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Sponsoring:

Życzenia Wielkanocne

Wed³ug szacunków w Polsce na 
schizofreniê choruje ok. 400 tys. 

osób i pomimo, ¿e dane statystyczne 
wskazuj¹ na wzrost tej liczby, to 
problem ten wci¹¿ stanowi temat tabu 
i jest traktowany w naszym kraju  po 
macoszemu.  

S³o n e c z n e g o  p o r a n k a , 
w zapowiadaj¹cym ju¿ przedwioœnie 

dniu 2-go lutego 2007 roku, w Sali 
Teatralnej Szpitala Specjalistycznego im. 
J. Babiñskiego w Krakowie, rozpoczê³o siê 
„II Forum Beneficjentów”. Organizatorzy: 
zarz¹d Ma³opolskiej Filii Sekcji Naukowej 
Psychiatrii Œrodowiskowej i Rehabilitacji 
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 
oraz Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”, 
skupiaj¹ce osoby po kryzysach psychicz-
nych, zwo³ali je ponownie. Spotka³o siê 
tu na wspólnych debatach jak i bli¿ej, 
przy obfitym posi³ku, ponad 200 osób 
z ró¿nych obszarów Polski i z bardzo 
niekiedy odmiennych œrodowisk. Goœæmi 
wielkiej rangi, pomimo obecnoœci lekarzy, 
pracowników socjalnych, terapeutów, 
psychologów i pielêgniarek, byli tego 
dnia beneficjenci z WTZ-ów, ŒDS-ów, 
szpitali i innych oœrodków wsparcia. 

 
Regeneracja

W panelu pierwszym mówi¹cym 
o utrudnieniach i barierach 

w leczeniu osób choruj¹cych psychicz-
nie, dyskusj¹ kierowa³ dr Janusz 
Morasiewicz oraz Marcin Szuba, prezes 
Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”. 
Wiele mówiono o technicznych niedo-
statkach jak niemo¿noœæ stosowania 
leków oryginalnych; zastanawiano 
siê czy leki generyczne potrafi¹ je 
zast¹piæ. Tu w polemice prof. Jacek 

Bomba zauwa¿y³, i¿ nale¿y sceptycznie 
traktowaæ handlowe prezentacje nowych 
leków, gdy¿ prawdziw¹ ich skutecznoœæ 
mo¿na okreœliæ dopiero po kilku latach.

M iêdzy Tomaszem Filarskim  – 
Rzecznikiem Praw Pacjentów 

ma³opolskiego oddzia³u NFZ, a dr 
Ann¹ Przew³ock¹ – dyr. Szpitala 
Specjalistycznego im. J. Babiñskiego 
i osobami z sali nawi¹za³a siê 
polemika na temat poszanowania 
praw pacjenta. Jednym z nich jest 
jego prawo do informacji i dyskrecji, 
a tak¿e do przejrzystego, wolnego 
od zmanipulowañ traktowania go. 
W sposób pe³en ¿yczliwej troski 
o poszanowanie pacjentów, u¿ywania 
w³aœciwego s³ownictwa, etc. mówi³a 
Pani Zofia Puchelak – przewodnicz¹ca 
Stowarzyszenia Rodzin „Zdrowie 
Psychiczne”. Rozwa¿ania te streœci³ dr 
Morasiewicz, zaznaczaj¹c, i¿ oprócz 
zwyk³ej rzetelnoœci lekarzy i w ogóle 
personelu placówek, oraz dobrych 
regulacji prawnych, nieodzowna jest 
zawsze etyka umiej¹ca uszanowaæ 
podmiotowoœæ pacjenta.

W moim osobistym odczuciu perso-
nel, zw³aszcza w tak ogromnych 

oœrodkach jak Szpital Specjalistyczny  
im. J. Babiñskiego, posiada du¿¹ 
niezale¿noœæ i swobodê pozwalaj¹c¹ 
mu przekraczaæ ³atwo zakres swoich 
kompetencji. Sam by³em œwiadkiem 
okrutnych szyderstw i z³oœliwoœci 
pañ pielêgniarek wobec starszego 
nobliwego pana bêd¹cego w ciê¿kim 
kryzysie. Wydaje mi siê, i¿ specyfika 
oddzia³ów psychiatrycznych wymusza 
szczególn¹ kontrolê takich zjawisk, 
gdy¿ pacjenci s¹ tu w wyj¹tkowy 
sposób s³abi, a zarazem nikt nie da 

Naszym Czytelnikom z głębi naszych serc życzymy z Miłością, aby szli nieprzerwa-
nie ku Zmartwychwstaniu, ale też na spotkanie z innymi ludźmi, z bliska i z daleka, 

w przekonaniu, że warto iść w stronę Życia, Zdrowia i Szczęścia.

Z nadzieją i odwagą Baranka... 
Redakcja

II Forum Beneficjentów w komentarzu

NIE MÓWMY O FIKCJACH
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pe³nej wiary ich skargom. Dodatni¹ 
zmian¹ w naszych realiach jest to, i¿ 
rzecznicy praw pacjenta urzêduj¹ teraz 
w placówkach szpitalnych.

R afa³ Sulikowski – sekretarz redak-
cji kwartalnika „Dla Nas” przypo-

mnia³ o relatywnie niedawnej jeszcze 
antypsychiatrycznej polityce w³adz 
marksistowskich, która „zamiataj¹c 
resztki pod dywan” zamyka³a chore 
osoby z ich problemami w „sferze 
prywatnej”, czyli de facto skazywa³a 
je (w najlepszym razie) na zamkniêcie 
w obrêbie rodziny. To generowa³o 
napiêcia i stygmatyzowa³o oraz 
alienowa³o chorych nawet w ich 
w³asnym domu. Tak ukszta³towane 
wzory zachowañ i myœlenia w rodzi-
nach i w ca³ym spo³eczeñstwie 
zapewne pokutuj¹ do dzisiaj. Dr 
Andrzej Cechnicki , o¿ywiaj¹cy 
co pewien czas przebieg panelu, 
naœwietli³ tê sprawê daj¹c praktyczne 
wskazania do zmiany takiej sytuacji 
przez np. sesje psychoedukacyjne 
dla rodzin – „rodzina musi mówiæ”. 
Uzna³, i¿ najwy¿szy ju¿ czas, aby od 
stadium delikatnego przymusu przejœæ 
do pe³nej wspó³pracy z rodzinami. 

Temat autostygmatyzacji zosta³ 
podjêty w odwa¿nym œwiadectwie 

Ma³gorzaty Misiewicz – redaktor naczel-
nej pisma „Dla Nas”. By³ on u niej 
bezpoœrednim skutkiem przera¿enia 
chorob¹, jej nieoznaczonoœci¹, co 
zabiera³o jej wiarê we w³asne si³y 
i we w³asn¹ wartoœæ. Dr Morasiewicz 
wskaza³ tutaj na powszechne jeszcze 
i szkodliwe operowanie stereotypami 
w diagnostyce, i prognostyce lekarskiej, 
kiedy lekarz zapowiada bez znieczule-
nia choremu, ¿e czekaj¹ go lata kuracji. 
Dla wielu, do niedawna zdrowych osób, 
to prawdziwy wstrz¹s.

Osobiœcie zauwa¿am, i¿ w centralnej 
kwestii stygmatyzacji spo³ecznej 

zwyk³emu lêkowi osób „niewtajemniczo-
nych” towarzyszy tak¿e czêsto niekryta 
pogarda. Niektórzy tylko stroni¹, a inni 
otwarcie pogardzaj¹ osobami chorymi. 
To czêste u osób wartoœciuj¹cych na co 
dzieñ wy³¹cznie w kluczu materializmu 
i naturalizmu. Podobnie u powierzchow-
nych moralistów. W takiej perspektywie 
znika im z oczu, albo przynajmniej maleje 
wartoœæ i godnoœæ cz³owieka pozbawio-
nego niektórych si³ biologicznych, czy 
nawet duchowych. Tymczasem to jego 
wola i walka z chorob¹ podnosz¹ tê 
jego, i tak ju¿ nieograniczon¹, i niezby-
waln¹ wartoœæ. Ten dyskretny wysi³ek 
bywa jednak zupe³nie niezauwa¿any 
i niedoceniany.

Edukacja i kwalifikacja

M oderatorami drugiej czêœci 
forum byli Hubert Kaszyñski ze 

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Psychiatrii i Opieki Œrodowiskowej 
i Danuta Biernacka ze Stowarzyszenia 
„Otwórzcie Drzwi”. Na pocz¹tek 
zabra³ g³os dr A. Cechnicki, mówi¹c 
o korzyœciach p³yn¹cych z decyzji 
o kszta³ceniu siê i rozwijaniu swoich 
kwalifikacji zawodowych. Edukacja 
i wykszta³cenie maj¹ ogromny wp³yw 
na dalszych odcinkach przebiegu 
choroby (daj¹ cel, motywacjê i plan). 
I nie trzeba od razu koncentrowaæ siê 
na zawodzie – to jest g³ównie domen¹ 
szkoleñ zawodowych. Istotniejsze we 
wczesnych fazach jest samookreœlenie 
siê i poznanie w³asnych preferencji, aby 
nimi póŸniej siê kierowaæ przy wyborze 
zawodu. Pani Iwona Krzemiñska 
z Grodzkiego Urzêdu Pracy podjê³a 
tê myœl – mówi¹c o strategicznoœci 
kszta³cenia nie do hipotetycznego 
rynku, ale np. dla konkretnych, realnych 
stowarzyszeñ. Pani Dorota Trybis 
zatrudniona w pensjonacie i restauracji 
„U Pana Cogito” barwnie opowiedzia³a 
o swoim uczestnictwie w Grupach 
Treningu Zawodowego funkcjonuj¹cych 
przy hotelu. Tê czêœæ rozwa¿añ 
trzeŸwo podsumowa³ dr A. Cechnicki: 
„nie mówmy o fikcjach, o specjalnych 
rynkach pracodawców, ale o konkret-
nym pracodawcy”. 

W naszym kraju nast¹pi³ spadek bezro-
bocia, jednak¿e poziom zatrudnie-

nia osób choruj¹cych psychicznie nie 
podniós³ siê. Czy to nie rozczarowuj¹ce 
jak na XXI wiek? Dlatego okazuje siê 
niezbêdne zatwierdzenie narodowego 
programu ochrony zdrowia psychicznego 
przez rz¹d Polski w celu „ograniczenia 
negatywnych konsekwencji i wysokich 
kosztów spo³ecznych chorób psychicz-
nych” [Bia³a ksiêga, 2006 r, str. 13]. 

P ani Danuta Biernacka zwróci³a w tej 
czêœci dyskusji uwagê na podsta-

wowy problem wewnêtrznej motywacji 
chorego, gdy apelowa³a, abyœmy sami 
brali inicjatywê we w³asne rêce. S¹dzê, 
¿e si³a naszej motywacji zale¿y od jakoœci 
celów, jakie sobie stawiamy. Znalezienie 
celu dzia³añ – wy¿szego ni¿ te sprzed 
choroby, dotychczasowe – jest czêsto 
podstaw¹ jakiegokolwiek ruchu. Tu widzê 
pozytywny aspekt choroby – otwiera 
ona cz³owieka na wy¿sze wymiary 
rzeczywistoœci i podpowiada mu wy¿sze 
cele. Jeœli je podejmiemy, to wyzdro-
wiejemy, jeœli pozostaniemy w starych 
przyzwyczajeniach – czeka nas wegeta-
cja i niepotrzebne nawroty choroby. Temu 
ruchowi towarzyszy poznanie. Jan Pawe³ 
II zapytany o najwa¿niejsze wed³ug niego 
zdanie z Biblii odpowiedzia³: „Poznacie 
prawdê, a prawda was wyzwoli” (J. 8, 
32). Nale¿a³oby zatem, oprócz poddania 
siê terapii i opiece lekarskiej, poznawaæ, 
czytaæ dobre ksi¹¿ki, myœleæ, szukaæ, 
pytaæ m¹drych ludzi o radê, zawierzaæ 
prawdziwym autorytetom,  lekarzom, 
rozmawiaæ z przyjació³mi. Otwieraæ siê 
na to co dobre, zdrowe i m¹dre.

 
Cz³owiek

W porz¹dkuj¹cym wszystkie istotne 
w¹tki spotkania podsumowaniu Pani 

Agnieszki Lewonowskiej-Banach, kierownik 
pensjonatu i restauracji „U Pana Cogito”, 
ww. Ma³gorzaty Misiewicz i dr Krzysztofa 
Szwajcy z Collegium Medicum UJ pad³y 
z ust tego ostatniego s³owa nadaj¹ce siê 
na motto ca³ego forum. Przytoczone za 
dawnym chasydzkim rabbim – i¿ Izrael 
nie by³ nigdy zupe³nie wolny od wszyst-
kich mankamentów swojego wygnania, ale 
– nauczy³ siê je znosiæ. Zabrzmia³ tak¿e 
apel o œwiadomoœæ naszych praw; tego, 
i¿ nie prosimy ani o ³askê, ani o ja³mu¿nê. 
Rzecznicy praw pacjenta musz¹ byæ tak¿e 
orêdownikami praw cz³owieka. 

Jaros³aw Kleban 
Krzysztof Banach
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„...Ja jestem Polak,  
a Polak jest wariat, 
a wariat to lepszy goœæ:  
liryka, liryka, 
tkliwa dynamika, 
angelologia 
i dal...”

 
(Konstanty Ildefons Ga³czyñski  

„Liryka, liryka, tkliwa dynamika”)

Rzecz o poezji
Jak tu nie lubiæ poezji, poetów? Poezja 

to w sumie ma³o s³ów, a ile znaczenia. 
S¹ wiersze lepsze lub gorsze; tak jak ludzie, ale z regu³y 
w wierszu jest jakiœ rytm.

K a¿dy ma w³asny rytm ¿ycia i jeœli pisze wiersze, ten rytm 
s³ychaæ gdzieœ we wnêtrzu wiersza. Pewnie, ¿e czasem 

wymaga to wysi³ku, ale jeœli chce siê naprawdê zrozumieæ 
cz³owieka, który stoi za wierszem, to warto siê wysiliæ.

P oezja na ogó³ wymaga skupienia, choæ czêsto – jak na 
przyk³ad w piosence – sama wpada w ucho: 

 
 „...wyprowadzê z rzeczy cienie,  
które prê¿¹ siê jak kot,  
futrem iskrz¹c zwin¹ wszystko 
w barwy burz, w serduszka listków 
w deszczów siwy splot...” 

(K.K. Baczyñski)

Ostatnio sam myœlê du¿o o muzyce w wierszach, 
uczê siê czytaæ poezjê. Pozwoli³em sobie nawet na 

ekstrawagancjê (wydatek na zakup poezji) i kupi³em du¿o 
papieru z wydrukowanymi sporadycznie s³owami poematu 
Stéphene’a Mallarmìgo „Rzut koœæmi nigdy nie zniesie 
przypadku”.  Poemat (tak to nazwa³ sam autor) sprawia 
wra¿enie, ¿e jest dzie³em szaleñca b¹dŸ pozera. Mo¿na by 
tu wiêcej napisaæ o koncepcji wiersza, ksi¹¿ki u Mallarmìgo, 
ale po lekturze poematu jestem trochê zniesmaczony, tym 
niemniej nie ¿a³ujê, ¿e sta³em siê posiadaczem tej „szcze-
gólnej” poezji – traktujê to jak szczepionkê przeciwko nadmi-
ernej awangardzie w poezji.

Zacz¹³em trochê od koñca, tzn. od mojego teraz, ale tak 
siê w³aœnie rzeczy maj¹. Nie jestem „urodzonym poet¹”, 

pierwsze wiersze napisa³em w szpitalu psychiatrycznym, kiedy 
nie mog³em sobie inaczej poradziæ z gniewem, który by³ we 
mnie, z sytuacj¹ w jakiej siê znalaz³em:

 
w centrum kontroli lotów 
znowu wydali leki  
ze specjalnej apteki 
pola startowe zasłane 
przele¿ałym już śniegiem 
czekamy, odliczając barany 
na swój odlot  
w wyśnionych skafandrach 
byle dokąd, byle stąd 
takie to jest to nasze 

(1999 Huston)

Odkry³em wtedy, ¿e pisanie jest dla mnie œwietn¹ form¹ 
terapii. PóŸniej, znacznie póŸniej przekona³em siê, ¿e 

to moje pisanie mo¿e byæ tak¿e zrozumia³e przez innych 
– pokaza³em swoje wiersze Lidce, mojej sympatycznej psycho-
log. Zacz¹³em powa¿niej czytaæ Herberta, Mi³osza, wiersze 
pacjentów, Szymborsk¹ i wielu, wielu innych. Zacz¹³em siê 
powa¿niej zastanawiaæ nad poezj¹. Pisa³em, dot¹d staram siê 
pisaæ z natchnienia, portretowaæ chwile, stany umys³u i ducha. 
Z moim pisaniem z natchnienia jest jak z wyrzucaniem z sie-
bie dzikiego zwierza i prób¹ oswojenia go w formie wiersza. 
Oczywiœcie wczeœniej w szkole przerabia³em wiersze, mia³em 
swoich ulubionych poetów, jak np. Ga³czyñskiego, lubi³em 
piosenkê literack¹ np. Jednak poza dziecinn¹ proz¹ (pamiêtam 
jak z bratem czytaliœmy bajkê i kiedy siê skoñczy³a wpad³em na 
pomys³, aby napisaæ ci¹g dalszy – czyli te¿ z potrzeby chwili) 
pisanie nie zajmowa³o mnie jakoœ szczególnie – aha pisa³em 
póŸniej felietony do prasy komputerowej, ale to by³y rzeczy 
raczej techniczne. Mam za sob¹ okres fascynacji filozofi¹ anali-
tyczn¹. Uwa¿a³em wtedy wiêkszoœæ filozofii za pewn¹ wersjê 
literatury piêknej, a filozofia analityczna, czyli filozofia oparta 
mocno na logice formalnej wydawa³a mi siê bardziej naukowa. 
Teraz wystarcza mi mniej s³ów i jest bardziej jak w wierszu 
poety ks. Jana Twardowskiego pt. Wyjaœnienie:

 
„...Nie przyszed³em pana nawracaæ 
zreszt¹ wylecia³y mi z g³owy wszystkie m¹dre 
kazania 
po prostu usi¹dê przy panu 
i zwierzê mój sekret 
¿e ja ksi¹dz 
wierzê Panu Bogu jak dziecko.”

Chcia³bym tak wierzyæ, tak ufaæ. No, ale jest jak jest, czyli 
ró¿nie. Jednak w trudnych chwilach cz³owiek czêsto 

potrzebuje tylko obecnoœci drugiego, bez „czczych” s³ów.

W poezji jest skrót do drugiego cz³owieka, jest specyficzna 
nuta, a mo¿e niæ ³¹cz¹ca autora z czytelnikiem. S¹ sytua-

cje, w których nawet najpiêkniejsze s³owa nie wystarczaj¹, ale 
poezja na ogó³ pomaga nie tylko w chwilach smutku, ale 
i radoœci, pozwala na wyra¿enie tak¿e innych uczuæ, odczuæ, 
przeczuæ czy nawet na filozofiê. Bardzo lubiê muzykê, nawet 
bez s³ów. Czasem s³owa zbytnio siê narzucaj¹, wtedy jest 
jeszcze miejsce na muzykê. Jak pisa³ pewien filozof Ludwig 
Wittgenstein:

„O tym co nie wyra¿alne nale¿y milczeæ”  
(„Traktat filozoficzno-logiczny”). 

Fakt, ale jest jeszcze muzyka, a poza tym jest jeszcze tyle do 
opowiedzenia:

 
„...Jednak w jêzyku poezji, gdzie ka¿de s³owo siê 
wa¿y, nic ju¿ zwyczajne i normalne nie jest. ¯aden 
kamieñ i ¿adna nad nim chmura. ¯aden dzieñ 
i ¿adna po nim noc. A nade wszystko ¿adne na 
tym œwiecie istnienie. Wygl¹da na to, ¿e poeci 
bêd¹ zawsze mieli du¿o do roboty”. 

 
(Wis³awa Szymborska „Poeta i œwiat”)

N iektórzy s¹ poetami, inni nimi czasami bywaj¹. Ten tekst 
naszej noblistki doskonale oddaje sytuacjê poety, ca³e 

zmaganie siê z wierszem – nic dodaæ, nic uj¹æ. Pewnie, ¿e 
nie wszyscy lubi¹ poezjê. Te¿ nie chcê nikogo „nawracaæ” 
na poezjê. Dla niektórych jest ona jednak szczególnie wa¿na, 
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jak np. dla nas, choruj¹cych psychicznie, jest ona wentylem 
bezpieczeñstwa, oddechem.

 
z buntu, z żalu  czy też z gniewu,  
wyrasta wysoko ostrze 
co w puszyste obłoki myśli się wcina 
do gwiazd, galaktyk i mgławic 
a przecież pętli czasu i zwątpienia 
świetliste ostrze - mieni się 
iskrami wkoło strzela
po to jest by wskrzeszać strzępy ducha 
i w niezwyczajną radość je przemienia 
co jest niczym słońce 
które zamarłe turnie ogrzewa 
ostrze, które bytu zagadki 
przemierza 

(Huston 1999) 

Umieœci³em tu ten swój dawny, trochê psychotyczny 
wiersz, by pozostaæ wiernym sytuacji w jakiej wci¹¿ 

jestem, choæ mam lepsze okresy i wtedy te¿ piszê 
czasem wiersze, pracujê nad nimi, na swój sposób bawi 
mnie pisanie. Wci¹¿ bywa i tak, ¿e pisanie jest dla mnie 
koniecznoœci¹; jak w „Awarii”, gdzie nie mog³em sobie 
inaczej poradziæ ze stresem, urojeniami ni¿ poprzez 
pisanie. 

A czy „wariat to naprawdê lepszy goœæ”? Dobrze 
¿eby tak by³o, ¿eby nas, ludzi choru j¹cych 

psychicznie traktowano bardziej „po ludzku”, ¿eby 
siê nie bano przed nami „otwieraæ drzwi”. No i niech 
gra muzyka – cholera, ten Mal larmì nieŸle jednak 
kombinowa³.. .

 
£ukasz Surzycki

à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à

III nagroda w konkursie literackim 

„Razem w pracy, razem w życiu” 

  Mój przyjaciel Schizofrenik
Trzecie stadium (schizofrenii – przyp. 

mój), to stadium degradacji – nazwa 
wskazuje, że następuje tu totalna 
degeneracja psychiczna, to już ruina. 
Nie ma już tej osoby, która kiedyś 
była w tym ciele. Zupełne odcięcie od 
rzeczywistości. To stadium zwane jest 
też okresem wygasania, bo wygasają 
emocje społeczne. Pojawia się trwały 
rozpad osobowości. To już trwały defekt 
schizofreniczny, nic się już nie zmienia. 
(z Internetu)

„Jestem twoim przyjacielem...” 
– zacząłem z rozpędem tyradę 

zmierzającą do spacyfikowania jego 
głośnych, przeszkadzających grupie 
wtrętów... I zatkało mnie! Bowiem jego 
gęba rozanieliła się nagle i pojaśniała 
niezwykle. Rozpromienił się i zamarł 
z otwartymi ustami. Dzięki temu dotarło 
do mnie prawdziwe znaczenie wypowie-
dzianych właśnie słów: do tego mężczy-
zny, prawie mojego rówieśnika, faceta 
z czterdziestoletnią bez mała historią 
życia w psychiatrykach zapewne od 
bardzo dawna nikt tak nie powiedział. 
I czy w ogóle…?

* * *

D ziubeńka znam od przeszło 
dwudziestu lat. Kiedy – począt-

kujący psycholog – trafiłem do tego 
zakładu, kiedy mi go pokazano, usłysza-
łem komentarz: „To zejściowa forma 
schizofrenii, kompletnie zdefekciały. To, 
co mówi, to już tylko sałatka słowna”. 
Wiadomo: zanik uczuciowości wyższej, 
odrębny, niezrozumiały dla normalsów 
świat… Wiadomo?! 

A Dziubeniek na te opinie co dnia 
pracuje solennie: dziwaczne 

zachowania, niezrozumiałe teksty, 
niezwykłe rytuały. Niezborne wypowie-
dzi gęsto upstrzone przekleństwami 
(większość brzmi jednak u niego 
zadziwiająco czysto i niewinnie) 
i charakterystycznymi powtarzankami. 
Często mówi o seksie i pieniądzach, 
ciągle chce uszczęśliwić wszystkich 
wokół „wagonami pieniędzy”. Jak 
wielu mieszkańców psychiatryków 
z oddaniem poświęca się żebractwu: 
szczególnie namolnie prosi o papie-
rosy (jak większość), leki (to już tylko 
nieliczni), coś do zjedzenia albo... 
o cokolwiek („No to daj mi byle co... 
cokolwiek!”). Ale ja ciągle wyraziście 
pamiętam scenę, kiedy biega z pro-
mienną twarzą i rozdaje wszystkim 
wokół łakocie i przysmaki przywiezione 
przez rodzinę w trakcie odwiedzin, i to 
takich raz na parę lat.

W rozmowach często nazywa mnie 
a to tatusiem, a to Jezusem, 

czasem uważa mnie nawet za... siebie! 
Obdarza mnie wieloma tożsamoś-
ciami i wcieleniami. Siebie zresztą też. 
„Leczy” ludzi dotykiem, więc nieraz 
nazywa siebie Harrisem, częściej zaś 
ojcem Pio. Od lat bez widocznych 
szkód połyka żarzące się niedopałki 
(!) i listki doniczkowych kwiatków. Nie 
cierpi much („Muchy diabły – mówi 
– muchy to świnie”), gotów je tępić 
nawet w najbardziej niedostępnych 
miejscach, wspinając się na poręczne 
i nieporęczne podwyższenia. 

Na poziomie konkretu wie bardzo 
dobrze, kim jestem na co dzień, 

podobnie nie ma wątpliwości co do 
własnej, „bazowej” tożsamości: zawodu, 
życiorysu, stanu rodzinnego.

Zdefekciały schizofrenik... Długi czas 
i ja tak właśnie go spostrzega-

łem. To sam Dziubeniek doprowadził 
mnie – krok po kroku – do zmiany 
tego obrazu. Ten „chory psychicznie” 
(a raczej jego wizerunek, stereotyp 
potoczny) bardzo odmienia się, kiedy 
zostajemy sami, kiedy siadamy obok lub 
naprzeciwko siebie. Zdarza się wtedy, 
że pozwala opaść maskom, ochron-
nemu kostiumowi wariata (od łac. varius 
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– inny), i ukazuje twarz zmęczonego 
człowieka... Człowieka z bardo trudnym 
życiem i życiorysem. Człowieka, 
któremu przyszło przeżyć dziesiątki 
lat w oddziałach psychiatrycznych, 
często w niewyobrażalnie nieludzkich 
warunkach, samotnego, opuszczonego 
całkowicie przez rodzinę (wcale liczną 
zresztą i nie nazbyt daleko rozsianą). 
Ale też człowieka mądrego, obdarzo-
nego talentem do oddzielania ziarna 
od plew, spraw błahych od ważnych, 
treści od formy, który też często ukazuje 
twarz pogodnego, niekiedy dowcipnego 
faceta. Sprawia wrażenie, że umie 
się zdystansować do samego siebie 
(schi?) i życia, łagodnego i pogodnego. 
Wystarczy jednak, żeby ktokolwiek 
wszedł w pole widzenia, a Dziubeniek 
błyskawicznie zmienia się w „przykład-
nego wariata” z całym bogactwem 
psychopatologicznych objawów. 

Anegdota głosi, że w czasach głębo-
kiej komuny nawiedzającego nasz 

zakład leczniczy biskupa Dziubeniek 
powitał z tłumu czekających przy bramie 
dziarskim a przyjaznym: „Cześć, ch..., jak 
się masz?”. Pewnie łatwo wyobrazić sobie 
tę konsternację i ogólne zażenowanie... 

Jego przydomek, ksywka staje się 
zrozumiała, kiedy trochę go posłuchać: 

„Dziubeńku” – mówi do każdej spotka-
nej sympatycznej mu osoby, kiedy jest 
w dobrym humorze. Bo też Dziubeniek 
jest jak czas: tyka wszystkich.

* * *

P róbując wycyganić coś ode mnie, 
wykazuje zadziwiająco dobrą 

pamięć: „Daj mi to brązowe, co 
w zeszłym tygodniu!”. Zwykle to ja nie 
pamiętam, co to takiego było. Dość 
łatwo i pogodnie przyjmuje odmowę, 
z miną mówiącą: „No, zawsze warto 
spróbować”. Zdarza się czasami, że to 
ja chcę mu coś dać: owoce, cukierek... 
Wtedy również jego twarz się rozpro-
mienia, dziękuje z wylewną wdzięcz-
nością, ale i leciutką nutą zażenowa-
nia. Każdy prezencik, każdy drobiazg 
przyjmuje jak cenny dar. Zazdroszczę 
mu tej pięknej umiejętności, podglądam 
i uczę się od niego.

* * *

P rzed paru tygodniami spędziliśmy 
trochę czasu w moim gabinecie, 

w końcu Dziubeniek zabrał się do 
wychodzenia. Podszedł do drzwi, zatrzy-
mał się... i zawrócił: 

– Jakoś tak ciężko mi się dziś rozstać 
z tobą! – rzekł bardzo serio.

* * *

B odaj przed dwoma laty przed Wigilią, 
kiedy już wychodziłem z pracy, na 

korytarzu podszedł z długimi i kwieci-
stymi życzeniami świątecznymi: 

– Obyś był spokojny o jutro – zakoń-
czył. Czy ktoś przed nim złożył mi tak 
prawdziwie mądre życzenia?

* * *

Siedzieliśmy kiedyś w słońcu, ponad 
taflą górskiego jeziora, w samym 

środku cudownie pięknego Beskidu, 
tak wspaniale widocznego z balkonu 
trzeciego piętra, łowiąc promienie 
wiosennego słońca. Naszą leniwą, 
wolniutką, przetykaną długimi pauzami 
rozmowę przerwał telefon. Dziubeniek 
przysłuchiwał się rozmowie telefonicznej 
mało uważnie. 

– Z kim rozmawiałeś? – powiedział, 
kiedy skończyłem. 

– Z kobietą – odparłem. 
– Kochasz ją? – zapytał swoim najzwy-

klejszym tonem.

* * *

„Ciężko, nie lekko” – to często 
powtarzana przez niego fraza. Ton 

głosu i mimika nie pozostawiają cienia 
wątpliwości, że w tych słowach zamyka 
rzeczywiście ciężki bagaż życiowego 
doświadczenia. Ale w tym jak mówi, nie 
ma nic z użalania się, labidzenia i pre-
tensji. To raczej akceptacja, rozumienie 
i pogodzenie dojrzałego faceta.

* * *

W dniach żałoby po śmierci Jana 
Pawła II obejrzałem drugą część 

filmu o ojcu Pio. Obejrzałem z Dziu-

beńkowej inspiracji. Aktor grający 
niezwykłego zakonnika był uderzająco 
podobny do ojca Pio z portretów i zdjęć. 
Mając w pamięci Dziubeńkowe działania 
lecznicze pod szyldem ojca Pio, wyobra-
ziłem sobie... Dziubeńka z brodą! On 
też wydał mi się zaskakująco podobny 
do charyzmatycznego zakonnika. 

Następnego dnia zapytałem więc:
– Jak to jest, Dziubeńku, kiedy jesteś 

ojcem Pio? 
– Nas jest kilku – odpowiedział, bez 

cienia wahania poważnym, solennym 
i zwyczajnym tonem. Jakby mówił 
o czymś mało znaczącym a oczywi-
stym. 

* * *

Całkiem niedawno, wychodząc 
z pracy, chciałem dać mu truskawki 

(specjalnie kupiłem więcej), ale nie 
mogłem go znaleźć. Wychodząc już 
ostatecznie, zabrałem te truskawki i parę 
innych owoców z nadzieją, że może 
jednak spotkam go po drodze. Otwieram 
drzwi… i wpadam wprost na niego. 
Kiedy mu dałem te owoce, Dziubeniek 
z nieco figlarnym zażenowaniem: 

– Ooo, jak ja ci się odwdzięczę?  
– No znasz chyba takie jedno słowo? 

– ja na to dydaktycznie. 
– Bóg zapłać?! – zapytał po chwilce 

na poły twierdząco, z tym swoim specjal-
nym, lekko łobuzerskim uśmiechem.

* * *

Zachciało mi się mieć zdjęcie 
z Dziubeńkiem. Miałem świetny 

– jak mi się zdawało – pomysł, żeby 
było to coś na wzór nieśmiertelnej sceny 
końcowej z „Greka Zorby”. Dziubeniek 
na zdjęcie zgodził się bez entuzjazmu, 
ale zdecydowanie odmówił upozowania. 
I to wyraźnie widać na naszej wspólnej 

fo
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fotce. Więc to jednak znów on zadecy-
dował o jego kształcie „artystycznym”. 
Zaprosiłem go do obejrzenia tego 
zdjęcia. Oglądał długo (zdjęcie małe, 
niezbyt wyraźne), po czym skomentował 
nasze podobne siwizny:

– Dwie białe głowy!

* * *

– Wiesz co, Dziubeńku, chcę coś 
napisać o nas, o naszej przyjaźni, bo 
to wydaje mi się ważne. Zgadzasz się, 
żebym Cię opisał, tak jak potrafię? Może 
to ktoś wydrukuje…

– Może być – odparł lakonicznie, 
dopytawszy o parę szczegółów.

* * *

D wie scenki z Dziubeńkiem z ostat-
nich dni. Dwa tygodnie byłem 

z pacjentami na obozie rehabilitacyj-
nym, weekend spędziłem na konferen-
cji, więc przez prawie trzy tygodnie nie 
widzieliśmy się. Na pierwsze, przelotne 
spotkania zareagował zwyczajnym: 
„Cześć!”. Kiedy spotkaliśmy się kolejny 

raz, Dziubeniek nagle... rzucił mi się 
w ramiona, oświadczając: KOCHAM CIĘ!

* * *

Z wykładów profesora Antoniego 
Kępińskiego zapamiętałem i takie 

zdanie: „Jeżeli schizofrenik pokocha, to 
przestaje być schizofrenikiem”.  

Kim Ty jesteś, Dziubeńku?

* * *

N asze spotkania wciąż trwają, porozu-
mienie – takie prawdziwe, na wielu 

poziomach – rozwija się. Ciekawe, jak 
wiele jeszcze się zdarzy w tej naszej 
przyjaźni? Ile jeszcze razem będziemy 
mogli dopisać do tej historii?

   * * *

– Żyj wiecznie – zwykł mówić do mnie 
Dziubeniek na pożegnanie. 

– Żyj i Ty wiecznie, Jasiu, mój stary 
przyjacielu!

(2005 r.)

 „Mój przyjaciel 
Schizofrenik” i życie, czyli 

przedtem i potem 

„Piękne to i szlachetne! Ale głupie, 
bo nierealne!”. Tak mniej więcej, 

z lekkim przekąsem, powiedziała wiele 
lat temu moja nauczycielka psychote-
rapii, do dziś będąca dla mnie autory-
tetem. A powiedziała to, kiedy się 
wydało, że w życiu zawodowym chcę 
wpływać na stosunek tzw. zdrowych do 
chorych psychicznie, chcę go zmieniać, 
poprawiać. Tym razem nie wziąłem 
sobie zbytnio jej zdania do serca: 
w końcu udało mi się już zrobić parę 
rzeczy niemożliwych, a zresztą – walkę 
z wiatrakami można uczynić pięknym 
sensem życia.

* * * 

P rzez wiele lat wyglądało jednak 
na to, że ta kobieta miała rację. 

Korzystałem z różnych okazji – szkoleń, 
spotkań, warsztatów, integracyjnych 
zdarzeń... – mówiłem do młodzieży 
szkół podstawowych i średnich, do 
personelu medycznego, ale jakoś trudno 
było dostrzec efekty. W końcu przesta-
łem oświecać, pouczać i apelować do 
sumień. Skupiłem się na jak najzwyklej-
szym traktowaniu chorych, z nadzieją 
nieśmiałą, że może to znajdzie naśla-
dowców. Odpuściłem sobie normalsów, 
wolniutko zbliżać się zacząłem do waria-
tów. Po prostu, codziennie... To okazało 
się łatwe, kształcące i przyjemne. Co 
rusz spotykały mnie niezwykłe niespo-
dzianki ze strony chorych. 

N iespodzianki? Właściwie były to 
całkiem zwyczajne, ciepłe, nieraz 

serdeczne i mądre słowa, i zachowa-
nia. Niespodziewane tylko wtedy, gdy 
wierzy się w stereotypy i uprzedze-
nia, a lęk przed chorobą psychiczną 
zabija duszę. 

W tym czasie zdarzało mi się, świado-
mie i nieświadomie, faworyzować 

ludzi chorych, niepełnosprawnych 
i kalekich. Często zresztą robię to i dziś, 
chociaż złagodniałem już w stosunku do 
zdrowych. Większości zdrowych...

* * *

Po jednym ze spotkań z Dziubeńkiem 
dumałem sobie melancholijnie, 

że właściwie szkoda zostawiać te jego 
perełki, te złote myśli ulotnemu przemi-
janiu... I zaczął  mi kiełkować pomysł 
spisania, wybiórczego wynotowania fo
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tego, co zapamiętałem i co dla mnie 
było najciekawsze. Po jakichś dwóch, 
może trzech latach zasiadłem do pisania. 
Wyszedł z tego właśnie ten krótki tekst 
„Mój przyjaciel schizofrenik”. 

A co było później? Od lat publikowałem 
w lokalnej prasie niewielkie teksty. 

Ten był jednak dla mnie czymś zupełnie 
nowym i bardzo, bardzo zależało mi na 
nim ze względu na siebie, Dziubeńka 
i... schizofrenię! Z drżeniem serca i nie-
śmiałością zacząłem więc pokazywać 
go najbardziej zaufanym przyjaciołom. 
W końcu z pełną świadomością pisałem 
w poprzek wielu uznanych, uświę-
conych poglądów, też – na przekór 
stereotypom, w dodatku impresyjnie 
i emocjonalnie. Dopiero po pierwszych 
dobrych recenzjach z oddali odważy-
łem się pokazać opowieść wybranym 
osobom z personelu, zaczynając od 
tych, które Dziubeńka dobrze i długo 
znały. Ciekawostką jest dla mnie, że 
jedyne wyrazy sprzeciwu czy protestu 
wywołały słowa o „nieludzkich warun-
kach psychiatryków”, a protestowały 
osoby, którym wiek lub biografia nie 
pozwoliły widzieć warunków panujących 
w psychiatrycznych molochach w latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. 
Ja widziałem i pamiętam do dziś.  „Lot 
nad kukułczym gniazdem” w porównaniu 
z realiami tamtego czasu w Polsce, to 
wręcz sielanka. 

* * *

N iektórzy z tych pierwszych czytel-
ników oddziałowych odkryli ze 

zdziwieniem, że byli obecni w którejś 
z opisanych sytuacji, widzieli ją i słyszeli, 
więc z jeszcze większym zaangażowa-
niem wczytywali się w opowieść. Oni 
wiedzieli, że jest w całości prawdziwa. 
Ich reakcje na tekst były tak dobre, 
że wreszcie postanowiłem poddać się 
najtrudniejszemu egzaminowi... Najpierw 
jednak dostało ten tekst do przeczytania 
dwoje moich nowych przyjaciół z Zielonej 
Góry – oboje z rozpoznanymi psycho-
zami, ona ze schizofrenią chroniczną. 
Dopiero to, że ich recenzje były dobre, 
nawet bardzo dobre (bardzo wam 
dziękuje, Kochani!), dało mi odwagę do 
podjęcia najtrudniejszej próby... 

* * *

N ajpierw – przed niespełna rokiem 
– przeczytałem tekst samemu 

Dziubeńkowi, przypominając wcześniej 
jego zgodę na te zapiski. Ależ miałem 
tremę! Akurat tego dnia był w marnym 
stanie psychicznym i somatycznym, nie 
było widać wyraźniejszego zrozumienia, 

jednak jego twarz znów promieniała, 
szczególnie kiedy słyszał swoją „ksywkę” 
(na potrzeby publikacji nieco ją odmie-
niłem, ale czytając przywracałem jej 
oryginalne, dobrze mu znane brzmie-
nie). Nieco później mogłem przekazać 
Dziubeńkowi niezwykły prezent: pewna 
zaprzyjaźniona osoba wykonała kilka 
egzemplarzy „samizdatowej” książki, 
w której umieściła opowieści trójki 
autorów; ta o Dziubeńku była pierw-
sza, poprzedzona naszą wspólną fotką 
– tą samą, o której mowa w tekście. 
Jeden egzemplarz książki wręczyłem 
osobiście Dziubeńkowi. Przyjął go ze 
wzruszeniem, delikatnie... Od razu 
po obejrzeniu poprosił swoją ulubioną 
terapeutkę o przechowanie, bo w jego 
szafce książka miałaby małe szanse 
przetrwania.

D opiero po tej Dziubeńkowej akcep-
tacji zdecydowałem się przeczy-

tać opowieść we wszystkich grupach 
terapeutycznych, które prowadzę 
w ośrodku. I właściwie wszędzie 
została ona przyjęta z ciepłym zainte-
resowaniem i zrozumieniem. A grupy 
te składają się praktycznie wyłącznie 
z przewlekle chorych schizofreników... 
Jeden tylko pacjent zapytał: „Nie za 
mocno to opisane?”. O dziwo, miał na 
uwadze ten sam fragmencik tekstu, 
który nie spodobał się kilku osobom 
z personelu. Zatem ten schizofrenik 
upomniał się troskliwie o dobre trakto-
wanie personelu; zatroszczył się o jego 
samopoczucie.

* * *

N ie wiem dokładnie, ilu czytelników 
miał dotychczas ten tekst, a dokła-

dałem starań, by  było ich wielu... I tak 
najważniejsze dla mnie są zmiany, do 

których się przyczynił, zwłaszcza te, 
które sam mogłem zobaczyć i usłyszeć. 

K iedy więc tekst zaczął krążyć po 
oddziale, część personelu zaczęła 

nagle inaczej postrzegać Dziubeńka, co 
przełożyło się na wyraźnie inny odcień 
stosunku do niego. Przestał być tylko 
pacjentem, stał się też interesującą, 
wielowymiarową, ciekawą osobą! Tak 
właśnie: osobą, człowiekiem! Zdarzało 
się (i zdarza nadal), że przychodzą do 
mnie na skargę: „Pański przyjaciel pali 
w sali, niech pan coś zrobi”. Bywa, że 
interweniują tak zarówno pacjenci, jak 
i personel. Jednak wyraźna zmiana 
w tonie, w traktowaniu, w kontakcie 
z Dziubeńkiem jest ciągle widoczna. 
A ja wierzę – mam mocne przesłanki tej 
wiary – że to początek zmiany społecz-
nej; zmiany, która od tak dawna była 
moim marzeniem. Wierzę również, że 
zmiana stosunku do jednego chorego 
– jak kręgi na wodzie – musi odmieniać, 
zabarwiać niepostrzeżenie stosunek do 
innych chorych.

A on? On to natychmiast poczuł 
i zaczął z tego korzystać! Zaczął 

swoje złote myśli wygłaszać publicz-
nie, publicznie już okazywać ludziom 
sympatię, coraz częściej zrzucać 
maskę wariata. Człowiek w Dziubeńku 
wyraźnie wypiera pacjenta. I mimo 
postępów paru chorób, ze schizo-
frenią na czele, mimo pojawiającego 
się zniedołężnienia, ta nasza wspólna 
historia ciągle rozwija się... i działa!

– Co jeszcze nam się uda razem, Jasiu?

Mieczysław B. Klimek 
(2006 r.) 
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D ziel¹c siê z czytelnikami reflek-
sjami na temat zaburzeñ psychicz-

nych u m³odzie¿y, odwo³uję siê do 
pracy, doœwiadczeñ i przemyœleñ 
w³asnych. Tekst ten nie jest opraco-
waniem naukowym, dlatego proszê 
wybaczyæ nieœcis³oœci w terminologii.
Aby moje refleksje umieœciæ w konkret-
nym kontekœcie, przedstawiê najpierw 
specyfikê miejsca, w którym pracuję.

Szko³a, w której pracuję jest szko³¹ 
przyszpitaln¹; znajduje siê na 

Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrii 
Dzieci i M³odzie¿y. W szkole i na 
oddziale, aktualnie przebywa ok. 20 
pacjentów gimnazjum i ok. 20 pacjen-
tów liceum ogólnokszta³c¹cego. 
Codziennie uczniowie maj¹ lekcje 
szkolne, terapiê indywidualn¹, grupow¹, 
czasem rodzinn¹, zajêcia wychowawcze 
i terapiê zajêciow¹. S¹ konsultowani i, 
jeœli jest taka potrzeba, leczeni przez 
lekarzy psychiatrów. Za³o¿eniem Szko³y 
i Oddzia³u jest stworzenie przyjaznego 
oraz bezpiecznego miejsca, gdzie 
m³odzi ludzie bêd¹ mogli dokoñczyæ 
naukê szkoln¹ (wielu z nich przyjmowa-
nych jest na oddzia³ z powodu odmowy 
chodzenia do szko³y) a jednocześnie 
otrzymaæ wszechstronn¹ pomoc. Pomoc 
ta polegaæ ma na: wyrównaniu braków  
szkolnych (nauczyciele dostosowuj¹ 
wymagania do mo¿liwoœci i tempa 
dziecka), pomocy w nawi¹zaniu dobrych 
relacji z rówieœnikami i doros³ymi,  
inspirowaniu do rozwijania talentów 
i zainteresowañ, wspieraniu mocnych 
stron uczniów-pacjentów. To g³ówne 
zadania zespo³u szko³y. 

Zadaniem zespo³u terapeutycznego 
i lekarskiego jest pomoc uczniom- 

pacjentom w zdrowieniu (poprzez ró¿ne 
formy terapii, czasem farmakoterapii), 
a w efekcie przygotowanie ich do  
powrotu do w³asnych œrodowisk.

Atutem naszej szko³y jest niewielka 
iloœæ uczniów, grono pedago-

giczne sk³adaj¹ce siê z osób z du¿ym 
doœwiadczeniem i przygotowaniem 
psycho log iczno -pedagog icznym, 
mo¿liwoœæ indywidualnego codziennego 
kontaktu z uczniem, mo¿liwoœæ zobacze-
nia trudnoœci ucznia w kontekœcie 
rodzinnym i spo³ecznym. Wspó³praca 
personelu kliniki i szko³y ma na celu jak 
najlepsze dostosowanie oddzia³ywañ 

wychowawczych, psychologicznych 
i terapeutycznych do prawdziwych 
potrzeb i trudnoœci ucznia-pacjenta.

Odk¹d pamiêtam (mo¿e od czasów 
lektury ksi¹¿ek Kêpiñskiego) 

mia³am przekonanie o tym, jak trudna 
do ustalenia jest granica pomiêdzy 
zdrowiem i chorob¹ psychiczn¹. Punkt 
ciê¿koœci w jedn¹ lub w drug¹ stronê 
mo¿e byæ przesuniêty w zale¿noœci od 
œwiatopogl¹du osób diagnozuj¹cych.

W miejscu takim jak szko³a w której 
pracuję, potwierdza siê moje 

wczeœniejsze przekonanie, ¿e zdrowie 
i chorobê psychiczn¹ oddziela cienka 
granica, i jest ona zmienna w czasie, 
i zale¿na od tego kto ją wytycza.

Na naszym oddziale (szkole) 
przebywa m³odzie¿, która 

z ró¿nych powodów „odpad³a” z w³asnych 
œrodowisk. Z powodu niechodzenia do 
szko³y, zachowañ agresywnych czy 
autoagresywnych, wycofania siê z kontak-
tów spo³ecznych, innych trudnoœci, które 
przez œrodowisko zasta³y zakwalifikowane 
jako zagra¿aj¹ce i przekraczaj¹ce normy, 
na granicy prawa, trudne do zrozumie-
nia i rozwi¹zania. Nie znaczy to jednak, 
¿e te trudnoœci œwiadcz¹ o chorobie 
psychicznej m³odego cz³owieka. Czêsto 
œwiadcz¹ o du¿ym kryzysie rozwojowym, 
zawik³anych trudnoœciach rodzinnych, 
traumatycznych prze¿yciach. Czasem 
zdarza siê, że tego typu zewnêtrzne 
objawy mog¹ byæ pocz¹tkiem rozwijaj¹cej 
siê choroby psychicznej. Takie osoby, 
jeœli dostan¹ dobrą diagnozê, trafiaj¹ na 
oddzia³ stacjonarny. 

N asza m³odzie¿ ma przewa¿nie 
diagnozy takie jak: zaburzenia 

zachowania i emocji, nadpobudliwoœæ 
psychoruchow¹, czêsto zaburzenia 
depresyjne (objawiaj¹ce siê agresją 
i autoagresją lub wycofaniem z kontak-
tów spo³ecznych) i inne. Po czterech 
latach pracy mogê z przekonaniem 
powiedzieæ, ¿e nie spotka³am pacjenta 
ucznia, z którym (w jakimœ obszarze jego 
osobowoœci, podczas ca³ego pobytu) 
nie uda³oby siê nawi¹zaæ kontaktu 
i zobaczyæ zdrow¹ częœæ jego osoby. 
Jeœli uczeñ ma du¿e k³opoty z koncen-
tracj¹ i wysiedzeniem na lekcjach czy 
terapii, to czêsto okazuje siê, że jest 
niezwykle kreatywny w zajêciach aktor-

skich,  œwietnie wyczuwa emocje innych 
i potrafi byæ wspieraj¹cy dla swoich 
kolegów. 

To tak, jakby częœæ chwilowo 
nieczynna zostawi³a przestrzeñ 

dla innej czêœci osobowoœci, która 
w dogodnych warunkach mo¿e siê 
rozwin¹æ. Dla mnie du¿¹ radoœci¹ jest 
moment kiedy np. uczeñ  wycofany 
zaczyna siê buntowaæ i wyra¿aæ swoje 
zdanie (czêsto przyzwyczajeni do jego 
uleg³oœci z trudnoœcią akceptujemy tę 
zmianê, tym bardziej, ¿e na pocz¹tku 
to otwieranie siê przyjmuje formy 
agresywne i chaotyczne. Warto jednak 
zauwa¿yæ, ¿e jest to zmiana i postêp. 
Lubiê, kiedy uczeñ z diagnozą ADHD, 
który niszczy, jest g³oœny, wszech-
obecny, sypie jak z rêkawa pomys³ami 
na scenki aktorskie i z du¿ym wdziêkiem 
i radoœcią je realizuje.

Jest wiele drobnych momentów 
w których widaæ oczekiwane zmiany 

w zachowaniu uczniów-pacjentów. 
Te zmiany nie s¹ spektakularne i nie 
nastêpuj¹ szybko. Warto jednak co jakiœ 
czas przypominaæ sobie ucznia, kiedy 
pojawi³ siê na oddziale.

N ie znaczy to, że nasza szko³a 
(oddzia³) jest miejscem idealnym.

Borykamy siê z wieloma trudnoœciami 
dotycz¹cymi np. rozeznania, które 
zachowania m³odych mo¿na uznaæ za   
objaw choroby i takie, z którymi uczeñ 
nie daje sobie rady, a które s¹ celowym 
przekroczeniem norm. 

D u¿o wysi³ku i samozaparcia wymaga 
od personelu wyznaczanie granic 

i egzekwowanie ich w przypadku 
przekraczania. Czêsto m³odzi u¿ywaj¹ 
ró¿nych manipulacji, rzadko chc¹ wzi¹æ 
odpowiedzialnoœæ za to, co robi¹. 
W tym samym miejscu i czasie dla tego 
samego pacjenta-ucznia pracuj¹ dwie 
instytucje. Nie³atwo pogodziæ ich cele 
i kompetencje. Trudnoœci¹ (a zarazem 
wartoœci¹) jest to, ¿e w naszej szkole 
uczniowie najczêœciej znajduj¹ akceptację 
i bezpieczeñstwo. Znajduj¹ siê wœród 
podobnych sobie. Niestety, nie ³atwo 
jest póŸniej wróciæ w pe³ne wyzwañ 
œrodowisko w³asne, z którego się wyszło. 
Pomimo tych trudnoœci mam nadzieję, 
¿e nasza szko³a jest miejscem, które nie 
jednemu m³odemu cz³owiekowi poda³o 

Refleksje wychowawcy  
na temat zaburzeń psychicznych u m³odzie¿y



13

pomocną d³oñ i pomog³o mu odbiæ siê 
w lepszą przysz³oœæ. 

Trochê odesz³am od tematu zaburzeñ 
psychicznych u m³odzie¿y. Jest to 

obszerny temat, który dotyczy zarówno 
powa¿nych chorób psychicznych, jak 
i trudnoœci rozwojowych. Warto jednak 
pamiêtaæ, że rzadko mo¿na z przeko-
naniem powiedzieæ, ¿e ten przypadek 

nie rokuje, a ten przejdzie z wiekiem.  
Wiek dojrzewania to wa¿na faza rozwoju 
i warto pomagaæ m³odym ludziom 
odszukaæ swoją to¿samoœæ. W jaki 
sposób? Które z oddzia³ywañ i inter-
wencji wychowawczo-terapeutycznych 
pomagaj¹, a które mog¹ zaszkodziæ? 
Nie mam na to pytanie jednoznacznej 
odpowiedzi. To zale¿y... powiedzia³by 
uwa¿ny terapeuta. 

D la mnie wa¿ne jest, aby poznaæ 
œwiat m³odego cz³owieka – choæby 

kompletnie ró¿ni³ siê od mojego.  
 

Izabela Szelewska  
Wychowawca  Zespo³u Szkó³ nr 2 

Przy Oddziale Dziennym  
Kliniki Psychiatrii Dzieci i M³odzie¿y

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki 
Œrodowiskowej z siedzib¹ w Krakowie przy pl. Sikorskiego 

2/8 w ramach Europejskiego Funduszu Inicjatyw Wspólnotowych 
EQUAL uczestniczy w realizacji projektu Krakowska Inicjatywa 
na Rzecz Gospodarki Spo³ecznej – Cogito. Obecnie przebieg 
tego przedsiêwziêcia wkracza w decyduj¹c¹ fazê. W marcu 
2007 r. rozpoczêto prace nad uruchomieniem firm spo³ecznych, 
w których zatrudnienie znajd¹ osoby niepe³nosprawne po 
prze¿ytych kryzysach psychicznych. W ramach projektu 
rozpoczynaj¹ dzia³alnoœæ dwie firmy spo³eczne – cateringowa 
„CATERING COGITO” oraz wypo¿yczalnia rowerów  „ROWERY 
NAD WIS£¥”.

P rofesor Ewa Leœ na ³amach „Nowego ̄ ycia Gospodarczego” 
(2004/15) pisze, ¿e „cech¹ znamienn¹ organizacji gospo-

darki spo³ecznej jest to, ¿e zysk nie stanowi ich wy³¹cznego 
celu. Organizacje te tworz¹ taki model dzia³ania, który przyczy-
nia siê nie tylko do osi¹gniêcia korzyœci ekonomicznych, ale 
tak¿e podtrzymuje i rozwija wiêzi spo³eczne.“ Dalej przed-
stawiajac firmy spo³eczne, autorka definiuje: „s¹ to podmioty 
gospodarcze o rynkowej orientacji, które równoczeœnie 
respektuj¹ specyficzne potrzeby osób o s³abej zatrudnialnoœci 
i niskich kwalifikacjach, tworz¹c szereg form tymczasowego 
i sta³ego zatrudnienia: 

l  przygotowuj¹ do pracy na otwartym rynku pracy, pomagaj¹c 
w samozatrudnieniu poprzez przyuczenie do zawodu, udzie-
lanie mikropo¿yczek b¹dŸ tworzenie miejsc pracy, 

l   rozwijaj¹ wspierane zatrudnienie w ramach otwartego 
rynku pracy, 

l   rozwijaj¹ odrêbne systemy stabilnego zatrudnienia 
równoleg³e wobec rynku.” 

Jak mówi definicja firmy spo³ecznej (wydana w 2002 roku przez 
rz¹d brytyjski, „A Strategy for Success” – Social Enterprise) 

– „przedsiêbiorstwo spo³eczne to instytucja prowadz¹ca 
dzia³alnoœæ gospodarcz¹, która wyznacza sobie cele œciœle 
spo³eczne i która inwestuje wypracowane nadwy¿ki zale¿nie od 
wyznaczonych sobie celów w dzia³alnoœæ lub we wspólnotê, 
zamiast kierowaæ siê potrzeb¹ osi¹gania maksymalnego zysku 
na rzecz akcjonariuszy lub w³aœcicieli.”

F irmy spo³eczne „CATERING COGITO” oraz „ROWERY NAD 
WISŁĄ” s¹ kolejnymi ju¿ przedsiêbiorstwami spo³ecznymi 

organizowanymi przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Psychiatrii i Opieki Œrodowiskowej. Ich zadaniem, obok uczest-
nictwa w rynku us³ug, jest dostarczenie miejsc pracy dla 
osób niepe³nosprawnych po prze¿ytych kryzysach psychicz-
nych, miejsc pracy o charakterze wspieranym, które spe³niaj¹ 
wszystkie kryteria wymienione w przedstawionych wy¿ej defini-
cjach. Stanowi¹ tak¿e kontynuacjê realizowanych wczeœniej 

projektów edukacyjnych, które od roku przygotowuj¹ osoby 
o niskiej zatrudnialnoœci do wejœcia na rynek pracy. 

G³ównym celem tworzonych firm spo³ecznych jest: 
l reintegracja z rynkiem pracy osób niepe³nosprawnych, 
d³ugotrwale bezrobotnych, zagro¿onych lub dotkniêtych 
wykluczeniem spo³ecznym, 

l  pe³nienie roli tymczasowych rynków pracy, stanowi¹cych 
etap przejœcia do otwartego rynku pracy, 

l  realizacja niezaspokojonych potrzeb spo³ecznoœci lokal-
nych poprzez produkcjê dóbr i us³ug (przedsiêwziêæ 
ukierunkowanych na stymulowanie i zaspokojenie popytu 
na nowe us³ugi s¹siedzkie – g³ównie gastronomiczne 
i rekreacyjno-sportowe). 

W firmie spo³ecznej „CATERING COGITO” zatrudnie-
nie znajdzie 6-8 osób, które z najlepszym rezultatem 

ukoñczy³y szkolenia w zakresie realizacji cateringu, organi-
zowane równie¿ w ramach wspomnianego wy¿ej projektu 
i posiadaj¹ gotowoœæ do uczestnictwa w rynku pracy. 

Siedziba firmy cateringowej znajdowaæ siê bêdzie na ulicy 
Skwerowej 27 w krakowskich Dêbnikach, w niedalekim 

s¹siedztwie przedsiêbiorstwa spo³ecznego pensjonatu i  restau-
racji „U Pana Cogito”, co umo¿liwi œcis³¹ wspó³pracê obu placó-
wek, a tym samym, klientom firmy dostarczy szerszego wachlarza 
proponowanych us³ug. Us³ugi te bêd¹ obejmowaæ organizacjê 
i dostarczanie cateringu bankietowego, obiadowego, obs³ugê 
konferencji, przyjêæ. Ponadto chcemy stworzyæ mo¿liwoœæ 
zakupu gotowych produktów – pakietów obiadowych dla klientów 
indywidualnych. Rozwa¿amy tak¿e us³ugê wypo¿yczania nakryæ 
sto³owych. Bardzo wa¿nym atutem obu nowopowsta³ych firm jest 
lokalizacja blisko centrum miasta, co u³atwi ich pracownikom 
sprawne i szybkie dotarcie do klientów z us³ugami. Zamówieñ 
bêdzie mo¿na dokonywaæ osobiœcie w siedzibie firm, tak¿e 
drog¹ telefoniczn¹, elektroniczn¹; jest projektowana strona inter-
netowa, na której bêdzie dostêpny cennik us³ug a tak¿e wszystkie 
dane teleadresowe do kontaktu (obecnie jeszcze niedostêpne). 
Obecnie w siedzibach firm trwaj¹ koñcowe prace adaptacyjno-
remontowe, które planujemy zakoñczyæ w drugiej po³owie 
kwietnia br., tym samym przewidujemy uroczyste otwarcie firmy 
w czasie trwania tegorocznego Forum Psychiatrii Œrodowiskowej 
i Rehabilitacji w dniach 26-27 kwietnia.

W imieniu organizatorów obu firm spo³ecznych pragniemy 
serdecznie podziêkowaæ wszystkim ¿yczliwym osobom 

i firmom, które w ró¿ny sposób wspar³y i nadal wspieraj¹ 
tworzenie tych projektów, które docelowo s³u¿yæ bêd¹ osobom 
mocno doœwiadczonym przez chorobê.        

Teresa Misina

Firmy spo³eczne w Krakowie
à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à
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W dniu 22 października 2006 roku 
obchodzono na Ukrainie I Dzień 

Solidarności z Osobami Chorującymi 
na Schizofrenię. W obchodach brała 
udział delegacja z Polski: reprezenta-
cja Szpitala im. J. Babińskiego – Pani 
Anna Przewłocka – Dyrektor Szpitala 
oraz dr Krzysztof Walczewski, jak 
również reprezentacja Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki 
Środowiskowej.

Obchody o charakterze święta 
pacjentów odbywały się na terenie 

Szpitala w Kulparkowie pod hasłem  
„Dzień Otwartych Drzwi” i składały się 
z dużej, medialnej imprezy plenerowej 
na terenie Kulparkowskiego Parku. 
Podczas obchodów miały miejsce:

-   powitania i przemówienia dyrekcji 
szpitala w Kulparkowie oraz szpitala 
im. J. Babińskiego w Krakowie,

-   kiermasz artystyczny prezentu-
jący dokonania pacjentów szpitala 
(wyroby rękodzielnicze), 

- występy grupy teatralnej pacjentów,
- występy chóru pacjentów  śpiewają-
cych narodowe pieśni ukraińskie ,

-   pokaz mody: stroje przygotowane 
przez pacjentów i wspólny taniec na 
zakończenie,

-   poczęstunek przygotowany przez 
pacjentów (kiełbaski z grilla, 
ziemniaki z boczkiem i pączki).

W  imprezie tej uczestniczyło około 
200 osób, w tym: pacjenci, ich 

rodziny, lekarze, mieszkańcy Lwowa, 
dziennikarze, jak również przedstawi-
ciele delegacji z Polski. 

I nformacja o imprezie była rozpro-
pagowywana za pośrednictwem 

ulotek i plakatów w centrum miasta. 
Obchodom przez cały czas towarzyszyli 
filmowcy z dwóch ogólnoukraińskich 
stacji telewizyjnych.  

Atmosfera podczas obchodów była 
bardzo przyjazna i radosna, uroku 

dodawały wielobarwne wyroby rękodziel-
nicze: obrazy, kolaże oraz serwety 
i bieżniki haftowane przez pacjentów. 

Po południu odbyło się spotka-
nie z udziałem przedstawicieli 

administracji lokalnej, przedstawiciela 
prezydenta Ukrainy, lokalnych władz 
medycznych, prasy i gości z Polski. 
Na spotkaniu dyskutowano koniecz-

ność zmian w opiece psychiatrycznej 
– decentralizacja opieki, wprowadzenie 
terapii zajęciowej oraz opieki poszpital-
nej. Na spotkaniu był również obecny 
przedstawiciel Cerkwi Greckokatolickiej, 
który deklarował POMOC Szpitalowi 
w Kulparkowie w Opiece nad Pacjentami 
– w uzgodnieniu z ordynatorami 
duchowni będą prowadzić dodatkowe 
zajęcia z pacjentami.

Obchody Dnia Solidarności z Osobami 
Chorującymi na Schizofrenię we 

Lwowie są częścią współpracy polsko-
ukraińskiej (współpraca ta realizowana jest 
ze strony polskiej przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki 

Środowiskowej, ze strony ukraińskiej przez 
Galicyjskie Towarzystwo Psychiatryczne 
z siedzibą we Lwowie). Celem współpracy 
są przede wszystkim: polepszenie jakości 
życia chorych i ich rodzin na Ukrainie, 
edukacja społeczeństwa oraz zwiększenie 
świadomości zdrowotnej społeczeństwa 
Ukrainy oraz współpraca z mediami na 
Ukrainie.

D zień Solidarności z Osobami 
Chorującymi na Schizofrenię jest 

adresowany bezpośrednio do wszyst-
kich mieszkańców Ukrainy. Poprzez jego 
organizację, chcemy wspólnie wypra-
cować umiejętności osób zajmujących 
się osobami chorymi psychicznie i ich 
rodzinami w zakresie animowania grup 
wzajemnego wsparcia oraz w zakresie 
przekazywania społeczeństwu informacji 
obalających mity, a zarazem dających 
kompetentną oraz rzetelną wiedzę 
związaną ze środowiskiem osób choru-
jących psychicznie, jak i samą chorobą: 
rozpoznanie i metody pomocy osobom 
chorym.

Włączenie się strony ukraińskiej 
w organizację obchodów Dnia 

Solidarności z Osobami Chorującymi 
na Schizofrenię pozwoli na rozpo-

wszechnienie i realizację idei edukacji 
społeczeństwa Ukrainy w zakresie 
chorób psychicznych, zarówno dzięki 
współpracy z mediami, organizacji dni 
otwartych szpitali, jak i propagowaniu 
materiałów edukacyjno-informacyjnych 
dla specjalistów zajmujących się choru-
jącymi psychicznie, dla pacjentów, ich 
rodzin oraz szerokiej opinii publicz-
nej. Na Ukrainie jest zarejestrowanych 
1200 000 osób chorujących psychicznie. 
Ocenia się, że ta liczba jest zaniżona. 
Tak więc ogromną rolę odgrywać będą 
przede wszystkim faktyczne działania 
podejmowane na rzecz osób chorują-
cych psychicznie, takie jak: wspieranie  
i budowanie współpracy pomiędzy 
organizacjami i instytucjami działającymi 
na rzecz integracji społecznej osób 
chorujących psychicznie, tworzenie grup 
samopomocowych, środowiskowych 
domów samopomocy, fountain house-
ów, klubów pacjentów, redakcji czaso-
pism pacjentów, jak również budowanie 
i wspieranie ruchów samopomocowych 
pacjentów i ich rodzin.

M amy nadzieję, że wszystkie działania 
realizowane w ramach współpracy 

polsko-ukraińskiej, mające za zadanie 
zmieniać pogląd oraz stosunek pacjen-
tów, ich rodzin a także lekarzy i społe-
czeństwa do osób chorujących psychicz-
nie, a tym samym dodawać coraz więcej 
sił i możliwości w pokonywaniu barier, 
jakie powstały przed pacjentami w wyniku 
ich choroby – wzbudzą w ludziach chęć 
podejmowania dalszych aktywności na 
rzecz budowy społeczeństwa obywatel-
skiego – społeczeństwa świadomego, 
tolerancyjnego oraz otwartego na proble-
matykę osób chorujących psychicznie.

Jednak, aby móc wprowadzać trwałe 
zmiany, niezbędne jest aktywne 

współdziałanie z lokalną administra-
cją  oraz działania ponad podziałami 
dla wspólnego dobra – na co wszyscy 
liczymy.

I Dzień Solidarności z Osobami Chorującymi 
na Schizofrenię na Ukrainie
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P racuję w hotelu „U Pana Cogito”. 
Jestem tam pokojową. Dzięki tej 

pracy pozbyłam się bardzo ciężkiej 
psychozy, która kazała mi żyć w świecie 
nierealnym i zachowywać się nienatu-
ralnie w środowisku ludzi zdrowych, 
co powodowało u mnie wielkie stresy. 
Było to poczucie, że mój mąż, którego 
bardzo kocham jest Chrystusem. Miłość 
tę przenosiłam również na dzieci, w któ-
rych widziałam dzieci Boga. To trwało 
około 15 lat.

Gdy dostałam się pod opiekę 
docenta  de Barbaro, dowiedzia-

łam się, w jakim jestem stanie i że jeśli 
zgodzę się ściśle z nim współpracować, 
on mnie z tego wyleczy. Postanowiłam 
jeszcze raz w życiu zaufać lekarzowi. 
Współpraca z nim poprzedzona była 
pobytem w szpitalu Babińskiego, gdzie 
przy wypisie otrzymałam diagnozę: 
schizofrenia paranoidalna. Po raz pierw-
szy usłyszałam tę diagnozę. Wcześniej 
mówiono mi, że to stany psychotyczne 
i depresja. Pana docenta znałam z daw-
nych lat, gdy kilkanaście razy przeby-
wałam na leczeniu w klinice psychia-
trycznej. Był kilkakrotnie moim terapeutą. 
Można powiedzieć, że wzrastałam razem 
z krakowską „nową psychiatrią” i jestem 
jej dzieckiem, które w życiu dzięki niej 
ma niemało sukcesów.

Tak więc obecnie, gdy mój stan 
określa się jako remisję choroby, 

pracuję w hotelu, który jest Zakładem 
Aktywności Zawodowej, a którego 
powstawania byłam świadkiem, gdyż 
należałam wtedy do „grupy hotelo-
wej” prowadzonej przez panią Anię 
Wasieczko. Do grupy tej dostałam się 
szczęśliwym zbiegiem okoliczności, gdy 
dowiedziałam się z radia o powstawa-
niu tego hotelu i zgłosiłam się telefo-
nicznie na podany adres. Wytrwałam 
3 lata uczestniczenia w zajęciach 
grupy, gdy uczyliśmy się obsługiwać 
gości, gotować potrawy i oprowadzać 
po krakowskich zabytkach. Ja celująco 
zakończyłam 3-miesięczny kurs garma-
żeryjny i na komisji kwalifikacyjnej 
miałam pełne szanse do pracy jako 
pomoc kuchenna. Wtedy jednak przyjaź-
niłam się z Tereską, moją koleżanką 
i ona pociągnęła mnie za sobą, by 
przyjąć funkcję pokojowej. Do tej pory 
mam wrażenie, że przyjaźń warta jest 
wyrzeczeń i że dobrze zrobiłam, idąc 

śladem Tereski. W pracę zaangażowa-
łam się z całym oddaniem i radością, 
że otworzyła mi się ta możliwość. 

B yłam w psychozie, żyjąc w niere-
alnym świecie, choć docent 

w ogromnym stopniu zmniejszył moje 
nienaturalne zachowania, ale przy 
sakramentalnym zapytaniu: 

– Kim jest twój mąż? – nie umiałam 
jednoznacznie odpowiedzieć, że tylko 
tym, kim jest, moim mężem i człowie-
kiem. Wtedy, aby być uczciwą przed 
obdarzonym moim całkowitym zaufa-
niem terapeutą, mówiłam, że jest 
Chrystusem.

W  pewnym momencie, przy takiej 
wizycie poprosiłam docenta 

o skierowanie mnie do psychologa, a on 
poradził mi Miodową. Tam spotkałam się 
z panią Danusią Łopalewską.

Teraz uczciwie mogę powiedzieć, że 
choroba ustąpiła i wiem, że mąż mój 

jest kochanym, dobrym mężem i czło-
wiekiem, ojcem moich córeczek.

W  hotelu zaczęłam pracę w 2003 
roku i od mniej więcej 2004 r. liczy 

się moje zdrowie.

M uszę przyznać, że życie, jakie 
przyjęłam na swoje barki także 

przyczyniło się do tego sukcesu. Pani 
Danusia mówiła na terapii: musicie 
podołać wymaganiom, jakie wam 
stawiamy. Starajcie się sumiennie 
oddawać pracy i podczas jej wykony-
wania rozmawiać przede wszystkim 
o tym, co będziecie teraz robić, co jest 
potrzebne do tej pracy i co usprawni 
wymagane zadanie. Posłusznie kiero-
wałyśmy się poleceniami terapeutów 
i szybko doszłyśmy do biegłości 
w wykonywanej pracy. Teraz ta praca 
daje mi satysfakcję, jest to coś, co 
umiem wykonywać dobrze.

Wstaję rano z determinacją, że dzień 
mój i praca zaczynają się o 9.00 

i muszę na tę porę być gotowa. Jeszcze 
nigdy nie spóźniłam się do pracy. Staram 
się też nie opuszczać pracy z przyczyn 
chorobowych, pokonuję małe dolegliwo-
ści i przemagam się. Wszystko to robię 
z myślą o mojej rodzinie, gdyż teraz 
jestem dumna, że mogę przyłożyć się 
swoją pracą do budżetu domowego.

W pracy spotykam się z sympa-
tią, życzliwością i przyjaźnią ze 

strony koleżanek i kolegów, a także 
przełożonych. Na przerwach rozma-
wiam z przyjaciółmi, którym opowia-
dam o swoich troskach. Nigdy nie 
zostałam skarcona przez przełożonych, 
małe uwagi przyjmowałam w sposób 
pozytywny i konstruktywny. Praca ta 
wymaga sprawności fizycznej, a przez 
trzy lata, odkąd pracuję w hotelu, 
poprawiła mi się figura, straciłam 
wagę i zaczęłam dbać o swój wygląd 
zewnętrzny.

Wyszłam z depresji i pozytywnie 
jestem ustosunkowana do świata. 

Moje córeczki już są duże i nie poświę-
cam im już tak dużo czasu, jak dawniej. 
Wpłynęło to pozytywnie na mój nadopie-
kuńczy stosunek do rodziny i poprawiło 
sytuację w domu.

H otel, a także Stowarzyszenie Rodzin 
„Zdrowie Psychiczne” organizują 

dla nas wiele atrakcyjnych wycieczek, 
obozów i spotkań. Ja byłam na obozie 
rehabilitacyjnym w Murzasichlu, gdzie 
spędziłam tydzień w towarzystwie 
byłych pacjentów i ich rodzin.  Poznałam 
ciekawe miejsca i ludzi, spędziłam 
wiele miłych chwil z osobami, które 
mnie dobrze rozumiały ze względu na 
to, że przeżywały w chorobie to samo 
co ja. Rozmawialiśmy o swoich choro-
bach i dzieliliśmy się radami, jak z nich 
wychodzić.

P odjęłam pracę fizyczną i jestem z tego 
zadowolona. Ruch stał się wyzwoli-

cielem z napięć, myśli natrętnych, lęków, 
a nawet bólu. Pozbyłam się dolegliwości 
wieku starszego, gimnastykuję kręgosłup 
i stawy.

M oje usposobienie jest typu pokor-
nego serca. Dlatego mam tę 

rzadką cechę, że nie buntuję się, potra-
fię podporządkować się przełożonym. 
Nie jest to cecha wrodzona, raczej 
nabyta. Wypracowałam ją sobie przez 
wiele lat, gdy choroba nie pozwalała mi 
być hardą. W chorobie powściągałam 
tendencje wyższościowe i starałam się 
kontrolować swoje zachowanie. Ciągła 
praca nad charakterem pozwoliła mi 
zaakceptować to, że to nie ja zarzą-
dzam, a tylko wykonuję polecenia.

„Schizofrenia: różne konteksty,  
różne terapie” - referat



16

P rzyjmując, że talent to wybitne, 
wrodzone albo nabyte, zdolności 

do „czegoś”, a człowiek utalentowany 
to ten, który został obdarzony wybitnymi 
zdolnościami, to nasuwa się pytanie: 
czy może przez chorobę te zdolności 
utracić? Jeżeli ktoś zachorował, a miał 
talent, to czy w chorobie zmienią się 
jego możliwości twórcze? Choroba może 
przecież utrudnić mu realizację talentu, 
a także przeszkodzić w jego rozwoju, 
ale czy może go całkowicie talentu 
pozbawić?

Jak zmieniają się jego artystyczne 
umiejętności, jeżeli zmieni się jego 

sposób odczuwania świata, dotknięty 
przez kryzys psychiczny?

Jeżeli jesteśmy złożeni z ciała, 
duszy i ducha, to gdzie mieszka 

talent? Jedną z możliwych ścieżek 
w próbie znalezienia odpowiedzi na to 
pytanie byłoby podążanie za Ortega y 
Gassettem, który uważał, zgodnie też 
z filozofią Kanta, że istnieje prywatność 
duszy (kochać), ale publiczność ducha 
(myśleć). W duszy rodzą się pożądania, 
uczucia, impulsy, wzruszenia, miłość. 
Duch jest tym, co jest najbardziej osobi-
ste w człowieku, to on odpowiada za 
akt woli, jakim jest tworzenie. Może tam 
mieszka talent? Ciało boli, a duch może 
być tylko „mały”.

Jak wyglądałby chory talent? Osoba 
z chorym talentem. Stawianie pytań 

jest tylko zasygnalizowaniem niejasności, 
które ukrywa ten problem. Prawdziwych 
odpowiedzi należałoby szukać badając 
prace artystów, którzy zachorowali. 

M ożna by bez końca wymie-
niać nazwiska twórców, których 

nadmierna wrażliwość skazywała na 
kryzysy i problemy psychiczne. Od 
malarzy ikon, wypełnionych objawie-
niami mrocznego średniowiecza, 
poprzez twórcze szaleństwa Michała 
Anioła, obsesje Williama Blacka, postę-
pujące odosobnienie Holderlina, życie 
Eugéne’a Delacroix, listy Lou Salome, 
depresje Nietzschego, udręczone 
kobiety Strinberga, Bojaźń i Drżenie 
Kierkegaarda, podróże – ucieczki 
Hermanna Hessego, lęki Witkacego, 
cierpiące autoportrety Fridy Kahlo, aż 
do współczesnych „chorych z wrażliwo-
ści twórców” różnego gatunku Sztuk. 

P aul Cézanne miewał napady wście-
kłości i szaleństwa, tracił kontakt 

z otoczeniem, bał się bliskości. Kiedy 
nie mógł zapanować nad nową sytua-
cją – uciekał. Ale mówi się, że dzięki 
chorobie psychicznej mógł stworzyć 
formę sztuki „wartościową dla wszyst-
kich” [6, s.73].

Z   własnego przeszło 15–letniego 
doświadczenia pracy z osobami 

chorymi psychicznie mogę zaryzykować 
stwierdzenie, że osoby utalentowane nie 
tracą swoich uzdolnień, pomimo zacho-

rowania. Czasami tylko w inny sposób 
używają swojego talentu. Zdolności 
artystyczne to nie tylko zdolności 
manualne, ale to także kwestia świado-
mości, widzenia i syntetyzowania otacza-
jącej rzeczywistości. Rzeczywistości, 
która ulega wiecznej zmianie i stale coś 
innego zaczyna się w niej rozumieć. To 
podążanie za zmianami jest trudne dla 
każdego z nas. Talent daje możliwości 
przekraczania rozumienia lub nierozu-
mienia tych tajemnic.

„Sztuka jest magicznym zwierciadłem, 
w którym znajdujemy odbicie naszych 
niewidzialnych marzeń. Przeglądamy się 
w lustrze chcąc zobaczyć własną twarz,  
przyglądamy się sztuce , chcąc zobaczyć 
własną duszę.

George Bernard Shaw [13,  s. 101]

I stnieje w spadku po surrealizmie 
pogląd, że osoby chore na schizofre-

nię mają bardziej rozbudowaną wyobraź-
nię artystyczną niż osoby zdrowe, 
a nieobdarzone talentem artystycznym. 
Również artyści współcześni uważają, 
że symptomy uznane przez lekarzy 
za symptomy schizofreniczne mogą 
być też odebrane jako interesujące 
formy ekspresji. Malujące osoby chore 
psychicznie często nie mają samoświa-
domości swojego talentu. Chorzy są 
niejako twórcami bocznych dróg kultury. 
Niknącym śladem dróg twórczych, które, 

à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à

Część IV: Czy talent choruje?

Tego, że wykonuję proste prace nie 
rozumiem jako hańbę. Dzięki temu 

wyzwalam moją psychikę, ograniczam 
się do wysiłku fizycznego, który jest 
dla mnie katharsis, a zmęczenie, które 
odczuwam nie obciąża mojego umysłu.  
Ruch i dobra organizacja pracy dają 
satysfakcję z szybko widocznych jej 
efektów, a pochwały i gesty motywacyjne 
ze strony przełożonych rodzą zadowo-
lenie z siebie i wdzięczność dla tych, 
którzy mi tę pracę umożliwili.

M oje predyspozycje umysłowe nie 
pozwalają mi na zachowania 

menedżerskie. Nie czuję się dobrze 
w roli organizatora pracy, czy w pracy 
biurowej, a odważne podejście do życia 
każe mi stawać do honorowego współza-
wodnictwa i sportowego dążenia do celu. 
W pracy daję z siebie wszystko i czerpię 
przyjemność z dobrze wykonanego 
zadania.  Kładę duży nacisk na kształto-
wanie dobrego zespołu, który nie dąży do 
rywalizacji, a do życzliwego partnerstwa, 
gdy pomagamy sobie w chwili słabości 
i dzielimy pracę w sposób sprawied-
liwy. Znajdujemy też czas na rozmowy 
i zwierzenia, i nawiązujemy przyjaźnie 
w obrębie zespołu osób współpracują-

cych ze sobą. Tak więc praca fizyczna 
jest dla mnie sposobem na pozbycie się 
choroby.

Sprawia mi satysfakcję, że moje życie 
może stanowić przykład dla innych 

jak pokonywać chorobę i jak przeży-
wać swoje dorastanie, dorosłość i wiek 
starszy tak, żeby niczego nie żałować. 

D la tych, którzy mój przykład akcep-
tują, mam jedną najważniejszą radę: 

zaufaj terapeutom i myśl pozytywnie.
 

Dorota Trybis
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odpowiednio pokierowane, mogłyby 
powstać.

Już w 1912 roku Paul Klee zauważył, 
że tę twórczość powinniśmy trakto-

wać bardziej serio, nie tylko zakładając 
kolekcje, ale respektując jej prawdziwe 
miejsce w historii sztuki [8,s.6]. Osoba 
chora psychicznie często wykazuje 
wolę życia w swoim własnym świecie. 
Podobnie jak artysta profesjonalny nie 
chce go opuszczać, aby uczestniczyć 
w codziennych wyścigach, organizo-
wanych przez tzw. normalne społe-
czeństwo. 

M am wątpliwości, czy potocznie 
pojmowany podział na ludzi nienor-

malnych i normalnych jest podziałem 
słusznym. Coś schizofrenicznego, 
rozdwojonego istnieje w życiu psychicz-
nym każdej osoby, również tej, która 
cieszy się najlepszym zdrowiem. Mam 
wrażenie, że granica normalności 
przesunęła się we wszystkich aktywnoś-
ciach ludzkich. 

M uszla klozetowa Duchampa zmieniła 
pojęcie dzieła sztuki. Dezintegracja 

pozytywna zmieniła też spojrzenie na 
artystę jako dziwoląga. Profesor Antoni 
Kępiński odmienił powszechny dotąd 
sposób traktowania choroby, jaką jest 
schizofrenia, uczłowieczając ją. 

Sztuka od lat pielęgnowała pamięć 
o wszelkich dziwnych osobliwoś-

ciach. Obdarzała je wdziękiem geniu-
szu, jeżeli miały talent, albo wdziękiem 
szaleństwa, jeżeli żyły barwnie.

Sztuka nie jest lekiem, ale pomaga-
jąc w leczeniu choroby, czy osoby, 

dotyka tajemniczych sfer jej egzystencji, 
tkwiących głęboko w podświadomości. 
I trudno do końca zbadać, co rzeczy-
wiście penetruje i jaki obszar uzdrawia. 
Czy właśnie ten chory obszar? Czy 
może wzmacnia ten, który jeszcze nie 
zachorował?

Sztuka pozwala na chwilę zapomnieć 
o dręczących pytaniach, o cierpieniu, 
także i dlatego, że tworzenie jest mozolną 
pracą, a „przy pracy malarz zapomina 
o antytezie człowieka i świata, znaczenia 
i absurdu, stylu i przedstawienia; zbyt jest 
zajęty wyrażaniem stosunku do świata” 

(Maurice Merleau – Ponty) [7, s.134].

Sztuka jest więc też zapominaniem. 
Ale można też poprzez sztukę, 

jak zauważył Marcel Proust, odzyskać 
utracony czas. 

C zęsto, kiedy oglądamy prace 
artystyczne osób chorych na schizo-

frenię, dotykamy dramatu, który wydarzył 
się w czasie utraconym.

Chorzy próbując wyrazić własną 
osobowość, poszukują umykającego 

wizerunku w portretach i autoportretach. 
Czasami taki portret przybiera postać 
maski, geometrycznego unieruchomie-
nia, czasami jakiegoś ekspresyjnego 
rozdarcia. Co możemy zrobić z lękiem, 
który zostaje nam tak opowiedziany?

W  co zamienia się energia ogląda-
nego obrazu? Czy odciska się 

tylko w pamięci, czy też pogłębia obszar 
rozumienia drugiej osoby? Te pytania 
dotyczą sposobu odbierania sztuki przez 
społeczeństwo, sztuki osób chorych, ale 
także i tradycyjnej.

M oim zdaniem, kiedy mówimy o roli, 
jaką Sztuka spełnia w procesie 

leczenia osób psychicznie chorych, to 
należy dla sztuki i dla osób, które stosują 
arteterapię znaleźć właściwe miejsce.

P owszechnie funkcjonuje zwyczaj 
nazywania wystaw malujących 

osób chorych psychicznie wystawami 
osób niepełnosprawnych – choć nie 
wiadomo, czego konkretnie ma dotyczyć 
ta niepełnosprawność. Ducha czy ciała? 
Artyści tacy jak Henri Toulouse-Lautrec 
czy Zygmunt Waliszewski, albo Józef 
Gielniak nie byli wystawiani na grupo-
wych wystawach artystów niepełno-
sprawnych, brali udział po prostu w 
wystawach. Nawet Nikifor doczekał się 
podkreślania w historii sztuki bardziej 
swojej metafizyki niż ułomności.

Sztukę, także i Sztukę chorych 
psychicznie należy traktować poważ-

nie, z należną jej własną przestrzenią, 
a nie jak to często ma miejsce, jako  
dodatek, czy sposób na uświetnianie 
różnych wydarzeń, gdzie ucho Van 
Gogha obcinane jest setki razy z tym 
samym skutkiem. 

M yślę, że należy wystrzegać się 
schematu w odczytywaniu znacze-

nia obrazów, stworzonych przez osoby 
chore psychicznie. Można to uczynić 
podążając za ich twórczością tak, aby 
w arteterapii dostrzec coś więcej niż 
tylko kolejny rodzaj estetycznej aktywno-
ści, czy tylko obecności.

W pracach tych „artystów” trzeba 
poszukiwać normalności, a nie 

nienormalności. Mówiąc normalność, 
mam na myśli ciekawą kompozycję, 

dbałość o formę, interesująco ustawiony  
kolor.

M yśląc o nienormalności, zauważam 
tendencje organizowania wystaw 

prac osób chorych psychicznie pod kątem 
doszukiwania się szokujących napisów, 
dramatycznych skojarzeń, dziwolągów, 
kłębowiska żmij i demonów Goi.

M am świadomość, że istnieją takie 
rysunki i obrazy, ale wydaje mi się, 

że ta tendencja kreowania pracy chorych 
twórców jako wystawienniczej atrakcji 
stała się zbyt łatwą i powszechną drogą 
komentowania twórczości osób chorych 
psychicznie. 

Używając prostego schematu w oce-
nianiu tej twórczości, możemy nie 

zauważyć prawdziwego talentu. 

Wydaje mi się też, że lepiej nie 
podkreślać niepełnosprawności 

tych osób, a raczej wskazywać na ich 
sprawność. Obrazy albo są dobre, albo 
dobre nie są, nie ma znaczenia, czy 
namalował je „wariat czy zakonnica”. 

L iczy się dzieło, a nie artysta. Mówił to 
też Cezanne: można uprawiać dobre 

malarstwo, nie ściągając uwagi na swoje 
prywatne życie.

Obcowanie ze Sztuką jest naturalną, 
pierwotną aktywnością człowieka, 

a konieczność tworzenia jest wpisana 
w istotę ludzkiej egzystencji.

Chociaż w efekcie nie zawsze powstaje 
„dzieło”. Odczuwanie dzieła sztuki jest 
procesem tego samego rodzaju, co i twór-
czość. Sąd nasz o dziele sztuki jest sądem 
naszym o najgłębszej istocie artysty i jego 
świecie.

Stanisław Brzozowski [13, s. 96]

N ie sposób żyć bez kolorów i kształ-
tów, światła i cienia, bez otaczają-

cego nas piękna. Nie wszystkim jednak 
dany jest dar widzenia, dar odczuwa-
nia, nie zawsze też schylamy się po 
„talenty”. 

A le powinniśmy się zatrzymać przed 
światem „innej wrażliwości”, bo ten 

świat nasycony cierpieniem, głębokimi 
przeżyciami i nieodgadniętą tajemnicą 
istnienia uczy pokory i dystansu wobec 
spraw małych; może też uchronić nasze 
serce przed zimnem nietolerancji, 
a nasze oczy przed niewidzeniem.

 
Małgorzata Bundzewicz 
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Życie jest piękne, gdy opiera się właśnie na wierze. Wiara 
umacnia i dodaje sił do życia – nadaje mu wartość 

i sens.

N iedawno zmarł mój stryjek-ksiądz, który dożył sędziwego 
wieku – przeżył 96 lat – pisaliśmy ze sobą do tej pory. 

W jednym z listów napisał mi, że gdy miał 70 lat to czuł się 
dobrze, 80 – lepiej, a teraz bardzo dobrze i przeżywa drugą 
młodość. To niesamowite jak wiara uskrzydla, wiem że dzięki 
niej stryjek miał jeszcze wiele planów i nie chciał nic więcej, 
jak tylko przeżyć dni swego życia po Bożemu. Modlitwa unosi 
człowieka w górę, dzięki niej człowiek się odnajduje, nadaje 
boski bieg swoim przeżyciom „Szukajcie a znajdziecie, pukaj-
cie a będzie wam dane, kołaczcie a otworzą wam”.

D uchowość – to stan naszego ducha, na którym opiera się 
wszystko: każde nasze działanie i poczynanie, miłość, 

dobroć, bez których nie jest dane nam żyć.

K ażde wychodzenie ze złych stanów, szczególnie depre-
sji, opieram na Bogu. Gdy miałam depresję, to jedynym 

najprawdziwszym wytłumaczeniem  tego cierpienia była dla 
mnie właśnie wiara-Bóg. Wtedy uzmysławiałam sobie, że Bóg 
naprawdę mnie kocha i mi pomoże, że jest wszechmocny. 
Dzięki niemu miałam pewność, że to okrutne cierpienie kiedyś 
się skończy. Wznosiłam modlitwy. Gdy nachodziły mnie myśli 
zniechęcające do życia, starałam się to tłumaczyć słowami 
z Pisma, że „Nie żyjemy dla siebie, tylko dla Boga”. 

Wszystko opiera się na Bogu, całe stworzenie-wspólnota 
ludzka. Bóg tak cudownie stworzył świat, że jeden 

człowiek drugiemu jest potrzebny, nikt na świecie nie jest 
tak naprawdę sam, zawsze wokół są jacyś ludzie, a przede 
wszystkim jest obecny Bóg, którego czujemy w sercu zawsze 
i pod nieobecność innych.

D epresja polega na niesamowitym przygnębieniu, tzw. 
ciągłym stanie podenerwowania, które czyni zahamo-

wanie w wykonywaniu najprostszych czynności życiowych. 
Ciężko jest wstać z łóżka i zmobilizować się do jakiegokolwiek 
działania. Jest to okrutne cierpienie, bo człowiek chciałby 
coś zrobić, a nie może – jest to taka bezsilność. A człowiek 
przecież jest stworzony do pracy, bez niej nie da się żyć, 
jest to taka bezsilność, a jest to bardzo bolesne odczucie. 
Unikamy wtedy ludzi, spotkań, gdyż odczuwamy tak jakby 
poczucie braku tematu do rozmowy. Żyjemy tylko tym, co 
jest w nas, w środku, tym napięciem, zdenerwowaniem, nic 
się w naszym życiu nie dzieje, nie mamy po prostu o czym 
rozmawiać. Jesteśmy zniechęceni do wszystkiego, wszystko 
jest na nie. Wyjściu z depresji towarzyszy wiele czynników: 
inni ludzie, zajęcia, czasem szpital, własne samozaparcie, 
a szczególnie, jak wyżej wspomniałam, Bóg. 

 
Agnieszka Patecka

Kethang  
znów poluje

Tego ranka Endi i zielony wilk obudzili 
się później niż zwykle. Endi dołożył 

drew do dopalającego się ogniska. 
Płomienie z wolna zaczęły obejmować 
świeże paliwo.

- „Na śniadanie jest tylko suszone 
mięso” – oświadczył Endi.

- „W takim razie pójdę coś upolować” 
– odparł zielony wilk.

- „Jak chcesz”.

K ethang rozstał się z przyjacielem 
i wyruszył na polowanie, jak za 

dawnych czasów. Znów mknął przez 
białe pustkowie. Oddychał pełną piersią. 
Czuł wokół siebie wielką przestrzeń, 
która dawała radość każdej komórce 
jego ciała. Jednocześnie cieszył 
się, że jest ktoś, kto na niego czeka. 
Nagle wyczuł trop śniegowego królika. 
Zatrzymał się, po czym ruszył z wolna 
śladem, jak mniemał swego przyszłego 

śniadania. Przyspieszył, zapach królika 
robił się coraz bardziej intensywny. 
Nagle sierść zjeżyła się na nim. Poczuł 
bowiem jeszcze jedną woń. Nim zdążył 
pomyśleć o odwrocie, zobaczył przed 
sobą wyrosłego jak spod ziemi szczę-
kołapa. Kethang wiedział, że nie ma z 
nim żadnych szans. Łapy szczękołapa 
wyposażone były w dodatkowe paszcze. 
Wystarczy jeden skok napastnika i wilk 
będzie martwy. Łaposzczęki rozszarpią 
ciało Kethanga na kawałki. Zielonemu 
zrobiło się smutno, że nie zobaczy już 
Endiego. Przeciwnik wyprężył się do 
skoku. Zaraz nastąpi atak.

- Anehal – usłyszał Kethang i nie 
wierzył własnym uszom. To Endi 
wypowiedział zaklęcie, a szczękołap 
znieruchomiał.

- „Zaklęcie podziała godzinę” – wyjaś-
nił chłopiec, a właściwie coś na kształt 
jego ducha – „To wystarczy, byśmy 
wrócili do obozowiska”

- „Znów mnie uratowałeś”
- „Odczułem dziwny niepokój i wysła-

łem za tobą moje widmo. Jeżeli nadal 
twoje polowania będą się kończyć jak 
dotychczas, to będziesz zmuszony 

przerzucić się na warzywa” – powie-
działo śmiejąc się, widmo Endiego.

B ez przeszkód dotarli do magicznie 
zabezpieczonego obozu, gdzie 

czekało... suszone mięso.
„Chyba przestanę polować na 

śniegowe króliki” – myślał zielony wilk, 
przełykając suszone mięso.

 
Sven Hajman (svenhajman@o2.pl)

Kołaczcie!!!
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