewnętrzny fakt, że
nie noszą welonów, widać więc ludzkie czuprynki, niektóre noszą długie włosy.
tak moja wiara zaczęła zdrowieć. Powoli
zdrowiała i psychika. Depresja przeszła, ale
trudno mi było wyzwolić się od myślenia magicznego. Nie chodzi tutaj tylko o sprawczość
magiczną, ale też o magię życia, pragnienie
cudowności. No i Bóg zostawił mi tę magię,
taką małą czarowność dnia codziennego.
Teraz zdarza się, że długo jej nie czuję, ożywiam ją więc muzyką, zachwytami przyrodą,
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a ostatnio bajkowym pomalowaniem przez
siebie mebli w mieszkaniu. Tym sposobem
oswoiłam samotność po śmierci męża.
iedy zmarł mój tata, poszłyśmy z mamą
pożegnać się z nim w szpitalnym prosektorium. Przyjechał karawan, który miał odwieźć jego ciało do kremacji i w chwili, kiedy
wnosili prostą drewnianą trumnę, koło szpitala przejechała dorożka. Tato uwielbiał „Zaczarowaną dorożkę” Gałczyńskiego, lubił ją recytować i uznałam, że właśnie nią odjechał do
nieba. I tak dorożki stały się moją magiczną
rozmową z Bogiem. W centrum Krakowa jest
ich dużo, ale pojawiały się na mojej drodze w
różnych nieoczekiwanych miejscach. Nawet
wtedy, kiedy poszłam na pasterkę po latach i
było mi tak smutno, że idę sama, przed zimowym nocnym kościołem przejechała dorożka.
Wierzę, że to Bóg ją przysłał. Nadal w duszy
macham dorożkom, pozdrawiam Boga i tatę.
stęp do wiary był bardzo bolesny, doświadcza tego wielu ludzi, nie tylko po
kryzysach psychicznych. Święci też mają
trudne wstępy…
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zdrawiając wiarę, uzdrawiamy siebie. A
zdrowienie to normalne relacje z ludźmi,
już bez obezwładniających kompleksów, bez
lęku przed innymi, to otwartość, ale też asertywność. To świadomość, że Bóg mnie kocha
i pomaga w życiu, a także świadomość, że
sama mam się sobą opiekować, choćby dlatego, że moi najbliżsi są już po drugiej stronie.
To przyjęcie śmierci jako części życia, wiara,
że ci kochani żyją w innej postaci.
nalazłam kierownika duchowego, nie jest
psychoterapeutą, ale jest mądrym człowiekiem i ma poczucie humoru.
erapeuci, pomóżcie nam uzdrawiać naszą wiarę! Nie bójcie się rozmów o Bogu,
poznajcie naszą duchowość. Towarzyszcie
nam w podróży do mądrej, dobrej wiary. A
ponieważ w życiu ważna jest i poezja przeżyć codziennych i niecodziennych, zakończę
prośbą o wiarę księdza Jana Twardowskiego:
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taką co liczy gwiazdy a nie widzi kury
taką jak motyl na jeden dzień
ale
zawsze świeżą bo nieskończoną
taką co biegnie jak owca za matką
nie pojmuje ale rozumie
ze słów wybiera najmniejsze
nie na wszystko ma odpowiedź
i nie przewraca się do góry nogami
jeżeli kogoś szlag trafi”
Dorota Dużyk-Wypich
Akademia Liderów Cogito
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków

„stukam do nieba
proszę o wiarę
ale nie o taką byle jaką

Moje Rodziny
R

odzina to dla mnie najważniejsza sprawa na świecie.Wychowałam
się w trudnej rodzinie. Byłam najmłodsza z czwórki rodzeństwa i
często czułam się traktowana z góry, zarówno przez rodzeństwo, jak i
przez rodziców. Moje potrzeby były ignorowane, brakowało bliskości,
ciepła, wsparcia, zrozumienia. Ciągle panowała zła, wroga atmosfera,
ciągle dochodziło do kłótni. Nie czułam się ani kochana, ani akceptowana. Moją metodą na przetrwanie w takich warunkach było zamykanie się w sobie i zakładanie maski pozornej obojętności. Potem
wybuchła choroba, uważam, że był to m.in. skutek tłumienia cierpienia
w sobie, samotności w bólu.
takim bagażem emocjonalnym weszłam w dorosłość. Spotykałam
się z dwoma „poważniejszymi” chłopakami, ale nie były to dobre
związki.
odzina nauczyła mnie, że nie mogę być sobą, gdyż jako taka nie
jestem akceptowana, więc dostosowywałam się do moich partnerów, często znosząc nawet emocjonalne poniżenie. Z drugiej strony,
nie byli to mężczyźni, do których czułam „coś wielkiego”, prawdziwej
miłości bałam się jak ognia: stać mnie było wyłącznie na związek z
kimś, kto jest mi obojętny uczuciowo. Związki te jakoś wypełniały moją
samotność, ale nie dawały szczęścia. Po takich doświadczeniach w
ogóle odechciało mi się związków.
ługi czas byłam sama i, co podkreślę, był to bardzo ważny czas.
Chodziłam na terapię, pracowałam na cały etat i uczyłam się kochać samą siebie i dawać wsparcie samej sobie, sama spędzać czas,
tak, jak lubię – a co lubię, tego też musiałam się najpierw o sobie
dowiedzieć. Dałam sobie prawo do własnego głosu. Wtedy też „odkryłam” Boga i zwróciłam się ku Niemu całym poranionym sercem.
oberta, mojego męża, poznałam przez internet na portalu dla singli – katolików. Od pierwszego spotkania ciągnęło mnie do niego i, na szczęście, jego do mnie, choć – muszę podkreślić – dużo
mnie to kosztowało. Zakochałam się w nim, a nie miałam żadnych
doświadczeń, jeśli chodzi o związki z osobą, którą się kocha (nie licząc fatalnych doświadczeń rodzinnych). Robert niesamowicie mnie
onieśmielał i początkowo obawiałam się spotkań z nim. Z drugiej strony wiedziałam, że inny związek, „łatwiejszy” dla mnie, z mężczyzną,
który byłby mi obojętny, nie ma sensu – już to przerabiałam.
tarałam się wtedy pomóc sobie, jak się da; umawialiśmy się w
bezpiecznych dla mnie miejscach: zazwyczaj najpierw szliśmy na
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17.00 na Mszę do dominikanów, potem na spacer, czasem do kawiarni.
e spotkania na spotkanie było coraz łatwiej i... rozwijała się między nami miłość. Dużym stresem było powiedzenie mu o chorobie.
Przygotowywałam go do tego mówiąc, że mam mu coś trudnego do
przekazania. Gdy wreszcie zdobyłam się na odwagę, Robert przyjął
to jakoś zwyczajnie; spodziewał się ze względu na różne śmieszne
zbiegi okoliczności, że raczej nie mogę mieć dzieci, że to jest ta ukrywana wiadomość.
świadczył mi się po pół roku znajomości. Ślub wzięliśmy po trzech
latach znajomości, bo w międzyczasie pojawiły się trudności: prawie roczny nawrót mojej choroby. Gdy po szpitalu doszłam do siebie,
oświadczył mi się drugi raz, niejako dla przypomnienia i zapewnienia,
że w tej kwestii nic się nie zmieniło.
a dwa dni będziemy świętować 4. rocznicę ślubu, a dokładnie za
13 dni przyjdzie na świat nasza córeczka. Jak jest w małżeństwie?
Różnie. To już nie jest euforyczny stan zakochania, do którego lubimy wracać we wspomnieniach. Jest stabilizacja i bezpieczeństwo.
Pozwalamy sobie na bycie sobą (ja ciągle chodzę na terapię), uczymy
się sztuki kompromisu i dostrzegania potrzeb drugiej strony, życia dla
drugiej osoby. Czasami jest to trudne, ale daje satysfakcję i poczucie sensu. Oczywiście, pojawiają się problemy – wtedy szczerze do
bólu rozmawiamy. Codziennie też modlimy się razem. Dbamy o naszą
satysfakcję z życia także osobno: Robert ma swoje męskie hobby –
motor, a ja pielęgnuję przyjaźnie z kobietami, które są dla mnie ważne.
ważam, że umiejętność prowadzenia satysfakcjonującego życia,
jeszcze zanim się jest w małżeństwie – najbardziej pomaga stworzyć nam teraz szczęśliwy związek. Wiem również, że zdobycie takiej umiejętności jest szczególnie trudne dla osób tak wrażliwych, jak
osoby chorujące psychicznie, ale nie niemożliwe. Trzeba codziennie
próbować, małymi krokami jest się w stanie dojść do nawet odległych
celów.
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Tlen - kiedy nie jesteś sam
M
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am często uczucie tęsknoty w sercu – oboje Rodzice nie żyją,
jestem jedynaczką i sama nie założyłam swojej Rodziny. Jaka
to strata, widzę dopiero teraz.
dy opiekowałam się Rodzicami miałam dzień zapełniony obowiązkami, nie było czasu na rozmyślania, na depresję. Trzeba
było zapewnić jak najbardziej komfortowe życie Najukochańszym i
to Oni byli najważniejsi. Muszę napisać, że dokąd mogłam, dotąd
opiekowałam się nimi samodzielnie, ale wraz z ich starzeniem się
musiałam postarać się o pomoc.
amiętam słowa lekarza: „Pani musi dać sobie pomóc”, „Pani potrzebuje wsparcia”. Nie było mi łatwo zaufać pani z MOPS-u czy
pielęgniarce, w końcu to obce osoby. Najbliższa Rodzina przyjeżdża z Niemiec dwa razy do roku.
odzice przeszli do wiecznej radości, gdzie nie ma już chorób
ani zmartwień, w odstępie dwóch lat, nawet psiaka musiałam
uśpić. Nie boję się mieszkać samotnie, nie barykaduję drzwi na noc
– normalnie zamykam.
tylko brak mi osoby, która by czekała na mnie, jak wracam. Nawet
psiak nie zamerda ogonem ani nie poliże.
tej sytuacji jednak znalazłam oparcie w gronie przyjaciół,
bo pracuję w redakcji DLA NAS i działam w Stowarzyszeniu
„Otwórzcie Drzwi”, gdzie nie tylko razem pracujemy, ale i przyjaźnimy się. Przyjaciel jest cenniejszy od złota, którym nie kupisz sobie
prawdziwego uczucia.
redakcji akceptujemy się i wspieramy w potrzebie. Nie wyklucza to gorących sporów, a nawet czasami łez, ale po burzy
atmosfera rozładowuje się i znów świeci słońce, i znów czujemy
galopującego ku nam Pegaza, którego można oswoić i przytulić się
do jego mięciutkiego łba. Przysłowie powiada : „Z jakim przestajesz,
takim się stajesz”. My też staramy się ciągnąć w górę, mamy bardzo
ambitne marzenia i plany, które staramy się realizować. Spędzamy
razem czas, chodzimy do kina, do teatru, na koncerty albo spotykamy się w kawiarni.
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oją wielką przyjaciółką jest też Pani Zosia (lat 91). Obie lubimy
spędzać ze sobą czas i lubimy rozmowy o książkach, wielkich
postaciach historycznych, polityce, religii i wspominamy różne sytuacje wzięte z życia.
ielkim oparciem dla mnie jest Eucharystia i modlitwa, chociaż często mnie jakiś problem rozprasza, nie poddaję się, bo
wiem, że Zło trzeba Dobrem zwyciężać i trzymać się Różańca Św.
Tak, jak mnie uczyła Mama, która opiekuje się mną z góry. Czuję to
namacalnie, w sercu. Codziennie ofiaruję jedną „różę” Rodzicom,
żeby mogli podarować coś pięknego Matce Bożej. Czasami Pan
Jezus ukrywa się przede mną, ale podobno tak jest w rozwoju duchowym.
ojego kierownika duchowego też uważam za swojego Przyjaciela i panią psycholog Danutę też. W końcu naliczyłam sporo
tych przyjaciół, którzy mnie wspierają. Są mi potrzebni do życia jak
tlen.
Jolanta Janik
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków
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Akademia Liderów „Cogito”
Akademia Liderów Cogito to ruch, który skupia osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego z całej
Polski aktywnie działające na rzecz całego środowiska osób chorujących psychicznie. Akademia Liderów
Cogito powstała z inicjatywy Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”, które wraz z pojawianiem się nowych
organizacji pacjenckich w Polsce zauważyło potrzebę, by stworzyć przestrzeń do dialogu, wymiany doświadczeń i informacji. Spotkania Akademii Liderów Cogito odbywają się regularnie od trzech lat kilka razy
w roku. Ostatnie spotkanie miało miejsce od 31 sierpnia do 2 września 2018 roku. Tematem przewodnim
tego spotkania była tolerancja, postawa otwartości i niedyskryminowania Innych. Tradycyjnie był także
czas na dzielenie się doświadczeniem. Jedna z członkiń Akademii Liderów Cogito Katarzyna Szczerbowska – dziennikarka i rzeczniczka I Kongresu Zdrowia Psychicznego opowiadała o swojej pracy w Biurze
do spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Przybliżyła nam zasady działania Centrów Zdrowia Psychicznego, zaprosiła na wrześniowe konferencje organizowane przez Instytut
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, dzieliła się sukcesami i trudnościami wdrażania Reformy. Koleżanki
ze Śląska opowiadały o swoim doświadczeniu ukończenia kursu Asystenta Zdrowienia oraz o odbytych
praktykach, co stało się przyczynkiem do debaty o roli i znaczeniu nowego zawodu, do jakiego pretenduje
Asystent Zdrowienia. Podzieliliśmy się także ostatnim 38 numerem czasopisma „Dla Nas”, który poświęcony jest roli Asystenta Zdrowienia. Na
zakończenie spotkania rozmawialiśmy o zbliżającym się II Kongresie Zdrowia Psychicznego i o wyzwaniach, jakie pojawiają się przed nami w
związku z tym wydarzeniem. Najbliższe spotkanie Akademii Liderów Cogito jest zaplanowane na 16-18 listopada 2018 r.w Krakowie.
Anna Liberadzka
Ekspert Cogito („Ex-Co”)
Akademia Liderów
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków
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Wiadomości ze świata
W

raz z bieżącym numerem rozpoczynamy nową stałą rubrykę zogniskowaną wokół wydarzeń i trendów w światowej psychiatrii i
ochronie zdrowia psychicznego. Będzie to również przegląd osiągnięć
wiodących ruchów beneficjentów i ośrodków badawczych, a także
nadchodzących wydarzeń – konferencji, seminariów i warsztatów w
Europie i na świecie.
ednym z ciekawszych wydarzeń w Europie, koncentrujących się
na zdrowiu psychicznym i zdrowieniu jest cykl konferencji Refocus on Recovery, których twórcą jest przewodniczący innego ruchu
– ENMESH (European Network for Mental Health Service Evaluation)
– profesor Mike Slade z Uniwersytetu w Nottingham, który w 2016
roku odwiedził Kraków i był jednym z głównych mówców XIV Forum
Psychiatrii Środowiskowej: Beneficjentów, Rodzin i Profesjonalistów,
a także gościem Akademii Liderów w Cogito.
uch ENMESH powstał w 1991 roku pod auspicjami Światowej
Organizacji Zdrowia i jest siecią tworzoną przez aktywnych naukowców w dziedzinie badań i ewaluacji służby zdrowia psychicznego. Jego cele obejmują między innymi: promowanie rozwoju i rozpowszechnianie projektów i instrumentów badawczych oraz wyników
badań w zakresie zdrowia psychicznego oraz pełnienie funkcji „izby
bezpieczeństwa” ds. oceny usług zdrowia psychicznego w Europie.
W sieci zarejestrowanych jest ponad 400 badaczy z wielu różnych
krajów Europy Wschodniej i Zachodniej, w tym kilku czołowych naukowców w dziedzinie badań nad serwisami zdrowia psychicznego.
rofesor Mike Slade – przewodniczący tego ruchu – jest również
kierownikiem wyżej wymienionego cyklu konferencji. Ta od wielu lat i z powodzeniem obecna na scenie naukowej konferencja badawcza poświęcona zdrowieniu stanowi doskonałą okazję do nauki
i tworzenia sieci kontaktów. Aby podtrzymać impet wokół tematu
zdrowienia, twórcy Refocus on Recovery oferują obecnie możliwość
organizowania konferencji z tego cyklu również w innych krajach. W
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oparciu o główną markę – ale z uwzględnieniem specyfiki krajowej –
można zorganizować konferencję Refocus on Recovery we własnym
kraju (pod warunkiem, że spełni się warunki określone przez głównych
organizatorów).
olejna edycja tego cyklu to Refocus on Recovery 2019 – środkiem
ciężkości tego wydarzenia, prowadzonego w sposób integracyjny
oraz aktywnie włączający różne grupy społeczne i poszczególne osoby, będzie konferencja naukowa poświęcona aspektom zdrowia psychicznego, wraz z różnymi wydarzeniami towarzyszącymi, obejmującymi zajęcia i warsztaty z ekspertami, debaty, żywą bibliotekę, zajęcia
grupowe skoncentrowane na poprawie samopoczucia, przestrzenie
MAD, gdzie można będzie wyciszyć się i odpocząć. Szczególny nacisk będzie położony na to, by osoby z doświadczeniem kryzysu lub
„wiedzą z pierwszej ręki” były w znaczący sposób zaangażowane na
wszystkich etapach konferencji.
złonkowie Akademii Liderów Cogito planują wziąć udział w konferencjach Refocus on Recovery (Nottingham, 3-5 września 2019 r.)
oraz ENMESH (Lizbona, 6-8 czerwca 2019 r.).
ędziemy Was informować o tych i innych wydarzeniach w światowej psychiatrii i ruchach beneficjentów w kolejnych edycjach naszego czasopisma – zostańcie z nami!
Fragmenty tekstu zostały zaczerpnięte z następujących stron internetowych:
http://www.researchintorecovery.com
http://enmesh.eu
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Jan Godyń
Akademia Liderów Cogito
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków

News from Poland
H
W

erewith we are starting a new regular column to bring recent
developments and trends in Polish psychiatry, mental health
care and users’ movements closer to the Reader.
e also wholeheartedly invite you to get acquainted with our
movement, focused on treatment and education on mental
health, empowerment and recovery, whose centre of gravity are
professionals’ and patients’ associations from Krakow, Poland,
that are implementing the idea of community psychiatry.
ne of the organisations in Poland is the Cogito Academy of
Leaders – a movement that gathers people acting for the
communities of the mentally ill in Poland, who have also experienced a mental crisis themselves. The philosophy of CAL is to
integrate the circles acting for the mentally ill, represent them in
the press and the media, as well as to contact local, regional, and
state-level institutions and organisations for their sake.
he Cogito Academy of Leaders is a forge of creativity as well
as a school for its members of how to increase their quality
of life, as well as a meeting place for the most active and most
engaged individuals who exchange their experience, share their
successes, support each other at work and personal life events,
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thus creating favourable conditions for mutual empowerment and
generating new ideas, as well as new ways of bringing them to
life.
ne of the main objectives of CAL is to fight the stigma put on
the mentally ill, which is still strong in our country, as well as
in only too many other countries. In their mission, the CAL members want their activities to become more and more professional
and effective. To make it feasible, they benefit from the experience and competences of highly qualified coaches. The CAL programme comprises various areas, among others: assertiveness
in interpersonal contacts, distinguishing between assertiveness
and aggression, assertiveness vs. submissiveness, reacting to
criticism; negotiations – how to recognise manipulation, emotions
and attitudes of negotiators; perfection of tolerance, analysis of
own behaviours, attitudes, opinions, personal and group identity;
categorisation and stereotypes – roots, features, consequences,
discrimination and how to counter-act it; dealing with conflict situations, recognizing sources of conflict, perception of conflict by
different parties, fund-raising, team-building, group roles, needs
and predispositions of team members, identification and usage
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Front cover of the Special Issue of the “Dla Nas” magazine, November 2017

of team-members’ skills and abilities; procedures in contact with
public administration, rights and obligations of the parties; nature of
civil society, ability to win allies, partnership building, social consultations, communication with the media.
embers of CAL are planning to take part in the conferences of
ENMESH (Lisbon, 6-8 June 2019), and Refocus on Recovery
(Nottingham, 3-5 September 2019). We will keep you posted
about these and others developments in the Polish psychiatry and
users’ movements in the next editions – stay tuned!

M

*Excerpts of the text were cited after the following website: http://
akademialiderowcogito.org/en
Jan Godyń
Translator
COGITO Academy of Leaders
Patients’ Association “Open the Doors”
Krakow

Résumé of the issue
I

ssue 39 of the “Dla Nas” magazine contains very interesting articles by psychiatric
professionals and beneficiaries. This issue
was created shortly after the 16th Community Psychiatry Forum and that’s why there
was a place in it for a few interesting articles,
which were speeches on the Forum, as well
as others which were created on the basis of
the content heard there. There are also other
articles, not directly related to the Forum, but
encouraging to read its subject matter.
he first to be published was an interview
with Anna Gaczorek, who has been working at the Cogito Hotel for 7 years. Anna
shared her experience and referred to work
as a medicine. Thanks to taking up a job, she
completed her education and moved out of
her family home, gaining independence and
self-reliance.
nother interview in the magazine concerns medical studies, as it was conducted with the Dean of the UJ Medical College
– Prof. Maciej Małecki. The main emphasis in
this interview was placed on the importance
of the doctor-patient relationship. Prof. Małecki noted that doctors can learn a lot from their
patients, and the knowledge gained in this
way is as important as the knowledge gained
during medical studies.
he Pension on Dębniki” is a text written by Prof. Bomba. The author picturesquely describes the surroundings of the
“At Mr. Cogito’s” boarding house, established
15 years ago. He also emphasizes its importance not only as an initiative that is staying
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and developing on the market, but above all
as an initiative aimed at creating jobs for people suffering from mental disorders. The article says that the pension exists thanks to the
work of people who would not find employment in a similar business on the free market,
but by taking up the job in Dębniki, they can
prepare for work in other hotel and catering
companies. Since the pension was created in
order to counteract disability, the humorous
conclusion of the article is formulated by the
words: “Wawel Dragon [...] no longer frightens”.
he article “Sex and poetry” was written on
the basis of the 16th Forum of Psychiatry,
whose keynote speaker was, among others, a
sexologist, Łukasz Mulder-Nieckowski. Speaking on the Forum encouraged the author of the
article, Dorota Dużyk-Wypich, to reflect on the
subject matter taken up in the Forum and to
give a personal testimony related to sexuality. The author reflected on when sex can hurt,
emphasizing that in this area one cannot treat
the other person as an object. However, when
you have a regular partner in your love life, to
whom you feel full trust, sex has something of
poetry in it. According to the author, a good
sexual life is closely related to love and the
need for a permanent relationship. The article
also highlights the differences in the author’s
perception of the sexual sphere and the Catholic Church’s teaching on this subject. The
author allows masturbation, sexual life without
marriage, she thinks high of the profession of
sex-therapists.
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he author of the article entitled “Sex and
poetry” is Anna Rajczak. The article was
written in opposition to Dorota Dużyk-Wypich’s
article. Rajczak fully accepts the Catholic
Church’s teaching about the sexual sphere,
although in relation to the illness she suffers
from, it means stiff sexual restraint. The author appreciates “poetry of sex”. She writes
that “it would be unfortunate if the spouses
called upon to the “poetry of sex” were to live
without it”. She points out, however, that deep
prayer is poetry for her.
very interesting article in our magazine is
“Advice for couples suffering from mental
illness” by Małgorzata B. The author emphasizes that mental illness is a great challenge
for couples, but she is of the opinion that it
is not the disease that destroys the relationship, but people. Then she lists in points what
can be done to maintain a healthy relationship despite the experience of the disease,
and further develops these points. There are,
among other things, advice on how to work
on a marriage undertaken as if there was no
illness at all, taking care of positive communication, lack of expectation that the partner will
meet all our needs, avoiding blame, seeking
therapeutic help in case of difficulties.
he article, which was also a speech on the
Forum, is “The role of work on the road
to recovery” by Aleksandra Kożuszek. The
author has taken up the subject very comprehensively, showing work in its three aspects:
in professional dimension, as an activity, and
as work on herself. She showed a beneficial
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does not foster authentic spiritual maturity”.
The author notes that the majority of people
experiencing psychotic crises have delusions
of religious nature. There are emotions and
experiences similar to ecstasy, the feeling of
God’s presence, as well as the sense of God’s
rejection in depression. Since some of these
experiences pass away under the influence of
medicine, some patients leave their faith, while
some of them, according to the author, fall into
exaggerated religiosity. The author also describes her path of faith and preparation in an
older age for the sacrament of Confirmation,
which helped her develop mature faith.
short article entitled “My Families” also figures in the magazine. Its author is signed
as Ania. The article shows the way from the
author’s difficult experiences in a generational
family to the creation of her own satisfying family, through earlier learning to reject improper
relationships with emotionally indifferent men,
as well as through therapy and faith in God.
The article ends with the opinion that “even
distant goals can be reached in small steps”.
n important aspect of the journal is also
the topic of friendship raised by Jolanta
Janik in the article “Oxygen or when you are
not alone”. The author shares her personal
experience of losing the closest Family, and
in return finding support of friends from the
Patients’ Association “Open the Doors” and
the editorial team of the “Dla Nas” magazine,
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as well as specialists such as a her spiritual
mentor and a psychologist. The article ends
with the statement that friends are “necessary
as oxygen for one to live”.
he magazine also includes a short note
by Anna Liberadzka concerning the Cogito Academy of Leaders, created on the initiative of the “Open the Doors” Association and
bringing together activists of patients’ organizations from all over Poland. The organization enables the exchange of experiences, information, and creates a space for dialogue.
The Cogito Academy of Leaders meets regularly several times a year since 2015.
he current issue also includes a column
focused on events and trends in psychiatry and mental health care worldwide.
The author is Jan Godyń.
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Anna Wilk
Author of the Polish résumé
independent
Kraków
Jan Godyń
Translator
COGITO Academy of Leaders
Patients’ Association “Open the Doors”
Krakow

rys. Aleksander G.

influence of all types of work in the example
of her life. She recalled her work as a teacher, educator, participant of occupational therapies, or housewife, in which roles she used
the experience of the illness as a potential,
to finally depict work as a process of learning
patience, courage, and overcoming discouragement.
n the article “The Child of the Soul” Anna
Węglarz shares her experience in writing
poetry. The author gave a speech on the Forum together with Prof. Pituch-Noworolska,
who conducts poetry workshops in which
Anna participates. The group participating in
the workshops published a volume of poetry
“Image in the Mirror”. Anna Węglarz points
out that her poetry is also created in the time
of the illness, and claims that if she was not
prone to mental illnesses, she might not have
a poetic sensitivity, but at the same time she
is aware – after several years of remission –
that poetry helps in recovery. According to the
author, creating poems restores the sense of
dignity and the feeling of being needed.
he forum also included reflections on spirituality. One of the people dealing with this
subject was Dorota Dużyk-Wypich, the author
of an article entitled “Faith”. The author quotes
excerpts from the book “Spirituality and Psychology” by Jesuit Jean-FranÇois Catalan,
and also shares her experience of faith. Catalan wrote that “serious mental instability
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foto Anita Bętkowska

Uroczystość z okazji 15-lecia
Pensjonatu i Restauracji „U Pana Cogito”
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