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Słowem wstępu
Drodzy Czytelnicy!

K

iedy przed laty postanowiliśmy w gronie naszych pacjentów i kolegów
utworzyć wspólną Redakcję i wydawać Czasopismo, czuliśmy potrzebę podzielenia się z szerszym gronem czytelników treścią naszych doświadczeń i rozmów, gdyż byliśmy przekonani, że pomogą one pacjentom i
ich rodzinom oraz psychiatrom i terapeutom, umocni perspektywę nadziei
i zdrowienia. Chcieliśmy dokumentować dialog prowadzony z tych trzech
perspektyw, dialog zorientowany na osobę i jej potrzeby. A przede wszystkim na jego praktyczny wymiar, aby ukazywać jego realizacje (lub brak) w
codziennej praktyce.

D

zisiaj najpełniej praktyka ta znajduje swój wyraz w NPOZP i jego pilotażu w 27 Centrach Zdrowia Psychicznego. W CZP nie finansuje się
już pojedynczej usługi np. pobytu w szpitalu, tylko cel jakim jest zdrowienie i powrót do wcześniejszych ról społecznych. Leczenie jest szybko
dostępne. Zespół CZP jest odpowiedzialny za mieszkańców małego terytorium dzielnicy lub powiatu, dzięki czemu zamiast konkurować, zespoły
współpracują ze sobą w trosce o nasze zdrowie psychiczne. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie tak zorganizowana opieka obejmie cały kraj.

P

rzybliżaliśmy w naszym Czasopiśmie ludzkie konflikty, zranienia i często niezrozumiałe wcześniej doświadczenie psychicznego kryzysu, ale
też promowaliśmy dobre praktyki, psychiatrię środowiskową realizowaną
w oddziałach dziennych i stacjonarnych, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej, ambulatoriach i zespołach leczenia środowiskowego, które niosą pomoc pacjentom i rodzinom w domach,
w miejscu ich zamieszkania. Opisywaliśmy wartość trwałych, opartych na
kulturze rozmowy ludzkich więzi i przeciwstawialiśmy się ich destrukcji,
piętnu i wykluczeniu.

W

e wstępie do pierwszego numeru „Dla Nas” powielonego jeszcze na
ksero w 1992 roku, w oddziale dziennym przy ulicy Zwierzynieckiej
w Krakowie, przedstawiliśmy nasze cele. „Dlaczego wspólne czasopismo?
Dlatego, że tylko razem pacjenci, rodziny i terapeuci mogą odnieść sukces. Wierzymy, że w mądrym współdziałaniu, w ludziach, którzy się rozumieją i nie opuszczają w potrzebie, schowana jest nadzieja. Chcemy,
aby poprzez te często trzy różne perspektywy wzbogacała się nasza wiedza o radzeniu sobie z psychozą, o tym, co NAS osłabia i czego musimy
unikać a co wzmacnia i czego musimy się nawzajem uczyć. To może być
zarówno wiedza na temat działania neuroleptyków, lepsze rozumienie
samego siebie i własnych reakcji wobec domowników jak i odkrycie swoich
własnych twórczych możliwości i drogi do pracy. Często jest to zwykła pomoc w zmaganiach z kłopotami codzienności. Chcieliśmy stworzyć forum
dla publicznej dyskusji, przestrzeń dla opisu i wymiany tego wieloletniego
WSPÓLNEGO DOŚWIADCZENIA. […] Jednym z istotnych sposobów
radzenia sobie z kryzysem psychicznym jest twórcze wypowiadanie się.
[…] To czasopismo dokumentuje nasze myśli i jest robione „DLA NAS”
wszystkich, których los związał ze sobą”.

T

ak sformułowane cele nadal są aktualne. Dzisiaj psychiatrzy, pacjenci i ich rodziny ciągle muszą przeciwstawiać się dyskryminacji
i nierównemu traktowaniu psychiatrii, a więc działaniom które prowadzą
do zabierania przez kraje szanujące zdrowie psychiczne naszych kadr i
spychania nas na ostatnie miejsce w Europie. Musimy bić na alarm, gdyż
NFZ ogranicza finansowanie polskiej psychiatrii, przyznając jej trzydzieści
razy mniej środków niż dysponuje nimi np. psychiatria w Niemczech. Teraz, kiedy rozwija się, zrzeszający pacjentów z wielu środowisk, ogólnopolski ruch Akademii Liderów Cogito, kiedy eksperci posiadający własne
doświadczenie choroby wzmacniają zespoły terapeutów, tym bardziej musimy dopominać się o godne leczenie i żądać konkretnych działań w tym
zakresie.

W

ostatnich latach część artykułów opublikowanych w naszym Czasopiśmie zostało zebranych w książce „Umacnianie i zdrowienie. Dać
nadzieje”. Korzystając z jubileuszowego wydania „Dla Nas” chcemy wrócić
do tych publikacji z ostatnich lat, które nie znalazły miejsca w wydaniu
książkowym, a konsekwentnie ideę umacniania i zdrowienie rozwijają.
Postanowiliśmy, że tym razem będzie to tylko głos pacjentów. Najwyższy
czas, aby ten głos został wysłuchany.
Andrzej Cechnicki

M

amy za sobą 40 numerów, więc jest jubileusz. Pierwszy zeszyt „Dla
Nas” wyszedł w 1992 roku i był powielany na ksero. Z początku miał być
pismem oddziałowym, a powstał z inicjatywy osób tworzących – Małgorzaty
Misiewicz, poetki, Macieja Fugasa, Andrzeja Mamula, Marka Michno, Jadwigi Pudełko, Anny Baki, artystki grafika, Doroty Udzieli, Mariana Urbanika,
Wiktora Utylskiego, a patronował tej inicjatywie doktor Andrzej Cechnicki.
Taki był pierwszy skład redakcji.
„Nie wiemy tego na pewno, ale być może. Być może powinniśmy mówić do
siebie. Inaczej. Innym sposobem. Z innym skupieniem. Kiedy mamy przed
sobą jakby lustro puste – białą kartkę papieru.

B
D

yć może. Być może mamy do powiedzenia coś czego inni nie podzielą
z nami. Być może?

zielimy ze sobą jakąś rzeczywistość z wielkimi podobieństwami naszych
prywatności? I ci, którzy chcą być z nami, którzy uprzytamniają nam ją
z uporem może także mogliby podzielić tę rozmowę. Z takim założeniem,
że inaczej niż w mądrych książkach”. Tak pisała we wstępie do tego historycznego numeru 1 z 1992 roku Małgorzata Misiewicz. Pięknym, poetyckim
językiem.

L

udzie mieli coraz większą potrzebę wypowiadania się, także o tym, co
jest istotne w psychiatrii i dobrym leczeniu, z nadzieją, że ktoś decydujący usłyszy ten głos. I tak po trzech numerach wydawanych w formie kserowanej ukazał się pierwszy numer w druku. Dwa pierwsze numery były
drukowane w Warszawie, pozostałe, aż po dzień dzisiejszy wydawane są w
Krakowie. Pismo miało więc już charakter ogólnokrajowy, współpracowały z
nami osoby, z różnych miast. Pan Jarosław Strzeszewski był pomysłodawcą
nagłówka na okładce: „Praca...Kultura...Duchowość...Życie codzienne i niecodzienne”. I o tym pisali chorujący i leczący ich, wspólnym głosem.

N

a przestrzeni lat zmieniał się skład redakcji, trudno tu wymienić wszystkich. Pragnę podziękować tym, których wymieniłam i których nie wymieniłam – wszyscy są ważni, z ich trudem i zaangażowaniem, niejednokrotnie
poświęceniem i przeżywaniem.

I

znowu oddam głos Małgorzacie Misiewicz: „Kiedy 13 lat temu zaczynaliśmy nazywać to, co zdawało się poprzednio niewyrażalne, w małym gronie
pacjentów i terapeutów Oddziału Dziennego w Krakowie na Zwierzynieckiej, myśleliśmy, że „Dla Nas” to będzie po prostu dla nas – chorych, ich
bliskich i lekarzy. Powstało wiele cennych tekstów, którymi przekazywaliśmy
sobie informacje z głębi siebie. Bo one miały się przydać. Nam – więc „Dla
Nas”. Dziś, kiedy widzimy jasno, że „nas” jest więcej – bo więcej jest ludzi
wystraszonych światem, zagubionych, zaplątanych w świecie, który nie każdemu daje się w całości zrozumieć (a właściwie dla nikogo w całości jest
zrozumiały), nasz mały tytuł przybiera inne znaczenie. Jeśli rzeczywiście – a
jest to ostatnie odkrycie nowej psychiatrii, tuż obok leków nowej generacji –
rozmowa jest czymś niezwykle ważnym dla każdego człowieka, nasze teksty z głębi siebie mogą mieć generalne znaczenie dla nas wszystkich – osób
szukających sensu. W tym dla tych, którzy natrafili na ślady rozwiązania. A
więc – dla nas. Dla słabych i tych, którzy mogą przekazać (tak jak moi przyjaciele moim dzieciom) energię potrzebną do życia dalej. Dla nas to znaczy
dla tych, którzy chcą we właściwy sposób rozdzielić brzemiona. Dla nas to
dla tych, którzy proszą i tych którzy dają. Bo te role (pokazuje świat) mogą
być zamienione i tak naprawdę to nie one są ważne. Ważne jest przyjazne
spojrzenie w stronę każdego człowieka. My chcemy go uczyć, ponieważ
gdzie próba zrozumienia tam i dobroć”.

T
T

ak pisała we wstępie do pierwszego numeru czasopisma wydanego w
formie drukowanej w sierpniu 2003 roku.

eraz tyle mówi się o umacnianiu i zdrowieniu. Żeby to nie były puste
słowa, drukujemy wypowiedzi z dorobku „Dla Nas”. Więc „rozmowy o
tym, co istotne” – praca, kultura, duchowość, życie codzienne i niecodzienne. I prosimy – a może żądamy – dobrej, ludzkiej, uwzględniającej nasze
potrzeby psychiatrii.

I

jeszcze raz wielkie dzięki wszystkim redaktorom, osobom współpracującym, składającym pismo, radzie programowej i tym, którzy do nas piszą i
nas czytają przez te wszystkie lata, bądźcie pozdrowieni!
Dorota Dużyk-Wypich

w tym numerze:
Deklaracja warszawska II.....................1
Wiara.....................................................2
Nikifor rozkłada swoją paletę – rzecz
o stygmatyzacji.....................................4
Kilka poranków......................................5

DEKLARACJA WARSZAWSKA II

Kiedy wszyscy stają się wrogami.........6
Jak doświadczenie choroby
psychicznej może być wykorzystane
w edukacji?...........................................6
Cud Wielkiej Przemiany........................8
Tajemnice Nadziei................................9
Poezja.................................................10
Moje życie z Waldkiem (krótki tekst
o psychoterapii)...................................12
Choroba psychiczna w mojej
rodzinie................................................13

My, zebrani dziś w Warszawie, uczestnicy II Kongresu Zdrowia Psychicznego:
osoby doświadczające kryzysów zdrowia psychicznego i ich bliscy, pracownicy ochrony
zdrowia i pomocy społecznej, przedstawiciele nauki, kultury i polityki, sojusznicy
i przyjaciele ożywieni ideą przełamywania uprzedzeń wobec osób w kryzysach
psychicznych oraz barier w udzielaniu im właściwej i skutecznej pomocy,

przypominamy, że:
•

zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, którego
ochrona należy do obowiązków państwa,

•

przemyślana troska o zdrowie psychiczne buduje kapitał osób, rodzin i
społeczeństwa,

•

przyjazny, sprawny system pomocy i wsparcia w kryzysach zdrowia psychicznego
przeciwdziała tragediom indywidualnym i rodzinnym oraz wielkim stratom
społecznym,

•

naruszanie niezbywalnej godności i praw osób w kryzysie psychicznym wynika z
ludzkiej ignorancji, wadliwego prawa oraz z niewydolności instytucji – co można
zmienić;

Moje rodzicielstwo..............................14
Mój największy skarb .........................15
Dlaczego powinniśmy pracować?......17

stwierdzamy, że:
•

Deklaracja Warszawska kończąca poprzedni Kongres została usłyszana i
proces reformowania systemu ochrony zdrowia psychicznego w Polsce został
zapoczątkowany, czego widomym znakiem są zwłaszcza: realizacja programu
pilotażowego centrów zdrowia psychicznego (CZP), przygotowanie podstaw
przebudowy lecznictwa psychiatrycznego dzieci i młodzieży oraz uruchamianie
projektów deinstytucjonalizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(EFS),

•

podjęte działania są jednak zaledwie kroplą w morzu niezaspokojonych, palących
potrzeb, a ponadto większość z zapoczątkowanych działań napotyka na aktywne
próby zakłócania lub blokowania, także ze strony wpływowych interesariuszy,
nierozumiejących lub nieakceptujących powierzanej im misji i odpowiedzialności,

•

mimo pewnego wzrostu świadomości publicznej, ochrona zdrowia psychicznego
jest nadal obiektem niezwykle silnej stygmatyzacji indywidualnej, wymierzonej w
osoby, grupy i organizacje czynne w tej dziedzinie, jak i stygmatyzacji strukturalnej,
zapisanej w jawnych lub niejawnych praktykach instytucjonalnych, złym prawie i
obyczaju;

Moje okienko.......................................18
Zamiast didaskaliów...........................19
Schizofrenia jest nie tylko
chorobą...............................................20

Wydaw cy:

żądamy:
Stowarzyszenie
„Otwórzcie Drzwi”

Wydanie numeru jest współfinansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w ramach projektu pod nazwą:
Czasopismo „Dla Nas” – dostęp do informacji dla
osób chorujących psychicznie.

•

zasilenia systemowej zmiany w ochronie zdrowia psychicznego adekwatnymi
środkami finansowymi, usunięcia wieloletniej tolerancji dla jaskrawej nierówności i
błędów w finansowaniu i inwestowaniu w tej dziedzinie – nakłady na ochronę zdrowia
psychicznego powinny bezzwłocznie osiągnąć co najmniej średni w Europie (5-6%)
udział wśród ogółu wydatków na zdrowie; szacunkowo wymaga to zwiększenia o 2/3
wydatków w populacji dorosłych i ich podwojenie w populacji dzieci i młodzieży –
łącznie, w przybliżeniu o nie mniej niż 1 miliard złotych,

•

zdecydowanej kontynuacji i poszerzania zakresu podjętych zmian systemowych,
tak by w możliwie krótkim czasie ich oddziaływanie wyeliminowało obszary
niedostępności nowoczesnej, środowiskowej pomocy – wymaga to rozszerzenia
zasięgu programu pilotażowego CZP, pilnego wdrożenia zmian w lecznictwie dzieci
i młodzieży oraz systemowej adaptacji projektów deinstytucjonalizacji realizowanych
w ramach EFS,

•

zainicjowania
wielostronnych
działań
przeciwdziałających
stygmatyzacji
indywidualnej i strukturalnej – wzywamy podmioty odpowiedzialne za prawo,
kulturę, naukę, edukację, przekaz medialny, wzorce obyczajowe i inspiracje moralne
do skoordynowanej pracy nad przełamywaniem powszechnych w tym zakresie
stereotypów oraz niedopuszczalnej indolencji i ignorancji.

3

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?

W

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.

W

iara ma wiele odcieni, zależy w jakiej
jesteśmy 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.

Ż

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 braku-

4

je przenikliwości. I nie może być przenikliwy,
skoro przeżywa nieświadome konflikty. Musi
przynajmniej uświadomić sobie stan rzeczy”.

T

ak w książce „Duchowość a psychologia”
pisze Jean–Francois 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.”

P

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! –
wzruszenia 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?

A

le 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.

T

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.

K

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.

W

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.

N

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
moją projekcją niezaspokojonej potrzeby miłości i bezpieczeństwa. A szkoda, może wiara
zostałaby uzdrowiona szybciej…

B

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 cho-

dziłam 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.

A

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.

I

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.

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.

W

stęp do wiary był, bardzo bolesny, doświadcza tego wielu ludzi, nie tylko po
kryzysach psychicznych. Święci też mają
trudne wstępy…

U

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.

Z

nalazłam kierownika duchowego, nie jest
psychoterapeutą, ale jest mądrym człowiekiem i ma poczucie humoru.

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:
stukam do nieba
proszę o wiarę
ale nie o taką byle jaką
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
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków

T

erapeuci, pomóżcie nam uzdrawiać naszą wiarę. Nie bójcie się rozmów o Bogu,

W

trakcie przygotowania do bierzmowania
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.

W

kościele Św. Marka spotkałam cudownych księży, uduchowionych, ale nie
narzucających swojej wiary, po prostu żyjących tak, że można było zobaczyć w nich
Boga. Tą radosną, ciepłą wiarę widziałam
też w siostrach jadwiżankach. Są one bliższe
człowiekowi także przez fakt, że nie noszą
welonów, widać więc ludzkie czuprynki, niektóre noszą długie włosy.

I

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,
a ostatnio bajkowym pomalowaniem przez
siebie mebli w mieszkaniu. Tym sposobem
oswoiłam samotność po śmierci męża.

K

rys. Dorota Dużyk-Wypich

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
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Nikifor rozkłada swoją paletę
– rzecz o stygmatyzacji
S

tygmatyzacja, moim zdaniem, pojawia się w miejsce procesu myślowego. I najczęściej jest produktem mało lub wcale empatycznych umysłów. Przekazy medialne każą bać się, izolować i piętnować
osoby chore psychicznie; nierzadko stawia się też znak równości między chorobą psychiczną a upośledzeniem umysłowym. Żenujące to
i smutne, ale osoby wygłaszające takie opinie nie mają za grosz wrażliwości i są upośledzone emocjonalnie.

W

oczach wielu ludzi wciąż skrzy się pogarda i politowanie, których nie szczędzono nawet genialnemu Nikiforowi. Bo przecież
łatwiej uznać kogoś za przygłupa, niż pochylić się nad jego niespotykaną „maestrią”. Nikifor nie był nienormalny ani upośledzony umysłowo; był porywającym ekscentrykiem. Niestety lepiej się żyje potulnym
rzemieślnikom kopiującym z upodobaniem jelenie na rykowisku. Bezpieczniej jest adorować tandetę, niż autonomiczne wizje wybitnych
artystów.

W

spółcześni „piętnujący” nie mają pojęcia o tolerancji. Ich nietolerancja objawiająca się przylepianiem etykietek, przybiera czasem zatrważające rozmiary metkowania produktów w supermarkecie.

C

zęsto na skutek choroby psychicznej „wypada się z obiegu”–
a jeśli jeszcze zmienia się nasze zachowanie, sposób reagowania staje się odmienny od dotychczasowego – jesteśmy, co tu dużo
mówić, skazani na banicję i zasilamy szeregi outsiderów.

N

ajbardziej destrukcyjne są słowa, opinie wygłaszane w formie
wyroków, pewników, ogólników lub pożal się Boże, prawd powszechnych, np.: „Głupi, ale swój rozum ma”, jak też częstowanie
niewybrednymi epitetami typu: „wariat”, „psychol”, że o wulgaryzmach
nie wspomnę. Pojęcia nie mają ci domorośli eksperci, czerpiący swą
mądrość z telenoweli – czym jest schizofrenia. Od poprawnej pisowni
ortograficznej tego słowa począwszy, a na możliwych symptomach
skończywszy. O, przepraszam, wielu obywateli potrafi jednym tchem
wyrecytować wszelkie, zazwyczaj nierealne, zagrożenia ze strony
tzw. schizofrenika. Określenie „schizofrenik” ma równie negatywny
wydźwięk jak „syfilityk” czy „cukrzyk”. Nie można z choroby czynić kryterium wyróżniającym pojedynczego człowieka z danej zbiorowości.
Na szczęście są ludzie, którzy posiadają zdolność empatii, którzy nie
gardzą drugim człowiekiem. Tacy ludzie, dzięki którym droga wiedzie
do celu, i co ważniejsze – dzięki nim droga staje się celem. Czasami nie muszą nic mówić, ich akceptacja jest wyrażona metafizycznie
i pozawerbalnie.

I

stnieje cała gama gestów, spojrzeń, a w relacjach
intymnych - cala gama intymnych i czułych zachowań, które pomagają w ugruntowaniu, pozwalają
na bezkresny lot bądź łagodne dryfowanie, gwarantując zarazem bezpieczny powrót na ziemię.
Mogą uleczyć słowa opowieści z tysiąca i jednej
nocy, kropla liryczna, a nawet zachwyt nad rzadkim
okazem ślimaczka czy przepis na szarlotkę.

B

ardzo ważne jest, aby rozmawiać – oswajamy
wtedy lęki i zbliżamy ku jasnym, świetlistym
obszarom. Niezbędna jest też miłość – w wielu
znaczeniach i wymiarach tego słowa. Kiedy człowiek zanurzony w bezdennej depresji usłyszy pozytywną opinię na swój temat, wydostaje się ponad
poziom morza obojętności.

W

rażliwość nie jest na topie. Jednak nie tylko
ludzie chorzy są wrażliwi, jest wielu ludzi
spoza „branży” odznaczających się wyjątkową
subtelnością, taktem, dyskrecją, poczuciem humoru, tolerancją i inteligencją. Trzeba się nieco wydostać ze swoich smutków. Może się to wydarzyć za
sprawą słów, które dadzą początek rozmowie. Słowa zasłyszane, przeczytane albo wyśnione, takie,
które sprawią, że będziemy w zmowie z naszym
światem....

rys. Andrzej Dąbek

WIERZĘ, ŻE JĘZYK JEST SPOSOBEM
KOMUNIKACJI, NIE ZAŚ ALIENACJI.
Katarzyna M.
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T

Kilka poranków

amtego ranka powietrze było chłodne. Nie było mrozu, ale czuć
było nadchodzącą zimę. Pamiętam to dobrze, bo przed wyjściem
ze szpitala włożyłem ciepłą kurtkę przywiezioną przez rodziców. W pokoju ordynatora zegar tykał rytmicznie. Ze ściany czarno-biały Freud
przyglądał mi się uważnie. W pokoju obok dwóch pacjentów przebijało na drugą stronę stołu małą białą piłeczkę. No to powodzenia panie
Krzysztofie – powiedział lekarz i mocno uścisnął moją dłoń. Czerwone
kwiaty w doniczce nie chciały „wyjść” z reklamówki. Dziękuję – powiedziałem wreszcie. Pan doktor wybaczy, ale nie powiem – do widzenia.
Tak się pożegnałem.

T

amtego ranka powietrze było chłodne, ale nie było jeszcze mrozu.
Łzy nie zamarzały, tylko spływały powoli po twarzy mamy i znikały
gdzieś w miękkiej szarości płaszcza. Za szybą samochodu świat zapraszał tysiącem kolorów. Dzieci z tornistrami na plecach przebiegły
obok, strasząc gołębie. Patrzyłem jeszcze przez chwilę na jednego z
nich, który stawał się coraz mniejszy, aż wreszcie zniknął gdzieś daleko. Gdzieś w niebie – pomyślałem. Dzieci z tornistrami na plecach
przebiegły przez ulicę, a ja pomyślałem, że to szczęście, że zachorowałem już po ostatnim egzaminie. Zaledwie po kilku tygodniach pracy
w bibliotece. A ludzie w autobusach to zawsze mówią „schizofremia”
- powiedziałem głośno i pamiętam, że po raz pierwszy od wielu tygodni
chciało mi się tak bardzo śmiać.

T

amtego poranka powietrze było chłodne. Pamiętam to dobrze, bo
zaraz po przyjściu do biblioteki dostałem gorącą herbatę. To z okazji
pierwszego dnia po wakacjach – powiedziała Beata. Ale od jutra to będzie znów twój obowiązek – dodała i puściła do mnie oko.

Spojrzał na chwilę zbyt szerokimi źrenicami. W wazonie stały świeże
kwiaty. Za oknem zaczął padać śnieg. Pan przecież wie, że gdybym
mógł to dałbym panu ten etat. Przecież pan wie, panie Krzysztofie.
Proszę zobaczyć – pokazał mi zapisaną gęsto kartkę papieru i zaraz
ją zabrał – ponad dwieście podpisów matek. Podobno dzieci boją się
tu przychodzić. To jest małe miasteczko, panie Krzysztofie. Tak zwana
prowincja. Robiłem, co mogłem. Przykro mi – powiedział i zaciągnął się
zimnym powietrzem tak, jakby chciał jeszcze coś dodać, jakby chciał
powiedzieć, że dobrze mi życzy, że wierzy w to, że wszystko się ułoży.
Wiem o tym – powiedziałem, przerywając mu. Dziękuję.

T

amtego ranka powietrze pachniało pieczonym przez mamę ciastem
i moją nową pościelą. Zjadłem śniadanie. Tabletkę popiłem kawą.
W świątecznej gazecie przeczytałem opowiadanie.

G

dy rodzice zamknęli się w kuchni, zacząłem przeglądać oferty pracy. Potem poszedłem obierać orzechy. Pamiętam, że po raz pierwszy od wielu lat nie miałem oporu przed włożeniem do kolacji białej
koszuli, że strojenie choinki nie dłużyło się tak jak ostatnio. Przez moment miałem nawet pewność, że czuję zapach świerku, choć od lat nie
mieliśmy prawdziwego drzewka. Beata zadzwoniła z życzeniami. Teraz
będę co tydzień przychodził po książkę – powiedziałem. Na pasterce
jak co roku okropnie ziewałem. Gdy zasnąłem, śniła mi się wigilia w
szpitalu. Pamiętam, że zdziwiłem się, że w takim dniu dyżur przypadł
ordynatorowi, ale ucieszyło mnie to, że mogę. go znów zobaczyć.

T

ej rudy warkocz wydał mi się jeszcze dłuższy niż wcześniej. Idziemy
dziś z Pawłem i chłopcami do kina – powiedziała, gdy już zamykaliśmy. Może pójdziesz z nami. „Mój Nikifor”, czy jakoś tak. Bardzo chętnie
– odpowiedziałem i ona chyba musiała zauważyć moją gęsią skórkę,
bo wyszeptała – tylko ubierz się ciepło, wieczorem może być mróz. Dotknęła mojego ramienia i nic nie mówiąc zbiegła schodami w dół.

amtego ranka obudziłem się wyjątkowo wcześnie. Film miał być
puszczany po raz pierwszy, więc trudno mi było się przygotowywać
do rozmowy o nim. Trudno mi było przygotowywać się do rozmowy
o mnie, o chorobie. Czytałem tylko po raz nie wiem który książkę Terezii Mory, której rozdziały przedzielałem kawą. Wziąłem gorącą kąpiel.
Właściciel kina powiedział mi, że jeżeli będę chciał, mogę zrezygnować
nawet w ostatniej chwili. Obok mnie siedziała młoda dziewczyna. Pachniała wiosną i pamiętam, że choć starałem się skoncentrować tylko na
filmie, to miałem przez cały czas ochotę dotknąć jej dłoni.

T

P

J

amtego ranka powietrze było mroźne. W bibliotece jeszcze nie grzali i popijaliśmy na przemian kawę i herbatę. Beata cały dzień spędziła w kurtce. Dzieci pojedynczo przychodziły po lektury. Miały policzki
czerwieńsze niż od mrozu i nerwowo ściskały wełniane czapki. Pamiętam, że tego dnia zapach książek i drewna był szczególnie silny. Tak
jakby mróz miał właściwość wzmacniania zapachów, które pamiętamy
jeszcze z dzieciństwa. Gdy nie było nikogo, czytaliśmy. Beata uniosła
głowę znad „Gry w klasy” i powiedziała – wiesz, jak ostatnio byliśmy
we Wrocławiu, to znaleźliśmy kawiarnię, gdzie podają mate. Smakuje
jak zwykła zielona herbata, ale i tak chodziliśmy tam codziennie. W tle
grało tango, a na ścianach wisiały zdjęcia Maradony. To może zrobię
herbatę i umówimy się, że to argentyńska mate – powiedziałem. Beata uśmiechnęła się przyjaźnie. Po chwili powiedziała – a wiesz, zupełnie zapomniałam. Właściciel tego kina, w którym byliśmy ostatnio,
jest znajomym Pawła. Był u nas wczoraj. Mówił, że zaraz po nowym
roku będzie tam tydzień kina brazylijskiego, w tym jeden dokument
o kobiecie chorej na schizofrenię. Po filmie chciał zrobić spotkanie z
psychiatrą, albo krewnym kogoś chorego. Pomyślałam o tobie i on się
ucieszył. Dziękuję – powiedziałem. No wiesz. Kiedy cię nie było, gdy
byłam w kinie lub przechodziłam obok, zawsze myślałam o tobie. Nie
wiem dlaczego. Przecież tylko raz, na samym początku rozmawialiśmy
o filmach.

T

amtego ranka powietrze było zasnute mgłą. Beata była bardziej milcząca niż zwykle. Może z powodu tej mgły tak mało osób ma ochotę
na czytanie – pomyślałem. Wziąłem jedną książkę z półki z nowościami. Miała ten zapach, który tak bardzo lubię. Zrobiłem kawę i zacząłem
wypisywać upomnienia. Wpisując nazwy ulic starałem się przypomnieć
sobie gdzie się znajdują. Nigdy nie miałem pamięci do ulic pomyślałem
– a to przecież takie małe miasteczko. Dyrektor prosił, żebyś przyszedł
do niego po dwunastej – rzuciła nagle Beata. Pamiętam, że tego dnia
miała kolorowy sweter w poziome pasy. W pokoju dyrektora zapach
drewna był jeszcze wyraźniejszy. Kawę czy herbatę – zapytał. Kawę.
Tak jak się umawialiśmy, ostatniego grudnia kończy się okres próbny
–powiedział. Miał niemodnie skrojoną szarą marynarkę i modny wełniany krawat. Patrzyłem jak miesza czarny płyn. Szukałem jego wzroku.

o seansie cisza trwała jeszcze długo. Nie pamiętam jak długo mówiłem. Wiem tylko, że powiedziałem: jestem chory na schizofrenię.
Jestem chory, ale dzięki leczeniu od wielu miesięcy nie mam żadnych
objawów. Funkcjonuję tak jak wtedy, gdy byłem w pełni zdrowy. Może
tylko będę miał teraz trochę więcej czasu wolnego. W ostatnich dwóch
tygodniach byłem na kilkunastu spotkaniach w sprawie pracy i choć
mam wyższe wykształcenie i znam dwa języki obce, nie udało mi się
zdobyć nawet posady portiera. Pamiętam, że potem padło mnóstwo
pytań, a po wszystkim, gdy zabierałem swoje rzeczy, dziewczyna
z miejsca obok uścisnęła moją dłoń i powiedziała coś bardzo cicho. Tak
cicho, żebym tylko ja mógł to usłyszeć.

T

amtego ranka powietrze pachniało nadchodzącą wiosną i nie wiedziałem, czy rzeczywiście jest ona blisko, czy tylko wspomnienie
dziewczyny z sali kinowej przywołuje ten zapach. Wypiłem kawę przy
porannej audycji radiowej i nie zdążyłem nawet otworzyć gazety, gdy
zadzwonił telefon. Przedstawił się naczelny lokalnego dodatku pisma,
które leżało przede mną. Byłem na spotkaniu z panem w kinie – zaczął.
Mówił pan, że czasem pisuje coś, jakieś opowiadania, nie pamiętam
dokładnie. Tak, opowiadania – odpowiedziałem. No właśnie. Chciałbym
pana zaprosić z nimi do redakcji. Szukamy kogoś młodego do nowego
działu. Pan wydawał mi się bardzo ciekawy świata. W tym zawodzie
to ważne. Tylko rozumie pan, że najważniejsze są teksty, więc póki co
nie mogę niczego obiecać. Jeżeli będą dobre, to chciałbym żeby na
początek napisał pan coś o tym, o czym mówił pan wtedy. To ważne,
żeby ludzie mieli większą wiedzę na ten temat, a kto może im ją dać,
jak nie ktoś taki jak pan. Takie opowiadanie mam już gotowe – powiedziałem. Nazywa się „Kilka poranków”. Wezmę je ze sobą. Doskonale,
czekam na pana w samo południe – zakończył. W samo południe, jak
w westernie – pomyślałem odkładając słuchawkę i nie wiem skąd przyszła do mnie myśl, że może po tym opowiadaniu dziewczyna z kina
przyjdzie kiedyś do redakcji, że jeszcze nie raz będziemy siedzieć obok
siebie w kinie. Nie wiem skąd przyszła ta myśl, może z tego rannego,
wiosennego powietrza.
Krzysztof Knefel
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Kiedy wszyscy stają się wrogami
K

ażdy z nas przeżywa kryzys w bardzo
różny, indywidualny, właściwy sobie
i swojej chorobie sposób. W pewnym momencie stajemy wobec faktu wyobcowania,
później – uczucia zagrożenia. Wszyscy stają
się naszymi wrogami. Ważne jest, wydaje mi się, abyśmy w momencie powrotu z
tych naszych „podróży” uświadomili sobie,
jakie odczucia towarzyszą tym, którzy się z
nami stykają. Nie myślę tutaj o najbliższych,
rodzinie, ale o znajomych z miejsca pracy,
zamieszkania. W tym celu przeprowadziłam
szereg rozmów z moimi kolegami i koleżankami zadając im takie właśnie pytanie:

Co czujesz przy kontakcie ze mną gdy
przeżywam kryzys? W odpowiedziach dominowało stwierdzenie, że sytuacja ta powodowała powstanie stresu:
H: Bałam się, gdy nie wiedziałam, że jesteś chora, Twoje działania wywołały
strach.
B: Boję się, nie wiem jak zareagować –
uciekam.
T: Nigdy nie wiadomo, czy reakcja niechęci z twojej strony wypływa z choroby
czy też z innej przyczyny. Na wszelki wy-

padek uciekam.

O

soby te mimo wszystko bardzo mi pomagają, odprowadzają gdy boję się poruszać po ulicach, robią zakupy itd. Powoli
jakby przełamują lęk, w czym staram się im
pomóc rozmawiając, informując o swoim
stanie:
A: Jeśli wiem, że jesteś chora – bo to powiedziałaś - uspokajam się. Staram się
odwrócić twoją uwagę od choroby, bądź
właśnie porozmawiać o niej.
H: Staram się nie denerwować ciebie,
wysłuchać. Cały czas jednak mam maksymalnie napiętą uwagę, żeby nie powiedzieć czegoś co ciebie z kolei zdenerwuje.

D

owiedziałam się też, że są i tacy, którzy
mają żal o to, co w chwili dużego napięcia powiem bądź zrobię i co jest (bo często
musi być) niesprawiedliwe, krzywdzące dla
drugiej osoby.
T: Pozostaje żal, dlaczego się jest gorzej
traktowanym. Pozostaje on mimo świadomość choroby. Jest to także sprawa
moich kompleksów, niezrównoważenia.

W

odczuciu ludzi wspólna jest także bezsilność wobec – wydawałoby się – niemożności pomocy:
A: Bezsilność dlatego, że nie pozwalasz
sobie pomóc. Modlę się za ciebie, to
mnie uspokaja. Pozwala przebaczać.
J: Bezradność, trudno mi ciebie zrozumieć.

W

ciąż powraca także współczucie:

H: Wydaje mi się, że ciężko jest żyć ze
świadomością nawrotu choroby, przeżyć
to znów.

P

amiętajmy więc, że towarzyszy naszym
załamaniom wiele postaw różnych, tak
jak różni są ludzie. Że oni bardzo przeżywają kontakt z nami nie mogąc zrozumieć
do końca tego, co się z nami dzieje. Może
to ułatwi nam później wypowiedzenie słowa
„przepraszam”, czy też po prostu zbliżenie
się z powrotem do kogoś, kto bardzo chciał
nam pomóc, ale nie potrafił tego zrobić.
Jadwiga Pudełko

Jak doświadczenie choroby psychicznej
może być wykorzystane w edukacji?
N

iedługo minie czterdzieści lat od momentu kiedy po raz pierwszy znalazłam się
na oddziale zamkniętym Krakowskiej Kliniki
Psychiatrycznej. Już wówczas zetknęłam się
z formą edukacji. Terapeuci dość często prosili nas – pacjentów o przedstawienie swojej
historii studentom psychiatrii. Ja, po 2 miesiącach życia w świecie urojeń, powróciłam
do rzeczywistości i kiedy zaproponowano
mi takie spotkanie, chętnie się zgodziłam.
Studenci wykazywali duże zainteresowanie
i zadawali wiele pytań. Wytworzyła się sympatyczna atmosfera, w której wyczuwałam
nie tylko obiektywną ciekawość, ale współczucie i zrozumienie dla moich cierpień. A
miałam o czym opowiadać. Zostałam przyjęta na oddział w głębokiej psychozie. Byłam
przekonana, że to ja jestem przyczyną zła na
całym świecie, że wymyśliłam wszystkie rodzaje tortur od początku istnienia człowieka.
Prześladował mnie swąd spalonych przeze
mnie zwłok. Widziałam nieustannie płomienie i krematoria. Myślałam, że z mojego ukochanego tatusia zrobiłam mydło i płakałam
strasznie, jak koleżanka chciała je pożyczyć.
Towarzyszył temu ogromny ból psychiczny
i lęk. Po dwóch miesiącach przyjmowania
dużej ilości leków odzyskałam świadomość
i kontakt z realnym światem. Dzieliłam się
tymi przeżyciami ze studentami, jak również
moimi przemyśleniami, które pojawiły się po
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tym kryzysie. Dla mnie było to także ciekawe doświadczenie. Mogłam zadawać pytania
słuchaczom i co wywiązało niezwykle interesującą relację. Na jednym ze spotkań studenci wyrazili żal, że nie nagrywali naszego
dialogu. Stwierdzali, że osobisty kontakt z pacjentem zupełnie inaczej wpływa na ich obraz
choroby, niż wiedza teoretyczna.

P

amiętam, że jedno spotkanie trwało bardzo długo. Czułam się już zmęczona i…
głodna. Nie jadłam bowiem jeszcze śniadania. Kiedy o tym poinformowałam moich
rozmówców, profesor Ryn, który prowadził
spotkanie, wyjął ze swojej torby kanapki i mi
je wręczył, prosząc, żebym kontynuowała
rozmowę.

W

mojej wieloletniej historii walki z chorobą
psychiczną byłam kilkakrotnie pacjentką krakowskiej kliniki. Od początku lekarzem
prowadzącym był prof. Bogdan de Barbaro.
Obdarzyłam go od razu pełnym zaufaniem i
dzięki jego mądrej opiece mogłam robić postępy w zdrowieniu. Atmosfera krakowskiej
kliniki była niepowtarzalna. Duch prof. Antoniego Kępińskiego nas otaczał. Cały zespół
personelu pracującego na oddziale C pochylał się nad potrzebami pacjentów i przejawiał
wielką inicjatywę w organizowaniu różnych
form zajęć terapeutycznych, które pomagały
nam się aktywizować.

W

iele lat później zostałam zaproszona
na spotkanie ze studentami psychologii na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu.
Zapytano mnie jaką dałabym im radę, której
nie znajdą w podręcznikach, w kontekście
ich przyszłej pracy. Odpowiedziałam, że jest
pewna trudność ponieważ nie znam treści
ich lektur, ale jedno wiem na pewno, że najbardziej potrzebna jest miłość w kontakcie
z osobą chorującą psychicznie. Taka oparta
na pochyleniu się nad jego cierpieniem, zaangażowaniu i przede wszystkim szacunku.
Uświadomiłam sobie chwilę potem, że właśnie z taką postawą zetknęłam się podczas
hospitalizacji w Krakowie.

D

ługo trwał mój wewnętrzny proces dystansowania się od bolesnych wspomnień i przekładania tych doświadczeń na
wiedzę. Nie miałam nigdy oporów przed
ujawnianiem mojej przeszłości, zarówno w
środowisku zawodowym, jak i wśród znajomych. Spotykałam się wszędzie z życzliwością i akceptacją. Z moich rozmów ze znajomymi „po kryzysach” wiem, że nie zawsze
takie jest nastawienie otoczenia. Wielu z nich
musi ukrywać fakt leczenia, brania leków, czy
pojawiających się gorszych stanów psychiki.
Doznali przykrości lub odrzucenia w momencie, kiedy ujawnili swój kontakt z psychiatrią.
Słyszałam nawet o takiej sytuacji, że ktoś

wysiadł z windy, kiedy miał wsiadać sąsiad
po kryzysie. Wielka jest potrzeba edukacji
różnych warstw społeczeństwa na temat
chorób psychicznych. Chodzi o przełamywanie stereotypowych wyobrażeń i płynących z
niewiedzy lęków.

zmaganiach i zniechęceniach. Jego troska
o równowagę między aktywnością a wypoczynkiem, czasem ciszy a kontaktami towarzyskimi pomogła mi odzyskać kontrolę nad
swoim zachowaniem i wypracować strategie
zwalczające kryzysy.

W

O

2010 roku zaangażowałam się w dawanie świadectwa i pomaganie osobom cierpiącym psychicznie na dużą skalę.
Inspiracją była dla mnie propozycja Reginy
Bisikiewicz, żebym wystąpiła na I Forum
Psychiatrii Środowiskowej we Wrocławiu.
Od tego czasu wiele razy przedstawiałam
problemy związane z moją historią zdrowienia na konferencjach w Polsce i za granicą.
Opisałam niektóre wydarzenia z czasu długotrwałych zmagań z chorobą w książce „Radość odzyskana”. Daje ona nadzieję wielu
czytelnikom, że także dla nich po trudnych –
traumatycznych czasem – doświadczeniach
jest szansa na powrót do pełni życia.

K

iedy pojawia się kryzys psychiczny, dotyka on całą rodzinę, czy nawet szerzej
ujmując, sieć społeczną, w jakiej przebywa
osoba chorująca. Dla osób towarzyszących
jest to trudna sytuacja, w której często nie potrafią się odnaleźć. Łączy się z uczuciem bezradności, zagubienia, nierzadko buntu. Podczas spotkań z rodzinami pacjentów starałam
się ich wesprzeć, pokazać jak moja rodzina i
przyjaciele radzili sobie w czasie moich nawrotów i jak mądrze okazywali swą pomoc.
Nieraz, członkowie rodziny przyznawali, że
po raz pierwszy mogli otwarcie porozmawiać
o swoim zmartwieniu. Czuli się bezpieczni i
rozumiani. Kiedy opowiadałam o czynnikach
pozytywnie wpływających i hamujących mój
proces zdrowienia, mogli odkryć sposoby radzenia sobie w swoich trudnych sytuacjach.
Wytwarzała się atmosfera, w której nie wahano się podejmować najgłębszych i dotychczas nie wypowiadanych tematów. Mam
pełną świadomość, że sytuacja każdego pacjenta jest wyjątkowa i moje metody radzenia sobie nie są uniwersalne. Udawało mi się
jednak zaszczepić w słuchaczach wiarę, że
także dla nich możliwe jest wyjście z choroby.
Z wieloma uczestnikami utrzymuję nadal kontakt i cieszę się ich zaufaniem.

boje czuliśmy potrzebę bycia we wspólnocie, w naszym przypadku – we wspólnocie ludzi wierzących. Dzięki nim umacniała
się nasza więź ze sobą i z Bogiem. Mogliśmy
liczyć na zrozumienie i pomoc – doświadczyliśmy jej wielokrotnie.

M

ąż sformułował swoje przekonanie o tym
co jest bardzo ważne w powrocie do
zdrowia. Zawarł tą myśl we wstępie do mojej
książki. A jest to - odkrycie celu, perspektywy
i powrót do życia społecznego. Stanowią one
wyznaczniki odzyskania sprawczości. W moich prezentacjach, spotkaniach jak i programach radiowych dzieliłam się tymi odkryciami
i miałam wiele potwierdzeń, że także innym
pomogło to robić postępy w rekonwalescencji.

W

yjątkowy etap zaangażowania w sprawy psychiatrii zaczął się w moim życiu w
2013 roku. Po raz pierwszy w Polsce odbyły
się Warsztaty „Ekspert poprzez Doświadczenie” ( w skrócie EX-IN). Koncepcja powstała
przy udziale specjalistów z kilku krajów europejskich m.in. Niemiec, Wielkiej Brytanii
i Holandii. Stworzono program i od 10 lat w 7
krajach odbywają się szkolenia EX-IN. Idea
zakłada udział grupy osób po kryzysach psychicznych, których stan jest stabilny, i których
pragnieniem jest wykorzystać to doświadczenie w pozytywny sposób. Zostałam poproszona o prowadzenie wspólnie z psychologiem
Aleksandrą Karaszewską 12-miesięcznego
kursu we Wrocławiu. Podczas zajęć grupa
otrzymuje konkretną wiedzę, umacnia swoją
kondycję psychiczną, poddaje refleksji doświadczenia związane z chorobą.

C

elem jest przygotowanie uczestników
do roli towarzyszy osób cierpiących psychicznie oraz edukatorów, którzy będą przedstawiali tę problematykę różnym grupom
społecznym. Ze względu na swoją historię

łatwiej jest im zrozumieć i nawiązać kontakt
z pacjentami. Mają oni stanowić rodzaj personelu medycznego, który może pomagać
profesjonalistom.

P

omysł twórców programu, żeby warsztaty
zawsze były prowadzone przez tandem
– profesjonalistę i osobę z doświadczeniem
choroby psychicznej daje w praktyce dobre owoce. Profesjonalista ze swojej strony
zapewnia poziom naukowy, merytoryczny,
bezpieczeństwo a ja dzielę się swoim doświadczeniem i skłaniam do otwartości, dając nadzieję na wyzdrowienie. W tej chwili
odbywa się druga edycja warsztatów EX-IN.
Grupy tworzą klimat wzajemnej życzliwości
i zaufania, co umożliwia przepracowanie nawet najtrudniejszych problemów.

M

oja działalność edukacyjna jest dla mnie
wyzwaniem, jednocześnie daje mi dużo
radości i poczucia sensu. Zdarzają się czasem sytuacje irytujące, takie kiedy np. ktoś
żąda kontaktu do prof. de Barbaro lub pyta
natarczywie jaki konkretnie lek mi pomógł.
Widzę wtedy oczekiwanie słuchaczy, że na
zasadzie magicznej różdżki otrzymają natychmiastowe efekty w postaci uzdrowienia.
Nie uświadamiają sobie jak długa i mozolna
jest droga wychodzenia z kryzysu, ile wymaga wysiłku, nieustannego zwalczania zniechęcenia. Na końcu tego tunelu jednak można zobaczyć światło.

P

roces rozwoju psychiatrii środowiskowej,
coraz szersze docieranie do społeczeństwa tematyki chorujących psychicznie uczy
wrażliwości na ich potrzeby, zrozumienia ich
słabości i problemów, ale także dostrzeżenia
ich możliwości. Świat chorej wyobraźni, psychotycznych przeżyć lęków jest niedostępny
dla ludzi zdrowych. Przybliżanie ich cierpienia szerokiemu gronu odbiorców może ubogacić ich wiedzę i rozwinąć zdolność współprzeżywania.
Aleksandra Kożuszek
Fundacja Polski Instytut
Otwartego Dialogu
Wrocław

M

rys. Anna Baka

oje problemy ze zdrowiem psychicznym zaczęły się w okresie kiedy byłam
nastolatką. Czas dojrzewania osobowości,
tworzenia własnej hierarchii wartości jest niewątpliwie jednym z najtrudniejszych etapów
w życiu. Bardzo ucieszyłam się kiedy Ryszard Spychalski zaproponował mi spotkania
z młodzieżą właśnie w tym wieku. Obserwowałam ich twarze podczas mojej prelekcji
i widziałam poruszenie, wzruszenie a nawet
łzy. Chciałam ich przekonać, że pojawiające się problemy trzeba koniecznie omawiać
z przyjaciółmi, rodziną, znajomymi lub psychologami. Nie ma nic wstydliwego w tym, że
przeżywa się stany wyobcowania, depresji
i napięcia. Uchwycenie tego procesu zaraz
na początku i właściwa pomoc mogą zapobiec pogłębianiu się stanu kryzysu czy rozwoju choroby. Na zakończenie jedna z uczennic
spytała, czy może się do mnie przytulić, co
było niezwykle wzruszające.

P

atrząc na swoją drogę do zdrowia, dostrzegam jak cenna była kochająca
obecność mojego męża w codziennych
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Cud Wielkiej Przemiany

O

d dzieciństwa moje kontakty z ludźmi były bardzo ograniczone.
Żyłem w swoim świecie bawiąc się i ucząc tych rzeczy, które mnie
aktualnie interesowały. Moje kontakty z rówieśnikami były trudne
i tak naprawdę mogłem ufać tylko jednemu z nich. Miałem problemy
z nauką tego, co w szkole mnie nie interesowało. Dorośli sądzili, że
powinienem pójść do szkoły specjalnej, ponieważ w normalnej nie poradzę sobie. To był trudny okres w moim życiu, choć wiele się wtedy
nauczyłem i to nie tego, jak postępować z ludźmi, tylko praktycznych
umiejętności rozwiązywania różnych problemów technicznych. Ten
okres w moim życiu zakończył się chorobą.

P

oważna infekcja spowodowała uszkodzenie części mózgu odpowiedzialnej za emocje. Odczuwałem wielki lęk przed wyjściem
z domu, pójściem do szkoły lub do sklepu. Nie potrafiłem koncentrować się w szkole na zadaniach tak jak wcześniej. Po dwóch kolejnych
próbach ukończenia jednej z klas wspólnie z rodziną doszliśmy do
wniosku, iż muszę znaleźć się w szpitalu i odbyć leczenie. W szpitalu
byłem bardzo wyobcowany, siedziałem i nic nie mówiłem. Dawki leków, które później dostałem były bardzo wysokie (600 mg Pernazyny
dziennie). Przesypiałem prawie całe dnie i byłem budzony na zajęcia,
które bardzo lubiłem. Najbardziej z nich lubiłem zajęcia z Jogi, które
wtedy jakimś cudem odbywały się na terenie oddziału.

P

o 7 tygodniach leczenia nabrałem wiary, że życie może iść w dobrym kierunku i zacząłem chodzić na zajęcia do liceum przyszpitalnego w charakterze wolnego słuchacza. To była zupełnie inna jakość nauczania niż w zwykłej szkole. Było tylko kilku uczniów i można
było rozmawiać z nauczycielami jak z przyjaciółmi. To był bardzo dobry czas w moim życiu. Po raz pierwszy nie czułem się szykanowany,
tylko otoczony ludźmi, którzy są naprawdę dobrzy i przyjaźnie do mnie
nastawieni. Koleżanki i koledzy z liceum bardzo mnie polubili i lekcje
były bardzo przyjemne. Dużo rozmawialiśmy o różnych ważnych filozoficzno-humanistycznych rzeczach.

P

o ukończeniu nauki czułem, że nabrałem energii na lepsze życie.
Wróciłem do starej szkoły i dzięki ludziom i lekom dokończyłem
szkołę zawodową, którą wcześniej wybrałem z powodu moich zainteresowań. Było w niej dużo praktycznej elektroniki. Po ukończeniu
szkoły znalazłem pracę, którą bardzo lubiłem. Była związana z elektroniką. Po przepracowaniu roku poszedłem do technikum wieczorowego i wtedy pogodzenie pracy ze szkołą było dla mnie zbyt trudne.

L

ekarz psychiatra, z którym prawie nie rozmawiałem zmotywował
mnie do odstawienia leków, ponieważ nie wiedziałem w jakim kierunku zmierza moje leczenie. Sam niewiele wtedy mówiłem, a lekarz
nie próbował nawiązać ze mną kontaktu. Rzuciłem leki i pojechałem

na wczasy. Wszystko było w porządku, lecz nie miałem w sobie takiej
siły. Wyjechałem tylko z jednym kolegą z pracy, którego prawie nie
znałem. Mieszkałem z nim w pokoju i zacząłem bardzo intensywnie
myśleć. Myśli „brzmiały” we mnie i przychodziły w logicznych i konsekwentnych ciągach. Całe serie myśli, które później zaczęły przeradzać się w uczucia. Pojawiła się myśl, że gdybym wziął teraz lekarstwo, to wszystko byłoby w porządku. Niestety, nie miałem ich ze
sobą. Zatopiłem się w ciągi myśli, wyobrażeń, uczuć, które zajmowały
mi większość czasu. Którego poczucie po jakimś czasie zaczęło się
zmieniać. Napęd myśli był tak potężny, że powodował halucynacje
wzrokowe i różne przeświadczenia, które sądząc z perspektywy, miały bardzo słabe uzasadnienie w rzeczywistości. Zacząłem rozrabiać,
psuć niektóre sprzęty w ośrodku wczasowym, z którego ostatecznie zostałem odwieziony do domu, a następnie trafiłem do szpitala.
W szpitalu dostałem leki, które jeszcze bardziej mnie pobudziły i dopiero po jakimś czasie, którego nie byłem świadomy, moje wielkie
pobudzenie zaczęło się zmniejszać, aż mogłem w końcu zapamiętać
i uporządkować rzeczywistość w możliwy do ogarnięcia ciąg.

O

d tego momentu całe moje życie było budowaniem siebie na nowo.
Pomimo diagnozy schizofrenii nigdy nie uwierzyłem, że ta choroba nie jest uleczalna. Poprzez oddział dzienny, warsztaty, liceum,
pracę w ośrodku oparcia, który bardzo mi pomógł przez te wszystkie
lata jestem w momencie, w którym pracuję, studiuję i pragnę rozwijać
siebie. Wiem, że mam w sobie siłę, która pokona przeciwności losu
i nawet jeżeli moje życie będzie wiązać się z cierpieniem, to będę cały
czas mieć szanse na bycie sobą i realizację własnego potencjału. Nie
uważam się za całkowicie zdrowego, jednak wierzę, że mogę wyzdrowieć na tyle, żeby podejmować role, które chcę spełnić.

N

ie uważam, żeby nadzieja była matką głupich. Nadzieja jest
w pewnych sytuacjach cenniejsza od miłości, bo potrafi uratować
życie, gdy już praktycznie nie ma na to szans. Miłość oczywiście jest
bardzo cenna, lecz bez nadziei i otwarcia na życie dość trudno jest ją
osiągnąć. Nadzieja jest bardzo ważna nie tylko dla nas – osób chorujących psychicznie. Jest również niezwykle ważna przy wychodzeniu z poważnych chorób somatycznych jak również niekiedy bardzo
trudnych sytuacji, które spotykają bardzo wielu ludzi. Każdy problem
da się rozwiązać i każdą chorobę da się wyleczyć. Wiara czyni cuda
i miejcie nadzieję, bo podobne rodzi podobne i to, co z siebie dacie,
zostanie wam po stokroć wynagrodzone. Może wszyscy o tym wiedzą, lecz powtórzę, bo te zasady są dla mnie ważne i cenne.
Konrad Wroński
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków

DRUGI OGÓLNOPOLSKI KONGRES ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Zdrowie psychiczne dla wszystkich

Ramowy program

09.30 – 11.30 SESJA PLENARNA
12.00 – 14.00 SESJE RÓWNOLEGŁE
Profilaktyka i promocja zdrowia
psychicznego;
Społeczny kontekst zdrowia
psychicznego;
Psychiatria Dzieci i Młodzieży.
15.30 – 16.10 SESJA PLENARNA
16.10 – 16.40 Sprawozdania z sesji
równoległych
16.40 – 17.00 PODSUMOWANIE KONGRESU – DEKLARACJA – DLA
MINISTRA I NFZ
17.00 – 18.00 MARSZ O GODNOŚĆ
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Tajemnice Nadziei
„Z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwichrzonymi marzeniami
ciągle jeszcze ten świat jest piękny”. Wybacz, znowu taksowałam
Twój dorobek wzrokiem włamywacza. „Puste ściany stwarzają najwięcej możliwości” – powtarzałeś.

głębia się – stany manii przeplatane depresją. Raz za razem ląduję
w szpitalu – w sumie byłem w nim kilkanaście razy. Czy do rzeczywistości szpitalnej idzie przywyknąć? Chyba tak, gdyż za którymś
razem witają mnie, jak stałego bywalca.

Odmawiałeś te historie dziesiątkami, co wieczór – obracane po wielokroć, wypolerowane miękkością słowa. Tak pamięć obchodzi się
z cennymi paciorkami…

TAJEMNICA DZIEWIĄTA

TAJEMNICA PIERWSZA
Pierwsza wielka nadzieja…– jaka była? Pamiętam, jak przez mgłę.
Czekałem z nadzieją, że się pojawi, w końcu zasnąłem. Rano na
poduszce siedział pluszowy miś – znak, że Święty Mikołaj tej nocy
tu był.

TAJEMNICA DRUGA
Nadziei trzeba dopomóc. Miałem dziewiętnaście lat, przede mną
egzaminy – maturalny i wstępny na studia. Miałem nadzieję je
zdać. Na kilka tygodni przed, zakuwałem już ostro i udało się. Egzamin maturalny zdałem na czwórki, na wstępnym były już same
piątki. Przez studia przeszedłem jak burza. Efekt? Dyplom z wyróżnieniem.

TAJEMNICA TRZECIA
Nadzieja na tą wielką spełnioną miłość pojawiła się, gdy miałem
czternaście, piętnaście lat, jednak jeszcze kilka lat minęło nim ją
poznałem. Było to latem, gdy dostałem się na studia. Romantyczne spacery, przesiadywanie w kawiarniach, chodzenie do kina, pocałunki na „dzień dobry” i na „dobry wieczór”. Po trzech latach ślub,
a po kolejnych dwóch rozwód – bowiem, gdy już zamieszkaliśmy
razem, okazało się, że do siebie po prostu nie pasujemy…

Znalazłem się na dnie. Już z nikąd nie ma nadziei. Znalazłem się
na dnie. Już z nikąd nie ma nadziei. Żona rozwodzi się ze mną,
nie wytrzymując wskrzesić nadzieję? Z początku bardzo trudno,
z czasem jednak się zatli.
Już nie tylko jem i śpię, zaczynam coś robić. Wszystkiemu winna
młoda opiekunka, która za punkt honoru przyjęła sobie zaktywizowanie mojej osoby. Najpierw zajęcia z miotła, teraz literackie.
Nawiązujemy współpracę z pismem „Dla Nas”. Chodzimy na zebrania redakcji.

Nadzieja na przyszłość? Wyjść z choroby. Wyjść z DPS-u.
Zacząć nowe życie.
Czy to nie zbyt wygórowane marzenia?
Dopóki w człowieku dość sił, dopóty trzeba marzyć. Nadziejo,
nie opuszczaj mnie…

Na szczęście nie znamy jeszcze wszystkich tajemnic…
Maciej Sabatowicz, Paulina Urbanik
Kraków

TAJEMNICA CZWARTA
Znów nadzieja na wielką miłość. Przychodzi szybko, jakby na
pocieszenie po tej pierwszej, straconej. Jest już inna, dojrzalsza.
Dzielenie wspólnych zainteresowań. Tworzenie wspólnego domu.
Przetrwa dwadzieścia lat – lat szczęśliwych i mniej szczęśliwych,
lat tłustych i lat chudych.

TAJEMNICA PIĄTA
Iskierka nadziei – córeczka. Pojawia się prędko. Pierwsza nadzieja – żeby była zdrowa, potem nadzieja, by zdrowo się rozwijała,
potem, aby dobrze się uczyła. W końcu, aby weszła szczęśliwie
w dorosłe życie. Tyle spełnionych nadziei w jednym życiu.

TAJEMNICA SZÓSTA
Nadzieja na dobrą pracę. Za komuny praca była gwarantem, stąd
myśli skupiały się właśnie na tym by była dobra. Miałem szczęście
– trafiłem do redakcji poczytnego dziennika. Tutaj przez jedenaście
lat poznałem większość dziennikarskich specjalizacji. W końcu odszedłem do tygodnika motoryzacyjnego, którym przez cztery lata
kierowałem. Otworem stanął przede mną świat – zwiedziłem służbowo większość Europy i USA. Perspektywy były niebiańskie, gdy
nagle odwrócił się los…

TAJEMNICA SIÓDMA

rys. Anna Baka

Była jeszcze nadzieja na własny dom. Kupujemy działkę, oszczędzamy na fundamenty, gdy karty losu odwracają się. Zmienia się
wydawca pisma i ląduję na bruku. Miesiąc później mam już nową
pracę, ale nadchodzi dzień, gdy biegam półnagi po mieście. Tak
zaczyna się moja choroba. Leżę w szpitalu psychiatrycznym po
raz pierwszy. Gdy go opuściłem, nie miałem już pracy – wypis
z psychiatryka to był wyrok.

TAJEMNICA ÓSMA
Jeszcze tli się nadzieja, że los się odwróci. Niestety choroba po-
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Nasz Ogród
Przychodzimy tu
za głosem serca,
na prośbę ciała
i z potrzeby mocy.
Z radością i nadzieją.
Nasze rośliny
czekają na nas,
Słońce dba o nie
pod naszą nieobecność.
Choć orzechowe drzewo
straciło wszystkie zawiązki
– będziemy je kochać nadal.
Gdy wracamy z Ogrodu
– w naszych snach
– latamy na bażantach
wielkich jak smoki,
zaś święty Jerzy
przymyka na to oko.

***

Katarzyna Milewicz

Nasze dni jak młode koty
Prężą złote grzbiety,
Stąpają łapkami miękko
Po sypkiej rosie chwil
Mistyczną łąką czasu
Porosłą sierścią traw
– łaszą się do rąk nocy
Uśpionej lekami
– ich pyszczki prychają
Nieulękłe i miękkie
Spowite w senny opar
Pernazyny

***

Nasze dni też i delikatne
I kruche
Jak zwierzęta są, jak rośliny.
Jak sen i iluzja wyraziste
Ponad światem wzlatują
Jak ptaki
Grażyna Tomczyk
***
Oblana ciepłym atramentem nieba
Idę radosną wiarą
Ulica fioletowa światłami
Drzewa bliskie cieniem
Ręka zaciśnięta mocno
– Odkrywa spotkanie
W ciszy wieczoru
Kłaniam się szczęśliwa
Anna Mączka
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O kocham ptaki
ich poranne śpiewanie
i przedwieczorne
Gdy wolne lecą na południe
Gdy zimą
nadchodzi zmierzch
a one fruwają
w przestrzeni
i tak się cieszą
że są razem
w gromadzie.
Wczoraj
gdy wracałam do domu
znów je widziałam
w ciszy przedwieczornej
te ptaki
chwila cudowna
niezapomniana
Ta droga, śnieg
mur
drzewa, domy
i te ptaki
jest w tym nieskończoność
metafizyka
tajemnica
muzyka i taniec
fruwanie
Anna Lesława Płachecka

Dzbanuszek
Motto:
W snach dawnymi bawiąc się wiosnami
Jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką.
kiedy mówię o mnie
mówię o was.
kiedy mówię o mojej śmierci
mówię i o waszej.
kiedy mówię o rodzaju
mojego kochania
(mało prawdopodobne
by zrozumiane to być mogło)
nie oczekuję niczego
oprócz słowa
co Nieobce.
głupie to.
obcym lepiej być.
najlepiej być obcym.
wiem, wiem,
i nie umiem.
szkoda że mi tak trudno
idzie ta lekcja.
Jesienna.
to pamiętam.
złote są
kruche są
mimozy
Jak życie. Jak czas.
Małgorzata Misiewicz

Rozpłacz się proszę, rozbij tę duszę
w złości niczym stłuczony dzbanuszek
echo urywa się powoli budzisz się
z niewoli
Uśmiechnij się proszę, śmiech zabija
strach, co ramiona rozpościera
złe myśli na chwilę z głowy
wywiewa
delikatnie wpadnij w złość
i stań się dzbanuszkiem
pozbieraj rozrzucone na podłodze
części okrutne
Justyna Barczyk
Biegnę pod wiatr, krzykiem
nie pokonam świata
ja to wiem.
Już gołębi puch wywiał czas…
…na zawsze do głębi wyobraźnia
ma… i zapisany fakt że ze
mną coś nie tak… trochę żal
że zakpił los… że daleki świat
śnił się co noc, jarzmo plątaniny
jak dziki lew… szkoda tylko że
czas tak szybki jest, już
nie przekonam świata ani tego
małego ani tego dużego
potokiem łez i krzykiem ja
to wiem.
Zuzanna W.

mam około sto twarzy
dziesiątki dłoni
i nóg
brzuch wprawdzie jeden
jak i serce
(w skrytości ciała)
teraz
po kolejnej śmierci
Całe to
marzyło przyjść na świat
poprzez ciebie
gdybyż to już był
niebieski świat
gdyby to mogła być
jeszcze ta ziemia
Małgorzata Misiewicz
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Moje życie z Waldkiem

(krótki tekst o psychoterapii)
W

2011 roku przeżyłem głęboką psychozę. Była krótkotrwała, ale dotkliwie zrujnowała mi pamięć. Czułem się jak porządna
biblioteka po zderzeniu z królową bomb.
W szpitalu byłem kilka miesięcy. Szczęśliwie
trafiłem na oddział rehabilitacyjny. Po kilku
miesiącach leczenia została ze mnie tylko
zdjęta skóra, intuicja i smutek. Z książek
zrobiła się jedna książka, z filmów ostał się
jeden. Wszystko stało się niepewne, niestałe,
wymagające sprawdzeń i potwierdzeń. Pozostały emocje, z nich zacząłem pisać bardzo
proste wiersze. Kilka z nichopublikowałem
jeszcze na oddziale szpitalnym – w periodyku „Przystań”.

W

domu i w pracy wszystko było moje
i niemoje. Pustka i smutek. Długie godziny obserwowania niczego, przetwarzania
niczego. Nie mogłem utrzymać wzroku na
tekście. Nie umiałem myśleć. Wszystko czułem.

T

rys. Pietrucha

ak minęły dwa lata... Po tym czasie moja
Psychiatra zaproponowała zastosowanie aktywnych form wsparcia. Cały pakiet
działań: warsztaty z pacjentami na oddziale
rehabilitacyjnym, praca w fundacji eFkropka
i spotkanie Pana Waldka. Wziąłem cały pakiet, nie miałem już nic do stracenia.
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Z

mozołem, krok po kroku zaczęła się moja
odbudowa. Wszystko miało sens dopóki
trwało, potem było oczekiwanie na następny
raz. Największym dobrodziejstwem był Pan
Waldek.

P

oczątek był dla nas bardzo trudny – nuda.
Opowiadałem o kążdej czynności tygodnia i coś co się przypomniało. Przypominało
się niezbyt wiele. Po roku pojawił się postęp.
Czytałem teksty bez wartości, jakąś prasę ilustrowaną. Bałem się, że nic nie zapamiętam.
Potem jakąś poezję, jakieś znane teksty. Dzisiaj czytam jedną książkę w tygodniu. Przypomina mi się od jednego do kilku wydarzeń
na tydzień. Jest o czym rozmawiać. Intelekt
ogarnia rzeczywiśtość daleko bardziej.

C

o ja wiem o Panu Waldku, no coś wiem.
Może nie tyle wiem, co czuję. Nie kłamie, nie wciska, nie zmyśla. Stąd jest zaufanie. Pamięta co mu mówię. Powiedzmy, że
w pierwszych latach nie miało to dużego znaczenia. Ale teraz ma ogromne.

G

dyby mnie ktoś zapytał jak mnie leczy
i czym, powiedziałbym jedno słowo...
jest. Leczy miłość w tym uwaga i poszukiwanie dobrego; uporczywe, staranne... Wiem,
że robi to nie pierwszy raz, ale robi to tak, jak-

by robił pierwszy raz. Jestem ważny i może
to w tygodniu jest najwyraźniej widać w tym
miejscu. Moja wysmakowana ironia odbija
się od niego jak od zderzaka, kiedy lecę jak
balonik za jąkąś myślą, wyciąga szpileczkę... Kiedy idę po grani a psychoza puka puk
puk wierzy, że zostaniemy razem, że go nie
opuszczę. Czasem się modlimy o to...

C

hciałem już zakończyć terapię... W końcu to wiele lat po sto parę złotych... Jeszcze nie doszliśmy do tego miejsca...

M

am szczęście do ludzi, do doktorów,
pracodawców i psychteapeutów, a nawet księży. Jak mawia prof. Andrzej Cechnicki, jestem „pacjentem w Pendolino”. Kurczę,
chciałbym, aby takie „Pendolino” było otwarte
i pędziło dla wszystkich, którzy go potrzebują.

S

woją drogą Waldek is the best, znaczy
prawdziwy „Waldek zawodowiec”, znaczy jak z dobrego francusko‑amerykańskiego
filmu akcji, „znaczy KAPITAN”.
Piotr Źrebiec
Głubczyce

Choroba psychiczna w mojej rodzinie
Każda choroba dziecka jest wielkim przeżyciem dla rodziców, szczególnie dla matki. Jestem matką Wojtka,
który chorował, ale były to choroby, które po pewnym czasie mijały, a ta pojawiła się tak nagle i trwa tak długo.

P

rzez ten okres zmieniłam się bardzo,
przechodząc różne etapy poznawania
tej choroby. Pierwszy, szukanie przyczyn powstawania tej choroby, jeżeli nie dziedziczna,
to jaka? Szukałam winy w sobie i do tej pory
nie mogę sobie wybaczyć, dlaczego wcześniej nie zauważyłam zmian, jakie zachodziły
w psychice dziecka. Jaka byłam zarozumiała, pewna siebie, przekonana, że mnie nic
takiego spotkać nie może. Mam dwóch synów – Piotra o rok starszego od Wojtka. Nigdy nie miałam kłopotów ani z zachowaniem
synów, ani z nauką. Żadnemu nie musiałam
pomagać w nauce. Wojtek jest wyjątkowym
dzieckiem. Już w przedszkolu zachwycano
się nim, jaki on zdolny, mądry. Uczestniczył
w wielu konkursach przedmiotowych (matematyka, fizyka, polski, angielski). Przywoził
nagrody i dyplomy, a ja chodziłam dumna
i spokojna, nie musiałam się martwić. Aż tu
nagle, w dniu pisemnej matury Wojtek zachorował. Był to dla mnie szok i nie tylko dla
mnie, bo przeżyli to koledzy i nauczyciele.
W tym wszystkim miałam szczęście spotkać
ludzi, którzy w pierwszych chwilach pomogli
mu i doradzili, co mam robić. Byłam zupełnie
bezradna. Syn znalazł się w szpitalu w Opolu,
na oddziale młodzieżowo-dziecięcym. Do tej
pory niechętnie rozmawiam o maturze. Wojtek zdał maturę, ukończył studia – fizykę na
Uniwersytecie Wrocławskim. Jak w psalmie
„pyszną na ziemi głowę poniży”, tak i ja spokorniałam, zrozumiałam, że nie można być
pewnym niczego. Teraz wiem, że syn musiał
mieć problemy już wcześniej, których ja nie
zauważałam przez swoją zarozumiałość.

D

ruga bardzo ważna sprawa, to wstydliwość tej choroby, o której się pogardliwie
mówi: „on jest psychiczny”. Ludzi chorych
psychicznie traktuje się jak ludzi nienormalnych, często groźnych dla otoczenia. W środkach masowego przekazu często słyszy się,
że jakiś tam morderca lub inny przestępca
jest poddany badaniom psychiatrycznym.
To nie chory jest groźny dla otoczenia, ale
otoczenie, które nie zna chorego może być
groźne. Często otoczenie boi się chorych
psychicznie.

C

hciałam i ja uchronić syna przed takim
traktowaniem, dlatego nawet najbliższa
rodzina nie wiedziała, na co syn jest chory.
Wojtek jest zdyscyplinowanym pacjentem,
sam przestrzega zaleceń lekarza, pilnuje brania leków i systematycznych wizyt u lekarza.

N

iestety następny kryzys wystąpił podczas
studiów. Piętrzyły się problemy mieszkaniowe, nowe środowisko, wstyd przed
kompromitacją spowodował nawrót choroby, który skończył się pobytem w szpitalu
w Klinice we Wrocławiu... Będąc codziennie u
niego w szpitalu, bliżej poznałam tę chorobę,
nauczyłam się z nią żyć. Wtedy przekonałam się również, jak jestem synowi potrzebna. Zapytałam panią doktor, dlaczego taka
choroba spotkała mojego syna, a doktor mi
odpowiedziała: „czy cukrzyca byłaby lepszą
chorobą, a co to w ogóle jest choroba gorsza
czy lepsza?”.

T

rzecia bardzo ważna sprawa, to traktować tę chorobę jak każdą inną, tylko ta
wymaga dużej cierpliwości i pomocy potrzebują nie tylko ludzie chorzy, ale ich rodziny
również. Syn był jeszcze dwukrotnie w szpitalu. Ostatni pobyt był najdłuższy.

P

rzed chorobą syna uczyłam dziewczynkę
z porażeniem mózgowym. Dziecko od
urodzenia na wózku inwalidzkim. Ta 11-letnia Agnieszka tak mi mówi: „Wie pani, że
ja się cieszę, że jestem taka, bo mnie Bóg
wybrał, żebym cierpiała dla innych”. Ja też
czasami próbuję przyjmować tę chorobę w
kategoriach cierpienia. Są chwile, w których
nie mogę sobie poradzić, nie wiem jak się
zachować. Szczególnie wtedy, gdy syn ma
podjąć jakąkolwiek decyzję, czasami w bardzo błahych sprawach i ja nie wiem, czy go
wyręczyć? Nie chcę za niego o niczym decydować, bo on się bardzo denerwuje. Muszę
uzbroić się w cierpliwość, a gdy mi jej brak,
uciekam się do modlitwy, ona mnie uspakaja. W tej chorobie wiara w Boga pomogła mi
przetrwać najtrudniejsze chwile. Dzięki modlitwie my, rodzice, jesteśmy zdrowi i mamy
siłę, aby być przy Wojtku.

P

oczątkowo uważałam, że choroba syna
to tylko nasz problem, tzn. mój i męża,
nie chciałam o niej mówić nawet rodzinie.
Ostatni pobyt Wojtka w szpitalu oraz... udział
mojej rodziny w konferencji w Jedlinach na
temat schizofrenii, zmienił moje nastawienie
do tej choroby. Spotkałam tam wspaniałych
ludzi, którzy mają podobne problemy co ja,
co my. Mało tego, spotkałam również ludzi
po przebytych chorobach psychicznych. Spotkałam wielu wspaniałych ludzi, którzy chcą o
tej chorobie mówić i doradzają, jak z nią żyć.
Stąd moje wystąpienie. Należy odważnie
szukać pomocy i pytać się.

Czego ja się nauczyłam:
1. Nie należy obwiniać siebie za chorobę
syna.
2. Mieć nadzieję, że leczenie przyniesie
skutek.
3. Mieć nadzieję, że jest to choroba uleczalna.
4. Akceptować syna takim, jaki jest.
5. Nauczyłam się cierpliwości i pokory.
Wiara w boga pomaga mi pokonać tę
chorobę.

K

ażda choroba psychiczna, oprócz leczenia farmakologicznego, wymaga pomocy
otoczenia. Największe wsparcie, na które
powinien chory liczyć, to rodzina, ale zdarza się, że to nie wystarczy. Dobrze by było,
aby chory miał możliwość pracy, a to nie jest
takie proste. Są rodziny, które borykają się
z problemami finansowymi. Stowarzyszenie
Rodzin „Zdrowie Psychiczne” w Krakowie
prowadzi hotel „U Pana Cogito”, gdzie wśród
zdrowych zatrudnieni są również ludzi po
przebytych chorobach psychicznych.

J

est jeszcze jeden problem natury duchowej, a konkretnie kontakt z księdzem
spowiednikiem. Zdarza się, że księża się
tych ludzi boją lub nie wiedzą, jak się wobec
chorych zachować. Należałoby ten problem
rozwiązać tak, aby ci chorzy mieli możliwość
spowiedzi bez obaw i stresów. Z takiej posługi korzystałby pacjent już po leczeniu szpitalnym i ksiądz by wiedział, z jakim chorym ma
do czynienia.

J

est to może marzenie nie do zrealizowania, ale każdej rodzinie, gdzie jest chory
psychicznie, przydałby się psycholog, tak jak
lekarz rodzinny.

J

ak już wspomniałam, na konferencji w Jedlinach dowiedziałam się o istnieniu różnych stowarzyszeń, które pomagają ludziom
chorym. Pol-Familia to związek stowarzyszeń
Rodzin i Opiekunów Osób Chorujących Psychicznie. Wiem, że najtrudniejszy jest początek, ale powinniśmy się też zorganizować,
aby pomóc sobie wzajemnie.
Matka
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Moje rodzicielstwo

J

estem bardzo „świeżą” mamą, mój synek Kazik ma dopiero 11
miesięcy. Chciałam się podzielić krótkim doświadczeniem bycia
mamą z nadzieją, że być może dla niektórych przyszłych rodziców
coś z tego co powiem, okaże się pomocne.

P

ewnie z racji miejsca i okazji z jakiej się spotykamy, ważne
będą te aspekty, które są związane z doświadczeniem choroby psychicznej, ważna będzie perspektywa mamy, która kiedyś
doświadczyła choroby psychicznej, bo tak dzisiaj definiuję siebie.

N

a początek może powiem o samej decyzji związanej z rodzicielstwem. Podjęcie tej decyzji dla mnie i mojego męża nie
było łatwe. Długo dojrzewaliśmy do tego, by zostać matką i ojcem. Z jednej strony ja od bardzo dawna miałam silne pragnienie posiadania potomstwa, ale patrząc racjonalnie, widzieliśmy
z mężem wiele przeszkód. Wśród nich były zarówno te obiektywne, zewnętrzne i łatwiej mierzalne (racjonalne, bytowe), jak też
przeszkody bardziej subiektywne i trudniejsze do ogarnięcia logiką, planem – nasze lęki, obawy, wątpliwości. Myślę, że część
z tych lęków jest wspólna wszystkim przyszłym rodzicom, to szukanie domniemanych odpowiedzi na pytania: czy będę dobrym
rodzicem, czy jestem wystarczająco dojrzała, odpowiedzialna, czy
sprostam wyzwaniom związanym z wychowaniem dziecka?

N

atomiast inna kategoria przeżywania dotyczy obciążeń chorobowych. Wiąże się z tym świadomość, że ryzyko zachorowania
na chorobę psychiczną mojego dziecka jest wyższe niż w ogólnej
populacji i wynosi około 20%. Do tego prawdopodobieństwo, że
z racji nawrotów choroby, mogę okresowo być wyłączona z pełnienia funkcji rodzicielskich, podobnie jak miałam i mam świadomość,
że z racji zażywanych przeze mnie leków i ich skutków ubocznych,
będzie mi ciężej wykonywać niektóre czynności, niż w przypadku, gdybym tych leków nie zażywała. Tych rozterek i wątpliwości
było więcej, jednak kiedyś w moim życiu podjęłam decyzję, że fakt
choroby psychicznej nie może zdeterminować mojego życia, nie
może też więc być determinantem mojego rodzicielstwa i chcę za
to wziąć odpowiedzialność.

M

oment, w którym dowiedziałam się, że noszę w sobie dziecko, był chyba jak do tej pory najszczęśliwszą chwilą w moim
życiu. Nie do końca jeszcze wtedy uświadamiałam sobie, co to
oznacza. Gdzieś we mnie był idylliczny, uśpiony obraz dziecka z
reklamy Calvina Kleina, bawiącego się z matką nad brzegiem morza. Z drugiej strony mam przyjaciółki, które wcześniej ode mnie
zostały matkami i wiedziałam, że muszę się szykować mówiąc
symbolicznie na „pot, krew i łzy”. Wreszcie też, nosząc się z zamiarem posiadania potomstwa, od dłuższego czasu sporo na ten
temat czytałam i znane były mi pojęcia: „macierzyństwo bez lukru”
czy „macierzyństwo non fiction”.
Mimo wszystko w pewnym sensie rzeczywistość mnie przerosła.

P

roblemy zaczęły się od tego, że moja ciąża przebiegała z komplikacjami somatycznymi. Dwukrotnie leżałam na patologii
ciąży, za pierwszym razem z realnym zagrożeniem utraty dziecka. To był taki moment, czas, kiedy można było albo sprzedać
diabłu duszę, albo zacząć liczyć na cud. Zaczęłam się modlić. W
ciągu jednej nieprzespanej, ciężkiej nocy, zapadły decyzje, które
przewartościowały moje życie. Zmieniła się hierarchia ważności,
życiowe cele, priorytety – nie musiałam o tym specjalnie długo
myśleć, refleksja przyszła w ciągu kilku sekund. Jak sobie uświadomiłam jakimi rzeczami się przejmowałam do tej pory, skąd wynikały problemy, to – w obliczu tego, że mogę utracić moje wytęsknione dziecko – po prostu stawało się to żałośnie śmieszne. To
była jedna z takich chwil, kiedy człowiek uświadamia sobie, co jest
tak naprawdę ważne w jego życiu, co się liczy, o co chce walczyć.

N

a czas ciąży zdecydowałyśmy wspólnie z moją Panią Doktor
o odstawieniu leków. Zdecydowaną większość ciąży znosiłam
pozytywnie (jeśli chodzi o zdrowie psychiczne) dopiero pod koniec
pojawiły się pewne symptomy i konieczność doraźnego zażywania
leków.

N

ajtrudniejszy był dla mnie czas okołoporodowy: tuż przed ponownie na patologii ciąży, sam poród i czas połogu. Oprócz
naturalnego bólu fizycznego, ogromnego wysiłku zaczęłam odczuwać nadmierny lęk przed utratą dziecka, poczucie zagrożenia,
potem pojawiły się zwiastuny psychozy okołoporodowej, szybko
zatrzymane odpowiednią farmakoterapią.

W

tym okresie dużą pomocą była dla mnie (wcześniej wspominana) moja Pani Doktor Aneta Kalisz, która udostępniła mi
swój prywatny numer telefonu, wysyłała krzepiące sms‑y, w razie
potrzeby odbierała telefony także w późnych godzinach. Otrzymałam od niej bardzo dużo wsparcia, miałam poczucie, że była jedną
z nielicznych osób, która mnie wtedy rozumiała, chyba jedyną, którą bardziej interesowałam ja niż Kazik, i na pewno jedyną, której
żarty wówczas mnie rozśmieszały. Dzięki niej nie rozwinęła się u
mnie w pełni psychoza okołoporodowa, bo w porę kategorycznie
wprowadziła odpowiednie leczenie, podejmując za mnie decyzje,
których ja wtedy nie byłam w stanie podjąć.

W

tym moim krótkim doświadczeniu rodzicielstwa był jeszcze
jeden trudny moment, kiedy w siódmym miesiącu życia mojego dziecka trafiłam na miesiąc do szpitala. Świadomość rozłąki,
że nie mogę patrzeć jak się rozwija, rośnie, zmienia była bardzo
bolesna.

M

imo wszystko nie żałuję tej decyzji, nie żałuję ani chwili życia
od momentu, kiedy dowiedziałam się, że zostanę matką. Jeśli
ktoś spytałby mnie, czy warto, to odpowiedź byłaby jednoznaczna
– tak, podobnie jak warto dążyć do spełnienia marzeń i pragnień.

P

rys. Anna Bartosik

ragnę podkreślić ważny fakt, że moim zdaniem wszystkie ważne decyzje związane z rodzicielstwem należy podejmować
wspólnie z ojcem dziecka. Ważne jest też, aby mieć bliskie osoby,
które w razie trudności, takich jak np. nagła hospitalizacja, pomogą, zaopiekują się dzieckiem.

D
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zięki rodzicielstwu w moim życiu dokonała się metamorfoza,
zmieniła mi się zupełnie hierarchia ważności, celów, życio-

wych priorytetów. Ma to bezpośrednie przełożenie na życie codzienne. Mimo że wróciłam do pracy zawodowej, to jednak nie
jestem już tak aktywna jak dawniej, uważniej zastanawiam się, w
jakie dodatkowe aktywności się angażuję i nie godzę się na nie
tak łatwo jak dawniej. Przestałam rozdawać wizytówki, nie mówię
już, że na pewno odpiszę na każdego maila, że można do mnie
dzwonić o każdej porze. Nie można, bo nie chcę budzić Kazika,
nie odpiszę na wszystkie maile, bo w pierwszej kolejności muszę
zająć się synem, nakarmić go, wykąpać, wyprasować, uśpić, ugotować coś na następny dzień, posprzątać mieszkanie, a potem
to już w zasadzie brak sił na cokolwiek. Pewna bliska mi osoba
trafnie nazwała ten stan rzeczy mówiąc, że muszę teraz na nowo
nauczyć się dzielić się miłością.

czego zostałam stworzona. Mam też większą motywację, by bardziej dbać o siebie – zarówno o zdrowie somatyczne, jak i o zdrowie psychiczne. I wreszcie, dzięki Kazikowi doświadczenie choroby przestało być dla mnie doświadczeniem granicznym w moim
życiu. Wcześniej moje życie dzieliło się na przed zachorowaniem
i po zachorowaniu, teraz na przed Kazikiem i po jego przyjściu na
świat. Wiem, że staję się już do końca życia odpowiedzialna za tę
małą istotę, która się urodziła. Mam świadomość, że muszę się
jeszcze wiele nauczyć, przede wszystkim szanować odrębność
drugiej istoty. Wiem, że przede mną jeszcze zarówno dobre, jak i
złe dni. Wiem, że dla dobra Kazika jestem w stanie zrobić bardzo
dużo, proszę tylko Boga o mądrość, aby wiedzieć co tak naprawdę
jest dla niego dobre.

K

azik bardzo nas uszczęśliwił, sprawił, że jesteśmy oboje z mężem bardziej dojrzałymi osobami. Gdy patrzę jak szybko się
rozwija i jak bardzo mnie potrzebuje, to już wiem po co żyję i do

Anna Liberadzka
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków

Mój największy skarb
„Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów,
a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził”
(Stary Testament, Mądrość Syracha, wersy 3 i 4)

M

iałam szczęśliwe dzieciństwo. Myślę,
że dlatego żyję, że otrzymałam w dzieciństwie duży zastrzyk miłości rodzicielskiej i „wyssałam z mlekiem Matki” wiarę
katolicką. Jestem jedynaczką, nic więc
w tym dziwnego, że byłam „oczkiem
w głowie” Rodziców. Wychowywałam się
raczej pośród dorosłych, byłam inteligentną, grzeczną, wzorową uczennica,
z którą nigdy nie było problemów, wręcz
przynosiłam swoim rodzicom radość, byli
ze mnie dumni…

A

ż trach! Przyszła choroba psychiczna.
Jak grom z jasnego nieba. Wywołało
ją traumatyczne wydarzenie, o którym nie
będę tu pisać. W głowie kołatała się myśl:
właściwie powinnam honorowo popełnić
samobójstwo. Miałam jednak pełne zaufanie do Mamy, która mnie wysłuchała
i zamiast potępić, powiedziała: „Nie martw
się dziecko, poszukamy pomocy”. Zaczęła
się wędrówka po psychologach, w końcu
Tatuś uprosił znajomego psychiatrę, który
właściwie postawił diagnozę, tyle że wówczas 30 lat temu nie było leku na moją chorobę.

N

ie chcę tu opisywać całego życia,
ale miałam kilka rzutów schizofrenii,
w których zachowywałam się z totalną
nieodpowiedzialnością. Kilka razy „lądowałam” na toksykologii. Tak naprawdę, tylko
raz naprawdę chciałam umrzeć, pozostałe
przypadki to wołanie o pomoc. Hurtowo
biłam o posadzkę kubkami i szklankami,
raz zdarzyło mi się, że uderzyłam Mamę.
Wtedy zareagował odpowiednio Tatuś,
powiedział, żebym nigdy nie ważyła się
uderzyć Mamy, jego – proszę bardzo, On
sobie ze mną poradzi, ale Mamę – nie.
Zakodowało mi się to w pamięci i nigdy
więcej nie stosowałam przemocy fizycznej,

zastępowałam ją szantażem emocjonalnym. Opisuję tu wszystkie moje przewinienia, żeby Czytelnicy wiedzieli, jak duże
sprawiałam kłopoty i zmartwienia swoim
Rodzicom.

W

szystko się zmieniło, gdy zamieszkała z nami po śmierci Dziadka
Babcia Zosia. Miała wtedy 84 lata i była
pełna energii, wyglądała młodo, sąsiedzi
myśleli, że Babcia jest starszą siostrą
Mamy. W domu doszło do przewrotu „kopernikańskiego”. Dotąd ja byłam słońcem,
a reszta orbitowała wokół, teraz w centrum naszego świata była Babcia. Bardzo
Ją szanowałam, z czasem pokochałam,
ale to była „trudna” miłość, gdyż Babcia
przyzwyczajona była do rządzenia w domu,
a tu… trafiła kosa na kamień, mój Tatuś
miał również apodyktyczne usposobienie.
Ja stanowiłam „bufor” pomiędzy dwoma
groźnymi żywiołami, co wymagało wielu
dyplomatycznych zachowań. W każdym razie jak mogłam w miarę starzenia się Babci pomagałam. Codzienna toaleta, posiłki, leki – to było na mojej głowie. Oprócz
tego wysłuchiwałam nieskończoną ilość
razy różnych zdarzeń z przeszłości, które
wkrótce znałam na pamięć, ale których
zawsze uważnie słuchałam na pozór z
uwagą, naprawdę wpuszczając jednym
uchem, wypuszczając drugim, inaczej
można by zwariować.

A

ja opiekując się Babcią, zdrowiałam.
Nie mogłam przecież, powiedzieć:
„Babciu, mam depresję, więc nie dam Ci
śniadania”. Trzeba było się mobilizować,
co było zbawienne. Babcia, jak to ludzie
szacowni wiekiem, bywała podejrzliwa. Bez
przerwy, gdy dostała emeryturę, chowała
ją gdzie indziej, a to pod doniczką z kwiatkiem, a to do szuflady, a to za obrazem,

a to pod dywanem. Nie pamiętając, gdzie
schowała pieniądze, oskarżała któreś z
Rodziców o kradzież. Wyspecjalizowałam
się wówczas w znajdowaniu zguby – jak
najlepszy „Komisarz Alex”.

B

ywały z Babcią kłopoty, które dziś wywołują mój uśmiech. Na przykład Mama
podaje Babci na śniadanie serek, a Babcia
stwierdza kategorycznie: „Wolę umrzeć,
niż jeść ten ser” i leci w dół, mdleje, prawie
że naprawdę umiera. Przeniosłyśmy Ją na
tapczan, podniosłam Babci nogi do góry i,
ożyła. Ani razu więcej nie proponowałyśmy
Babci serka, zawsze kiełbasę. Mama
mówiła, że Babcia na starość zrobiła się
„kiełbasiana”.

B

abcia była prostą kobietą, ale według
mnie urodziła się na aktorkę. Lubiła
śpiewać, deklamować, miała cięty dowcip
i była mądra życiowo. Lubiła towarzystwo. Nigdy się Jej nie wstydziliśmy, zawsze
siedziała z gośćmi, choć pod koniec życia Babci unosił się w domu specyficzny
zapach.

D

bała o siebie, lubiła jasne sukienki.
Zawsze, gdy z Mamą kąpałyśmy Ją,
mówiła: „Nie boicie się, że wam umrę,
tak mi dobrze”. Potem Mama kremowała
Ją, całowała i Babcia wzdychała z
wdzięcznością: „Jaka z Ciebie dobra córka,
ja tak o swoją Mamę nie dbałam.” W nocy
gdy nie mogła spać, wyglądała przez okno
i liczyła samochody. Żartowała, że pracuje
jako parkingowy. Lubiła siedzieć na balkonie i obserwować świat, lubiła (dokąd
mogła) coś pomóc np. obierała porzeczki
czy agrest na kompot.

T

o nie jest prawda, że nie przesadza
się starych drzew. Starzy ludzie, jeśli się ich kocha i szanuje, zawsze się za-
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adaptują do nowych warunków. Muszę tu
przyznać, że Babcia nauczyła mnie wielkiego szacunku do Różańca św. Odmawiały
jej posłuszeństwa kolejno uszy, oczy, nogi,
a Różaniec przy Niej pozostał do końca.
W ostatnim roku życia wstawałam do Niej
średnio trzy razy w nocy, czwarty raz nie
mogłam, wtedy wstawała Mama.

L

ekarka, która do Babci przychodziła
powiedziała, że tylko dzięki naszej
troskliwej opiece przeżyła tyle lat.

K

iedy Babcia zmarła nikt nie mógł mnie
zrozumieć, że tak bardzo to przeżywam. Taki wiek! 92 lata, to z czego tu robić problem. Nikt mnie nawet nie usiłował
pocieszyć, pociechą dla mnie stał się Pan
Jezus. Dopiero kiedy do Niego się skierowałam, poczułam ulgę.

T

eraz starsi są już moi Rodzice, Tatuś
ma 80 lat, Mama 78. Choćbym chciała
chorować, to nie mogę, bo w domu jestem bardzo potrzebna. Wszystkie opłaty
typu: czynsz, telefon, telewizja, wszystkie sprawy urzędowe są na mojej głowie.
Również wyprowadzanie psiaka na spacer,
codzienne zakupy, gotowanie, sprzątanie,
pranie i prowadzenie domu. Pilnowanie
lekarstw, wizyty Rodziców u lekarzy to też
ja. Czyli pracuję jako gosposia domowa
i pielęgniarka „osobista” jak to nazywa
Tatuś.

D

laczego tak w krótkim stosunkowo
czasie musiałam przemienić swoje
życie codzienne? Po prostu: choroby obydwojga Rodziców. Choroby związane z
wiekiem, ale też przyznam się, że Rodzice
chorują psychicznie. Do Tatusia musiałam
wezwać pogotowie, w szpitalu był miesiąc
i dobrze mu dobrali leki. Wrócił do równowagi, ale leki musi brać do końca życia.
Codziennie odwiedzała Go Mama i, jak to
ja oceniam, przyspieszyło to wybuch choroby (depresji starczej) u Mamy.

T

eraz to ja proszę ją o pomoc w domu
i muszę znosić to, że nic nie chce się Jej
robić, z rozbrajającym uśmiechem twierdzi,
że nie może mi pomóc. Dlaczego? Po prostu: nie może, bo boli Ją serce, stawy, głowa
itp. Lubi się powtarzać, opowiadać po kilka
razy to samo, ale na to się uodporniłam.
Gorzej, gdy jest brzydka pogoda, potrafi
wówczas cały dzień przespać. Tatuś jest
bardziej zrównoważony, więcej pomaga,
choć też ma kłopoty z pamięcią.

na mój widok, gdyż nie dostał nic jeść ani
nikt nie wyprowadził go na spacer.

R

odzice tak jak w piosence „Czas nas
uczy pogody” lubią swoje towarzystwo,
okazują sobie nawzajem czułość i szacunek.
Bardzo się z tego cieszę, wzruszają mnie.
Obserwuję jak ubierają się starsi wiekiem
ludzie i dbam o garderobę Rodziców. Stali
się sensem mojego życia. Oddaję Im to, co
wcześniej od Nich otrzymałam. Nie narzucam
Im swojej woli, staram się dostosować do sytuacji i przeprowadzić swoje dobrocią. Rano
budzę Ich w delikatny sposób – pocałunkiem,
pogłaskaniem po twarzy.

D

opiero teraz widzę, jak wiele trudu i troski
Ich kosztowałam. Teraz to Oni są moim
największym skarbem. Czy pragnę, żeby
mnie przeżyli? Nie, ja sama dam sobie radę,
Oni – wymagają pomocy. Chciałabym, żeby
mieli dobrą starość.

T

o nie jest tak, że Rodziców nic nie obchodzi. Tatuś często wychodzi z psem
(szczególnie rano, co stanowi dla mnie
dużą pomoc), zrobi zakupy według przygotowanej przeze mnie listy. Czasem coś
upitrasi. Mama posprząta, też lubi chodzić
z psem, gdy jest ładna pogoda. Ale gdyby
zostawić Ich samych, to spaliby cały dzień.
Kilka razy tak było, że pies wył przeraźliwie

W celu bliższego poznania naszej działalności podajemy Państwu
adresy stron www oraz adresy e-mailowe:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii
i Opieki Środowiskowej
www.stowarzyszenie-rozwoju.eu
biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
www.otworzciedrzwi.org
stotworzciedrzwi@wp.pl
Galeria Miodowa
www.galeriamiodowa.strefa.pl

rys. Jacek Nowak

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

Dlaczego powinniśmy pracować?
Tekst został wygłoszony jako referat na II Sympozjum
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
oraz Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
pt. „Przyszłość pracy dla osób chorujących psychicznie”, 14.05.2004 r. w Krakowie

P

raca jest konstytucyjnie zagwarantowanym prawem każdego
obywatela. Czy można więc odmawiać jej osobom chorym psychicznie, nie respektować tego prawa lub nie dyskutować o jego
przyszłości?

J

estem rzecznikiem Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” i osobą po
wielu kryzysach psychicznych. Stowarzyszenie nasze działa przeciw stygmatyzacji osób chorych psychicznie. Ludzie po kryzysach
psychicznych mają takie samo prawo do samorealizacji jak ludzie
zdrowi. Myślę, że najlepszym sposobem na samorealizację dla każdego człowieka jest praca. Szczególne ma ona znaczenie dla nas,
osób chorych psychicznie. Choroba psychiczna nie zmniejsza potencjału intelektualnego. Wśród nas jest wiele osób wykształconych,
które wykształcenie zdobyły przed zachorowaniem albo też mimo i w
czasie choroby. Ludzie chorzy psychicznie w czasie remisji przeważnie nie różnią się niczym od ludzi zdrowych. Pośród ludzi z doświadczeniem choroby jest wielu bardzo uzdolnionych i utalentowanych
– sztuka osób chorych psychicznie jest piękna i oryginalna. Jest też
wielu ludzi pracowitych, odpowiedzialnych, godnych zaufania.

J

a choruję już prawie trzydzieści lat. Całe moje wykształcenie
ponadlicealne zdobywałam już jako osoba chora. Całe moje doświadczenie pracy zawodowej przypada również na czas choroby.

W

1986 roku, w szczególnie trudnym dla mnie okresie, w czasie
dłuższej niż zwykle emisji choroby zdecydowałam się za namową rodziny starać o rentę. Proces starania się o rentę i orzekania
był na tyle długi, że kiedy otrzymałam decyzję, czułam się znowu
zdrowa i pełna sił. Chciałam wrócić do pracy. Starałam się podjąć ją
w zmniejszonym wymiarze.

N

iestety oprócz prac zleconych w Katedrze Etnografii Uniwersytetu Jagiellońskiego – moim ostatnim miejscu pracy – nie udało
mi się uzyskać pracy zgodnej z moimi potrzebami. Miałam wówczas
dwunastoletnią córkę, którą wychowywałam już wtedy bez męża, ale
też z dużą pomocą ze strony jeszcze w pełni sił rodziców. Tak więc
strona materialna nie była głównym powodem, dla którego rozpaczliwie pragnęłam znowu pracować. Bez pracy czułam się mniej wartościowa, mniej niezależna. Zaczęłam dawać lekcje angielskiego, ale
to nie zastąpiło mi pracy na etacie, do której przez pięć lat zdążyłam
się przyzwyczaić. Bez możliwości pracy czułam się obywatelem drugiej kategorii. W tym okresie miałam też częstsze nawroty choroby.

K

iedy w Polsce zaczął się kapitalizm, moje rodzeństwo założyło
rodzinną spółkę – sklep spożywczy. Ja wtedy przechodziłam kolejny kryzys w szpitalu. Kiedy wróciłam do zdrowia zaproponowali mi
prowadzenie księgowości tej rodzinnej firmy, co umożliwiło mi pomaturalne wykształcenie ekonomiczne, jakie zdobyłam podczas jednej ze swoich pierwszych remisji. To mój ojciec namówił mnie, abym
mimo choroby nie rezygnowała z podnoszenia swoich kwalifikacji i
prawa do pracy. Sam był inwalidą wojennym, przedwojennym polskim oficerem, który został ciężko ranny w kampanii wrześniowej.
Po wojnie, już odpowiedzialny za rodzinę, ukończył studia i przepracował czterdzieści lat zawodowo. Pracował też wiele społecznie, pomagając osobom niepełnosprawnym, głównie inwalidom wojennym,
o których często ze względu na inną orientację polityczną Polska Ludowa nie pamiętała. Ojciec pokazywał mi za wzór ludzi, którzy często
byli bardzo okaleczeni, a jednak chcieli żyć i mimo swego kalectwa
być przydatnym społeczeństwu.

T

ak więc spróbowałam niezależnej działalności finansowej, a kolejnym jej etapem była już samodzielna działalność gospodarcza,
malutka trafika, którą przez prawie dwa lata prowadziłam ze swoją

przyjaciółką. Wszystko w tym sklepiku robiłyśmy same. Zaopatrzenie, sprzedaż, księgowość, sprzątanie. Zupełnie zapomniałam o
swojej chorobie. Spędzałam w pracy często więcej niż dziesięć godzin dziennie. Byłam niezależna finansowo, wzrosło ogromnie moje
poczucie wartości. Niestety przeliczyłam się chyba ze swoim zdrowiem. Ten wymiar pracy był za duży, a pod koniec tej działalności
zmarł mój ukochany ojciec. Przez pół roku po jego śmierci tłumiłam
rozpacz starając się dać oparcie mojej osamotnionej mamie. Potem
przyszła bardzo ciężka depresja i pół roku spędziłam w szpitalu. Moja
wspólniczka nie radziła sobie sama i kiedy wyszłam ze szpitala musiałyśmy sklep zlikwidować, aby nie ponieść znaczących strat. Nagle
zostałam znowu bez pracy, a jeszcze po ciężkiej chorobie nie gotowa podjąć następnej. Wtedy mój lekarz skierował mnie na oddział
dzienny przy Miodowej 9, gdzie spędziłam trzy miesiące korzystając
głównie z terapii zajęciowej. Zajęłam się tam robótkami na drutach
przypominając sobie swoje zarobkowanie, kiedy moja córeczka była
malutka. Musiałam codziennie rano wstawać, spędzałam na oddziale
aktywnie kilka godzin, miałam poczucie obowiązku i to sprawiło, że
już po trzech miesiącach zaczęłam szukać pracy.

P

amiętam jednak, że już wtedy, jak i w kolejnych latach nie przyznałam się mojemu pracodawcy z jakiego powodu jestem inwalidą II grupy. Ukrywałam swoją chorobę obawiając się dyskryminacji
w miejscu pracy. Dzisiaj jako członek Stowarzyszenia „Otwórzcie
Drzwi” działam na rzecz ludzi tak samo chorych jak ja, aby nie musieli ukrywać przed innymi swojej choroby, aby mieli takie samo prawo
do pracy jak ludzie zdrowi, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i możliwościami.

M

am za sobą prawie piętnastoletnie doświadczenie pracy zawodowej, na różnych stanowiskach – także i kierowniczych. Doświadczenie pracy, które pozwoliło mi mimo choroby funkcjonować
w świecie ludzi zdrowych, było też doświadczeniem bardzo trudnym.
W pracy dawałam z siebie często więcej niż ludzie zdrowi na podobnych stanowiskach. Oni nie mieli takiego poczucia zagrożenia
chorobą jak ja, dla nich ewentualna utrata pracy, choć jest trudna dla
każdego człowieka, nie miała jednak takiego wymiaru jak dla mnie,
takiej wartości, jakiej praca ma dla człowieka chorego psychicznie.

D

la osoby chorej psychicznie praca to nie tylko szansa na poprawienie sytuacji materialnej, to przede wszystkim najlepsza rehabilitacja. Najlepszy sposób na długie remisje, najlepsza obrona przed
szpitalem czy też zamknięciem się w domu, a niejednokrotnie droga
do całkowitego wyzdrowienia, a także szansa na zachowanie własnej
godności.

B

yłam siedemnaście razy hospitalizowana, a kiedy pracowałam
nikt z moich współpracowników nawet się nie domyślał, z jakim
ciężkim doświadczeniem się zmagam. Wiele na tej drodze zawdzięczam swojemu lekarzowi i terapeucie, doktorowi Andrzejowi Cechnickiemu, bardzo wiele otwartej psychiatrii, o którą z coraz liczniejszą
grupą lekarzy, psychologów, terapeutów i pielęgniarek dano nam,
pacjentom szansę walczyć.

D

wa lata temu przyszedł mi z pomocą Warsztat Terapii Zajęciowej
(WTZ). Po śmierci mojej mamy spędziłam jedenaście miesięcy
w Szpitalu Babińskiego. Otarłam się o Dom Pomocy Społecznej.
Wsparta przez mojego psychiatrę przekonałam rodzeństwo, że mogę
funkcjonować samodzielnie. Zdecydowali się mi pomóc. Najpierw
korzystałam z warsztatów w niewielkim wymiarze. Brałam udział w
zajęciach tzw. „grupy hotelowej” i plastycznej, bo w czasie pobytu w
Szkole Życia w Szpitalu Babińskiego zaczęłam malować. Kiedy usły-
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szałam, że w Krakowie ma powstać hotel, w którym będą pracować
osoby po kryzysach psychicznych, pomyślałam, że to dla mnie szansa, bo tak się złożyło, że dwadzieścia lat temu ukończyłam dwuletnie
studium ekonomiczne o specjalności hotelarstwo.

P

rawie dwa lata jestem uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej. Mam zajęcia pięć razy w tygodniu. Na zajęciach hotelarskich
przez trzy lata odświeżyłam swoje wiadomości ze szkoły hotelarskiej,
nauczyłam się też nowych rzeczy, zaliczyłam dwie praktyki w hotelu,
w tym jedną w czasie pobytu w Szkocji, w Edynburgu. W pracowni
komputerowej warsztatu pogłębiłam swoje umiejętności w obsłudze
komputera, a na zajęciach plastycznych mogłam się mierzyć z nową
przygodą swojego życia, jaką jest malowanie.

U

dział w WTZ-ach sprawił, że dzień miał znowu rytm podobny do
rytmu pracy. Szybko wracałam do zdrowia. Aby poprawić swoją sytuację materialną zaczęłam dawać lekcje angielskiego. To była
równocześnie moja własna nauka, repetytorium własnej wiedzy.
Uważałam, że to też przyda mi się w ewentualnej przyszłej pracy w
hotelu.

S

zkoda, że tak trudno jest w naszej rzeczywistości tworzyć zakłady
aktywności zawodowej. Przez trzy lata z bardzo bliska widziałam, ile trudu, wysiłku i poświęcenia wielu ludzi kosztowało powstanie
Pensjonatu „U Pana Cogito” przy ul. Bałuckiego 6 w Krakowie. Mam
nadzieję, że to nie ostatni ZAZ w Krakowie, który da pracę osobom
po kryzysach psychicznych.

Z

wracam się do wszystkich, od których mogą zależeć losy osób
chorych psychicznie, z jakich znacząca większość, tak jak ja,
chce i może pracować. Nie odbierajcie nam szansy na godne życie, nie zamykajcie nam drogi do zdrowia, a przede wszystkim nie
odbierajcie szansy polskiemu społeczeństwu na zaistnienie w jego
szeregach pełnowartościowych obywateli.

N

iech Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych nie będzie tylko
krótkim czasem, w którym ludzie zdrowi zauważą, że obok nich
żyją być może inni, ale przecież nie na tyle inni, aby nie mogli żyć
wśród nich i razem z nimi pracować1.
Danuta Biernacka
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków

M

oje dwuletnie doświadczenie i obserwacje mówią, że warsztaty
terapii zajęciowej to świetny sposób na rehabilitację po emisji
choroby, to praktyczna nauka wielu ciekawych i przydatnych umiejętności, to nawet możliwość zdobycia nowego zawodu, droga do podjęcia pracy, czasami po raz pierwszy, a czasami powrotu do utraconej
aktywności. Dla osób ciężej chorych, które nie czują się na siłach,
aby pracować zawodowo, to szansa aktywności, szansa, aby nie zamykać się w domu, aby wyjść poza obręb problemów swojej choroby,
szansa na życie społeczne.

1 Rada Europy ustanowiła rok 2003 Europejskim Rokiem Osób
Niepełnosprawnych

Moje okienko
Wezwanie do wyprawy
dzisiaj dostałam list polecony urzędowy decyzją Biura do Spraw Niewyjaśnionych
mam ruszyć w drogę co nie ma końca na bok odłożyć sprawy bieżące na później
decyzją Biura do Spraw Niewyjaśnionych wybrano mnie – nie to ja wybrałam –
mam cofnąć się w czasie, przypomnieć sobie najodleglejszy moment
mam ruszyć w drogę co nie ma końca
drukowanymi literami napisano: psychoterapia
widnieje: data godzina i miejsce
na bok odłożyć sprawy bieżące na później
chciałam powiedzieć – nie mogę odpisać na list wezwanie urzędowe
poszłam na wskazane miejsce i co zastałam?
siebie
z tamtych
dni
niemotę
Elżbieta Leśniak
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W

Zamiast didaskaliów

dzieciństwie nie lubiłem teatru. Chociaż moja niechęć była chyba tylko podświadoma – wydawał mi się zbyt ograniczony z jego
sztucznością ruchu, umownością miejsca, ascetyzmem tła i rekwizytów. O ile dość szybko wciągnęło mnie czytanie książek, gdzie wyobraźnia ma tak duże znaczenie, to siadając na widowni stawałem się
„niewiernym Tomaszem”, który wierzy tylko jeśli realnie zobaczy. Teatr
przegrywał więc z czarno-białą wtedy telewizją, a zwłaszcza z kolorowym kinem, bo pozbawiony był wszystkiego, co najbardziej cieszy młodego wzrokowca: oddechu rozległych krajobrazów, pochodu majestatycznych żaglowców czy szeroko kadrowanej, migoczącej fali konnego
rycerstwa. Cóż ciekawego można pokazać na kilkudziesięciu metrach
drewnianej podłogi, obitej ciemnym suknem i otoczonej trójstronnie kulisami? Może tylko niespełnionych aktorów drugiej kategorii, skoro nie
są oni rozpoznawalnymi ikonami filmu? Przekonany, że popularność
jest jedyną miarą sukcesu w tym zawodzie, czasem chyba im nawet
współczułem.

A

le kiedy jesteś trochę starszy, zmienia się także widz w tobie: obok
samej fabuły i powierzchowności bohaterów – pięknej, brzydkiej lub
nijakiej, zaczynasz jeszcze zauważać odtwórcę roli i różnice użytych
środków: głosu, gestu, mimiki. Odkrywasz nowe składniki opowieści:
rytm, melodię frazy, akcenty ciszy. Nie dziwi już, że filmowe gwiazdy
chętnie wybierają teatr, niektóre bardzo często, a anonimowi dla ciebie
dotąd artyści są tutaj ich równorzędnymi partnerami, godnymi takich
samych oklasków i podziwu.

M

oje przewartościowanie wymagało trochę zachęty: najpierw chciałem zobaczyć jakąś ekranową twarz z bliska, bez montażu. Doskonałą okazję dawały monodramy, grane akurat na Małej Scenie Teatru
Starego i to było objawienie: ciasne wnętrze gotyckiej piwnicy stawało
się całym światem, gdzie jeden człowiek, jego los i emocje skupiały
przez dwie godziny uwagę wszystkich obecnych, tylko dzięki absolutnemu panowaniu nad słowem, gestem i płynącą między tymi biegunami energią. Równocześnie dotarło wreszcie do mnie, że każda odsłona
jest inna: nigdy nie przewidzisz, jakimi tonami sztuka zabrzmi właśnie
dzisiaj ani jakim tempem podąży, gdyż stale dokonuje się od nowa tu i
teraz, na naszych oczach.

M

niej więcej wtedy moja licealna klasa wygrała szkolny konkurs na
małą jednoaktówkę, a ja i paru kolegów zatrudniliśmy się w Teatrze
Słowackiego jako statyści. Pierwszy raz odsłonięto nam takie miejsce
„od kuchni” – labirynt jego pokoi, korytarzy i schodów, zapach pracowni i magazynów, zacisze garderoby i gwar bufetu, gdzie można było
otrzeć się o mistrzów, chwilowo bliskich zwykłego ludzkiego wymiaru,
gdyż nie ukrytych za cudzym tekstem lub formą. Ale najważniejsza była
scena i jej kulisy: tutaj kończyła się wszelka prywatność, wszystko podlegało jednej hierarchii, każde działanie było częścią skomplikowanej
konstrukcji – precyzyjnej jak gotyckie sklepienie, dynamicznej jak żagiel, a jednocześnie kruchej jak domek z kart. Rozpoczęty spektakl żył
własnym życiem; był niczym misja załogowa na Księżyc: mimo że przećwiczono dokładnie najmniejsze szczegóły, ostateczny bilans zawsze
pozostawał niewiadomą i to właśnie decydowało o magii udziału.

P

iękne chwile statystowania i szkolnych występów okazały się pułapką. Wywołały złudzenie, szybko rozwiane w zderzeniu z rzeczywistością – już podczas wstępnego etapu egzaminu do PWST słynny artysta krakowski, przewodniczący komisji uznał: może pan wykonywać
różne zawody, tylko na pewno nie aktorstwo.

C

złowiek mocnej wiary, pewien swojego celu zapewne dalej próbowałby go osiągnąć wszelkimi sposobami i wreszcie by mu się udało. Ponieważ ja tak nie umiałem, trudna lekcja przegrywania, zamiast
mobilizować jako bodziec do większej pracy, brzmiała ciągłym memento, uświadamiającym, że niemal wszystko, co warte marzeń, jest poza
moim zasięgiem.

M

inęło sporo lat – duża część pod znakiem jednego kroku do przodu
i czterech do tyłu. Na scenę spoglądałem teraz znowu jak dziewczynka z zapałkami na ciastka za szybą cukierni. Jednak skoro Mahomet nie przyszedł do góry... Bywa, że szkolna miłość zostaje odwzajemniona, kiedy już dawno jesteśmy dorośli. Pewnego dnia grupa teatralna
„Psyche” z Miodowej ludzkim gestem wyręczyła mnie w zagadnieniu,
którego sam nie odważyłem się poruszać: może zajrzałbym do nich

kiedyś? Nie stawiali niebotycznych warunków poza dobrymi chęciami i
odrobiną dyscypliny. Moja historia zatoczyła koło – małe, pogięte i bez
znaczenia dla reszty świata, ale zawsze. Czy trochę nie za późno? Jan
Nowak-Jeziorański mawiał, że prawdziwe życie zaczyna się po osiemdziesiątce, więc...

Z

espół skupia ludzi – jak to się mówi – po przejściach. Nie chodzi bynajmniej o udane kombatanctwo, tylko fakt, że kiedyś psychika wymknęła się nam spod kontroli i dzisiaj jesteśmy trochę niespełnieni lub
nieprzystosowani. Może więc początkowo najważniejszy był tutaj azyl
i otwarcie na drugiego człowieka, aby w jego oczach zobaczyć swoje
odbicie. Te więzy zawsze pozostają bezcenne, ale teraz doświadczamy
jeszcze czegoś więcej, gdyż obok dobrodziejstwa spotkania chcielibyśmy także wspólnie tworzyć nową jakość, najlepiej taką, która sama
się obroni.

C

zy nasza grupa ma cechy prawdziwego teatru? Chyba tak. Jej
długoletni reżyser jako perfekcjonista nie lubi taniej imitacji i uczy
wszystkich pracować metodami obowiązującymi u zawodowych aktorów, tyle że według mniej intensywnego harmonogramu. Upomina stale, by mocno rozgraniczać siebie i postać sceniczną, które nie mogą
się przenikać bez obopólnej szkody. Grając choćby maleńki epizod musimy więc całkowicie odrzucić prywatną identyfikację i odwrotnie – po
zakończeniu próby lub spektaklu żadna aktorska „gęba”, choćby najbardziej przekonująca nie ma prawa rządzić naszym życiem lub jego
oceną ze strony kogokolwiek. Poszukiwanie emocjonalnego autentyzmu budzi pokorę wobec rzemiosła sztuki i świadomość, że harmonia
słowa i ciała wymaga maksymalnego skupienia, a fałszywa poza i nonszalancja prowadzą do nikąd. Oczywiście rozumiemy, ile dzieli nas od
ludzi z teatralnym dyplomem – ustępujemy im dykcją, pamiętaniem tekstu, emisją głosu, koordynacją ruchową, wiedzą o klasycznym repertuarze – właściwie wszystkim poza wrażliwością. Spotykamy się też zbyt
rzadko, by móc uważać grupę teatralną za główny sposób na życie,
nawet jeśli niejeden z nas skrycie o tym marzy. Zyskujemy natomiast
coś innego: okazję do opuszczenia jaskini kompleksów, odblokowania
ukrytej ekspresji i poznania samego siebie, uwolnienia wyobraźni i czasowego wejścia w inną postać, czyli fascynującej podróży po zakamarkach duszy.

C

o ciekawe, społeczność „Psyche” jest enklawą bezpieczeństwa i
pod tym względem stoi wyżej niż zawodowe środowisko – nie staramy się bowiem zdominować jedni drugich ani udowodnić, że ktoś jest
lepszy; owszem – każdy ma ambicję, by jego udział był ważny i zauważony, jednak nie kosztem kolegów, tylko razem z nimi

P

odobno każdy człowiek jest trochę aktorem – przecież stale usiłujemy ukryć u siebie różne cechy niepożądane i słabe strony, a wyeksponować te lepsze; kształtujemy nasz wygląd, głos, gesty i argumenty,
niekiedy uciekamy się wręcz do manipulacji. Można by pomyśleć, że
tylko skala publiczności i opanowanie tremy robią różnicę. Tymczasem
gdy masz oszukać sam siebie, ożywiając kogoś o zupełnie innych niż
twoje przyzwyczajeniach, mentalności, temperamencie, języku – pokazać zachowania całkiem ci obce – zaczynają się schody. Pamiętam jak
na jednej z ostatnich prób ćwiczyliśmy scenę, docelowo trwającą około
minuty; gdzie przypadała mi kwestia licząca tylko cztery linijki. Cztery
linijki długie jak rok przestępny i ciężkie jak kamień filozoficzny, gdyż
wyrażały zantagonizowane, szybko zmieniające się emocje, czego ani
trochę nie umiałem wyrazić. Powtarzaliśmy bez końca i moja bezradność budziła już chyba współczucie zmęczonych partnerów, zresztą
reżysera też. Zdenerwowany nieświadomie zacząłem przerysowywać
grę, pogarszając tylko sytuację. Nagle ktoś zabawną uwagą rozładował
atmosferę, podsunąwszy jednocześnie nowy sposób myślenia o roli i
wreszcie za dwudziestym razem, udało się!

C

ieszy, że chociaż naszym celem jest kontrolowane wyzbycie się
prywatności i ubranie cudzej skóry, właśnie podczas tej zamiany
można choć na chwilę uciec od starej maski, utkanej z negatywnego
„autoportretu” i niewiary w siebie – typowej dla ludzi o kulejącej busoli. Jednak dopiero stopniowe przełamywanie wstydu między nami
otwiera wrota do rzeczywistości sztuki. Wejście tam czyni nerwy bardziej posłuszne, dzięki czemu powszednie słabości przegrywają z radosną mobilizacją twórczej energii. Wyobraźnia. Podczas próby mała
sala na ul. Miodowej jest komnatą celtyckiego zamku, oceanem albo
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lasem pod Atenami. Własna tożsamość znika, gdy stajemy się częścią
świata zaludnianego przez monarchów, herosów i tchórzy, bajkowych
władców cieni i służące im elfy, kochanków, czarownice, rycerzy i damy,
nawiedzonych mnichów czy amatorskie trupy komediowe, zadziwiająco bliskie naszej.

P

jeszcze do zrobienia, w tak krótkim czasie... Przestajemy spóźniać się
na próby, a ich swobodny zwykle nastrój gdzieś się ulatnia, ustępując
mieszance tremy i determinacji. Gorączkową krzątaniną przypominamy wtedy trochę wystraszoną załogę szkolnego jachtu, szykującą się
na zapowiedziany sztorm, którego wielu z nas dotąd nie przeżyło. Bo
co prawda długo trenowaliśmy wszystkie manewry, ale trudno usunąć
krążącą wokół obawę, czy dobrze zdamy ten egzamin. Teraz już tylko
minuty dzielą od niego. Usiłując zapamiętać ostatnie uwagi reżysera,
pomagamy jeden drugiemu ujarzmić kostium bądź znaleźć ważny rekwizyt. Jeszcze kilka komend, jakieś pytania zadawane szeptem i odpowiedzi językiem migowym, bo to już ciemna kieszeń kulis. Stanowiska są wreszcie zajęte, krzepiące kopniaki rozdane. Za chwilę kurtyna
pójdzie w górę, zabłysną światła sceny i oby reszta nie była milczeniem.

K
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amiętając o istniejącej przepaści między mną i aktorskimi mistrzami, często zastanawiam się nad ich sekretem. Czy należy odrzucić
wszystkie posiadane realne cechy, czy wręcz przeciwnie – wskazane
są role bliskie temu, kim się jest, naturalnemu usposobieniu, warunkom
fizycznym, energii? Czy aktorem trzeba się urodzić, czy można nim
zostać? Jaki rodzaj naturalnej komunikatywności, głosu, mowy ciała
sprzyja temu zajęciu, a jaki go wyklucza? Chyba nie ma jednej odpowiedzi, zadowalającej wszystkich.
iedy zbliża się data całkiem nowego spektaklu, ciśnienie rośnie jak
bezrobocie po giełdowym krachu – nagle coś mówi ci, że tak dużo

Schizofrenia jest nie tylko chorobą

S

chizofrenia jest nie tylko chorobą. Jeżeli tak stawiamy tezę, to musimy założyć wcześniej, że jest ona chorobą, co jednak nie zawsze
musi być oczywistością, a zależy od podejścia w medycynie (patrz nr
19 „Dla Nas” dr n. med. J. Morasiewicz „Schizofrenia jest chorobą”).
Bez wchodzenia w polemikę przyjmijmy, że schizofrenia jest chorobą,
nie do końca poznaną, jeżeli chodzi o mechanizmy jej powstania, dotykającą wielu wymiarów życia człowieka. Z punktu widzenia osoby nią
dotkniętej można ją uznać za szczególny sposób egzystencji, sposób,
w którym za pozornym chaosem, rozbiciem i rozszczepieniem dostrzec
można wyraźną strukturę i jej sens. Jest chorobą, która nie niszczy
osobowej warstwy człowieka, ale która, choć z jednej strony może
utrudniać jej przejawianie się i rozwój, z drugiej jednak może ów rozwój wspomagać, stając się impulsem do przemiany osobowego życia
w stronę wartości i sensu (por. M. Opoczyńska „Kim jestem”). Można
powiedzieć, że istnieje tyle schizofrenii, ile „schizofrenicznych światów”
osób chorujących na schizofrenię.
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rofesor Kępiński pisał, że „w świecie przeżyć osób dotkniętych schizofrenią dostrzec można w katastroficznych rozmiarach wszystkie
cechy egzystencji ludzkiej”. Skoro schizofrenia dotyka całej złożoności człowieka, to wpływa znacząco na kształt egzystowania nie tylko
w trakcie epizodów chorobowych, ale również modyfikuje sposób postrzegania świata i oddziaływanie na środowisko zewnętrzne w trakcie
remisji i dochodzenia do zdrowia. Ponieważ znacząco dotyka relacji
osobowych możemy ją potraktować jako zjawisko społeczne, wpływające na funkcjonowanie nie tylko jednostek, ale i społeczeństwa przede
wszystkim poprzez rodzinę, która jest najmniejszą komórką społeczną.
Choroba psychiczna stawia otoczenie przed możliwością różnorakiej
reakcji na zaistniałą sytuację. Można powiedzieć, że miarą dojrzałości
społeczeństwa w jego sensu stricte ludzkim aspekcie jest traktowanie
osób, które potrzebują pomocy, wsparcia, są ułomne, kalekie lub bezradne i bezbronne. W dobie komercjalizacji i utylitarnych sukcesów stanowi to duże wyzwanie. Przez lata pokutował w społeczeństwie pogląd,
że chorzy psychicznie są niebezpieczni i wymagają izolacji. Miało to
swoje uzasadnienie w ówczesnym stanie wiedzy medycznej i farmakologicznej. Dzisiaj to już przeszłość, ale gdzieś pozostały uprzedzenia,
lęki, stygmatyzacja i tendencje do wykluczania ze świata zdrowych.
Te kwestie szukają nadal rozwiązania, a kierunki w psychiatrii niosą dla
chorych duże nadzieje.

P

roblem z chorobą psychiczną nie kończy się jednak wraz z ustaniem
ewidentnych oznak zaburzenia. Pozostaje, czasem długotrwały
proces dochodzenia do zdrowia. Trzeba przystosować się do nowej sytuacji, przezwyciężać słabości i nowo powstałe, nieznane dotychczas
ograniczenia, budować z mozołem pozytywne relacje i pomimo pokusy
odcięcia się od świata nie alienować się. Powracać do życia, w czym
obecnie pomocna jest psychiatria środowiskowa z jej różnorodnymi formami aktywizowania osób po kryzysach i kompetentną kadrą.

K

ryzys w chorobach z kręgu schizofrenii łączy się bardzo często z
cierpieniem, które jest nieporównywalne z dotychczasowymi przeżyciami. Towarzyszy ono chorym, gdy doświadczają swej bezsilności
wobec granic, na jakie natrafiają, granic wyznaczanych przez prawa
natury, życia i śmierci, granic, jakie niesie ze sobą poczucie absolutnej
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pustki, samotności i zagubienia w czasie i przestrzeni, wtedy gdy toczą
walkę z samym sobą, gdy analizują swe życie, które wydaje im się
zupełnie bez sensu, gdy bez skutku pragną realizacji najważniejszych
dla siebie wartości (por. M. Opoczyńska „Kim jestem’’). To cierpienie
i trudne doświadczenia związane z chorobą mogą potraktowane być
w życiu jako dar, jako okazja do ujrzenia siebie, swojego miejsca w
świecie i celu egzystencji, w innym świetle. Choroba odkrywa nowe wymiary, niesie przewartościowania i ukierunkowuje na nowe tory, często
bardziej altruistycznego podejścia do życia, pogłębionej wiary religijnej
i duchowości. Dezintegracja przeradza się w nową jakość, w zwrócenie
się ku transcendencji. To, czym ta choroba tak naprawdę jest, w dużej
mierze zależy od nas samych, ludzi, którzy przez to przechodzą. Nie
jesteśmy zdeterminowani, jesteśmy wolni, chociaż ograniczeni realną
rzeczywistością. Możemy nadal kreować nasze życie, dokonując wyborów i biorąc za nie odpowiedzialność. To prawda, że czasem jest
to trudne, powiedziałabym, nawet heroiczne, gdy dla zdrowych jest
zwykłą codziennością. Schizofrenia to nie tylko choroba, to nasz los,
nasza forma istnienia. W tych rozważaniach o schizofrenii nie jest najważniejsze skupienie się na tym, czym ona jest, ani rozpatrywanie jej w
kategoriach jednostki chorobowej. Dla człowieka dotkniętego kryzysem
psychicznym najistotniejsze jest, co on sam później zrobi z doświadczeniem, które go dotyka. Czy uzna i przyjmie jako najgorsze zło, czy
patrząc głębiej, afirmując je, dostrzeże w tym doświadczeniu życiowym
zalążek konstruktywny. To, czy choroba nas zdruzgocze, zdegeneruje
jako człowieka, zależy w dużej mierze, w obszarze samej najgłębszej
esencji człowieczeństwa tylko i wyłącznie od nas. W wolności, która jest
atrybutem człowieka możemy zadecydować: co dalej z tobą chorobo
psychiczna?
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atrząc po latach (mówię to z własnego doświadczenia) może się
bowiem okazać, że kryzys psychiczny to dar, „talent” otrzymany od
Boga. „Talent’’ z przypowieści biblijnej można zakopać albo pomnożyć. Ten „talent’’ również. Bo przecież schizofrenia i inne zaburzenia
psychiczne to nie fatum, to nie złośliwy demiurg czyhający na radość
i szczęście naszego istnienia. W egzystencję ludzką wpisane jest cierpienie, doświadczanie zła, jako konsekwencji grzechu pierworodnego
wprowadzającego zranienia i nieuporządkowanie w naturze ludzkiej.
Nasze życie, można by powiedzieć, jest dziełem sztuki zadanym nam
do wykonania przez Stwórcę, w którego zamyśle jest doprowadzenie
nas do pełni doskonałego zjednoczenia z Nim w Królestwie Niebieskim. Przez chorobę psychiczną nie jesteśmy gorsi w swym pięknie,
do którego zostaliśmy powołani. Choroba, jak trampolina może posłużyć nam do wzniesienia się wzwyż. Od nas zależy, czy spróbujemy ją
wykorzystać do odbicia się, czy położymy się na niej biernie i będzie
bezużyteczna. „Nie unikanie cierpienia ani ucieczka od bólu uzdrawia
człowieka, ale zdolność jego akceptacji, dojrzewania w nim, prowadzi
do odnajdywania sensu przez zjednoczenie z Chrystusem, który cierpiał z nieskończoną miłością (Benedykt XVI, Encyklika „Spe Salvi”, 37).
Człowieczeństwo ma zawsze szansę realizacji, ale by w chorobie psychicznej nie uległo degradacji, deformacji i skarłowaceniu zależy w dużej mierze od uwarunkowań medyczno-społecznych. I o to walczymy.
O prawo do realizacji naszego człowieczeństwa.
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