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Małopolska Filia Sekcji Naukowej  

Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji 

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Sponsoring:

Forum Psych ia t r i i 
Środowiskowej  i 

Rehabilitacji 2006

W  Krakowie od 17 do 19 
maja 2006 roku odbyło się 

doroczne spotkanie osób choru-
jących psychicznie, ich rodzin, 
profesjonalistów związanych 
z szeroko rozumianą psychiatrią 
środowiskową oraz polityków 
zaangażowanych w kształtowanie 
nowego wizerunku opieki i rehabi-
litacji psychiatrycznej w naszym 
kraju. 

W  trakcie trzydniowego Forum 
dyskutowano kwestię kształ-

towania się w Polsce nowych 
wyzwań stojących przed profesjo-
nalnymi terapeutami zajęciowymi, 
i wielokrotnie podkreślana była 
konieczność podejmowania inicja-
tyw prowadzących do ustano-
wienia licencjatu o specjalności 
„terapia zajęciowa”. Zagadnienia 
nowoczesnej psychiatrii opisy-
wane były zgodnie z podejściem 
empowerment, będącym nowym 
paradygmatem w pracy z oso-
bami wykluczonymi społecznie. 

Swoimi doświadczeniami podzie-
liło się pięciu przedstawicieli 

Partnerstw Na Rzecz Rozwoju, 
funkcjonujących w ramach 
IW EQUAL z Krakowa, Łodzi, 

Suwałk i Warszawy. Poszukiwano 
odpowiedzi na pytanie czy IW 
EQUAL jest szansą dla osób 
chorujących psychicznie. Analizie 
poddano również kwestię barier, 
na jakie napotykają byli pacjenci 
poszukujący pracy. 

F orum zakończyła całodzienna 
debata na temat metod refor-

mowania psychiatrii w Polsce, 
dla której kanwą był, przygotowy-
wany do zatwierdzenia, Narodowy 
Program Ochrony Zdrowia 
Psychicznego.

 
H. Kaszyński 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

Sprawozdanie z konferencji
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Konkurs Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Fundacji 
Komunikacji Społecznej przeznaczony jest dla wszystkich, 

którzy chcą się przyczynić do poprawy sytuacji osób chorują-
cych na schizofrenię, zapobiegać społecznemu zjawisku ich 
wykluczenia z rynku pracy oraz działać na rzecz ich aktywizacji 
zawodowej. Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba. 
Organizatorom zależy na świadectwach i opowieściach, które 
ukazują, w jaki sposób osoby chorujące na schizofrenię bywają 
wykluczane z aktywności zawodowej, bądź też w jaki sposób 
udaje się im znaleźć swe miejsce na rynku pracy i realizować 
swoje plany zawodowe. Konkurs zmierza do zebrania doświad-
czeń związanych z życiem zawodowym tych, którzy chorują, 
jak i tych, którzy spotykają chorujących poprzez swą pracę. 
Organizatorzy zachęcają również pracowników, którzy stykają 
się na co dzień w pracy z osobami chorującymi psychicznie 
oraz pracodawców, którzy zatrudnili osoby chorujące na schizo-
frenię, do opisania swych doświadczeń. 

Szacuje się, iż w Polsce choruje na schizofrenię około 400 
tys. osób. To najbardziej powszechna i jedna z najtrud-

niej leczonych chorób psychicznych. Schizofrenia zaczyna się 
na ogół u ludzi młodych, między 15 a 35 rokiem życia. Jest 
chorobą, na którą zachorować może potencjalnie każdy, bez 
względu na pochodzenie, styl życia czy zdolności intelektualne. 
Źródłem choroby są zarówno biologiczne zmiany w funkcjonowa-
niu mózgu, jak i relacje społeczne. Wbrew powszechnym mitom, 
schizofrenia jest jednak uleczalna, a chorzy na schizofrenię nie 
zagrażają innym bardziej niż osoby zdrowe. Wielu, negatywnie 

odbieranym reakcjom osób chorych - dokonywanym z lęku, 
przerażenia lub bezradności - można zapobiec, jeśli problem 
zostanie wcześnie rozpoznany i zostanie podjęta terapia.

Tymczasem infrastruktura, zapewniająca chorym nie tylko 
podstawową opiekę lekarską, ale także dająca szanse 

na ich reintegrację ze społeczeństwem, jest wciąż bardzo 
słabo rozwinięta. W roku 2000, na 165 tys. zarejestrowanych 
chorych na schizofrenię (wg szacunków Polskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego jest to co najwyżej połowa ogółu osób choru-
jących na schizofrenię) 20% pracowało, zaledwie 5% było 
całkowicie niezdolnych do pracy, a 75% było całkowicie wyklu-
czonych z rynku pracy i codziennej aktywności zarobkowej.

Aktywność zawodowa chorych psychicznie jest najniższa 
wśród wszystkich grup niepełnosprawnych, natomiast 

chęć do podjęcia pracy jest wyjątkowo wysoka (90%). Jako, 
że wśród bezrobotnych, chorych na schizofrenię, jest wiele 
osób z wyższym wykształceniem, a sporo ma już doświadczenie 
zawodowe – stanowią oni duży potencjał rokujący nadzieje. 
Przez osoby dotknięte chorobą psychiczną praca rozumiana 
jest jako „pomost” ułatwiający nawiązanie satysfakcjonują-
cych kontaktów społecznych oraz możliwość doświadczania 
własnych osiągnięć i sprostania oczekiwaniom zewnętrznego 
świata. Stanowi ona szansę na zaangażowanie się w inną rolę 
społeczną poza rolą pacjenta. 

Mikołaj Lewicki

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Wyciąg z regulaminu konkursu

Konkurs na esej, opowiadanie lub reportaż 

pt. „Razem w pracy – razem w życiu” 

odbędzie się w ramach kampanii edukacyjnej 

„Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi” oraz obcho-

dów V Dnia Solidarności z Osobami Chorymi 

na Schizofrenię „Schizofrenia – Otwórzcie 

Drzwi” (10 września 2006 r.). Całkowita 

wartość puli nagród, przeznaczonych przez 

Organizatorów na wygrane, wynosi 3 250 

(trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt) złotych 

brutto. Wskazana, w zdaniu poprzednim, 

wartość puli nagród stanowi górną granicę 

finansowej odpowiedzialności Organizatorów 

z tytułu niniejszego Konkursu.

U czestnikiem Konkursu może być każda 

pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych, 

zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. Uczestnicy Konkursu zobowiązani 

są w okresie od dnia 19 maja 2006 r. do 

dnia 10 sierpnia  2006 r. (decyduje data 

stempla pocztowego), przesłać prace oraz 

formularz zgłoszeniowy na adres Fundacji 

Komunikacji Społecznej: ul. Francuska 34/4 

03-905 Warszawa.

P raca, aby mogła wziąć udział w Konkur-

sie, musi zostać napisana na maszynie 

do pisania, bądź na komputerze, na białym 

papierze formatu A4. Maksymalna objętość 

Pracy może wynosić 5 (pięć) stron. Prace 

nie spełniające warunków, o których mowa 

w niniejszym regulaminie, nie będą brały 

udziału w Konkursie. Zgłoszenie, aby mogło 

zostać uznane za ważne, powinno zawierać 

następujące dane dotyczące uczestnika 

Konkursu: imię, nazwisko, adres uczestnika 

Konkursu, telefon (o ile uczestnik Konkursu 

posiada telefon), krótki życiorys, oświadczenie 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, oświadczenie o posiadaniu pełnej 

zdolności do czynności prawnych oraz oświad-

czenie, iż uczestnikowi Konkursu przysługuje 

pełnia praw autorskich do Pracy. Formularz 

zgłoszeniowy, zawierający wszystkie zobowią-

zania uczestnika konkursu dostępny jest na 

stronie www.fks.dobrestrony.pl. Jury Konkursu 

jest uprawnione do przyznania 5 wyróżnień 

specjalnych w postaci dyplomów.

O ceny Prac i przyznania nagród dokona 

Jury powołane przez Organizatorów, 

do którego zaproszeni są: Leszek Stafiej 

(przewodniczący) – niezależny konsultant 

marketingowy, Iwona Arkuszewska – wicepre-

zes Fundacji Literackiej TIKKUN, Elżbieta 

Gołębiewska – przewodnicząca Zarządu 

Stowarzyszenia “Niepełnosprawni dla 

Środowiska - EKON”, Małgorzata Misiewicz 

– redaktor naczelna magazynu „Dla Nas”, 

Paweł Prochenko – prezes zarządu Fundacji 

Komunikacji Społecznej, Ewa Siedlecka 

– dziennikarka „Gazety Wyborczej”, Justyna 

Sobolewska – dziennikarka „Przekroju” oraz 

prof. Jacek Wciórka – prezes Polskiego 

Towarzystwa Psychiatrycznego. Jury oceni 

dostarczone Prace i dokona wyboru Prac 

nagrodzonych i wyróżnionych nie później, 

niż 1 września 2006 roku. Wyniki Konkursu 

zostaną ogłoszone podczas konferencji 

prasowej, która odbędzie się w Warszawie, 

a także na stronie internetowej www.fks.

dobrestrony.pl. Dodatkowe informacje można 

uzyskać pod nr. telefonu 022 616 12 17.

 
Fundacja Komunikacji Społecznej
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Prawo do miłości i prawo do seksu

R edaktor „Dla Nas” poprosił mnie o zabranie głosu w sprawie 
miłości i życia seksualnego ludzi, u których psychiatrzy 

rozpoznają zaburzenia z grupy schizofrenii. Pismo publikowało 
już wypowiedź w tej kwestii. Autorka tej wypowiedzi opowiada 
się za terapeutycznym wręcz wpływem opartego na miłości 
związku kobiety i mężczyzny. Upominała się o zainteresowa-
nie seksualnością ludzi chorujących, przypominała o prawie 
każdego człowieka do kochania i bycia kochanym. 

I rzeczywiście, mimo tak zwanej rewolucji seksualnej w latach 
sześćdziesiątych, powodującej znaczące zmiany obyczajów, 

mimo rozwoju nauk o kulturowym wymiarze płci, o seksualności 
człowieka rzadko i trudno rozmawia się i pisze tonem poważ-
nym i rzeczowym. Nawet w bliskim kontakcie, jaki zazwy-
czaj powstaje między pacjentem a jego, czy jej, terapeutą, 
o potrzebach, kłopotach i radościach płciowości, rozmawia 
się rzadko i z oporami. Moim zdaniem są co najmniej dwie 
przyczyny, dla których tak się dzieje. Jedna z nich wiąże się 
z grzesznością, jaką w seksualności dostrzegało chrześcijań-
stwo. Kultura Zachodu, zbudowana w ogromnej mierze na 
tradycji nazywanej judeochrześcijańską, w sprawie seksu jest 
silnie naznaczona potępieniem i nieufnością. Druga z przyczyn 
wywodzi się z samej natury seksualności, która należy do 
obszarów życia ludzkiego wymagających intymności. 

N iewielu z nas ma za sobą staranne wychowanie przygo-
towujące do korzystania z prawa do miłości i seksu, 

oraz do brania na siebie odpowiedzialności za wszystko, 

co z miłością i seksem się wiąże. Myślę, że braki w tym 
zakresie w niewielkim stopniu wiążą się z tym złożonym 
splotem czynników, jaki niektórych z nas prowadzi do cierpie-
nia psychicznego nazywanego schizofrenią. Chociaż, trzeba 
przyznać, że psychiatrzy poszukiwali i w tym obszarze genezy 
zaburzeń psychicznych. Ponad pół wieku temu sformułowano 
przypuszczenie, że nieakceptowane przez człowieka potrzeby 
seksualne, niewystarczająco kontrolowane przez mechanizmy 
obronne jaźni mogą wyrażać się w przeżyciach urojeniowych. 
Właściwie nigdy nie wykazano, że jest to przypuszczenie 
błędne. Później jednak zainteresowano się bardziej całością 
obrazu własnej jaźni i stosunku do siebie, obejmującego 
samoocenę oraz szacunek do siebie samego – uważając je 
za podstawowe w zmaganiu się z trudnościami życia. Otóż 
niektórzy psychiatrzy i psycholodzy za kluczowe w formowaniu 
się obrazu własnego „ja” uważają określenie i stosunek do 
własnej kobiecości i męskości. Poza cechami budowy ciała, 
w tym procesie ważny udział ma to, co kultura ukształtowała 
jako istotne dla płci (gender). Każdy człowiek w jakiś sposób 
jest kobietą lub mężczyzną i to, jaki jest jako kobieta i męż-
czyzna, ma istotny wpływ na poczucie własnej wartości. 

Z jednej strony zaakceptowanie samego siebie w kobieco-
ści lub męskości wzbogaca rezerwy do radzenia sobie 

w trudnych sytuacjach i w ten sposób zapobiega kryzysom 
chorobowym. To znaczy, że człowiek, który nierealistycznie 
pojmuje i przeżywa to, co znaczy być kobietą lub mężczyzną 
w kulturze, w jakiej żyje i źle się czuje w roli związanej z płcią, 
jest na kryzys i załamanie narażony bardziej. 

M iłość i seks jest (chociaż można o tym nie wiedzieć, 
nie pamiętać lub wręcz odrzucać tę możliwość) polem 

wzajemności. Wzajemności – to znaczy wzajemnego dawania 
i brania. W miłości i seksie partnerzy mają możliwość przeży-
cia przyjemności, jakiej nie zaznaje się na innej drodze. Mało 
powiedzieć przyjemności – ekstazy, uniesienia i szczęścia. 
Jednakże nie tylko – miłość i seks otwierają równocześnie 
perspektywy cierpienia i udręki. Niepewność o wzajemność, 
lęk przed odrzuceniem, obawa przed byciem wykorzysta-
nym lub przed skrzywdzeniem drugiego – to te najbardziej 
powszechne i znane. Bliskość, więź, jaką można zbudować 
przeżywając miłość i seks nie ma sobie równych. To znaczy 
porównywanie jej z bliskością, jakiej można doświadczyć 
z rodzicami lub dziećmi są raczej innej jakości, niż innego 
rzędu wielkości. 

C zy jest pomocna w utrzymaniu zdrowia? Ależ oczywiste, że 
tak. Jest jednak jeden kłopot, bliskość ratuje w opałach, 

wzmacnia w momentach słabości, ochrania przed dramatycz-
nymi następstwami stresu, jeżeli jest starannie zbudowana. 
Jeśli w miłości i w doświadczeniach seksualnych czujemy się 
bezpieczni. A tak się dzieje, kiedy dajemy z siebie wiedząc, 
że to, co dajemy ma wartość, a kiedy bierzemy – cenimy to, 
co otrzymujemy.

 
prof. Jacek Bomba 

Klinika Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego 
w Krakowie
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Tak cudownie skrzypią drzwi 
Cicho – jak śnieżne słowa
A za oknem szary świt
Przykry –  jak dysonans
Tak cudownie skrzypią drzwi
Jak skrzypce w łagodnych dłoniach
Białe skrzypce sennych zim
Które przyjdą po nas
Tak cudownie skrzypią drzwi
W przejściu z dziś do wczoraj
Tyle nocy... tyle dni...
Kto tam? nikt nie woła
Tak cudownie skrzypią drzwi
Posłuchaj – o właśnie...
Jeszcze nam zagrają hymn
Nim je wiatr zatrzaśnie

C zy drzwi są po to, by je otwierać, 
czy po to, by je zamykać? Informuje 

o tym napis umieszczony na drzwiach. 
Napis jest krótki, składa się z dwóch 
– czasem trzech słów. Jeśli jest trójwy-
razowy – jego forma jest prosząca, jeśli 
dwuwyrazowy – rozkazująca. Ci, którzy 
potrafią czytać napisy na drzwiach, bez 
trudu rozróżnią obydwa style. Z drzwiami 
opatrzonymi napisami sytuacja jest 
jasna. Gorzej bywa z drzwiami, na 
których brak jakichkolwiek napisów... i u 
których w dodatku brak klamek. Wobec 
takich drzwi zupełnie nie wiadomo, jak 
się zachować. Jeśli drzwi są wysokie 
i szerokie, dwuskrzydłowe, pięknie 
polakierowane, z listwami ułożonymi na 
krzyż – można przed nimi uklęknąć, jak 
przed dwuskrzydłowym ołtarzem. Można 
się zatopić w modlitwie, lub tylko udawać 
modlitwę (drzwi też udają ołtarz). Jeśli 
drzwi są niskie i wąskie, szare i niepo-
zorne – można ich wcale nie zauważyć. 
Można przejść obok nich obojętnie jak 
obok fragmentu ściany, w której tkwią. 
Niczym się od tej ściany nie różnią. 
Udają ścianę – tak jak te wielkie udają 
ołtarz. Zlewają się z tłem i wcale nie 
pragną być odkryte. Za takimi drzwiami 
może mieszkać tajemnica. 

B yła tu mowa o modlitwie... lecz 
modlić się nie jest łatwo (łatwiej 

jest udawać). Modlitwy składają się ze 
słów – tak jak napisy na drzwiach. Któż 
potrafiłby się ich wszystkich nauczyć? 
Należy dodać, że prócz owych krótkich 
napisów w dwojakiej formie, są jeszcze 

inne napisy – krótsze i dłuższe – traktu-
jące zupełnie o czym innym. Ten, kto 
poznałby wszystkie napisy, jakie tylko 
są na przeróżnych drzwiach, poznałby 
Wielką Mądrość. 

Ten, kto poznałby wszystkie modlitwy 
szeptane pod drzwiami – poznałby 

Wielki Lęk. Zaś ten, kto poznałby 
Tajemnicę – poznałby może i Dobroć. 
Są również modlitwy bez słów i z tymi 
nie wiadomo, co robić. Czy mamrotać je 
jak dziad proszalny pod kościołem... Czy 
bełkotać jak pijany lama zapomnianą 
mantrę... Czy też wyć bezgłośnie tak 
długo, aż zagotują się w czaszce jak 
w glinianym garnku i wyparują do cna, 
i odlecą gdzieś hen – do nieba.

C złowiek – o czym wiadomo nie od 
dziś – nie jest aniołem, jednak też 

ma dwa skrzydła (podobnie jak niektóre 
drzwi). U człowieka jedno skrzydło jest 
białe, a drugie czarne. Jedno jest nocą, 
a drugie dniem. Jedno jawą, drugie 
snem. Jedno szczytem, drugie dnem. 
U anioła między skrzydłami rozpięta jest 
tęcza – u człowieka pustka lub wiatr. 
Bywają też ludzie o jednym skrzydle 
– czarnym lub białym. Ci latają tylko 
w kółko – w lewo lub w prawo... jak 
zepsute zegary z jedną wskazówką. 
Anioł ma na czole złotą gwiazdę 
– człowiek krwawą. 

C złowiek jest jednak silniejszy od 
anioła, krew waży bowiem więcej 

niż złoto... a jeszcze więcej waży ból... 
a najwięcej waży lęk. To wszystko 
trzeba udźwignąć – inaczej nie da się 
latać. Latać mogą tylko ci, którzy zdołają 
przecisnąć się przez kraty w oknach, 
lecz takich jest niewielu. To ci, którzy 
dawno temu przestali jeść. Oni jednak 
są tak słabi, że nie zdołają już podźwig-
nąć żadnego ze swych ciężarów. Mogą 
tylko leżeć, podobni do swych własnych 
cieni. Tworzą jeden wielki cień zalega-
jący kąty sal – ciemny i głęboki jak 
woda w leśnym stawie. Światło sączy 
się tu przez kraty okien jak przez konary 
suchych drzew. Żaden ptak nie śpiewa. 
Czasem tylko krótki plusk – jak jęk... 
i znów cisza. Kamień w wodę. Latanie 
nie jest koniecznością – koniecznością 

jest marsz. Marsz po korytarzu – między 
dwiema ścianami, między dwoma 
rzędami drzwi. Marsz donikąd. Korytarz 
jest jasny, prosty i długi. Maszeruje się 
po nim wygodnie. Nie ma tu żadnych 
przeszkód. Można iść nawet z zamknię-
tymi oczami – oby nie za szybko. Nie 
ma zresztą celu śpieszyć się. Nie ma 
tu żadnego celu, do którego można by 
zdążać. Projektant zapomniał o celu. 

K ażdy, kto maszeruje korytarzem, 
niesie z sobą własny cel. Niekiedy 

sam jest celem. Jest celem samym 
w sobie, w dosłownym znaczeniu tych 
słów: „sam w sobie”. W korytarzu nie 
ma okien. Nie starczyło już na nie 
miejsca. Może Projektant nie umieścił 
ich celowo... może to jego ukryty cel. 
Mimo to, w korytarzu jest jasno. Wysoko 
na suficie lśni przyklejone słońce – 
dziecinna wycinanka z żółtego papieru. 
W połowie korytarza – tuż pod słońcem 
– jest najjaśniej, na odległych krańcach 
panuje półmrok jak na krańcach świata 
– półmrok i chłód. Na ścianach – pomię-
dzy licznymi drzwiami – przyklejone są 
zielone papierowe drzewa, wysokie szare 
góry, błękitne morza i wpadające do nich 
kręte rzeki. A wszystko to opromienione 
złotym blaskiem spływającym z sufitu. 
Papierowe krajobrazy ciągną się po obu 
stronach korytarza, aż po jego dalekie 
kresy, gdzie giną w półmroku i mgle. 
Idąc można podziwiać je do woli, niby 
z okien sunącego wolno pociągu. Marsz 
trwa bezustannie – jak w błędnym kole, 
choć po linii prostej. 

Odwieczna zbiorowa pielgrzymka, 
choć każdy idzie osobno. 

Nieruchomy marsz oddziałów cesarskiej  
„terakotowej armii” po ruchomych terako-
towych płytkach. Nie ma w tym marszu 
jednakiego równego rytmu, spręży-
stego kroku, stukotu obcasów. Nikt 
nie unosi wysoko nóg i nie opuszcza 
ich z impetem. To nie marsz paradny 
– raczej żałobny. Jedni szurają stopami 
po posadzce, inni człapią niezdarnie 
jakby uczyli się dopiero chodzić, jeszcze 
inni idą sztywno jak na szczudłach 
– podobni do wielkich szarych ptaków 
brodzących we mgle. Jedni tylko pochy-
leni, inni zgarbieni, niektórzy aż zgięci 

III nagroda w konkursie literackim 

„S³owo mo¿e raniæ, słowo mo¿e leczyæ” 
   Słońce z żółtego papieru
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wpół – wpatrzeni w posadzkę jak gdyby 
w papilarnym prążkowaniu kafelków 
szukali własnych śladów, które zostawili 
w poprzednim etapie. Ich ślady zatarli 
jednak podążający za nimi. Być może 
zatarli je sami – idą przecież po swoich 
śladach. Idą sami za sobą... i przed 
sobą. Idą i idą – wytrwale i nieustannie 
– jak Żydzi przez piaski i skały pustyni  
– pod słońcem w zenicie, przez morza 
czerwone porannych i wieczornych zórz 
– do swej Ziemi Obiecanej... choć im 
akurat nikt nigdy niczego nie obiecywał. 
Jedni stawiają stopy ostrożnie – jak 
na kruchym lodzie. Inni z namysłem, 
cofając je odruchowo jak gdyby szli po 
linie, kołysząc się i rozkładając szeroko 
ręce jakby w obawie, że spadną 
w przepaść. 

N iektórzy sprawiają wrażenie, że 
stąpają po schodach lub wspinają 

się po równi pochyłej. Unoszą lekko 
stopy i wysuwają je daleko w przód. 
Zanim je opuszczą, zawieszają je na 
chwilę w powietrzu. Wydaje się, że 
posadzka parzy ich w pięty, lecz to 
tylko porażony nerw skokowy. Bywa, 
że rozmawiają z sobą, czy może tylko 
mówią do siebie. Używają gestów, 
lecz ich twarze są nieruchome, rysy 
nie chcą poddać się mimice. Zastygłe 
jak maski z papier-mache, na których 

można odczytać napisy – podobne tym 
na drzwiach. Są zamknięci w sobie, 
lecz nie uwięzieni. Mogą wyjść z siebie. 
Błądzą wówczas gdzieś daleko: w ciem-
ności, we mgle, w śnieżycy, w ulewie, 
w wichurze. Gasną wtedy latarnie w ich 
głowach, gaśnie światło w oczach. 

Wiosną lub o świcie przychodzą 
do siebie, lecz nie zawsze i nie 

wszyscy. By mogli powrócić, trzeba 
otwierać przed nimi drzwi – wszystkie 
drzwi. Trzeba zapalać pochodnie słów 
– żywy ogień. Musi wyruszyć naprzeciw 
nim pochód pochodni. Trzeba serce 
kłaść na dłoń – jak opłatek... jak chleb 
– nawet czarny, ale jak chleb, a nie jak 
kamień – choćby i szlachetny. Kamieni 
zawsze za dużo – chleba zwykle 
za mało. Marsz jest koniecznością 
– niezależnie od tego, czy maszeru-
jący wychodzi akurat z siebie, czy do 
siebie przychodzi. Bez marszu nie ma 
wyjścia, ni powrotu. Nawet wtedy, gdy 
łamie się pod kimś most, czy lód, zrywa 
lina, walą się schody, otwiera studnia, 
zamyka brama, ratunkiem jest marsz. 
Marsz myśli i wrażeń, marzeń i złudzeń, 
snów i słów. 

D ługi, prosty korytarz – jasny tunel 
wyrąbany w ciemności. Początek 

i koniec. Koniec i początek. Dwa 

bieguny marszu – dwa bieguny czasu. 
Dwie ściany po bokach – chińskie 
mury w obłokach... w obłokach 
absurdu płynących z podniebnych 
palarni opium, gdzie anioły rozpinają 
tęczę wśród złotych gwiazd. Dwa 
rzędy drzwi – dwa rzędy chińskich 
znaków, których nikt nie potrafi odczy-
tać, za którymi śpi Tajemnica. Być 
może – Dobroć. Być może – Życie. 
Życie – czy ono w ogóle jest? Kto 
je widział... i gdzie? Podobno ktoś... 
kiedyś... gdzieś... Podobno na sali 
numer pięć. Przez trzydzieści lat 
leżało – przypięte pasami do łóżka... 
lecz w końcu się wymknęło. Mało 
kto potrafi dokonać takiej sztuki, ale 
Życie to prawdziwy sztukmistrz... albo 
prawdziwy wariat – prawdziwszy, niż 
stara wariatka – Śmierć. 

Jeśli zdarzy Wam się kiedyś... 
gdzieś... . spotkać człowieka 

ściskającego kurczowo w dłoni 
strzęp żółtego papieru, możecie być 
pewni, że ściska on skrawek papie-
rowego słońca. A tak na marginesie: 
przystańmy czasem... i spójrzmy 
w niebo... i zastanówmy się, czy 
wiszące nad naszymi głowami słońce 
nie jest aby wycięte z papieru (?)

 
Marek Goszczko



8

Rola pracy w moim życiu

P raca w moim życiu odgrywa 
ogromną rolę. Myślę, że zwłaszcza 

u nas osób leczących się na choroby 
związane z psychiką, jest na naczelnym 
miejscu. Podczas naszych złych stanów, 
zwłaszcza stanów depresyjnych, tracimy 
bowiem chęć do jakiegokolwiek działa-
nia, popadamy w rutynową bezczyn-
ność – a jest nam z tym bardzo źle, 
bo przecież człowiek jest stworzony, 
powołany do pracy – jest to nasz 
ogromny ból. Chcielibyśmy cośkolwiek 
zrobić, a nie możemy, ciągle tylko o tym 
myślimy, o tym marzymy, ciągle usilnie, 
choć czasem bez efektu – z wielkim 
rozgoryczeniem walczymy – bo nie 
zawsze nam wychodzi. To jest ogromne 
cierpienie, a gdy uda nam się wrócić 
do normalnego życia, czujemy ogromną 
radość.

Ja osobiście, w stanie depresji, często 
nie mogłam sobie zrobić nawet 

herbaty – piłam wodę z kranu. Później, 
gdy ten stan depresji mija, zaczynamy 
stopniowo wracać do normalnego 
funkcjonowania. Ja zaczynam dbać 
bardziej o dom i o moich mężczyzn, 
z którymi mieszkam i sprawia mi to 
wielką radość, nawet się nie buntuję zbyt 
często, że brat podstawia mi naczynia, 
choć tatuś najczęściej zmywa po sobie.  
Ja uwielbiam zmywać naczynia i w tych 
i innych porządkach dążę do perfekcji. 

Zaczynam gotować obiady – najpierw 
proste – później bardziej skompliko-
wane. 

Jak wyżej wspomniałam, nie narze-
kam, bo po tak wielkich przejściach, 

których doznajemy podczas tylu głębo-
kich dołków, które się opierają głównie 
na bezczynności – doceniam najdrob-
niejsze rzeczy, najdrobniejsze czynno-
ści, które nam się udają, czego nie 
doświadczają ludzie tzw. zdrowi. Dla 
nich to rutyna, choć zapewne nie dla 
wszystkich.

Szczególną rolę odegrała u mnie 
również praca u brata i poczucie 

obowiązku chodzenia do Środowiskowego 
Domu Samopomocy. Tam zobaczyłam, 
doznałam radości wspólnej pracy, którą 
ze sobą tworzymy, pomagamy sobie 
nawzajem, mobilizujemy się wraz z tera-
peutami, którzy z serca nas zachęcają 
do działania, działania i jeszcze raz 
działania. Wspomagają nas podczas 
naszych czynności i uzmysławiają, 
że praca dla człowieka to największe 
dobro, a wszystko opiera się na pracy. 
Nasze podstawowe życiowe czynności 
również wymagają wysiłku – pracy.

Wygląd zewnętrzny na pewno 
świadczy o człowieku, dlatego 

też musimy dbać o siebie, spożywanie 

posiłków, wymaga przygotowania, co 
także wymaga pracy.

N ajważniejsza jednak jest praca 
nad samym sobą, a to jest właśnie 

całokształt tych wszystkich prac, które 
wyżej wymieniłam.

To, aby wyjść z depresji, wymagało 
ode mnie ogromnego samozaparcia, 

ogromnej siły, której najwięcej czerpię 
z wiary. A wiara to przecież nie tylko 
wiara w Boga, choć na niej się wszystko 
opiera, całe życie. Wiara to również 
wiara w siebie, wiara w to, że jesteśmy 
w stanie pokonać wszelkie trudności, by 
się odnaleźć, zrozumieć pewne sprawy, 
coś w życiu osiągnąć, tak, że słuszne 
jest powiedzenie, że wiara czyni cuda. 
Wiara w Boga i w siebie.

Tak więc snujemy wniosek, że 
praca w życiu człowieka, każdego 

człowieka, jest najważniejsza, zajmuje 
ona naczelne miejsce w naszym życiu.

M ogłabym jeszcze wiele pisać, 
jednak myślę, że ujęłam to, co 

najważniejsze w tym zagadnieniu.
 
 

Agnieszka Patecka

Skazani na twórczość
Wejście w „odmienny świat” to wielkie ryzyko, ale także 

wielkie wyzwanie. Tutaj spotykają się ludzie inni od 
pozostałej większości. Jest to przystań rozbitków takich jak ja, 
którzy doświadczyli w życiu zbyt dużo, głębiej odczuwają, widzą 
i słyszą tak wiele, że czasem przekraczają granicę rzeczywisto-
ści i iluzji i często zwykli ludzie nie wiedzą, jaki jest ten nasz 
świat. A ja chcę udowodnić, że nie musimy przegrywać. Gdy 
się walczy z chorobą w każdym dniu, można odnieść sukcesy. 
Człowiek ma prawdziwe powody do dumy, gdyż cały czas 
odkrywa w sobie nowe pokłady radości i cierpliwości. Droga, 
którą się przemierza staje się podniosła i mistyczna do tego 
stopnia, że może zaowocować najwyższą twórczością.

Zdaję sobie sprawę, że jestem skazany na twórczość, na 
prawdziwą sztukę, która w gruncie rzeczy jest indywidual-

nym sposobem wyrażania siebie, jest opowieścią o swoim życiu, 
o uczuciach, o wzlotach i upadkach i powinna być czystą formą, 
wolną od wszelkich wpływów materialnych i niskich pobudek 
i powinna wymykać się wszelkim schematom. Robert

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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Myœli na spotkanie autorskie Jolanty Janik
„Wzesz³o s³oñce... a wraz z nim
znik³y cienie nocy.
Pozosta³y tylko Mi³oœæ
i zrozumienie”

Jolanta Janik

I dziemy przez ¿ycie z baga¿em rozma-
itych doœwiadczeñ. Chwile g³êbokich 

prze¿yæ i emocji utrwalaj¹ siê w naszej 
pamiêci.

Wspomnienia, odczucia mieni¹ siê 
kolorami, urzekaj¹ swoj¹ barw¹, 

a czasem bywa, ¿e rani¹ duszê. 
Poraniona dusza wo³a o pomoc i zrozu-
mienie, oczekuje ciep³a i wspó³czucia. 
Jolanta Janik zapisuje chwile, które 
tworz¹ ¿ycie. To uk³adanka o ciemnych 
i jasnych barwach, prze¿ycia piêkne, 
a niekiedy bolesne.

B ywa, ¿e radoœæ nuci swoj¹ melodiê: 
„I we mnie serce œpiewa Tobie, Bo¿e 

dziêkuj¹c za kolejny dobry dzieñ...”

K a¿dy ma w ¿yciu dobre i z³e chwile. 
Ka¿de doœwiadczenie jest dobre 

nawet wtedy, kiedy bardzo boli i kaleczy, 
bo ka¿de do czegoœ prowadzi.

C zasem dusza choruje. Na szczêœcie 
mo¿na j¹ wyleczyæ. Z pomoc¹ 

przychodz¹ lekarze dusz i takie instytu-
cje, jak ta przy ulicy Miodowej 9.

Ale najlepiej leczy kontakt z ludŸmi, 
którzy doœwiadczyli rozdarcia duszy 

i którzy mog¹ podzieliæ siê ze sob¹ 
swoimi prze¿yciami. 

Ból wypowiedziany, czasem wykrzy-
czany, staje siê l¿ejszy, ³atwiejszy 

do udŸwigniêcia. Mo¿na te¿ zapisaæ 
swoje prze¿ycia.

Jak powiedzia³ podró¿nik Marek 
Kamiñski: [...] dobrze jest pisaæ dla 

higieny psychicznej, [...] pisanie, podob-

nie jak czytanie ksi¹¿ek przenosi do 
innych œwiatów.”

A kiedy wkraczamy w ten inny œwiat, 
œwiat prze¿yæ drugiego cz³owieka, 

nale¿y to czyniæ uwa¿nie, z du¿¹ doz¹ 
delikatnoœci i empatii.

Wa¿na jest obecnoœæ Boga w wier-
szach Jolanty Janik. Bóg jest 

œwiadkiem cierpienia, moc¹, która koi 
ból, nadaje mu sens, mówi, ¿e czasem 
choroba duszy jest potrzebna. Jest 
te¿ Ÿród³em zachwytu nad piêknem 
i g³êbokim przes³aniem ka¿dego 
doœwiadczenia w ludzkim ¿yciu. Jest 
doskona³oœci¹ natury, delikatnoœci¹ 
kwiatów, si³¹ drzew, koj¹cym ból 
œniegiem, który swoj¹ miêkk¹ biel¹ 
okrywa szaroœæ miejskiej ulicy. A przede 
wszystkim jest Mi³oœci¹.

 
Dorota Dużyk-Wypich

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

L ubię niedziele spędzane w domu, gdy jedynym wyjściem 
jest spacer do kościoła. Kościółek jest blisko, idzie się 

tam ładnymi uliczkami wzdłuż willowych domków. Cisza 
niedzielna aż dzwoni w uszach, spotykamy zawsze tych 
samych znajomych, którym uroczyście się kłaniamy. Po 
powrocie do domu niezmiennie ten sam harmonogram: obiad, 
na którym często gościmy Ciocię Jagę, oglądanie telewizji 
i zabawy z dziewczynkami. Waldi swobodnie ubrany, jak 
zwykle ma dobry humor i jest dla nas łaskawy. Wyszukuje 
w telewizji ciekawe programy dla dorosłych i jednocześnie 
dla dzieci, siadamy: dzieci na podłodze, my rozkładamy się 
na fotelu i na tapczanie, i z ciekawością śledzimy zwyczaje 
zwierząt na ekranie, przerywając komentarz uwagami, gdy 
nam się coś wyda ciekawe.

D zieci w taki dzień lubią zrobić straszny bałagan. 
Wyciągają poduszki z tapczanu, budują domy i budowle. 

Mają dużo, dużo czasu dla siebie. Nastrój w mieszkaniu 
staje się zawiesisty, cieszymy się sobą nawzajem i nie 
przejmujemy się formą. Zosia je przy niskim stole oparta na 
łokciu, ja siedzę na fotelu z nogami podkulonymi pod siebie, 
Waldi leży na tapczanie z gazetą pod głową... Jest dobrze, 
jest spokojnie, jest swobodnie. Nikomu się nie spieszy, do 
wieczora jest dużo czasu, dzieci swobodnie rozmawiają z 
nami, często zdradzając jakieś utajone myśli, jakieś ciężko 

przeżyte momenty lub przypominają im się po raz któryś miłe 
chwile z wycieczki, czy ze szkoły. Jest czas na twórczość 
artystyczną, na rysunki, na muzykę. Obie dziewczynki ładnie 
malują, a Krysia uczy się gry na ”casio”. 

C zasem rozkładamy stół, który wtedy wypełnia nam pół 
pokoju, przykrywamy go gazetami i wyjmujemy mnóstwo 

farb, kredek i pisaków. Gdy Zosia maluje, to robi to całym 
swoim ciałem, poruszając energicznie głową, przysuwając 
nos do kartki i raz po raz wyrzucając przed siebie pędzel. 
Jej postaci są tańczące, barwne i pełne niepokoju. Krysia 
bierze wiele wzorów ze starszej siostry, ale ma swój styl, 
bardziej spokojny, kreska jest mniej pewna, sylwetka mniej 
ostra. Jej twarze są sentymentalne i rozmarzone. 

B abcia w sąsiednim pokoju wykłada pasjanse i zawsze 
z cierpliwą gotowością reaguje na nasze prośby. Dzień 

się kończy i żal, że jutro już trzeba będzie nabrać tempa 
i tak potrwa przez cały tydzień...

 
 

Dominika

Niedziela
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Macedonia
Więc idą w sad.
Płyną ponad czasem – ofiary holocaustu,
Który zabrał im skrzypce, nuty i życie
Tamtego sadu nie ma.

Fotografia utrwaliła
Piękną śniadą dziewczynę,
Która szła w sad, w lnianej koszuli
Wolna od lęku.
Wielki Wóz w niebie jest.
Na wieki wieków. Amen.

Pochwalony niech będzie każdy
Złoty, kasztanowy i kruczoczarny warkocz.
I jaskółcze skrzydła, które niosły
Skołatane dusze
Do Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba.

Oczy są ciemne i smutne,
Odbija się w nich obraz świata,
W którym zabrakło miłości,
Herbaty, spokoju i odwagi.

Twoje są słowa – boskie perły,
Niech mi się sznur tych pereł
Wije u stóp i prowadzi,
Bo idę do Ciebie – ja sadu tego szukam.

Ludzie, którzy zginęli za nieprawidłowe 
parametry-
- to płodne jabłonie, wiśnie i czeremchy;
   ich prochy rozsypane
   po sklepach cynamonowych...

Tarnina

* * *
Nowy obraz namalowa³em
piêkny
Nikomu siê nie podoba
Nowy obraz sprzedawa³em
Piêkny

Nikt go nie kupi³
Nowy obraz zniszczy³em
piêkny
Nikt nie zauwa¿y³ tam 
cz³owieka
 

Toronto

A może to niebo
A może to niebo,
A może to raj,
Może to piekło,
A może to właśnie 
Ja!

Anna Bartosik

Serce
Jest takie coś
Na co czekasz
Od wielu, wielu lat
Rośnie w sercu dobrego człowieka
Miłość jego brat...
Jak błyskawica mknie nasze życie

Rok za rokiem – latami
Kochane serca złączy Stwórca
Na jego  przyjście czekamy...

Rosną nam dzieci, wnuki też...
Świat piękny jest
Zaświeci słońce nad chmurami
Dobroci świat będzie z nami...
 

Janusz Grabias

Dlaczego
Kochasz mê¿czyznê... Kochasz kobietê.
kochasz niebo i kwiaty w ogrodzie 
kochasz i
s³oñce i lato i kochasz wszystko doko³a 
ale
najmniej kochasz siebie... Dlaczego ?!

Dolores
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Rozmowy

śmieszna sprawa
słyszę
emocje pod nimi i w słowach
a wszystko krąży jak dawniej

od czasu gdy psychoza pacjenta
zagotowała mięso moich ud

po pierwszej sesji
przy Ojcze Nasz
odprawiałem rano Mszę świętą

noszę teraz gwóźdź
w szpiku kręgosłupa
pływa
gdy wsłucham się w drugiego
często wsypują się i następne
nie wiem skąd
i
dlaczego ludzie

mówią wyłącznie uczuciami
i o nich chcą kompletować słowa

panicznie
tylko?

Jarek Naliwajko SJ

Fortepian
chcia³oby siê usi¹œæ we 
dwoje
zagraæ tak na cztery rêce
muzykê nieœmierteln¹
o brzasku s³uchaæ echa
bicia serca

wodziæ tak na pokuszenie
po czarno bia³ej drodze
wznosiæ siê opadaæ
na klucz skrzypn¹æ, zamkn¹æ
piêæ dróg g³ównych

sypaæ czarnymi kroplami
w b³ysk bieli

dodawaæ dwie linie chmurne
dwie kreski podejrzane
nutami je przyszpiliæ

sen ziemski
nieba marzenie
akordów gra
forte-fortissimo
piano-pianissimo
ciach

£ukasz Surzycki

„PROSTE PRAWDY (DLA MAMY)”
Od ma³ego zawsze by³aœ przy mnie
Uczy³aœ mnie œwiata i jak ma ¿yæ
To Ty powtarza³aœ do mnie tak
Ten œwiat wcale nie jest taki z³y

Znaæ Śycie oznacza umieæ siê nie przejmowaæ
Znaæ ludzi oznacza umieæ ich szanowaæ
Znaæ miłoœæ oznacza umieæ winy darowaæ
Znaæ wiarê oznacza umieæ jej nie odrzucaæ
NajwaŚniejsze to odnaleźæ swoje miejsce

Czasem brakuje mi si³y i tchu
Ty zawsze jesteœ przy mnie
Twe proste prawdy pomog³y mi
Za to mamo dziêkujê Ci

Oskar Jab³oñski 

Requiem wieczorne
W ten dzieñ szczególnej pamiêci
Nawet dusze niegdyœ rogate, staj¹ siê 
skrzydlate.

Szelest szybuj¹cych Ukochanych
S³uchaæ wewn¹trz zwierciad³a, w które
Wprowadzi³a ich œmieræ.

Przemierzam studniê miêdzy œwitami
- na jej dnie trzeszcz¹ klucze do krainy
w której spotykaj¹ siê pokolenia

Tarnina
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M ijają 23 lata od jednej z narad specjalistów wojewódz-
kich, która nieomal w całości poświęcona była proble-

mom psychiatrii środowiskowej w Polsce. Można przyjąć, 
że jest to data formalnego zadekretowania „środowi-
skowego” kierunku rozwoju psychiatrii w naszym kraju. 
Materiały z tego spotkania zostały opublikowane w 49 
numerze ówcześnie wydawanego Biuletynu Psychiatrii 
i Neurologii. W zeszycie tym, znajdujemy szereg  referatów 
omawiających doświadczenia autorów w prowadzeniu tzw. 
„hospitalizacji” domowej, zasad organizacyjnych zespołów 
leczenia środowiskowego wraz z projektem odpowiedniego 
rozporządzenia MZiOS w tej sprawie, jak i w odniesieniu 
do mieszkań terapeutycznych (hosteli).

W  trakcie narady referenci i dyskutanci podkreślali 
alternatywny charakter form organizacyjnych, propo-

nowanych przez psychiatrię środowiskową, a ich główną 
racją istnienia miało być odciążenie oddziałów szpital-
nych. Padały stwierdzenia, że psychiatria środowiskowa 
jest potrzebą kryzysu kadrowego. Co z tych zamierzeń 
i planów udało się zrealizować, a co, pomimo upływu tylu 
lat, pozostaje ciągle w sferze zamierzeń? Generalna ocena 
dokonań nie może być pozytywna i to pomimo tego, że 
dzięki ustawie o ochronie zdrowia psychicznego istotną 
część pomocy dla chorych psychicznie przejęła opieka 
społeczna, organizując sieć środowiskowych domów 
samopomocy i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

P FRON finansuje działalność WTZ-ów prowadzonych 
przez m.in. organizacje pozarządowe organizujące też 

w wielu miastach ośrodki interwencji kryzysowej. W psychia-
trycznej opiece zdrowotnej pozytywy to stale wzrastająca 
liczba oddziałów przy szpitalach ogólnych oraz sieć oddzia-
łów dziennych i to w zasadzie tyle. Najgorzej ocenić trzeba 
funkcjonowanie PZP i proponowane przez nas nowe rozwią-
zania dotyczą w głównej mierze tego zasadniczego ogniwa  
opieki psychiatrycznej.

Wobec faktu, iż przez prawie ćwierćwiecze nie powiodło 
się to, co tak dobrze funkcjonuje w USA i krajach 

Europy Zachodniej, tzn. upowszechnienie zespołów 
leczenia środowiskowego, należy zmienić metodę i nie 
tworzyć nowych, a zreorganizować struktury już istnie-
jące. Proponujemy reorganizację PZP poprzez stworzenie 
przy każdej poradni tematu środowiskowego i zatrudnienie 
tam  osób z nową profesją – terapeutów środowiskowych 
– w zależności od wielkości PZP – 2-3 terapeutów. 

I ch głównym zadaniem (co jak sadzę ma pełne szanse na 
powszechną akceptację psychiatrów) będzie zapewnienie  

m.in. tzw. opieki czynnej nad chorymi, którzy tego wymagają, 
a która w aktualnym stanie organizacyjnym poradni nie jest 
w najmniejszym stopniu realizowana.

Opis roli zawodowej  
terapeuty środowiskowego

Terapeuta środowiskowy będzie pełnić istotną rolę we 
wszystkich tych strukturach, które uznają potrzebę oddzia-

ływań leczniczo-terapeutycznych w środowisku osoby chorej 
psychicznie. Dotyczy to struktur już istniejących lub tworzą-
cych się: 
 · Poradnie Zdrowia Psychicznego, 
 · Psychiatryczne Oddziały Dzienne, 
 · Warsztaty Terapii Zajęciowej, 
 · Środowiskowe Domy Samopomocy, 
 · Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze, 
 · Ośrodki Interwencji Kryzysowej, 
 · Zespoły Hospitalizacji Domowej.

P roponujemy, by w kompetencjach terapeuty środowisko-
wego  znajdowały się dwa obszary działania – bezpośred-

nia praca w środowisku chorego (I obszar) oraz tworzenie 
i koordynowanie pracy grup psychoedukacyjnych, i grup 
oparcia dla osób chorych i ich rodzin.

D ziałanie w I obszarze wymaga od terapeuty środowisko-
wego następujących umiejętności:

 · budowania i utrzymania relacji terapeutycznej z osobą 
chorą psychicznie i jej rodziną (poprzez relację terapeu-
tyczną rozumiemy umiejętność nawiązania kontaktu z cho-
rym i jego rodziną, utrzymanie relacji, udzielenia wsparcia 
psychologicznego, koordynowanie pomocy lekarskiej, 
psychoterapeutycznej i socjalnej),

 · udzielania porad psychoedukacyjnych,
 · motywowania do podjęcia leczenia i rehabilitacji,
 · interweniowania w sytuacji szeroko rozumianego kryzysu, 
i chorego i jego rodziny,

 · sprawnego komunikowania się i koordynowania współpracy  
z różnymi ośrodkami leczenia i wsparcia.

D ziałanie w II obszarze wymaga od terapeuty środowisko-
wego następujących umiejętności:

 · motywowania i zapraszania do współpracy w ramach grup 
psychoedukacyjnych i samopomocowych,

 · prowadzenie grup psychoedukacyjnych,
 · koordynowanie pracy grup samopomocowych.

Z arząd Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji  
wdrożył pilotażowy program szkolenia terapeutów 

środowiskowych, zaaprobowany przez ZG PTP, powstały 
przy udziale Centrum Edukacji IPiN. Szkolenie obejmuje 
grupę 100 osobową z co najmniej 2-letnim stażem pracy 
w psychiatrycznej opiece zdrowotnej lub w pomocy 
społecznej. Szkolenie prowadzone jest w formie 6 wyjaz-
dowych spotkań w przeciągu 2 lat. Całość to 180 godzin, 

Zarząd Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP  
zaprasza do dyskusji 

O nową profesję w polskiej psychiatrii  
– terapeuta środowiskowy.
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w tym 54 godziny wykładowo-seminaryjne, 108 godzin 
warsztatowych i 18 godzin grup Balinta. Zakładamy, 
iż w przyszłości, oprócz terapeuty środowiskowego, 
stworzony zostanie certyfikat specjalisty terapii środowisko-
wej poprzez system szkoleń w wytypowanych ośrodkach. 
Ten sposób kształcenia może również zostać wprowadzony 
także dla terapeutów środowiskowych.

Wyrażamy przekonanie, iż znajdziemy wystarczająco 
dużo argumentów, by przekonać NFZ do sfinansowa-

nia zatrudnienia nowej grupy zawodowej w PZP. Sekcja 
Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji wyraża podzię-
kowanie firmie KRKA za przyznanie grantu umożliwiają-
cego wdrożenie tego programu, który jak mamy nadzieję 
doprowadzi do wyraźnej poprawy jakości i efektywności 
pomocy chorym psychicznie ze strony lecznictwa psychia-
trycznego.

 
dr Krzysztof Czuma, doc. Joanna Meder 

Zarząd Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP

N iewątpliwie świat ulega ciągłym przeobrażeniom. W tym 
również rynek pracy i na szczęście także postawa 

pracodawców wobec osób niepełnosprawnych, u których 
niepełnosprawność powstała w wyniku przebytej choroby 
psychicznej. 

O soby te, mimo pewnych ograniczeń, mogą doskonale 
realizować się w pracy zawodowej i profesjonalnie wywią-

zywać się z powierzonych im zadań. Czasem okazuje się 
wręcz, że są to pracownicy bardziej sumienni i rzetelni niż 
tzw. osoby zdrowe. Co więcej praca sprzyja procesowi lecze-
nia – istnieje przecież pojęcie ergoterapii.

W  kwietniu b.r. został uruchomiony program szkoleń z cyklu 
„Profesjonalny Pracownik Hotelu” – przygotowujący do 

pracy w hotelarstwie, a finansowany ze środków pieniężnych 
Unii Europejskiej. W projekcie tym bierze udział około czter-
dziestu osób. W chwili obecnej zakończony został tzw. moduł 
wspólny dla wszystkich uczestników. Po wakacjach grupa 
zostanie podzielona na mniejsze, wyspecjalizowane podgrupy 
szkolące pracowników na konkretne już stanowiska takie, jak: 
kucharz, kelner, pokojowa, recepcjonista.

Ogromną zaletą tego przedsięwzięcia jest możliwość pozna-
nia specyfiki pracy w hotelu oraz uświadomienia sobie 

faktu, że za pozytywny wizerunek danej placówki odpowiada 
cały sztab ludzi współdziałających ze sobą w perfekcyjnie 
zorganizowany sposób.

D owiedzieliśmy się, że każde ze stanowisk ma nieco inny, 
odrębny charakter; poznaliśmy strategie radzenia sobie 

w sytuacjach konfliktowych, kryzysowych, zagrożenia życia, 
udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

C ykl wykładów prezentował istotne problemy w świecie 
turystyki i mogliśmy się przekonać o złożoności zasad, 

które stanowią o sprawnym funkcjonowaniu obiektu hotelo-
wego. Hotelarstwo dynamicznie się rozwija i oferuje wiele 

miejsc pracy. Jeśli posiada się odpowiednie kwalifikacje 
i przygotowanie oraz motywację i przekonanie, że jest to sfera 
naszych zainteresowań i dążeń, nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby szukać zatrudnienia w tejże branży gospodarki.

P odczas wspomnianego szkolenia mieliśmy okazję odwie-
dzić niektóre z krakowskich hoteli i poznać ich ofertę, 

dostępne sposoby spędzania wolnego czasu, jak też posłu-
chać anegdot dotyczących pewnych niestandardowych sytua-
cji i sposobu postępowania w takich przypadkach. Mogliśmy 
zobaczyć „od środka” pokoje, apartamenty, zwrócić uwagę 
na elementy wystroju, udogodnienia dla niepełnosprawnych 
(zwłaszcza rozwiązania architektoniczne). Okazuje się, że 
niebagatelną rolę odgrywa lokalizacja obiektu, jego wygląd 
zewnętrzny, zachowanie i sposób bycia pracowników, czyli to 
wszystko, co określa się mianem pierwszego wrażenia.

Reasumując, dotychczasowe wykłady były interesujące z wielu 
względów, choćby dlatego, że mogliśmy uporządkować 

swoje wiadomości, poszerzyć swoją wiedzę, ale też w pewnej 
mierze – zaspokoić swoją ciekawość świata. A we współ-
czesnym świecie, którego granice stają się otwarte, dostępne 
i przenikalne, warto wiedzieć, za co odpowiada sommelier. 
To między innymi zawdzięczam szkoleniu. Test sprawdzający 
wiadomości teoretyczne zdaliśmy wszyscy. I jest to w moim 
przekonaniu najlepszy dowód skuteczności i celowości tego 
projektu. Dla mnie szkolenie to jest nie tylko formą edukacji, 
ale też ciekawym, profesjonalnie realizowanym eksperymentem, 
który ma niewątpliwie walor terapeutyczny; pozwala uwierzyć 
w swój potencjał i w to, że fakt chorowania w przeszłości nie 
przekreśla naszych szans na rynku pracy; co więcej, posiadana 
wrażliwość nie jest mankamentem, lecz wielkim atutem, który 
umożliwi nam osiągnięcie zawodowego sukcesu.

 
Katarzyna Milcewicz (uczestniczka szkolenia)

Organizatorem szkolenia jest Stowarzyszenie Rodzin  
„Zdrowie Psychiczne” z Krakowa

Program szkoleniowy  
„Profesjonalny Pracownik Hotelu”

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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Wiedzieć, by się nie bać
Wiedzieć, by pokochać

M amy dobrych lekarzy. Dają świetne 
diagnozy i leczą. Ale co oferują, 

poza chemią i skierowaniem na psycho-
terapię?

P apież Benedykt XVI w swojej 
encyklice „Deus caritas est” pisze: 

„Jak pokazuje przykład dobrego 
Samarytanina z przypowieści, caritas 
chrześcijańska jest przede wszystkim 
odpowiedzią na to, co w konkretnej 
sytuacji stanowi bezpośrednią koniecz-
ność: głodni muszą być nasyceni, nadzy 
odziani, chorzy leczeni z nadzieją na 
uzdrowienie, więźniowie odwiedzani itd. 
(…). Kompetencja zawodowa jest tu 
pierwszym, podstawowym wymogiem, 
ale ona sama nie wystarczy. Chodzi, 
bowiem o istoty ludzkie, a osoby ludzkie 
zawsze potrzebują czegoś więcej niż 
opieki poprawnej technicznie. Potrzebują 
człowieczeństwa. Potrzebują serdecznej 
uwagi. (…). Dlatego takim pracownikom 
– oprócz profesjonalnego przygotowania 
– potrzeba również, i nade wszystko, 
„formacji serca”: trzeba ich prowa-
dzić ku takiemu spotkaniu z Bogiem 
w Chrystusie, które by budziło w nich 
miłość i otwierało ich serca na drugiego 
– tak, aby miłość bliźniego nie była 
już dla nich przykazaniem nałożonym 
niejako z, zewnątrz, ale konsekwencją 
wynikającą z ich wiary, która działa 
przez miłość (por. Ga 5,6).”

 
Nie od razu

Zastanawiam się ile z wolnych 
zasobów, jakimi dysponuje lekarz 

wobec beneficjenta trafia do niego 
zazwyczaj. Biorąc pod uwagę trafność 
otrzymanej przeze mnie diagnozy, która 
świadczyła o głębi zrozumienia mojego 
problemu, czuję czasem, jakbym otrzy-
mał mniej niż mogłem. Po latach zrozu-
miałem sens owej diagnozy, lata, bowiem 
zajęła mi analiza mojego schorzenia. 
I wtedy, taką okrężną drogą, pojąłem, 
że to, co odkryłem skomprymowane 
zawiera się w jej sformułowaniu i bardzo 
do niej pasuje. Nie byłem, więc gotowy 
na przyjęcie prawdy od razu? Może 
takie gotowe prawdy mają ograniczoną 
siłę terapeutyczną; na pewno lepiej je 
odkryć i przeżyć samemu. Z drugiej 
jednak strony prawda, sama w sobie nie 
jest chyba zabójcza?

W moich rozmowach z psychiatrami, 
na pytania o uczucia, o nastrój, 

wypadało mi tylko opowiadać, opisy-
wać, bo moje niezdarne próby własnych 
wyjaśnień problemu spotykały się raczej 
z życzliwym uśmiechem. Najczęstszą 
postawą u moich rozmówców była 
powściągliwa obserwacja. Zawsze 
widziałem gotowość do rozmowy o obja-
wach, o tzw. „konkretach”, o rzeczach 
namierzalnych wzrokiem i słuchem. 
Reszta była ściśle tajna, objęta tabu.  
Wtajemniczenie nie dokonuje się 
łatwo, trzeba się samemu natrudzić. 
Rozumiałem to, ale bardzo brakowało 
mi danych.

C zas hospitalizacji, rzecz jasna, i tak 
był bardzo owocny. Nigdy bym się 

chyba nie przekonał do zawsze, – gdy 
byłem jeszcze zdrowy – podejrzanego 
dla mnie, czysto medycznego podejścia, 
gdybym nie zobaczył jego „cudów” na 
własne oczy. Bardziej u wielu innych 
pacjentów, niż u siebie, ale pojawiła się 
nadzieja, zawierzyłem czemuś obiektyw-
nemu, jasnemu, prostemu. Leki, różne 
zajęcia, rozmowy, ogromna kultura 
i życzliwość wokół – przyszedł do mnie 
jakiś nowy rodzaj optymizmu.

 
Dezintegracja niepozytywna

N iestety, to nie dotykało wszystkich 
żywiołów w człowieku, jego tajem-

nicy. Korekta zewnętrzna działa często 
do, wewnątrz, ale przy zmianach sięga-
jących zbyt głęboko, pozostaje sama 
w sobie bezskuteczna. Większość 
chorych osób, mam wrażenie, zachowy-
wała w trudnych momentach fundamenty 
własnego „ja”. Jednak przy zapotrzebo-
waniu na pełną matrycę człowieczeństwa 
- wzór, do którego możnaby się odnieść, 
racjonalny, dający oparcie – to, to farma-
kologiczne i psychologiczne tylko podej-
ście nie wystarcza. Niepokój, mający też 
źródło w duchowych pokładach „ja”, nie 
poddawał się ukojeniu lekami. Tłumiony, 
wybuchał, co pewien czas, odnawiając 
pozornie zaleczone rany. Wzmagał go 
brak informacji o chorobie, niemożność 
jej obiektywizacji i obrania kierunku.

D o dzisiaj nie wiem jakbym z tego 
wybrnął, gdybym nie odnalazł się 

w Kościele, z jego Biblią, Tradycją, 

nauczaniem i dziedzictwem antycznym. 
Prawdziwy przełom w zdrowieniu nastą-
pił u mnie, bowiem dopiero po kilku 
rozmowach z jednym z księży Jezuitów 
i spowiedzi u niego. Dlatego uważam, 
że jest czymś koniecznym przekonu-
jące świadczenie przez lekarzy o dobru 
w sensie metafizycznym, choćby, 
dlatego, że taki lekarz sam będzie wtedy 
dla pacjenta kimś stabilnym i godnym 
zaufania, nawet, jeśli będzie dla niego 
boleśnie konsekwentny. Na początku 
pacjent może też nie umieć zasymilować 
nowej hierarchii wartości i wizji świata, ale 
będzie miał przynajmniej dobre oparcie 
w lekarzu. I tak samo ważne jest nazywa-
nie tych mrocznych, niezrozumiałych 
i nieoznaczonych zjawisk psychicznych, 
czyli tego, co pacjenta najbardziej w nim 
samym i w chorobie przeraża, wywołując 
wtórne nasilenie objawów.

Choroby psychiczne, psychopa-
tie, polegają na nieprawidłowych 

relacjach z otoczeniem. Chory postrzega 
świat w sposób zniekształcony, boi się 
go. Przedstawienie mu takiego zrębu 
światopoglądowego, o którym mówię, to 
punkt oparcia, ale też coś, co pozwala 
mu się do świata znowu przekonać, 
odczarować go z różnych lękowych 
kontekstów. Nie chodzi mi tu o przejmo-
wanie przez lekarzy funkcji duszpaster-
skich, ale o uczenie niezafałszowanego 
widzenia świata i mądrego sceptycyzmu. 
Już przecież grecki stoik Epiktet zawarł 
to wszystko w jednym zbawczym zdaniu: 
„Nie niepokoją nas rzeczy, ale nasze 
mniemania o rzeczach”. Mówi się często: 
gdy zaakceptujesz siebie, swój problem, 
chorobę, to wydobrzejesz.  Ale przecież 
nie chodzi tu o akceptację naszych 
mniemań o chorobie, tylko o akcepta-
cję prawdy o niej. Dlatego nie można 
niczego naprawdę zaakceptować nie 
poznawszy tego najpierw. Ktoś, kto od 
razu wszystko akceptuje, nie jest chyba 
do końca wobec siebie uczciwy. 

Zachęcanie przez lekarza do optymi-
stycznego spojrzenia na świat, na ile 

to możliwe i potrzebne, byłoby pozytyw-
nym działaniem, równie może ważnym jak 
zabiegi, bardziej negatywne, polegające 
na zwalczaniu psychoz, urojeń, niepoko-
jów, etc. Zwłaszcza, gdy to urojenie to 
jakby ostatnia ochrona człowieka przed 
światem, umożliwiająca mu integrację 
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osobowości. Stąd bardzo przydatna wg 
mnie, byłaby u specjalistów znajomość 
antropologii, filozofii, a może szczegól-
nie teologii. I podejrzewam, iż ona jest, 
rzecz tylko w tym, aby dokonania tych 
nauk nie były przez nich niedoceniane.

 
Skazani na prawdę

Współczesna kultura jest patogenna 
ze względu na tzw. „przyśpiesze-

nie cywilizacyjne”, ale chyba jeszcze 
bardziej przez atrofię klasycznych 
norm. Przykładowo niektóre nurty filozo-
fii egzystencjalnej polegają na czystym 
subiektywizmie, a chory psychicznie 
człowiek nie za bardzo może oprzeć się 
przecież na sobie. Podobnie marksizm, 
generuje etykę nie umocowaną ontolo-
gicznie. Nazwałbym więc ten system 
nie filozofią, ale ideologią kolektywnego 
subiektywizmu. Ten relatywizm zmusza 
człowieka do „pływania po powierzchni”, 
– czyli do pewnego „aktorstwa”. Sprzyja 
to osobowościom histerycznym, ale 
osoby wrażliwe, jak wody, potrzebują 
autentyzmu. A ten wymaga wg mnie 
nienaruszalnych założeń. Walka z lękiem 
za pomocą leków i psychoterapii nie 
będzie miała sensu w klimacie chaosu 
wartości, który może tylko zasmucać. 
Ważność wymiaru subiektywnego 
poznawania i przeżywania u człowieka, 
który jest jego punktem wyjścia a może 
i dojścia, nie może prowadzić do 
wniosku, że prawdziwość jest względna. 
Subiektywność i indywidualizm osoby 
potwierdzają tylko bogactwo prawdy, 
to, iż ona, mimo swej prostoty, łączy 
w sobie wszystkie jakości. 

Człowiek, zwłaszcza wrażliwy, a tacy 
najczęściej chorują, zintegruje 

się tylko, gdy będzie się czuł w miarę 
bezpiecznie, i to w każdym wymiarze.  
Musi znaleźć coś swojego poza sobą, 
aby znaleźć siebie. Terapia farmako-
logiczna, psychoterapia i tzw. „trening 
behawioralny”, mogą mieć jednak 
ograniczone oddziaływanie w przypadku 
osób bardzo introwertycznych, które 
noszą w sobie jakąś własną prawdę 
i będą się czuły wyobcowane ideowo, 
nie mogąc jej z kimś skonfrontować. 
Czasem najlepszym wyjściem byłby 
wtedy kontakt z duszpasterzem, orien-
tującym się w zagadnieniach psychia-
tryczno – psychologicznych, umiejącym 
je zaadoptować dla duchowości i swojej 
antropologii.

Poznaj samego siebie

D użym problemem może być, niewłaś-
ciwe przeżywanie przez osoby 

chore, już w Kościele, różnych artyku-
łów wiary. Bywa, bowiem tak, że religia, 
mająca nieść uwolnienie człowieka 
z jego lęków i chorób „duszy”, zostaje 
podporządkowana tym chorobom. Wtedy 
przyjmuje ona postać naszej wyobraźni, 
co świetnie opisał ks. prof. Józef 
Tischner w książce „W krainie schoro-
wanej wyobraźni”. Myślenie magiczne 
chorego odżywa wówczas w nowym 
kontekście, religijnym, też mogącym go 
w psychozie zniewalać. Jego uwaga 
koncentruje się w dalszym ciągu na tym, 
co jest „nicością”, pomimo, że religia 
służy przecież temu, co „jest”. Poza tym, 
częste w takich wypadkach, akcentowa-
nie w wierze wyłącznie wymiaru ducho-
wego, może doprowadzić do „spirytu-

alistycznej” wyniosłości i zaniedbania 
potrzeb organicznych i emocjonalnych, 
jak i nawet do zanegowania leczenia. 
Moim zdaniem jest tu, znowu, duże 
wyzwanie dla kierowników duchowych, 
którzy powinni być blisko środowiska 
lekarskiego i być przez nie polecani.

P o latach, gdy czułem się już lepiej 
emocjonalnie i duchowo, pojawił 

się we mnie głód wiedzy dotyczącej 
chorób psychicznych. I wtedy zdarzało 
mi się słyszeć „przestrogi”, abym za 
wiele nie czytał.  I ciągle słyszę, też od 
osób niezwiązanych z tematem, że wolą 
nie czytać np.: książek prof. Antoniego 
Kępińskiego, bo czują się po nich bardziej 
chorzy. Uważam to za wielkie nieporozu-
mienie. To przecież lęk przed introspek-
cją, która jest podstawą wszelkiej pracy 
nad sobą i jakiegokolwiek świadomego 
rozwoju. Praktyka rekolekcji (zwłaszcza 
ignacjańskich), polega właśnie na tym, 
aby poznać siebie całego. Podobnie takie 
książki mogą bardzo pomóc w zobacze-
niu, co we mnie jest chore, a o czym ja 
nawet nie wiedziałem, że jest, bo uważa-
łem to za normę, albo myślałem, że takie 
musi być. 

N ie zapomnę nigdy troskliwości 
i życzliwości jakiej doświadczyłem 

ze strony środowiska lekarskiego. Miałem 
to szczęście, że trafiałem na początku 
na młode, piękne, też duchowo kobiety, 
również panie psycholog. Ten pierwszy 
kontakt z normalnością, nieprawdopo-
dobna empatia z ich strony, były bardzo 
wzruszające. Nigdy chyba później nie 
zdarzyło mi się opowiadać o sobie 
komukolwiek w tak bezpośredni sposób. 
Moi pierwsi lekarze i terapeuci rozła-
dowywali mój lęk, nie tylko przez swój 
pogodny spokój, ale przede wszyst-
kim swoimi pełnymi nadziei obliczami. 
Później, kiedy było już lepiej, miałem 
świetny, niemal przyjacielski kontakt 
z innym psychiatrą, mężczyzną. Mogłem 
z nim rozmawiać o bardzo wielu 
rzeczach, wykraczających poza psychia-
trię, i pomagających mi nabrać orientacji 
w życiu i wiary w siebie. 

Te kontakty z psychiatrami, dały mi tak 
niewspółmiernie wiele, że przyćmie-

wają inne, mniej udane. Czasem taką 
nadzieję trzeba jednak w sobie wypra-
cować – aby ją przekazać innemu i – co 
dotyczy pacjenta – aby umieć ją przyjąć 
i spotęgować. Nie można w tym oprzeć 
się tylko na sobie, ani na innych zmien-
nych. Tu pomaga, uważam najlepiej, 
Chrześcijaństwo, ale też w ogóle wszelka 
sensowna filozofia bytu, choćby trakto-
wana w wielkim skrócie, ale poważnie.

Jarosław Kleban
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Część I

                        „Piękno jest jedyną rzeczą boską 
i widzialną jednocześnie” 

Sokrates

Wystarczy prześledzić życiorysy 
twórcze artystów: malarzy, pisarzy 

i poetów, aby zauważyć, że związek 
między Sztuką a Chorobą Psychiczną 
istnieje od dawna. Nie tylko życiorysy 
geniuszy, jak Michał Anioł czy Leonardo 
da Vinci, ale i artystów zwyczajnych. 
Ponieważ, jak uważał Jean 
Dubuffet, „Nie ma Sztuki bez 
upojenia. Ale musi to być upoje-
nie szaleńcze! Szaleństwo! Precz 
z rozumem! W najwyższym 
stopniu szał” [11, s.20]. 

Z  badań profesora Kazimierza 
Dąbrowskiego, opartych 

na analizie dwustu naukowo 
opracowanych biografii ludzi 
wybitnych i własnych spostrze-
żeń, wynika, że u wielu artystów 
występowały cechy wzmożonej 
pobudliwości emocjonalnej, a 
nawet objawy z pogranicza 
psychonerwic i psychoz [2, s.28, 
29].

W  wyżej wspomnianych 
badan iach p ro feso r 

Dąbrowski analizuje pod kątem 
zaburzeń psychicznych biografie 
tak słynnych artystów, jak między 
innymi: Franz Kafka, Vincent 
van Gogh, Wolfgang Amadeusz 
Mozart, Ludwig van Beethoven, 
Soren Kierkegaard, Gerard de 
Nerval, czy Michał Anioł.

Wszyscy ci wrażliwi artyści 
mieli głębokie, skompliko-

wane, a często bolesne związki 
emocjonalne z innymi ludźmi 
i otaczającym ich światem.

Według prof. K. Dąbrowskiego: 
„właśnie szaleńcy posiadają 

prawdę o świecie i ludziach” [4, s.9]. 
Zauważył, że „[…] jeżeli przeanali-
zujemy zachowanie i postępowanie 
większości wielkich poetów, malarzy, 
rzeźbiarzy i dramaturgów, aktorów, 
muzyków, a nawet wielkich uczonych 

o wszechstronnych zainteresowa-
niach, to stwierdzimy, że oni często 
są dziwaczni i za takich uważani przez 
społeczeństwo. Są często niezgrabni 
psychicznie, a nawet fizycznie, 
zapominają o wielu rzeczach konkret-
nych, zajęci sprawami, które są dla 
nich ważne i wypełniają ich całkowicie. 
Są to osobnicy, którzy przebywają na 
terenie innych rzeczywistości aniżeli my 
wszyscy, którzy są pochłonięci przeży-

waniem twórczym, w innych niż ogół 
wymiarach” [3, s.26].

L eo Navratil – austriacki psychiatra, 
współtwórca Międzynarodowego 

Towarzystwa Badań Psychopatologii 
Ekspresji, znawca rysunków, obrazów 
i poetyckiej twórczości psychicznie 

chorych, podkreślał, że „psychiczna 
dynamika twórczości u zdrowego 
i chorego jest tożsama” [5, s.258]

Jeśli dynamika twórczości jest 
podobna, a powstające dzieła są 

często inne pod względem formy i treści, 
to nasuwa się pytanie o różnicę w eks-
presji artystycznej między twórczością 
artystów w chorobie, a sztuką artystów 
bez objawów choroby psychicznej. 

P ytanie o różnice w ekspresji 
artystycznej dotyczy zarówno 

twórczości artystów profesjonal-
nych, jak artystów, którzy nie znają 
artystycznego warsztatu, ale sztuka 
jest ich pasją. Próba odpowie-
dzi na takie pytania i proces 
badawczy do tego prowadzący, 
są oczywiście bardzo skompliko-
wane i wymagają wielu zabiegów 
i profesjonalnych dociekań.

I stnieje też potrzeba zdefiniowa-
nia tego, co jest a co nie jest 

Sztuką? 

„Jeżeli ktoś nazwał coś 
sztuką, jest nią” (Donald 

Judd – rzeźbiarz) czy, jak uważał 
Profesor Władysław Tatarkiewicz: 
„sztuka jest odtwarzaniem 
rzeczy, bądź konstruowaniem 
form, bądź wyrażaniem przeżyć 
– jeżeli wytwór tego odtwarza-
nia, konstruowania, wyrażania 
jest zdolny zachwycać, bądź 
wzruszać, bądź wstrząsać.”

Według krytyków sztuki, kiedy 
rysunki i obrazy malujących, 

mających talent osób chorych 
psychicznie wykazują świadome 
połączenie istoty treści z koncep-
cją formy, to w tym wypadku 
można użyć określenia „dzieło 

sztuki”, jakiego użyłoby się w stosunku 
do twórczości artystów profesjonal-
nych. 

Ale to nie manualna popraw-
ność decyduje o tym, czy praca 

pozostała w świadomości odbiorcy 
jako wartościowa. Leo Navratil zwrócił 
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też uwagę na to, że: „Wewnętrzna 
jedność świadomości nie jest unice-
stwiona przez schizofreniczny przebieg 
choroby, gdyby było inaczej, niemoż-
liwe stałoby się w schizofrenii jakiekol-
wiek tworzenie artystyczne” [5, s.259]. 
Jeżeli świadomość tworzenia pozostaje 
nienaruszona, może się wydawać, że to 
właśnie ona, ocalała z choroby, dodaje 
sił i energii psychicznie chorującej 
osobie. Umiejętność używania języka 
sztuki jako sposobu porozumiewania 
się z otoczeniem wspiera osobę chorą, 
pozwala wyrazić jej emocje i uczucia, 
a stworzone dzieło jest często projekcją  
cierpiącej duszy.

Opanowanie języka sztuki otwiera 
nowe możliwości służące do  

poznawania świata i ludzi, tak jak opano-
wanie języka polskiego czy angielskiego. 
Obowiązują tutaj, podobnie jak w nauce 
języka obcego, reguły sprzyjające 
lepszemu poznaniu słownictwa, grama-
tyki i frazeologii. To w wypadku języka 
sztuki oznaczałoby lepsze poznanie 
stylów i technik, właściwości warsztatu. 
I step by step znalezienie własnego, 
rozpoznawalnego dla innych, sposobu 
porozumiewania się poprzez obraz.

Sztuka to dziedzina działalności 
ludzkiej mająca między innymi na 

celu przedstawienie świata widzialnego 
i odczuwanego zarazem. W starożytno-
ści sztukę pojmowano jako umiejętność 
wszelkiej wytwórczości.

W  językach europejskich, szczególnie romańskich, słowo „sztuka” pocho-
dzi od łacińskiego słowa „ars” (włoskie 
i hiszpańskie „arte”, francuskie i angiel-
skie „art”), oznaczającego „zręczność”, 
„biegłość”.

Znamy też Platoński podział  na ars 
i techne. Aby znaleźć „miejsce” 

i interpretacje dla wszelkiego rodzaju 
wybiegów artystycznych i innych „dzieł” 
powstających w naszych czasach 
J.Ortega y Gasset w swoim kultowym 
dziele „Dehumanizacja sztuki” wyraził 
istotną myśl, która towarzyszy rozważa-
niom nad rozumieniem esencji sztuki: 
„Sztuka jest szlachetnym zmysłem, 
dzięki któremu człowiek może wyrazić 
to, czego w inny sposób wyrazić nie 
można” [8, s.53].

M aterią sztuki są dzieła sztuki, a ich 
autorzy stają się artystami motywo-

wanymi wewnętrznym przymusem 
tworzenia, czy też potrzebą wyrażenia 
uczuć, rozwiązania problemów własnych 
lub ogólnoludzkich, nie dających się 
ograniczyć wyłącznie do funkcji dostar-
czyciela wrażeń estetycznych.

Sztuka, a szczególnie poezja zajmują 
się codziennym trudem nazywania 

ogromnych obszarów nienazwanych. 
Myślę tutaj o marzeniach sennych, 
tęsknotach artystycznych, o motywach 
żyjących w wyobraźni i różnych myślach 
nieujawnionych. Poezja posługuje się 

poznaniem intuicyjnym, które jest bliskie 
osobom chorym psychicznie. Poezja jak 
i cała literatura rodzi się z wyobraźni, 
z podświadomości, z tajemniczej głębi 
człowieka. Twórcy szukają odpowiedzi 
na pytania dotyczące ludzkiej egzysten-
cji, na ludzkie lęki wynikające z poczucia 
osamotnienia, czy z trwogi wobec spraw 
ostatecznych.

Termin „schizofreniczna artystyczność” 
często powtarza się w prozie i w 

poezji. W latach dwudziestych XX wieku, 
tacy twórcy, jak Salwador Dali, Andre 
Breton, James Ensor, Paul Klee, Max 
Ernst, Alfred Kubin, Rainer Maria Rilke, 
Hermann Hesse i inni, sami obdarzeni 
niezwykłą kruchością i wrażliwością, 
pozostawali pod ogromnym wpływem 
twórczości osób chorych psychicz-
nie. Surrealiści sądzili, że w psychozie 
zdolności twórcze niezwykle się rozwijają 
i wyostrzają, a wraz z wyzdrowieniem 
maleją.

Andre Malraux uważał, że sztuka 
osób chorych, które przeżyły kryzys 

psychiczny, należy do najbardziej 
wyrazistych spośród wszystkich sztuk 
niezwiązanych kanonem tradycji. Jego 
słynne powiedzenie brzmi: „Prawdziwy 
szaleniec, ponieważ nie gra, jest auten-
tycznym posiadaczem jednej domeny 
wspólnej z artystą – jest to domena 
zerwania” [5, s.259].

Małgorzata Bundzewicz 
Art Studio Miodowa

M iła młoda kobieta. Dziennikarka z 
poczytnego tygodnika. Przyjechała 

porozmawiać ze mną o schizofrenii. 
Rozmowa była nagrywana. Zdawało mi 
się, że skoro nagrywana, trudno było 
zmienić sens moich wypowiedzi, a także 
ich intencję. Na wszelki wypadek popro-
siłam jednak o możliwość autoryzacji. 
Tu zgrzytam zębami. Nie mogłam tego 
zrozumieć, jak bardzo można zniekształ-
cić coś, co przecież musiało być jasne 
na taśmie. Wiem, że w zwyczaju bywa 
zrobić skrót, ale pytania i odpowie-
dzi, które mi przysłano miały z naszą 
rozmową wspólnego prawie nic oprócz 
oczywiście najbardziej dramatycznych 
faktów z mojego życia, które zresztą 
także zostały opowiedziane nie moim 
językiem, zdaniami, których nigdy bym 
nie użyła. 

M iły młody człowiek. Fotograf tejże 
gazety. Zrobił całą sesję zdjęciową, 

rozliczne ujęcia mojej twarzy i powie-
dział, że wybierze najlepsze. Podpisałam 

zgodę w świętej naiwności – no przecież 
powiedział, że „najlepsze”. „Najlepsze” 
okazało się jednak najbardziej (że tak się 
wyrażę) zwariowane. Twarz zza szyby 
i plamki słońca, które zasłaniają jedno 
z moich dwojga oczu. A więc krzywy 
uśmiech, jedno oko i obłupiona z farby 
framuga naszego balkonu. Niewątpliwie 
z ambicją artysty – portret osoby niespo-
kojnej (którą nie jestem). Artysta chciał 
powiedzieć – tu jest nastrój szaleństwa. 
Nawet gdybym potem napisała do tego 
miłego pana – no oczywiście, uśmie-
cham się, zgoda, czasem krzywo, ale 
przecież mam dwoje oczu – nie zmieni-
łoby to pewnie generalnego stosunku 
dziennikarzy do osób, na które polują. 
Najlepiej sprzedają się seks i przemoc 
(powiedział mi jeden z nich – znany 
reporter znanej codziennej gazety). No 
i sytuacje i życiorysy krwawe. Autorka 
wywiadu nie mogła by napisać „krakow-
ska poetka od 30-tu lat chorująca na 
schizofrenię”, gdyby mnie uważnie 
słuchała. Jeślibym 30 lat chorowała na 

schizofrenię zostałby ze mnie proch. 
To, że tłumaczyłam – cytuję: „dobrze 
leczona choroba jest tylko fragmentem 
życia” – nie było ważne. Ważny był 
mocny efekt mocnego nagłówka. A 
potem telefony. Tak? To ty jesteś tak 
strasznie chora? Co tu powiedzieć. 
Jeśli podjęliśmy się (mówię o naszym 
Stowarzyszeniu „Otwórzcie Drzwi”) 
edukować społeczeństwo – to dziennika-
rzy (jestem teraz pewna) przede wszyst-
kim. Więc co? Nowa szkoła Delikatności 
(prastare słowo), ostrożności w obcho-
dzeniu się z (choćby) ludzkim imieniem i 
nazwiskiem? Można by powalczyć. Bo to 
chodzi nie tylko o „nasz” świat. 

Zatelefonowałam do tej dziennikarki 
po przeczytaniu artykułu, który 

się ukazał. I tylko podziękowałam jej 
za to, że w dużej mierze uwzględniła 
mój właściwie od nowa napisany tekst. 
Poniżej zamieszczamy go w dokładnie 
mojej wersji. Pytań – uważałam – że nie 
wolno mi zmieniać. 

Ze szczęscia nikt nie zwariował
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Bo to ma być prawdziwy dom dla wielu 
ludzi. System nowoczesnej, otwartej 
psychiatrii przewiduje decentralizację 
dużych szpitali i gromadzenie ludzi 
w małych społecznościach, pozwalają-
cych odpocząć od sytuacji zamkniętego 
szpitala.  To część systemu – krakowski 
Środowiskowy Dom Samopomocy dla 
osób chorujących na schizofrenię (mój 
Boże, jakie pojemne jest to słowo i ile 
ma znaczeń, chyba tyle, ile ludzkich 
historii).. Mówimy „chorujących”, a nie 
„chorych”, bo etykieta „chory psychicz-
nie” to jest wyrok, a choroba dobrze 
leczona może być fragmentem życia, 
a nie wyrokiem na jego całość. 

Ja tu pracuję na 1/3 etatu. Prowadzę 
czasopismo „Dla Nas”, które jest 
jakby forum stosowanego już zwykle 
w psychiatrii trialogu – głosy i opinie 
pacjentów, ich rodzin i terapeu-
tów. Prowadzę też zajęcia z poezji. 
Spotykamy się tutaj w każdy czwartek 
na 2 godziny, siadamy w kółko przy 
świecy, czytamy wiersze tych wielkich 
i własne, rozmawiamy o tym, co się w 
nas dzieje. To też forma psychoterapii, 
bo czasami łatwiej jest powiedzieć coś 
o sobie przez wiersz. Ludzie, którzy tutaj 
przychodzą to ozdrowieńcy, tacy, którzy 
dostali psychozy, wylądowali w szpitalu 
i wyszli stamtąd z diagnozą schizofre-
nia. Tu przygotowują się do powrotu do 
świata. 

 
 

Pamiętam złą, zamkniętą psychiatrię. To 
było 27 lat temu. Pamiętam chwilę, gdy 
po przebudzeniu z psychozy lekarka 
obojętnym głosem zapytała mnie: Czy 
Pani już wie, że Pani jest chora na schizo-
frenię? I tyle. Nikt nie mówił o żadnej 
psychoterapii. Podawano tylko leki, 
zresztą starej generacji (nowych jeszcze 
nie było). Staliśmy po nie w kolejce 
z wyciągniętymi rękami (jednak 
wydawało się, że jest to jakiś ratunek), 
pielęgniarka tylko sprawdzała czy się ich 
aby nie wypluwa. To było całe leczenie. 
O psychiatrii środowiskowej  nawet nikt 
nie marzył. Ludzie wychodzili ze szpitala 
i nie wiedzieli, jak dalej żyć. 

 
 
 

 
 

Każdy dom może runąć i każda 
konstrukcja może nie wytrzymać, jeśli jej 
się przydarzy znosić za wielkie obciąże-
nie. Tak więc każdy żyje swoim normal-
nym życiem, cierpi mniej lub bardziej 
i jeśli zostanie przekroczona granica 
wytrzymałości reakcją organizmu jest 
psychoza (albo też zawał na przykład). 
Tak też i ja żyłam jak mi się zdawało 
zwykłe życie, studiowałam architekturę 
(nieźle), choć bardziej ludzie byli moją 
pasją. Miałam i mam wiernych przyja-
ciół, z którymi dnie i noce poświęcaliśmy 
na tzw. rozmowy Istotne (wyczerpujące 
oczywiście). Ponieważ schizofrenia jest 
chorobą złych relacji, złego (najkrócej 
mówiąc) spotkania, tak więc nie bez 
przyczyny, w fatalnym moim małżeń-
stwie, ze złym po prostu człowiekiem, 
pokazał się we mnie 6 tygodni po 
urodzeniu drugiego synka galopujący 
lęk, który przerwał jakąś chemiczną 
tamę (w mózgu decyduje o psychozie 
dopamina) i znalazłam się w psychozie. 

 

To odejście od zmysłów, to odejście 
z tego rzeczywistego świata w inny 
świat (czasem się mówi „ucieczka 
w chorobę”). To też potworny wysiłek 
organizmu. Całopalenie. Zostają popioły, 
z których powstawanie zajmuje czasem 
resztę życia. Pamięć tego wydarzenia 
towarzyszy już zawsze. 

 

Jeśli człowiek ma silną motywację, aby 
wyzdrowieć – zdrowieje. A ja miałam 
w domu dwa niemowlaki, którym byłam 
potrzebna (mówiąc najprościej) z miłości 
oczywiście, bo to co ocalało, to była 
przemożna, wielka miłość do nich. 
Wróciłam do nich. 

Już dziś nie chcę nawet nazywać go 
mężem (trudno – tak bywa). Naprawdę 
nie był blisko nigdy, tym bardziej w cho-
robie. Cóż, normalny człowiek. Uciekł do 
lepszego świata. 

 
 

Nie mówiłam, ale widziały, że coś złego 
się ze mną dzieje. Miałam depresję 
popsychotyczną – dziś się to skutecznie 
leczy lekami przeciwdepresyjnymi. Ja ich 

jednak wtedy nie dostawałam. Depresja 
to jest rodzaj niemocy, bezwładu, 
paraliżu i ponad wszystko brak nadziei. 
Starałam się udawać, że żyję, ale często 
tylko mogłam leżeć w łóżku, zwinięta 
w kłębek. Kiedyś podszedł do mnie mój 
synek, miał wtedy może 6 lat i powie-
dział – mama, popatrz jakie słońce, tyle 
jest możliwości, a ty się wylegujesz. 
Na takie słowa małego dziecka można 
powstać z martwych. Ale oczywiście 
cały czas bardzo maskowałam swoją 
chorobę, wszystkie lęki. Aby moje dzieci 
nie odczuwały tak tego, że choruję, 
gromadziłam wokół siebie przyjaciół. 
Był to sposób, aby w gwarze jakoś 
ukryło się to, co czułam. Miałam duże 
mieszkanie przy ulicy Gołębiej (112m2), 
najczęściej było pełne ludzi. Miałam 
szczęście, bo nie musiałam się martwić 
o pieniądze. Mama i ojciec czuwali 
z daleka, bo z Kanady. Dzięki temu 
mogłam zatrudniać opiekunki, gosposie. 
Dom był zaopiekowany. Gdybym nie 
miała tej pomocy, nie wiem, jak by się 
to skończyło. 

 

Nie wiem. Choroba degraduje także 
i społecznie. Brak pracy, brak środków 
do życia prowadzi do załamań jakby 
wtórnych, do wycofania się na pewno 
z rynku, a czasem i ze świata. Ja się 
starałam (wciąż ta sama motywacja). 
Dzięki mojemu terapeucie jakoś zrobi-
łam absolutorium. Wiersze pisałam od 
zawsze, a więc powstało 8 tomików 
(5 wydanych). Z przyjaciółmi założyliśmy 
antykwariat z piękną porcelaną, szkłem, 
ikonami, starą biżuterią (taka praca 
chroniona – 7 lat). 

 
 
 
 

Nie wiem, czy można się pogodzić... 
I błędem jest myślenie, że ta choroba 
wzbogaca. Psychozy szalenie wynisz-
czają organizm. Czuję, że te 3 załama-
nia, przez które przeszłam, zrujnowały 
mój wcześniejszy intelekt, nadszarpnęły 
odwagę, bo ja ciągle jestem w lęku, 
czy nie daj Boże nie przekroczę jakiejś 
granicy, czy znowu mi się coś nie stanie. 
Dużo lat minęło, zanim się pozbierałam 
i jeszcze więcej zanim zaczęłam mówić 
o schizofrenii, które to słowo jest tak 
tajemnicze, że aż fascynujące. Zjawisko, 
które budzi dotąd moje zdziwienie 
– więc w odpowiedzi usiłuję napisać 
książkę o szaleństwie. 
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