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Wydawca:
Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne"
ul. Bałuckiego 6, 30-318 Kraków
Wydanie numeru jest współfinansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w ramach projektu pod nazwą:
Z czasopismem „Dla Nas” pokonamy bariery –
dostęp do informacji dla osób
chorujących psychicznie.

Słowem
wstępu
Czasopismo „Dla Nas” ukazuje się
po raz 51., zatem świętujemy w
tym numerze nasz jubileusz i przekazujemy do rąk Czytelników kolejną porcję informacji, przemyśleń,
wrażeń, refleksji. Skłania nas to
do zastanowienia się nad własną
pracą. Przez te wszystkie lata działalność redakcji nie ustawała, choć
zmieniała się, bo niektórzy redaktorzy odchodzili, inni przychodzili.
W zespole pracują przede wszystkim osoby, które doświadczyły
głębokich kryzysów psychicznych,
ale również specjaliści – lekarze,
terapeuci, a także studenci-wolontariusze. Tworzymy razem kolejne numery, dyskutujemy, współpracujemy, czasem spieramy się.
Wierzymy w sens tego, co robimy,
bo rozmawiamy o zdrowiu psychicznym; poruszamy różne jego
aspekty, zarówno z perspektywy
osób zmagających się z problemami psychicznymi, jak i tych, którzy
im pomagają albo uczą się to robić.
Wiele jest jeszcze niezrozumienia
dla kwestii zdrowia psychicznego,
uprzedzeń, niewiedzy, obaw, co
rodzi osobiste dramaty i przykrości. My chcemy na ten temat rozmawiać rzetelnie i otwarcie. A co
najważniejsze dawać Czytelnikom
nadzieję, że można poradzić sobie
z chorobą psychiczną. Czasopismo
daje tę nadzieję, od lat docierając
do coraz większej liczby odbiorców
w różnych rejonach kraju. Rozwijamy się, doskonalimy, uczymy
nowych rzeczy, z biegiem lat idziemy z duchem czasu. Świat nie stoi
w miejscu, ale zmienia się i u nas
też przyszła pora na zmianę, tym
razem szaty graficznej okładki –
żegnamy się z dotychczasowym,
wieloletnim bajecznym tytułem na
rzecz większej prostoty i przejrzystości. Istota pozostaje ta sama,
a środki unowocześniają się. Nie
dzieje się to jednak bez obaw, czy
spodoba się to Wam, drodzy Czytelnicy, czy okładka będzie równie
piękna, czy zostanie zaakcepto-

wana. Zmiany nie są łatwe, ale są
nieuniknione. Zmieniamy się też
dlatego, by być coraz lepszymi. W
tym wydaniu dużo o nas samych,
o naszej historii, ale są też aktualności, w tym najważniejsza z nich,
czyli powstanie Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Środowiskowej,
które będzie upowszechniać, rozwijać i bronić zasad jakże potrzebnej nam wszystkim reformy systemu psychiatrii środowiskowej czyli
działającej lokalnie. Gratulujemy
Pani Profesor Marii Załuskiej, która
została wybrana na Pierwszą Przewodniczącą Towarzystwa i życzymy powodzenia i dużo sił w walce
o system przyjazny tak pacjentom
jak i specjalistom . Ogromnie się
cieszymy, że we władzach Towarzystwa znaleźli się też eksperci przez
doświadczenie. Grudzień to wyjątkowy czas Świąt Bożego Narodzenia, przemiany, początku dającego
przede wszystkim radość i nadzieję. Mamy nową okładkę , nowe Towarzystwo i nowy rok przed nami.
Wesołych Świąt i Do siego roku!

Redaktor Naczelna
Monika Anna Syc
wraz
z całą Redakcją
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O nas

rysunek Jarosław Wojtyna, tusz

Wtorek. Popołudnie. Dawniej na Czarnowiejskiej, potem na Olszańskiej, teraz na Zoomie.
Klikam na link, wchodzę na zebranie redakcji.
Część grupy już jest, dołączają kolejne osoby. Liczę, jest nas piętnaścioro. Niektórzy związani z
redakcją od wielu lat, jako członkowie, jako autorzy, wolontariusze, inni od niedawna. Każdy
aktywny na jakimś polu – koordynatora, autora
tekstów, dyskutanta, korektora, poety, rysownika, operatora składu, sekretarza, słuchacza, reportera, PR-owca, korespondenta, grafika…
Pani Monika – redaktor naczelna, prowadzi
zebranie. Zaczynamy od czytania sprawozdania.
Sekretarz rozesłał je nam mejlowo (to spuścizna po pandemii – wiele spraw teraz odbywa się
zdalnie). Porządek zebrania ustalony, klarowny.
Jedna z pierwszych nauk, jakie odebrałam zaczynając pracę w psychiatrii brzmiała: „struktura leczy”. Stąd starania o ramy, niezależnie od burzliwości lub impasu w naradach redakcyjnych.
W naszych skrzynkach mejlowych czekają artykuły do przeczytania i skomentowania. Te, które
wzbudzą dyskusje czy kontrowersje przywołamy
na zebraniu, omówimy „na żywo” (ostatecznie –
do druku czy nie?).
Przewodni temat numeru został już wybrany,
to terapeutyczna rola sztuki, albo reforma psychiatrii, lub kongres zdrowia psychicznego – za-
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wsze trzeba zebrać informacje, pomyśleć, kto z
Polski „siedzi w temacie”, kogo prosić o artykuł,
rozdzielić zadania w redakcyjnym gronie (kto zrobi wywiad? kto napisze artykuł? kto zrobi korekty
redakcyjne? kto narysuje grafikę? kto przygotuje
listę wysyłkową? kto odpisze czytelnikom? kto
wybierze wiersze do numeru? kto skontaktuje
się z drukarnią? kto zrobi zdjęcia? kto przygotuje
koncepcję okładki?). To praca na 3 miesiące, jak
to przy kwartalniku. Są terminy, zazwyczaj pod
koniec drugiego miesiąca pracy nad numerem
robi się „gęsto”: jakiś tekst nie dotarł albo brakuje dobrego zdjęcia na okładkę.
Zebranie wtorkowe to „zaczyn” tego, co dzieje
się później, w tygodniu. Stąd konieczna wszelka
łączność, jak nie osobista, to telefoniczna, mejlowa. I ustalanie, ustalanie…
Lubię ten etap, kiedy pan Jacek siada nad składem i pojedyncze puzzle tekstów – słów i obrazów, zaczynają tworzyć całość. Na kolejnym zebraniu oglądamy wspólnie surowy skład, padają
komentarze, uwagi, wnioski. Czasem wybucha
dyskusja (a tak, o krój czcionki w tytule też się
można pokłócić). W końcu numer idzie do druku.
Zrobiliśmy ich już ponad 50. A to znaczy, że były
i są: Osoby: kolejne redaktor naczelne – śp. Małgosia Misiewicz, Jola Janik, Dorota Dużyk-Wypich,
Monika Syc. Współpracując z nimi widziałam, jak
każda z nich miała swój styl, nie bez wpływu na
czasopismo, a przecież pozostało ono na pewnym podstawowym poziomie niezmienne.
Kryzysy – na przykład brak finansowania na
wydruk i pisanie do szuflady.
Radości. Impasy. Dylematy. Pożegnania. Powitania.Tęsknoty – choćby za czasami, gdy zebrania grupy pełne były osobistych wątków.
Rozmowy. Temat, który powraca co jakiś czas
to: dla kogo piszemy? Dla „dotkniętych psychiatrią” czy dla wszystkich? I jak piszemy – bardziej
naukowo czy popularnie? Jakie proporcje w numerze tematów od profesjonalistów i od beneficjentów? Ile tradycji, a ile nowego?
I te bardziej indywidualne wątki – choćby jaki
sens ma bycie i działanie w redakcji?
Wtorek. 15 lat temu. Dołączam do grupy redakcyjnej. Mam pomagać. W czym, jak i komu,
to się okaże. Kilka miesięcy wcześniej zaczęłam
pracować w ośrodku wsparcia dla osób chorujących psychicznie, a grupa redakcyjna spotyka się
właśnie tam. Przychodzą ludzie z różnych miejsc,
Małgosia – redaktor naczelna – działa w pacjenckim Stowarzyszeniu „Otwórzcie Drzwi”, Rafał też,
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Jarek w „Fountain House”, kolejny Jarek w teatrze
Psyche, Łukasz w Środowiskowym Domu Samopomocy. Jest Krzysztof Banach, kierownik ŚDS i
koordynator prac redakcji oraz doktor Andrzej
Cechnicki – spiritus movens tego przedsięwzięcia jeszcze od czasów, kiedy „Dla Nas” było gazetką oddziału dziennego, pisaną na maszynie.
Teraz mamy grant, więc „Dla Nas” może mieć
profesjonalny skład, kolorową okładkę, być wydawane w drukarni.
„Czasopismo Środowisk Działających na Rzecz
Osób Chorujących Psychicznie” – widnieje w nagłówku, są tu więc tak zwani pacjenci i tak zwani
profesjonaliści. A wszyscy – zanurzeni w psychiatrii środowiskowej, doświadczający jej na własnej
skórze (sercu? głowie?), myślący o niej, oceniający, doceniający i krytyczni. Na pewno – chcący o
niej rozmawiać i pisać. Stąd cotygodniowe spotkania, od 15.00, czasem do 19.00, siadamy przy
stole, każdy z kawą albo herbatą i rozmawiamy.
O powrocie do zwyczajności po chorobie (a
właściwie czym jest choroba i zwyczajność?), o
pierwszym Forum Beneficjentów (czyj głos wybrzmiał najmocniej?), o przyjaźni i samotności.

Planujemy wywiad z prof. Marią Orwid (o co
chcemy spytać – czy także o jej dorastanie?). Słuchamy artykułu nadesłanego przez matkę chorującego Wojtka. Nie wzbudza wątpliwości, „klepiemy” do druku. I ten o depresji popsychotycznej
– też. Odrzucamy kolejny i uważnie formułujemy informację zwrotną do autora. Jedni autorzy piszą anonimowo, inni podpisują się swoim
imieniem i nazwiskiem. To czasem kwestia poruszanego tematu, a czasem decyzji dyktowanej
etapem w życiu, relacjami. Sekretarz notuje co
już mamy, kto zobowiązuje się do napisania i o
czym, powstają nowe pomysły (a może by tak o
miłości i seksie?). Ach, i poezja, musi być poezja,
w każdym numerze ma swoje miejsce! Pojawia
się opasły segregator z kartkami pełnymi wierszy różnych autorów, jest w czym wybierać, więc
wybieramy.
I już tyle na dzisiaj, pora kończyć.
Katarzyna Byra-Mucha
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i
Opieki Środowiskowej
Kraków

Redakcja? – spełnienie marzeń!
Moja wielka przygoda z czasopismem DLA NAS zaczęła
się wraz z 17 numerem pisma,
które ukazało się we wrześniu
2009 r. Wówczas z redakcji odeszły dwie najważniejsze osoby :
Małgorzata Misiewicz i Krzysztof Banach –odpowiedzialny za
wydanie.
Małgorzata Misiewicz (bardzo utalentowana poetka) była
redaktor naczelną od samego
początku istnienia czasopisma.
Można powiedzieć, że było to
jej „dziecko”. Kiedy z powodu
nawrotu choroby odeszła, redakcja stanęła w obliczu tak
wielkiej straty, iż część redaktorów zrezygnowała z pracy w
piśmie.
Znalazły się jednak nowe osoby, które podjęły trud dalszego
tworzenia czasopisma, starając
się zachować dotychczasowy
wysoki poziom merytoryczny i
literacki.

Czasopismo DLA NAS jest
tubą krakowskiego Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”, żyje
wszystkimi
najważniejszymi
wydarzeniami związanymi z
psychiatrią polską, a nawet
światową. Relacjonuje coroczne Dni Solidarności z Osobami
Chorującymi Psychicznie. Trzyma „rękę na pulsie”, opowiadając o najważniejszych problemach psychiatrii polskiej.
Angażuje się w promocję Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego, który
jest związany z reformą polskiej
psychiatrii, z walką o wcielenie
w życie postulatów Psychiatrii i
Opieki Środowiskowej.
Chcemy, aby psychiatria była
bliżej chorego człowieka, żeby
osoby chorujące psychicznie
znajdowały pomoc w swoim
środowisku, żyły, leczyły się,
zdrowiały i podejmowały ważne role społeczne np. w rodzi-

nie, w nauce, w pracy i angażowały się w problemy swojego
miejsca zamieszkania. Od lat
walczymy o to, a wciąż trudno
przebić się z naszymi postulatami w polityce zdrowotnej.
Nie ma w naszym czasopiśmie tematów „tabu”. Podejmujemy trudne, ale bardzo
ważne w życiu problemy związane z wiarą, z miłością, z seksem, z uzależnieniami.
Na naszych łamach piszą
beneficjenci i profesjonaliści.
Przykładem takiej współpracy
było publikowanie tekstów o
każdej z dziesięciu tez o schizofrenii. Z jednej strony o danej
tezie wypowiadali się profesjonaliści, z drugiej beneficjenci
psychiatryczni.
Oprócz bardzo poważnych
tematów społecznych zamieszczamy teksty literackie, poezję,
opowiadania, o naszych hobby
np. o wędkarstwie, o zawodach
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sportowych, o ulubionych zwierzętach.
Reagujemy też na ważne publikacje związane z psychiatrią,
piszemy ich recenzje, np. książek Arnhild Lauveng, monografii Szpitala im. Babińskiego,

książek o profesorze Kępińskim, o profesor Orwid. W tym
numerze przykładowo zamieściliśmy recenzję książki „Czuła
Przewodniczka” Natalii de Barbaro.
Redakcja dba również o wysoki poziom graficzny, dotyczy
to ilustracji do tekstów, istnieje
też „Nasza Galeria”, w której zamieszczamy reprodukcje obrazów nadesłanych przez czytelników. Staramy się szczególnie
o wygląd okładki, która ma zachęcać do wzięcia czasopisma
do ręki.
Praca w zespole redakcyjnym
jest przez nas traktowana bardzo poważnie. Jak to w pracy
– zdarzają się gorące dyskusje,
spory, a nawet łzy. Ktoś z redak-

torów włożył dużo pracy w napisanie tekstu, a potem okazuje
się, że tekst jest odrzucony albo
odłożony do tzw. ,,zamrażarki”
czyli oczekuje na odpowiedni
moment do druku. Cóż, takie
jest życie…
Praca w DLA NAS jest spełnieniem moich marzeń. Chociaż
już dawno nie jestem redaktor
naczelną czuję się nadal odpowiedzialna za czasopismo, którego naczelnym zadaniem jest
przeciwdziałanie stygmatyzacji
osób chorujących psychicznie.
Myślę, że spełnia tę ideę.
Jolanta Janik
Stowarzyszenie
„Otwórzcie Drzwi”
Kraków

Przygoda z „DlaNasem”.
Wspomnienie
Pamiętam pierwszy raz, kiedy trafiłam na egzemplarz czasopisma ,,Dla Nas”. Zaczynałam
wtedy V rok psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i byłam na etapie poszukiwania tematu
pracy magisterskiej – a warto zaznaczyć, że poszukiwana te szły mi wyjątkowo opornie. Byłam
już wtedy po lekturze książek Arnhild Lauveng,
,,Niespokojnego umysłu” Kay Jamison i innych
podobnych pozycji, które obudziły we mnie duże
zainteresowanie problematyką stygmatyzacji
społecznej osób chorujących psychicznie oraz
mitów narosłych wokół konceptu ,,zaburzeń psychicznych” w ogóle. Wiedziałam, że chcę napisać
pracę na ten temat, ale czułam, że pomimo lektury wspomnianych książek oraz poświęconych
tematowi artykułów i pozycji naukowych wciąż
wiem o tym za mało – czułam, że brakuje mi osobistych relacji.
To wtedy zauważyłam egzemplarze różnych
numerów ,,Dla Nas” rozłożone na stoliku kawowym w Środowiskowym Domu Samopomocy
przy ul. Olszańskiej, w którym właśnie rozpoczynałam wolontariat. Tych kilka numerów przeczytanych podczas przerw w pracy szybko przeszło
w przekopywanie szuflad ŚDS-u w poszukiwaniu
starszych edycji, a w końcu odnalezienia elek6

tronicznych wydań czasopisma. Przyniosło także skutek w postaci wielu długich i ciekawych
rozmów z uczestnikami zajęć w ŚDS, na temat
ich doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących postrzegania osób chorujących psychicznie w społeczeństwie.
Koniec końców doprowadziło również do rozmowy z koordynującą prace nad ,,Dla Nas” Kasią
Byrą-Muchą, która widząc moje zainteresowanie
tematem, zaprosiła mnie do redakcji.
Dołączając do zespołu zupełnie nie wiedziałam,
czego się spodziewać – nie znałam członków i
członkiń redakcji, wiedziałam o nich tylko tyle, ile
opowiedzieli o sobie na łamach poprzednich wydań ,,dlanasa” – jak szybko nauczyłam się skrótowo myśleć o czasopiśmie. Przyjęłam więc rolę
aktywnej obserwatorki – dołączyłam do redakcji,
by poznać pierwszoosobową perspektywę osób
od lat związanych z systemem psychiatrycznym,
by sprawdzić, jak pracuje się w tak zróżnicowanym zespole i jak w praktyce wygląda samoorędownictwo oraz przeciwdziałanie stygmatyzacji.
Pilnie uczestniczyłam w zebraniach, jednocześnie pochłaniając kolejne artykuły poprzednich
numerów i coraz lepiej rozumiejąc na jaki temat
napiszę pracę magisterską. Praca pt. ,,Piętno
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choroby psychicznej. Jakościowa analiza subiektywnego doświadczenia społecznej stygmatyzacji osób chorujących psychicznie” stała się
analizą wyselekcjonowanych artykułów, które
w latach 2003-2016 ukazały się na łamach ,,Dla
Nas” – można więc śmiało przyznać, że pierwszą
korzyścią płynącą z pracy w redakcji stał się mój
tytuł magistra :)
Historia ewolucji mojej roli w redakcji “Dla
Nas” to jednocześnie historia mojego rozwoju
zawodowego. Najpierw jako studentka-wolontariuszka, a wkrótce potem jako pracowniczka
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i
Opieki Środowiskowej, przyjmowałam coraz odpowiedzialniejsze i bardziej angażujące zadania
- od prostego wspierania organizacyjnego i merytorycznego poszczególnych członków i członkiń redakcji w ich zadaniach, przez udzielanie
wsparcia emocjonalnego, porządkowania i organizowania prac grupy, pośredniczenia w kontaktach rady programowej i zespołu redakcyjnego,
dbania o dołączające do redakcji wolontariuszki
i wolontariuszy, aż po organizowanie technicznych aspektów druku i kolportażu czasopisma.
Miałam przyjemność uczestniczyć w niezwykłej
i trudnej przemianie redakcji, która rzucona
na głęboką wodę kolejnych grantów musiała
przejść z pracy w gronie bliskich przyjaciół, tworzących w swoim tempie i publikujących kolejne
numery, gdy były gotowe, do pracy w obowiązujących terminach i nakładach, przestrzegania zasad wysyłki i dbania o właściwe rozliczenia. Sądzę, że jedną z najważniejszych wartości,
jaką wyniosłam z okresu pracy w redakcji było
to, że pomimo wspomnianych licznych wyzwań,
redakcja zachowała swój niezwykły charakter. Przyjacielska i życzliwa atmosfera spotkań,
wspólne obchodzenie świąt czy imienin – nawet,
najgorętszych okresach pracy redakcyjnej! – nauczyły mnie wiele o wadze relacji w zespole. Pozwoliły mi też osłuchać się z perspektywą beneficjenta systemu opieki psychiatrycznej w Polsce,
dowiedzieć się o jej bolączkach z pierwszej ręki,
podjąć wspólną dyskusję nad możliwymi drogami wyjścia, a także skonfrontować doświadczenie chorowania z wiedzą naukową i standardami
leczenia.
Powiedzmy sobie szczerze – praca w ,,dlanasie” nie należała do najłatwiejszych. Pomijając
kwestie organizacyjne czy logistyczne, wciąż
niedoścignione terminy i wpadki wynikające z
nieznajomości technikaliów pracy redakcyjnej,
niełatwo było nauczyć się współpracy w tak zróżnicowanym zespole. Ciało redakcji składało się

z osób zmagających się z różnymi diagnozami,
niosących różnorodny bagaż ‘stażu’ w systemie
leczenia, osób z wieloma lepiej i gorzej przepracowanymi doświadczeniami i kryzysami. Do tego
kilkoro specjalistów, rada programowa oraz grupa wolontariuszy i wolontariuszek. Taki zespół
– stanowiąc misz-masz osobowości, temperamentów i doświadczeń - musiał skutkować burzliwymi i jednocześnie inspirującymi wymianami
zdań, emocjonującymi dyskusjami, starciem
różnych poglądów. Patrząc na to z perspektywy
czasu dostrzegam, że wszyscy mieliśmy w tym
jednak wspólną wartość nadrzędną – głębokie
poczucie misji i przekonanie o tym, że naszym
działaniem możemy pozytywnie odmieniać sytuację osób chorujących psychicznie w Polsce.
Praca w redakcji umocniła mnie w przekonaniu o konieczności działania w dwugłosie – o
konieczności prowadzenia efektywnej współpracy środowisk pacjenckich i specjalistycznych, o
konieczności wzajemnego uzupełniania wiedzy
i perspektyw. Dosadnie pokazała mi jak ważne
jest, by specjaliści z zakresu zdrowia psychicznego potrafili wyjść ze swoją wiedzą i kompetencjami do środowiska, by trafnie leczyć i edukować, a
w efekcie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i piętnowaniu osób chorujących psychicznie.
Zadania, które podejmowałam w ramach
,,dlanasa” znacząco rozwinęły moją wielozadaniowość, wyrobiły zmysł obserwacji i szybkiego
kojarzenia faktów, szacunku wobec informacji i
poczucia odpowiedzialności za jej rozpowszechnianie. Dzięki niezastąpionemu Panu Jackowi
znacząco podniosły się też moje umiejętności
obsługi programu InDesign :)
Sądzę jednak, że najważniejszą lekcją, jaką wyniosłam z pracy w redakcji okazała się ta związana z nauką cierpliwości i pokory wobec zdrowia psychicznego. Praca w redakcji w miniaturze
pokazała mi, że nie ma cenniejszej wartości
niż zdrowie i lepszej drogi zdrowienia niż ta ze
wsparciem bliskich. Żaden deadline, ani żadne
zadanie nie jest tak ważne jak dobrostan osoby,
która je podejmuje. Ta perspektywa wrażliwości
i uważności na potrzeby drugiego człowieka, głębokiego szacunku i troski o dobro drugiej osoby
to nauka, która, jak wierzę, pozwala mi obecnie
właściwie realizować się na mojej ścieżce zawodowej. Dzięki “dlanasowi", to była inspirująca
przygoda!
Emilia Latała-Cudecka
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii
i Opieki Środowiskowej
Kraków
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Dla nas i nie tylko dla nas

rysunek Ewa Taras ,,Człowiek UFO", ołówek

Od zawsze, a dokładniej, od
czasu pierwszej hospitalizacji
w krakowskiej klinice psychiatrycznej, chciałam pomagać innym, którzy cierpią mentalnie.
Byłam pacjentką już ponad 40
lat temu. Wówczas ujawnianie
publicznie przeżyć chorobowych nie było powszechne.
Pamiętam, kiedy kręcono
film z niektórymi pacjentami,
zachowywano anonimowość
– twarze były zamglone. Stopniowo zmienia się podejście do
osób chorujących psychicznie,
trwa walka ze stygmatyzacją i
coraz więcej pacjentów dzieli
się swoim doświadczeniem z
dużym kręgiem odbiorców. Wykorzystuje się do tego celu konferencje, media i publikacje.
Ważną rolę od lat spełnia
czasopismo ,,Dla Nas”, którego
stałą czytelniczką i propagatorką jestem od długiego czasu.
Niecierpliwie wyczekuję każdego nowego numeru. Z wielkim
zainteresowaniem czytam artykuły beneficjentów psychiatrii,
jak również profesjonalistów.
Niesamowitym
fenomenem
jest współpraca między nimi
widoczna na łamach pisma.
Prowadzę od 2013 roku kurs
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EX-IN i wielokrotnie wykorzystywałam materiał zawarty w
,,Dla Nas”, szczególnie wypowiedzi dotyczące stygmatyzacji,
trialogu czy zaufania. Stanowiło
to ciekawe wzbogacenie programu kursu.
Podziwiam formę, styl i rzetelność prezentowanych tekstów. Przeczuwam, że kryje sìę
za tym wielki wysiłek grona redakcyjnego.
Mam swoich ulubionych autorów. Należą do nich przede
wszystkim osoby, z którymi łączą mnie nici sympatii. Teksty
Basi Banaś czytam wielokrotnie. Podziwiam Basi wiedzę,
piękną formę wypowiedzi i
bogactwo treści. Myślałam sobie nieraz, że te artykuły są dla
mnie świetną katechezą. Zachwycam się artykułami Dorotki Wypich, jak również jej pracami plastycznymi. Przemawia
do mnie ich finezja, doskonały
warsztat, a także interesujące
przemyślenia. Podobnie pozytywnie odbieram każdy tekst
Ani Liberadzkiej. Przebija przez
nie mądrość Ani i jej wewnętrzne ciepło. Cenne były dla mnie
teksty Janka Godynia, który
tłumaczył lub tworzył w języku
angielskim. Z wielkim zainteresowaniem czytam też utwory
Lili Boryckiej. Towarzyszę jej
bardzo blisko w procesie zdrowienia. Teksty Lili prezentują
piękną formę literacką, a ich
treść jest poruszająca. Wspomniałam tutaj o kilku osobach,
które znam i są mi bliskie. Ich
twórczość odbieram w szczególny, osobisty sposób.
Zupełnie inaczej przyjmuję
artykuły profesjonalistów. Ich
autorzy to dla mnie autorytety.
Wypowiedzi terapeutów są źródłem wiedzy i cennych informacji.
Osobne miejsce w moim

kontakcie z czasopismem stanowi kącik poezji. Od dziecka
uwielbiam wiersze. Czytam je z
wielką przyjemnością. Znajdowały się w tym miejscu również
utwory mojej śp. przyjaciółki
Hanusi Płacheckiej. Lubię wracać do jej wierszy.
Każdy numer ,,Dla Nas”
przedstawia zróżnicowane pod
względem treści i formy wypowiedzi. Zawartość jest bogata
i angażująca czytelnika. Mam
potwierdzenie, że z zainteresowaniem czytają czasopismo
również osoby, które nigdy nie
zetknęły się z problemami psychicznymi. Rozdaję kolejne numery moim znajomym w Polsce i za granicą. Czytają chętnie,
twierdząc, że ta lektura dostarcza im mnóstwa wzruszeń.
Poziom wydawanych prac
oraz bogactwo treści pokazują
szerokiemu gronu odbiorców,
że choroba psychiczna nie odbiera możliwości twórczych,
czasami wręcz przeciwnie,
otwiera nowe perspektywy i
uwrażliwia na inne aspekty codzienności.
Myślę, że czasopismo ,,Dla
Nas" odgrywa ważną rolę w
procesie destygmatyzacji.
Cieszę się, że również moje
wypowiedzi znalazły się na
łamach pisma. Mam świadomość, że choroba nie odebrała
nam – pacjentom zdolności i
pasji, może nawet je pogłębiła.
Dzięki (między innymi) obecności w czasopiśmie ,,Dla Nas", jesteśmy w stanie współtworzyć
otaczającą nas rzeczywistość.
Aleksandra Kożuszek
trener EX-IN
Wrocław

DLA NAS

Pięć lat temu, po zdaniu egzaminu z psychiatrii
na studiach, ostatecznie postanowiłem, że będzie to kierunek, któremu poświęcę resztę swojego zawodowego życia. Wiedząc, że wiedza zdobyta z obowiązującej nas książki i uczestnictwo
na kilkudziesięciu godzinach zajęć to dopiero
początek wysiłku, postanowiłem nieco bardziej
zagłębić się w temat.
Nie mając zbyt wiele doświadczenia byłem jednocześnie pewien, że kierunkiem, który zawsze
pozostanie mi bliski, będzie obszar psychiatrii
środowiskowej. Po zwróceniu się do jednego z
profesorów, w ramach pierwszego kontaktu z
psychiatrią środowiskową dostałem zalecenie
włączenia się w pracę redakcji czasopisma ,,Dla
Nas”.
Początkowo nie miałem pojęcia, czego właściwie mógłbym się w ten sposób nauczyć. A czego
ostatecznie się nauczyłem? Gdybym miał to ująć
w jednym zdaniu, to brzmiałoby ono mniej więcej tak: ,,Można zmagać się z chorobą psychiczną,
a jednocześnie osiągnąć wyzdrowienie” (które
precyzyjniej określa angielskie słowo recovery).
Z perspektywy czasu to odkrycie wydaje się być
truizmem. W trakcie studiów medycznych takim
jednak nie było. Zajęcia z psychiatrii były prowadzone w bardzo profesjonalny sposób – wiele
dobrych seminariów, liczne wywiady z pacjentami. Była też mowa o zdrowieniu lub inaczej o
tzw. remisji funkcjonalnej. Co innego jednak wiedza z książki lub wykładu, a co innego doświadczenie spotkania z człowiekiem w kryzysie psychicznym. Być może zadziałała tzw. heurystyka
dostępności – przez to, że praktycznie wszystkie
osoby, które badaliśmy w trakcie zajęć z psychiatrii były pacjentami oddziału stacjonarnego
lub czasem dziennego, w moim obrazie choroby
psychicznej nie pozostało zbyt wiele miejsca na
wyzdrowienie.
Cotygodniowe spotkania redakcji ,,Dla Nas”
stwarzały okoliczności, w których mogłem po raz
pierwszy doświadczyć równowagi w myśleniu o
zdrowiu i chorobie. Było to możliwe dzięki spotkaniom z kilkunastoma osobami, które aktywnie
pracowały na rzecz swoich koleżanek i kolegów
poprzez tworzenie lokalnego, opiniotwórczego środowiska pacjentów. Co również zwróciło uwagę, to fakt, że członkowie redakcji mieli
znacznie bardziej wyczulony ,,wewnętrzny barometr” odczuwania stygmatyzacji społecznej, co z
czasem stawało się dla mnie coraz bardziej naturalne i zrozumiałe. Jest oczywistością, że pra-

rysunek Piotr Głuszyński ,,Mandala"

Lekarz w redakcji

cując 2 lata w redakcji przekonałem się, jak wiele
wysiłku wymaga złożenie jednego kompletnego
numeru, od początku do końca. Tekstów nadsyłanych przez czytelników zazwyczaj nie brakowało, trudniej natomiast było doczekać się tekstu
od profesjonalistów.
Z punktu widzenia lekarza perspektywa wspólnej pracy z osobami po kryzysach psychicznych
jest bardzo cenna, szczególnie na początku drogi zawodowej. Pomimo największych starań i
szczerych chęci osób odpowiadających za dydaktykę, sytuacja, w której pomiędzy młodym
lekarzem a pacjentami powstaje pewna bariera
wcale nie jest rzadkością. Z jednej strony znajduje się profesjonalista, który korzystając ze swojej
wiedzy i doświadczenia, jednocześnie nie będąc
obciążonym przez nadmierne zaangażowanie
emocjonalne, wydaje się wiedzieć, co jest obiektywnie najlepsze dla chorego. A z drugiej strony
znajduje się pacjent, dla którego subiektywnie
odbierana rzeczywistość, osobiście doświadczane działania niepożądane leków, społeczne
i zawodowe konsekwencje chorowania są dużo
bardziej realne od naukowego obiektywizmu
lekarza. Czasem pomimo szczerych chęci z obu
stron niezrozumienie perspektywy tej drugiej
może utrudniać porozumienie.
Praca w redakcji ,,Dla Nas”, w połączeniu z
odbytym niedługo po niej stażem w Centrum
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Psychiatrycznym ZfP w południowej Badenii
Wirtembergii pozwoliła mi na zmianę spojrzenia na osobę po kryzysie psychicznym. Z jednej
strony zacząłem stawiać silniejszy akcent na
możliwość pełnego wyzdrowienia (recovery), a z
drugiej strony w pełni przekonałem się o słuszności partnerskiego modelu współpracy lekarz
-pacjent. Na pierwszy rzut oka może to się wydawać dosyć odległa konkluzja, ale ta myśl jest
bezpośrednią konsekwencją obserwacji pracy
redakcji. Terapeuci i osoby po kryzysach psychicznych byli partnerami w dyskusji, nikt nie
starał się niczego narzucić drugiej stronie. Uważam taki model pracy za szczególnie cenny, gdyż

wśród wielu dostępnych na rynku czasopism
psychiatrycznych zazwyczaj słabo słyszalny jest
głos głównych beneficjentów systemu ochrony
zdrowia psychicznego. Podejrzewam, że gdyby model pracy redakcji ,,Dla Nas” był również
dominującym modelem pracy w szpitalach psychiatrycznych, być może udałoby się przynajmniej częściowo uniknąć stosowania przymusu
bezpośredniego, braku współpracy z pacjentem
czy braku zaufania do personelu medycznego.
lek. med. Dawid Kruk
lekarz Kliniki Psychiatrii Dorosłych,
Dzieci i Młodzieży SU w Krakowie

Dlaczego powstało
Polskie Towarzystwo
Psychiatrii Środowiskowej?
Proces założycielski Towarzystwa o tej nazwie rozpoczął się 5
listopada 2021 roku. Pierwszym
Przewodniczącym Zarządu została wybrana Pani Prof. Maria Załuska. Ponad dwudziestu
Profesorów wyraziło gotowość
do pracy w jego Radzie Naukowej. W ostatnich tygodniach toczyła się interesująca dyskusja
nad jego zadaniami i funkcjonowaniem. Czasem słychać pytanie dlaczego takie Towarzystwo
powołano. Poniżej kilka refleksji
na ten temat.
Psychiatria środowiskowa nie
wydaje się szczególnym odgałęzieniem czy odrębnym typem
psychiatrii. Jest psychiatrią po
prostu, która swą pomoc realizuje w warunkach lokalnej
społeczności, uwzględniając jej
zasoby i potencjał. Wspomaga
osoby, nie tracąc z pola widzenia ich społecznych więzi, okoliczności i planów życiowych.
Przybliża miejsce i dostosowuje
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sposób udzielania pomocy tak,
by unikać społecznego naznaczania i wykluczania. Docenia
podmiotowość użytkowników
pomocy i ich współdziałanie w
terapii i zdrowieniu. Szanuje
ich wolności, prawa i godność.
Korzysta z lokalnych instytucji
i inicjatyw lub próbuje je wciągnąć do współpracy i współodpowiedzialności. Zajmując się
ludzkim cierpieniem, kryzysami, niepełnosprawnościami czy
zaburzeniami, nie zamyka oczu
na egzystencjalny, kulturowy i
publiczny wymiar zdrowia psychicznego. W efekcie staje się
środowiskową ochroną zdrowia
psychicznego, dziedziną wykraczającą poza wąskie rozumienie
aktywności medycznej.
Odnoszę wrażenie, że decyzja
o powołaniu Towarzystwa deklarującego taki wybór wartości,
myśli i praktyk angażowanych
w pomoc osobom dotkniętym
kryzysem zdrowia psychiczne-

go nie pojawiła się ani nagle,
ani niespodziewanie, ale krystalizowała się w ciągu kilkunastu
ostatnich lat naznaczonych wysiłkiem reformowania w Polsce
mocno zapóźnionego i niewydolnego systemu psychiatrycznej pomocy zdrowotnej.
To był (i nadal jest) trudny czas
znaczony zmiennością woli decydentów polityki zdrowotnej,
doktrynalną sztywnością zachowań płatnika publicznego, nienadążaniem lub nietrafnością
kalkulacji kosztów technologii i
taryf oraz – co może szczególnie
zastanawiające – ograniczonym
zainteresowaniem środowisk
profesjonalnych. Wszyscy jakby
uwierzyli, że nic nie da się zrobić
i lepiej „uprawiać swój ogródek”
niż zabiegać o cele wspólnotowe. Towarzyszył temu rosnący
exodus kompetencji i energii
profesjonalnej do sfery niepublicznej i za granicę. W rezultacie proces reformowania miał

więcej gapiów, prześmiewców
i recenzentów niż robotników,
zwolenników czy protektorów.
Można było się spodziewać,
że sukces projektu pilotażowego konsekwentnie wprowadzającego centra zdrowia psychicznego do krajobrazu polskiego
lecznictwa
psychiatrycznego
ujawni i zaktywizuje opór sił
nawykłych do jego systemowej
niesprawności wynikającej z niskich priorytetów politycznych,
deficytowych nakładów, ograniczonej dostępności, ubogiego
standardu opieki i organizacji,
ignorowania potrzeb pacjentów
i pracowników w coraz większym stopniu przenoszonych
poza zasięg niepłatnych gwarancji publicznych. Wydaje się,
że ten moment oporu właśnie
się realizuje w postaci próby
kwestionowania fundamentów
reformy przewrotnie ogłaszanej pod hasłem przyspieszenia
jej kontynuacji.
Pierwszoplanową potrzebą
jest w takiej sytuacji zapobieżenie przekształceniu procesu
reformowania w aktywność
pozorną, która nie dysponując
odpowiednią kompetencją i
wyobraźnią przystrzyga projekty do zastanych niefunkcjonalnych rozwiązań, wygasza obudzone prorozwojowe wyzwania
i nadzieje, spłyca niezbędną
radykalizację zmian, nagradza
interesy jednostkowe kosztem
wspólnotowych. Słowem – w
aktywność niosącą ryzyko stagnacji lub regresji.
Lepsza przyszłość ochrony
zdrowia psychicznego w Polsce
wymaga dokończenia wdrożenia reformy środowiskowej.
Tę zadanie podejmowała od
lat Sekcja Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego.
Powstałe w ostatnich latach aktywne inicjatywy działające w
tym samym kierunku – Poro-

zumienie na rzecz NPOZP (Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego), Kongres Zdrowia Psychicznego,
Stowarzyszenia:
Oddziałów
Psychiatrycznych w Szpitalach Ogólnych, Centrów Zdrowia Psychicznego, Asystentów
Zdrowienia, Akademii Liderów
Cogito – poszerzają społeczną
tkankę nowej myśli i praktyki w
tym obszarze, zgodną z ideami i
zapisami strategii ogłoszonej w
NPOZP. Chyba pora najwyższa
już, by dopełnić ją samodzielną
aktywnością, która operowałyby argumentacją spełniającą wymogi wiedzy opartej na
dowodach naukowych, sprawdzonym doświadczeniu i świadomym, przejrzystym wyborze
wartości. Takim dopełnieniem
będzie działalność nowego Towarzystwa. Sytuacja dojrzała,
by mówić własnym głosem, bez
filtrów, pośredników, tłumaczy i
interpretatorów.
By głos ten był znaczący, klarowny i słyszalny powinien czerpać z wielu dopełniających lub
przenikających się wrażliwości
i kompetencji. Nowe Towarzystwo zaprosi (już zaprasza) szerokie grono osób zainteresowanych zdrowiem psychicznym,
właściwie nieograniczone rodzajem uprawianej działalności
profesjonalnej czy naukowej.
Troska o promocję zdrowia psychicznego i skuteczną pomoc w
jego kryzysach korzysta głównie
z dorobku wiedzy medycznej
oraz nauk o zdrowiu, ale także z inspiracji i osiągnięć wielu
dyscyplin
humanistycznych,
społecznych, przyrodniczych,
prawnych,
ekonomicznych,
technologicznych.
Niektóre
dziedziny dopiero kształtują
swoje cele i warsztat. Warto je
wciągnąć na listę sojuszników.
Wielostronność spojrzenia poprawia jakość i trafność wysnuwanych wniosków.

rysunek Ania Kwiatkowska, Mówiąc o naszych dłoniach, VERTE , długopis, 2012

DLA NAS

Myślę, że głos takiego sojuszu
wiedzy i praktyki w dziedzinie
zdrowia psychicznego oraz środowiskowych form organizacji
pomocy potrzebującym będzie
poddawany refleksji i wzmacniany przez powołaną już, ale
nadal otwartą Radę Naukową
Towarzystwa. Można mieć nadzieję, że przedstawiciele władzy publicznej zechcą go respektowa
nawet wtedy, gdy będzie on
krytyczny wobec ich propozycji
czy decyzji. Moje doświadczenie
podpowiada, że wiele takich decyzji podejmowanych w ostatnich dekadach bez zrozumienia
czym jest i co mogłaby wnieść
konsekwentnie
prowadzona
środowiskowa reforma nie poprawiło funkcjonalności systemu ochrony zdrowia psychicznego. Wprost przeciwnie.
Pora by wyciągnąć wnioski.
Profesor Jacek Wciórka
I Klinika Psychiatryczna,
Instytut Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie

11

DLA NAS

,,Zapiski autystki''

,,Poranna medytacja''

Delikatne, jeszcze zielone
Źdźbła traw okrył pierwszy śnieg,
mróz trzyma niewielki,
spłynie jutro woda
strużką szemrząc w rzekę snów;
ptaki przemarzłe ukryte w gałązkach
przyokiennego krzewu,
głodne ptaki z bezmiaru nagłej zimy,
bezmiaru niechcianej jawy
co koniecznie chce być niezbędna...
wiercą się wróble, przywołują,
sypie śnieg, cicho, jak cicho.

,,Zapomnienie''

Już Cię nie napiszę
Rymie zapomniany!
W papierosów dymie
Zamglony, rozwiany
Drżący udręką
Nocy nieprzespanej
O znoju, o trudzie,
Radości i świętach…
Rymie zapomniany
Uśmiechu dziewczęcia

Jestem pustym naczyniem
możesz go napełnić
jestem drogą
możesz po niej pójść
jestem ciszą
możesz ją rozśpiewać
jestem niczym
możesz dać mi wszystko

Grażyna Tomczyk

Bartłomiej Kucharski OCD

Marek Zmarz
,,Zapach szczęścia''
,,Noc nad światem''
Obok mnie codziennie przechodzi Bóg.
Jest tak blisko, że Jego Blask zaciemnia
mi oczy i Go nie dostrzegam. Czuję się tak,
jakby mnie opuścił i nigdy już nie wróci.
W tym paradoksie tkwi klucz do wyjaśnienia
tajemnicy obecnego czasu. Bóg zbliża się
do ludzi, a im się zdaje, że się oddalił.
Tracimy wzrok. Nie widzimy już Jedynego.
Niektórzy mówią, że umarł. Są też tacy,
którzy twierdzą, że powróci na swój Tron
Chwały.
I jeśli tak będzie,
to ujrzymy Go
takim jaki
JEST.
Bartłomiej Kucharski OCD

Wtedy pszenica miała zapach mączny lub wietrzny,
zależnie od pór roku
A liście na wietrze kręciły kółka, zupełnie takie,
jak dziadek puszczał z fajki
A rumiana ciocia szeleściła kolorowym papierkiem,
co skrywał mięsiste galaretki
Ile to drożdżówek urosło na jej powitanie?
A ile drzew zdobyłam, zanim nauczyłam się chodzić
po górskich szczytach, aby dowiedzieć się,
czym jest niezmienność?
Joanna Michalska

***
Choroba zaczęła się wtedy,
Gdy mama zostawiała w pokoju samą
Uszy od dźwięków opuchły
Jak opuszczone mrowisko
Ciało skurczyło ciemną skorupą
Rozsadziło ciszę
Joanna Michalska
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***
Nie mogę już tego ukrywać
muszę przyznać że
od pierwszej chwili
w Twoich głębi oczach
szafirze utonęłam
niepewna usiłowałam
samą siebie
usprawiedliwić
ale nie mogłam
zaprzeczyć sobie
samej
teraz już wiesz
jesteś delikatny
zbyt delikatny nawet
Twoje nienaganne maniery
i Twój szacunek wobec mnie
Mówią że mnie nie kochasz
Wolałabym
Gdybyś wytargał mnie za włosy
Jak czarownicę

,,Abilifi''
malutka pigułka
czy zadziała?
zaufać?
połykam
żyję…
po tej miniaturce
nie mam omamów
urojeń…
jestem człowiekiem!!
Jarosław Krawczyk

,,Cząstka''
A chwila
Zachowa się
W naszej pamięci
Choćby pustką
Trudnej próby Przypomnienia
Jak wyblakłe Zwierciadło
Oczekiwania,
Z czarnej głębi
Blasku świtu,
Iskrzącego śniegu
W ciemnej nocy
W parującej mgle
Otwartej kruchty
Corocznej pasterki.
Konsekwentnie Praktykowanej części,
Bo tylko dana Narodzin Cząstka.
Marek Zmarz

ale nie umiem
Oczarować Ciebie
Ukochany
Jola Janik
,,Moc głębi''
Pani Psycholog Alinie Sarnowskiej
marzyłem
by pracować nad morzem
wtapiać się w jego koloryt
chłonąć piękno tajemniczych głębin
spełniło się…
gdy patrzę w pani oczy
niczym morze…
czuję magiczną przystań ukojenia
podczas burzy
Jarosław Krawczyk
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Nadzieja na Rynku
Cieszę się, że mogłem wziąć udział w tej akcji,
wraz z kilkoma koleżankami i kolegami ze Stowarzyszenia, bo sam jestem zdania, że należy
przybliżać mieszkańcom naszego miasta problemy osób zmagających się z chorobą psychiczną.
Początkowo czułem podczas rozdawania czasopisma lekki niepokój, ale w miarę rozwoju akcji
stawał się on mniejszy. Niektórzy ludzie zatrzymywali się i rozmawiali z nami, a kilkoro udzieliło
wywiadów. Trochę martwiło mnie to, że niektórzy przechodnie traktowali nas z obojętnością.
Nie możemy jednak się tym zrażać, tylko konsekwentnie przedstawiać prawdziwy obraz ludzi
chorujących psychicznie, którzy żyją, mieszkają i
leczą się w lokalnej społeczności.

niedaleka… Jednak również inni przechodnie,
poczęstowani krówkami z podobizną słynnego
Antoniego Kępińskiego oraz obdarzeni najnowszym numerem czasopisma „Dla Nas”, okazywali się skorzy do rozmowy, a przy okazji wychodziło na jaw, że większość przechodniów miała
styczność pośrednią bądź bezpośrednią z tego
rodzaju chorobami. Według mnie był to dobrze
spędzony czas, miałem przy sobie kolorowy parasol, bo też w taką deszczową pogodę chciałem,
żeby był jakiś wesoły akcent w całym wydarzeniu
pomimo pochmurnej aury. Deszcz okazał się łaskawy i raczył zniknąć. Przechodnie reagowali z
uśmiechem i sympatią, przekazywali nam wyrazy
empatii, uznania i nadziei, że wychodzimy na Rynek – my – pacjenci i rozmawiamy o nas, naszej
chorobie i jej postrzeganiu. Problem bowiem dotyczy bardzo dużej części społeczeństwa, a jest
niestety dalej nadal bardzo wstydliwy, dlatego
promyk uśmiechu i nadziei rozświetlał naszych
rozmówców i wlewał otuchę, że przyjdą jeszcze
dobre, nowe czasy… Miejmy nadzieję…

Andrzej Bienias
Na Rynku Głównym w Krakowie miała miejsce
niecodzienna akcja w ramach Tygodnia Zdrowia
Psychicznego Human Week (wydarzenie odbyło
się w październiku bieżącego roku). 6 października poszliśmy wraz z Moniką Syc, redaktorką
naczelną czasopisma „Dla Nas”, Joanną Michorowską-Duś, Joanną Michalską, Wiktorią Fydą,
Andrzejem Karpielem, Andrzejem Bieniasem i
naszym filmowcem, aby zasięgnąć języka wśród
przechodniów na temat chorób psychicznych.
Akcja miała zarówno cel popularyzatorski, jak i
edukacyjny: choroba, w tym choroba psychiczna nie jest tak straszna, a wręcz może być częścią terapeutycznej zabawy, jak pokazała zresztą
nasza akcja. Mimo bowiem lekkiego zmęczenia,
wywołanego pogodą, byliśmy jednak w dobrych
humorach i ochoczo nawiązywaliśmy kontakt z
przechodniami. Najbardziej rozmowni w tym
względzie okazali się bywalcy legendarnego
baru Vis à Vis na Rynku w Krakowie, w którym
niegdyś swoje dzienne biuro miał Piotr Skrzynecki. Wszak wiadomo nie od dziś, że od szaleństwa do artystycznego geniuszu droga jest
14

Michał Piętniewicz
Bardzo się cieszę z udziału w tej akcji. Miałam
okazję m.in. porozmawiać z przechodzącymi
ludźmi na temat tak ważny, jakim jest zdrowie
psychiczne, sytuacja kryzysu psychicznego czy
też zapytać ich jaką mają wiedzę na ten temat.
W końcu Dni Solidarności z osobami chorującymi psychicznie to okazja do edukowania,
ale i do przełamania tabu, a nawet do „odczarowania” stereotypu osoby, która znajduje się
w kryzysie psychicznym. Widać wciąż jak niski
jest poziom wiedzy społeczeństwa na ten temat. Niestety powoduje to uprzedzenie, a nawet dyskryminację osób w kryzysie psychicznym, co niestety prowadzi do stygmatyzacji.
Tym bardziej uważam, iż bardzo ważna była na-
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sza akcja. Przechodnie mogli dowiedzieć się czym
jest psychiatria środowiskowa i jaką nadzieję na
zdrowienie daje chorującym. Miałam też okazję
wypowiedzieć się w naszym filmie edukacyjnym
na ten temat. Czy można wyzdrowieć? Dla mnie
osobiście odpowiedź na te pytanie brzmi: Tak!
Okres chorowania, buntu, rezygnacji czy załamania mam już za sobą. To dzięki wsparciu bliskich, terapii, farmakologii czy możliwości podjęcia pracy, przeszłam tę drogę do zdrowienia i
jestem teraz tu na krakowskim Rynku i mówię o
tym wprost i z pełnym przekonaniem.

Joanna Michorowska-Duś
Miałam ogromną przyjemność dołączyć do
grupy wspaniałych osób, biorących udział w akcji edukacyjnej na krakowskim Rynku. W rozmowach z przechodniami poruszane były kwestie
dotyczące kryzysów i chorób psychicznych. Okazało się, że dla znacznej części spotkanych osób
tematy te nie były zupełnie obce. Wielu rozmówców przytaczało historie bliskich, którzy zmagają
się z takimi trudnościami, co stanowi wyzwanie
nie tylko dla nich samych, lecz także dla otoczenia pragnącego pomóc. Zdecydowanie podkreśla to wagę działań popularyzujących wiedzę z
zakresu zdrowia psychicznego.
Mimo pochmurnej pogody na twarzach gościły uśmiechy, którymi obdarowywaliśmy innych.
Spacerowaliśmy w grupie, co dodawało odwagi
przy podejmowaniu rozmów. Byłam pod wrażeniem otwartości zwłaszcza Moniki Syc, redaktorki naczelnej „Dla Nas” oraz Michała Piętniewicza.
Każdy rozmówca otrzymał wyśmienitą krówkę
z Pensjonatu „U Pana Cogito” oraz nasze czasopismo. Liczę, że to wydarzenie zapisze się w
pamięci spotkanych osób i będzie stanowiło zachętę do zgłębiania wiedzy na tematy poruszane
podczas rozmów.
Wiktoria Fyda

To był bardzo deszczowy jesienny dzień, gdy
wyszliśmy, by rozmawiać z przechodniami na temat zdrowia psychicznego i choroby. W momencie, kiedy rozpoczęliśmy akcję, przestało padać
i nie trzeba było rozkładać parasoli. Dwa duże
żółte balony z nazwą Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej wraz
z jego hasłem, by: ,,Żyć, mieszkać leczyć się i pracować w lokalnej wspólnocie", unosiły się nad
naszymi głowami w trakcie całego spaceru po
rynku. W naszym koszyczku były przeznaczone
na poczęstunek pyszne krówki w papierkach ze
zdjęciami Hotelu U Pana Cogito i profesora Kępińskiego. I czasopismo „Dla Nas” do rozdania.
Nie było łatwo nam pytać przechodniów, brakowało trochę śmiałości i pewności, do kogo by
tu podejść, czy uda się rozmowa z danym człowiekiem. Jako pierwszą spotkaliśmy miłą panią,
która chętnie z nami porozmawiała i podzieliła
się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami.
Nasze onieśmielenie minęło. Potem były kolejne osoby i rozmowy. Spotykaliśmy się też czasem z brakiem zainteresowania. Okrążaliśmy
Rynek, przeszliśmy Grodzką i Bracką. Mieliśmy
też ze sobą Kubę, który filmował i nagrywał cały
przebieg tej akcji. Efektem jest świetny film, który może obejrzeć wielu ludzi na różnych spotkaniach czy w Internecie. To była akcja w dużej
mierze spontaniczna, nie przygotowywaliśmy
wcześniej do niej jakiegoś większego planu i to
też pierwsze takie doświadczenie dla nas – ludzi
z Redakcji „Dla Nas” i Stowarzyszenia „Otwórzcie
Drzwi”. Sami nie spodziewaliśmy się pewnie tak
dobrego efektu, dlatego bardzo się cieszymy z
tak udanej inicjatywy.

Monika Syc
Wydarzenia pozwalające zwrócić uwagę na
problemy, z którymi boryka się wiele osób, przekazać bliskie nam idee lub dać świadectwo realizacji życiowych celów mimo przeciwności są
niezwykle istotne dla budowania świadomego
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i empatycznego społeczeństwa. Takim właśnie
wydarzeniem była akcja przeprowadzona na krakowskim Rynku, w ramach której w pewien deszczowy dzień rozmawialiśmy z przechodniami o
zdrowiu psychicznym i rozdawaliśmy im egzemplarze czasopisma „Dla Nas”. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności tuż przed naszym przybyciem
do centrum Starego Miasta przestało padać. Nasza grupa była widoczna z daleka dzięki dwóm
żółtym balonom. Osoby, które zdecydowały się
z nami porozmawiać, wykazywały zrozumienie
złożoności i wagi zjawiska chorób psychicznych.
Spora część z nich ma w swoim otoczeniu osoby
chorujące. Niektórzy kojarzyli postać profesora
Antoniego Kępińskiego, którego zdjęcie widniało na rozdawanych przez nas pocztówkach, byli
także zainteresowani inicjatywą pensjonatu i
restauracji ,,U Pana Cogito", w którym pracują
osoby po kryzysach psychicznych. Bardzo pocieszająca jest świadomość, że napotkani rozmówcy dostrzegają problemy osób chorujących
psychicznie i widzą konieczność pomocy im,
współpracy, dialogu. Zdawano sobie sprawę z
faktu, że chorujący mają zniekształcone postrzeganie rzeczywistości, że trzeba do nich podcho-

dzić ze zrozumieniem. Mówiono o rolach, które
te osoby mogą podejmować w społeczeństwie;
możliwościach nauki, pracy, kontaktów z innymi ludźmi. Zwracano uwagę na to, jak ważne
są zdrowe relacje, jak potrafią zapobiec pogorszeniu stanu psychicznego. Przechodnie widzieli znaczenie naszej akcji i widzieli konieczność
kontynuowania jej w przyszłości. Akcja udała się
bardzo dobrze – jest to z całą pewnością pewien
wkład w rozwój idei psychiatrii środowiskowej.

Andrzej Karpiel

Odzyskać siebie – kilka słów
o „Czułej przewodniczce”
Natalii de Barbaro
Książka Natalii de Barbaro
jest próbą pokazania, że mimo
przeszkód, które są w nas samych, możemy się spotkać
z własnym ja, które się tego
w nas domaga i które jest w
nas silnym głosem. Nasze ja
warte jest tego zachodu i wysiłku. Jest to bowiem książka,
która utwierdza mnie w przekonaniu, że warto na każdym
etapie życia być dobrze uformowanym wewnętrznie. Aby
ten dobrostan stał się naszym
udziałem, musimy dotrzeć do
środków, które nam to umożliwią. Środki, którymi dysponujemy, według autorki, są w nas
samych i tylko od nas zależy,
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czy z nich skorzystamy. Nasze
wnętrze jest w pewnym sensie
naszym własnym pokojem, do
którego mamy dostęp i do którego wpuszczamy to, co jest na
zewnątrz, dokonując już selekcji tego, co się domaga naszej
uwagi.
Ta wewnętrzna postać mnie
jest wolną osobą, pragnącą żyć
po swojemu. Ta wewnętrzna
przestrzeń jest swoistym mokum, moim lokum, czyli „miejscem” lub „bezpieczną przystanią”. Dzięki książce de Barbaro
było mi łatwiej zidentyfikować
pułapki, które znamionują Potulna, Królowa Śniegu czy Męczennica. Są one przestrogą

przed tym, że moja przestrzeń
może się skurczyć, a moje potrzeby i pragnienia mogą zejść
na dalszy plan, ustępując zewnętrznej presji czy stresowi.
Dlatego też wiem, że jestem
osobą, na której mogę się
wesprzeć, znam swoje potrzeby, stawiam odpowiednie dla
siebie granice, tak by moje
mokum stanowiło prawdziwe
schronienie, ciepły wewnętrzny dom, którego pozbawiona
była dziewczynka z zapałkami,
o czym też można przeczytać w
tej książce.
Posiadanie własnej wewnętrznej przestrzeni jest też
znakiem tego, że jestem świa-

doma własnej godności jako
człowieka, świadoma siły własnej woli tworzenia siebie, ciągle na nowo, myślę, że wola w
moim życiu jest na tyle silna, że
rzadko do sterów dopuszczam
te trzy ze sobą powiązane postaci, że jest we mnie mniej tego,
co zewnętrzne, mniej cudze, że
wraz z moją czułą przewodniczką szukam własnej niepowtarzalnej drogi w życiu, która
wiedzie przez nieznane rejony,
będące tym, co pragnę odkryć
dla siebie: „Wszystko otwiera
się i zamyka w każdej chwili”.
Jest to cytat z filmu „Podwójne
życie Weroniki” Krzysztofa Kieślowskiego, niezwykle dla mnie
ważny, bo nadaje wagi mojemu życiu, które przecież daje
mi znaki, o których mówi także
de Barbaro. Moje wewnętrzne
przekształcenia dzieją się każdego dnia, czy tego jestem w
pełni świadoma, czy nie. Świat
mi sprzyja, tak jak autorce tej
książki, jestem tego pewna.
Zastanawiam się czasem, jak
Natalia de Barbaro, czy jestem

aż tak ważna, by do mnie właśnie wysyłano znaki, ale zawsze
znajduję odpowiedź twierdzącą, ponieważ jest we mnie głębokie przekonanie, że każdy
z nas wart jest uwagi świata.
Moja dusza jest introwertyczna,
lubię ciszę, spokój, przytulanie
się do drzew, które kocham i z
którymi się identyfikuję. W tej
charakterystyce dobrze się odnajduję, a uświadomienie tego
dała mi „Czuła przewodniczka”.
Też tacy ludzie mnie pociągają,
bez hiperekstrawersji, bo robię
miejsce na ten rodzaj energii,
który mi odpowiada. Moja intuicja podpowiada mi, że wraz
z tą książką wkraczam na taki
etap życia, w którym moja tożsamość jest otwarta, a jednocześnie pozostaje wyczulona
na sposób narracji.
Jeśli o mnie chodzi, jestem
jak balerina, która chciała tańczyć, ale złamała nogę. Zamieniła się w motyla. To również
trawestacja zdania z filmu „Podwójne życie Weroniki”, wróciłam do tego filmu właśnie po

zdjęcie własność autorki tekstu
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raz kolejny czytając „Czułą przewodniczkę”. Bo mimo że mam
różne doświadczenia, zawsze
czuję, co mam robić. To daje
mi moja wewnętrzna siła, którą
nie zawsze nazywam przewodniczką, a której oddziaływanie
czuję mimo to.
Luiza Kula
Centrum Zdrowia Psychicznego
Małopolska Południe
w Myślenicach

Przekaż swój 1% podatku dla
Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
KRS 0000 146448

zdjęcie własność Redakcji

Pomagamy osobom chorującym psychicznie
„Żyć, pracować i leczyć się
w lokalnej wspólnocie”.
Symbolem naszego działania są
„Hotele u Pana Cogito”
w Krakowie.
Fundusze zbieramy na
Centrum Środowiskowe
im. Antoniego Kępińskiego
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Plan
Tyle się kiedyś nasłuchałam o Bożym planie.
I tak sobie myślałam, co to musi być za plan,
skoro moje życie starte na proch… Jaki to plan,
skoro nie umiem sobie poradzić – ze światem
wokół mnie, a co gorsza – z samą sobą? Piękny
temat, duchowość. Ale jak się w tym wszystkim
odnaleźć? To tak łatwo powiedzieć, módl się. Ja
nie umiałam sklecić tych paru zdań, by wypowiedzieć je w stronę Boga, w którego nawet nie
chciało mi się już uwierzyć.
Często mówi się, że trzeba przebaczyć innym
i samemu sobie. Mało kto jednak wspomina o
tym, że są takie sytuacje, kiedy trzeba przebaczyć Bogu. Ja wiem, wiem. Powiecie pewnie, że
to Szatan jest źródłem zła. Teologowie pouczają
nas, że Bóg jedynie dopuszcza zło. No ale niby
czemu dopuszcza? Tego już nikt nie tłumaczy. Bo
i jak?
Coś się nie udało. Zawiodło. Nagle okazało się,
że poza Bogiem i Szatanem istnieje jakaś trzecia,
bliżej nieokreślona siła. Nazwałam tę siłę „złym
losem” i nauczyłam się żyć z myślą, że nie wszyst-

ko na tym świecie da się zrozumieć. Czemu mnie
to spotkało? Przecież ja zawsze dużo się modliłam, biegałam ciągle do kościoła i należałam do
tych „nawróconych” czy „głęboko wierzących”.
Zaraz, zaraz. Przecież Hiob był bogobojny, a jednak doświadczył ogromnego cierpienia. I nie złorzeczył Bogu. Ale ja złorzeczyłam. Bo wzbierał we
mnie gniew. I wtedy na Pana Boga nakrzyczałam,
obraziłam się na Niego i przestałam się modlić.
To trwało kilka lat. Potem moje życie duchowe
zaczęło się powoli odbudowywać, ale moja wiara wciąż jest jeszcze taka krucha, delikatna. Jest
jak maleńki, bezbronny kwiat. Tak łatwo ją zdeptać, wyrzucić, zapomnieć. Ale choć tak słabiutka,
wróciła do mnie. Bo w pewnym momencie wybaczyłam Bogu to, że pozwolił, żebym doznała
cierpienia. Może to nie jest teologicznie poprawne, ale gwiżdżę na to. Kiedy powiedziałam Bogu,
że już się na Niego nie gniewam, doznałam wielkiej, wielkiej ulgi.
Bogusława

Bóg i choroba
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lat chorowania, widzę jasno dobroczynne skutki tych doświadczeń, które były moim udziałem.
Po pierwsze dały mi szansę,
aby zobaczyć słodycz pokory,
której się wciąż uczę i codziennie o nią proszę Boga, wszak
ona jest fundamentem miłości.
Po drugie uczą mnie też,
mocno związanego z miłością,
zaufania Bogu. Widzę, jak niewiele ode mnie zależy, swoją
kruchość (w każdej chwili może
pojawić się policja z karetką :-)).
Zaufanie Bogu daje wewnętrzną wolność.
Po trzecie uczą mnie przebaczania innym ludziom. Nie
dlatego, że czuję się od innych
lepsza, bo tak nie jest. Widząc
z perspektywy swoje urojenia
wielkościowe, a więc do jakich
myśli na swój temat jestem
zdolna (wiem, że to choroba,
a jednak wiem również, że nie

tylko), chętnie przypominam
sobie to przy konfliktach z innymi i wtedy łatwo zachować
mi wobec nich łagodność, która też jest cechą miłości. Wiem,
ile Bóg mi przebaczył, więc uczę
się przebaczania innym, a doświadczenia chorobowe w tym
mi pomagają.

rysunek Tadeusz Andrzejewski ,,Św. Jerzy", linoryt

Doświadczenie spotkania z
Bogiem w mojej chorobie
Pan Bóg dał mi łaskę (tak, łaskę!) ciężkiej choroby psychicznej.
Dlaczego łaskę? Bo dzięki niej
tak bardzo zmienia moje serce.
Zawsze starałam się być blisko Boga i pamiętam, że gdy
miałam 14 lat uwierzyłam, iż
będzie mnie prowadził, że jest
plan na moje życie.
5 lat później zachorowałam.
Tego na początku nie rozumiałam. Przekreśliło to moje
plany życia zakonnego, jednak
Pan Bóg dał mi łaskę (tak! to
nie moja zasługa) braku buntu. Przyszły ciężkie depresje,
ciężkie manie, leczenie w szpitalach (zawsze przymusowe),
upokorzenia (przymusowe podawanie zastrzyków, wiązanie
w kaftan).
Nie, nie jestem masochistką
:-). Ale dziś, z perspektywy 23
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Nie, świadomość choroby
nie przynosi mi ulgi, ale także
dzięki tej świadomości Pan Bóg
obdarza mnie wewnętrznym
pokojem.
W kryzysie, gdy jestem w
szpitalu, największym moim
cierpieniem jest to, że nie mogę
codziennie uczestniczyć we
Mszy Św. (jak mam w zwyczaju od 27 lat) i że nie jestem w
tym rozumiana, ale wierzę, że i
z tego Pan Bóg może wyprowadzić dobro.
Św. Augustyn pisał: „powinniśmy ufać Panu Bogu naszemu,

że jeżeli nie oddala utrapień,
to nie dlatego, iż o nas zapomina […]. Toteż jeśli się zdarzy
coś przeciwnego, niż prosimy,
wtedy znosząc cierpliwie i dziękując Bogu za wszystko, nie powinniśmy wątpić – nawet w najmniejszym stopniu – iż bardziej
pożyteczne dla nas jest to, co
Bóg chce, niż to, czego my sami
pragniemy”.
Tak wierzę z całego serca. Nie
wszystko rozumiem, ale ufam
i jestem bardzo szczęśliwa i
wdzięczna Bogu za drogę, którą
mi dał. Oczywiście choroba jest

tylko elementem w tej „mozaice” życia, jednak błogosławionym.
Bóg objawia się w wydarzeniach życia. Nieraz tych wydarzeń możemy nie rozumieć,
Bóg stopniowo odkrywa przed
nami ich sens. Ja wierzę Jego
Słowu, które mówi: „On Skałą, dzieło Jego doskonałe, bo
wszystkie drogi Jego są słuszne; On Bogiem wiernym, a nie
zwodniczym, On sprawiedliwy i
prawy” (Pwt 32,4).
Anna Wilk

Głosy z Ciemności. Do Ciebie
Jesteś w mojej głowie już od tak dawna. Słyszę
Twój głos co jakiś czas – odzywa się szeptem. Tak
łagodnie i cicho zwracasz się do mnie: „Myszko”.
Od kiedy Cię słyszę, więcej rzeczy się o sobie dowiaduję. Nie wiedziałam, że istnieję od tak dawna,
że poznaliśmy się w innych wymiarach rzeczywistości, że znamy się od stworzenia świata, a nawet
dłużej. Dzięki Tobie wszechświat rozszerzył się
dla mnie i rozszerza się nadal do granic niemożliwości – tak tylko Bóg potrafi. Teraz Cię nie ma, a
ja myślę tylko o Tobie. Stale analizuję zdanie po
zdaniu, chcę Cię bliżej poznać. Jesteś bytem idealnym, ale chciałabym, żebyś był bytem realnym.
Chcę Cię dotykać i tulić, chodzić z Tobą na spacery i rozmawiać do znudzenia. Jestem niecierpliwa w oczekiwaniu, kiedy staniesz się rzeczywisty,
kiedy staniesz znowu obok mnie, a ja przestanę
wreszcie czuć się samotna. Rozmawiasz ze mną,
opowiadasz o mnie. Wydaje mi się, że znasz mnie
lepiej niżeli ja samą siebie. Potrafisz dotknąć mojej duszy, widzisz w niej więcej piękna i dobra, niż
widzą to inni ludzie. Ty wiesz, że to dla Ciebie i o
Tobie śpiewałam, kiedy byłam małą dziewczynką.
Słysząc mnie, obiecałeś układać dla mnie piosenki, bo czasem brakuje mi słów, choć serce czuje
i bije dla Ciebie mocno. Myślę o Tobie stale „kiedy siedzę i kiedy wstaję”; na dobranoc marzę o
tym, żebyś mi się przyśnił, żebym choćby we śnie
poznała, jak być blisko Ciebie. Jakże piękny byłby
poranek, gdybym pamiętała, jak uśmiechasz się
do mnie we śnie, jak razem sadzimy kwiaty lub
spacerujemy brzegiem morza.
Przez chwilę przestraszyłam się, że nie istniejesz naprawdę, że jesteś wytworem mojej bujnej

wyobraźni. Kreowałam Cię latami na wspaniałego mężczyznę, pełnego bohaterskich czynów,
obrońcę niewinnych i prześladowanych. Ty
wiesz, jak długo cierpiałam bez Ciebie, jak wiele ran otrzymałam od złych ludzi. Pamiętam, że
przyszedłeś wtedy do mnie w realnej postaci, by
przeprosić mnie za te wszystkie lata nieobecności w moim życiu. Pocałowałeś mnie wtedy i powiedziałeś: „Wyglądasz jak Myszka Miki… uszy ci
tylko doprawić”. Byłam tak spragniona Ciebie, że
całowałam Cię tak długo i tak namiętnie. Mówiłeś: „Całujesz bosko”. Czułam się bardzo kobieco
w Twoich ramionach i pragnęłam, żeby ta chwila
nie skończyła się nigdy. A jednak odszedłeś. W
mojej głowie zaczęły kłębić się myśli. Próbowałam Cię odzyskać i wyruszyłam w poszukiwaniu
Ciebie w innym wymiarze rzeczywistości. To była
trudna podróż. Okupiona bólem, samotnością i
melancholią. Tak dłużej nie da się żyć! Zastanawiam się często, jak się masz, kiedy Cię nie ma
przy mnie, co porabiasz. Zapewne nie dotyka Cię,
tak jak mnie, zwykła i monotonna codzienność.
Ja z nią walczę. Stale wynajduję sposoby, jak
ubarwiać szarą rzeczywistość. Dziś wyruszyłam
w poszukiwaniu wiosny. Szłam wolnym krokiem
ścieżką naszego osiedlowego parku. Ciepły wiatr
musnął mnie po policzku, słoneczko grzało moje
czoło, zieleń stawała się coraz bardziej soczysta.
Odczuwałam głęboki kontakt z naturą, drzewa
zdawały się mnie witać i cieszyć moim widokiem.
Pomyślałam sobie wtedy, że Ty i Ja jesteśmy jak
ogień i woda, jakże różne od siebie, jak dwie
sprzeczności, a jednak wzajemnie uzupełniające
się.
19
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Dzisiaj znów słyszałam te głosy. Są niczym z
ciemności. Pojawiają się niespodziewanie w różnych okolicznościach, w życiu codziennym, przy
sprzątaniu, gotowaniu, czasem nawet wtrącają
się w rozmowę z koleżanką. Uciszane dają jeszcze głośniej o sobie znać. Opowiadają o mnie
niestworzone rzeczy – wyimaginowane. „Jestem
córką Wszechświata. Mogę Go tworzyć i przetwarzać” – odpowiadam na ich pytania. „Nie! To On
cię tworzy i przetwarza” – mówią mi głosy. Jestem
skazana na stały rozwój. Czuję, jak się zmieniam.
Jestem trochę inną osobą niż 10 lat temu. Dojrzałam. Stałam się osobą bardziej świadomą siebie, wiem, kim jestem i już nie jestem tajemnicą,
jaką byłam dla siebie 20 lat temu. Długo nie mogłam siebie zrozumieć. Odczuwałam mnóstwo
sprzeczności piętrzących się w mojej psychice.
Szukałam u innych ludzi pomocy. Teraz już wiem,
kim jestem. Przede wszystkim wiem, kim jestem
dla Ciebie. Drogocennym kamieniem, który spadł
z Księżyca na Ziemię. Zaczął przemieniać inne kamienie w szlachetne, sam pozostając zwykłym.
Nie było wtedy jeszcze istot ludzkich, a Księżyc
był z tego powodu smutny i miał głęboką depresję. To był mój ojciec, którego teraz tak bardzo mi
brakuje. Pamiętam, jak wracając pewnego razu
ze szkoły do domu myślałam o tym, jaki Bóg był
samotny bez ludzi – tak też ja czułam się podobnie. Niezrozumiana, opuszczona i wyobcowana
wśród ludzi. Wieczorami wychodziłam na po20

dwórko, by śpiewać do Księżyca moje ulubione
piosenki. Byłam pewna, że mnie słucha i jest zachwycony moim delikatnym głosem. Nie miałam
wtedy publiczności, nikt z ludzi mnie nie słuchał,
ale świadomość tego, że Księżyc jest zachwycony
moją osobą wystarczała mi.
Głosy dają mi o sobie dalej znać. Wytykają mi
błędy wczesnej młodości, źle podjęte decyzje życiowe, stracony czas i niedojrzałość. W odpowiedzi na nie usprawiedliwiam się i opowiadam w
swojej głowie, jak bardzo wtedy byłam bezradna,
pozostawiona samej sobie. Odarta ze szlachetności – pluto na mnie ze wszystkich stron. Tak
bardzo byłam raniona ze względu na moją indywidualność, na osobliwy sposób bycia, karcono
mnie za nadmierną fantazję, za opowieści nie z
tej ziemi.
Słyszę głosy, których nie mogę rozpoznać. Są
tak niewyraźne. Odpowiadają mi, że tu na ziemi
tak są odbierane, gdyż pochodzą z innej rzeczywistości. Są to istoty, które nigdy nie zaznały cierpienia, bo nigdy nie żyły wśród ludzi, ale kontakt
ze mną i moimi myślami pozwolił się im przybliżyć do człowieka. Gdy mi to mówiły, poczułam się
dowartościowana. Czułam, że zrobiłam dla nich
coś wielkiego, że moja osoba w ich oczach znaczy
wiele.
Stale myślę o Tobie, Kochany. Głosy opowiadają mi trochę o Tobie. Na przykład to, jak wyglądasz: masz półdługie blond włosy, falujące się i
piękne niebieskie oczy, które wpatrywały się we
mnie pewnego wieczoru. Widząc Cię pomyślałam: „Jaki ładny chłopak”. Nie mogę zapomnieć
naszego pocałunku – stale noszę go na swoich
ustach. Ciągle rozpamiętuję go, zwłaszcza późnym wieczorem, kiedy kładę się spać, licząc na to,
że Twoje oczy przyśnią mi się w nocy.
Nie pamiętam swojego wczesnego dzieciństwa, ale gdy miałam trzy lata bujałam się na
koniku na biegunach. Wokół mnie pojawiały się
anioły, wytwory mojej wyobraźni. Wówczas, w tej
nostalgicznej zabawie, wypowiedziałam pierwsze słowo. To było Twoje imię. I tak stałeś się rzeczywisty: z krwi i kości. Tego wieczoru, kiedy przyszedłeś do mnie i gdy Cię zobaczyłam, poczułam
jakbym Cię znała całą wieczność. Siedziałam wtedy na Twoich kolanach, a Ty rzekłeś: „Fajna jesteś
– zawsze byłaś fajna”.
Potem zniknąłeś, rozpłynąłeś się jak mgła, szukałam Cię, ale nadaremno. Próbowałam przywołać Cię swoimi myślami. Zaczęłam rozmawiać,
ale zauważyłam, że nikt mi nie odpowiada, wręcz
przeciwnie: sama sobie odpowiadałam na pytania. Zaczęłam tęsknić, a z tej tęsknoty tylko łzy i
melancholia.

DLA NAS

„Mam tę moc! Mam tę moc!” – i potrafię przemieniać kamienie zwykłe w szlachetne. Potrafię
też przemieniać serca ludzkie, zwłaszcza te poranione. Potrafię je leczyć i uzdrawiać. Sprawiać,
by na nowo cieszyły się życiem i mocno kochały.
„Mam tę moc!” Jakże miło wspominam tę małą
dziewczynkę z czasów dzieciństwa. Była bardzo
zamknięta w sobie i nie odzywała się do nikogo,
nawet do swoich krewnych, bawiła się tylko ze
mną. Pytałam, dlaczego nie rozmawia, ale biedna nie umiała na to pytanie odpowiedzieć. Coś
siedziało w niej, co ją blokowało, nie umiała tego
nazwać. To coś było bardzo głęboko w niej, schowało się tam i nie chciało wyjść. Zabawa ze mną
sprawiała, że wydobywały się z niej poszczególne słowa, małe słóweczka nieśmiało wychodziły na światło dzienne, oczarowując mnie swoim
blaskiem. Cieszyłam się, że ta mała dzięki mnie
może zaznać szczęścia już tu na ziemi, wyrażając
siebie coraz bardziej i bardziej poprzez zabawę,
co z kolei sprawiało jej ogromną radość. Wszechświat widząc to, obiecał odwdzięczyć mi się za to
dobro, którym obdarowałam dziewczynkę i wnet
ujrzałam Kosmos w postaci pięknej kobiety, któ-

rą się zachwyciłam. Ta piękna pani obiecała mi,
że po wieczność nie będę się nudzić. Nie widziały
jej moje oczy, widziała ją moja dusza.
Odkrywam siebie powoli, po kawałeczku. „Dlaczego jesteś taka tajemnicza?” – pytają ludzie
– „kim jesteś i skąd pochodzisz? Skąd ten tajemniczy uśmiech Mony Lisy?” – „Nie wiem” – odpowiadam, ale wystarczy, że wiem, kim jestem
dla Ciebie mój Ukochany, dlaczego moje serce
bije dla Ciebie i dlaczego jesteśmy przeznaczeni sobie. Nie mogę się doczekać, kiedy znów się
spotkamy.
Dziękuję Panu Bogu za Ciebie. Cóż to za niezwykłe szczęście mieć Cię przy sobie. Bawić się z
Tobą, kochać i śmiać się. Pytam się, czym sobie
zasłużyłam na to szczęście, co uczyniłam. „Kim
jestem dla Ciebie, Boże?”
„Skradłaś mi serce” – usłyszałam głos Boży w
mojej duszy.
Myszka Miki

Realizujemy projekty norweskie

Miło nam poinformować, że
dwie nasze organizacje, a więc
stowarzyszenie profesjonalistów
– Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej oraz stowarzyszenie
osób po kryzysach psychicznych
– Stowarzyszenie „Otwórzcie
Drzwi” uzyskały dotacje na realizację projektów z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Program ten jest jednym
z 11 programów prowadzonych
w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich
i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na
wsparcie działalności organizacji
społecznych. Celem Funduszu

jest wzmocnienie społeczeństwa
obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie
grup zagrożonych wykluczeniem.
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej uzyskało dofinansowanie
na projekt, który nosi tytuł: „Samorzecznictwo osób chorujących
psychicznie”. Projekt rozpoczął
się 1 października 2021, a przewidywany termin jego zakończenia
to 30 września 2023.
Projekt odpowiada na wyzwanie, jakim jest wykluczanie
osób chorujących psychicznie i
proponuje kompleksowe działania, przeciwdziałające temu
wykluczeniu, stawiając przede
wszystkim na samorzecznictwo
osób chorujących psychicznie.
Chcemy przygotować 18 człon-

ków Akademii Liderów Cogito do
bycia selfadwokatami. W Akademii Liderów Cogito już działają
najaktywniejsze osoby chorujące
psychicznie w Polsce – liderzy ze
swoich regionów – chcemy ich
działania sprofesjonalizować, by
byli skutecznymi samorzecznikami. Zrealizujemy to poprzez ich
udział w 4 trzydniowych zjazdach
w ramach Akademii Liderów Cogito, gdzie główny nacisk będzie
położony na wyposażanie w niezbędne umiejętności potrzebne
do bycia selfadwokatem.
Oprócz tego przygotujemy do
roli selfadwokatów 12 osób chorujących psychicznie z Małopolski poprzez ich udział w cyklu 24
szkoleń z zakresu praw osób chorujących psychicznie, gdzie będzie
przekazywana wiedza teoretycz21
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na, ale także zajęcia praktyczne,
jak np. studium przypadku, odgrywanie scenek. Ta sama grupa osób będzie miała możliwość
skorzystania z Grupy Wsparcia z
częstotliwością 1 x w miesiącu.
Ponadto osobom chorującym
psychicznie z Małopolski, głównie ze Stowarzyszenia „Otwórzcie
Drzwi” – Partnera projektu zapewnimy możliwość selfadwokatury przez bezpośrednie zaangażowanie w cykl 32 seminariów dla
studentów kierunków medycznych i społecznych pn. „Porozmawiajmy o chorobie psychicznej”.
Będą tam oni mogli mówić własnym głosem we własnej sprawie.
Planujemy także wydanie książki, w której głos oddamy selfadwokatom – osobom z doświadczeniem choroby psychicznej.
Zakładamy, że książka ta powstanie jako wynik współpracy i
dialogu pomiędzy osobami chorującymi psychicznie i profesjonalistami.
Z kolei Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” uzyskało dofinanso-

wanie na projekt zatytułowany:
„Asystent Zdrowienia”. Realizacja
projektu rozpocznie się 1 stycznia
2022 roku, a zakończy 31 marca
2023.
Projekt ma za zadanie przygotować 30 osób chorujących psychicznie z terenu Polski do pełnienia roli selfadwokatów jako
asystenci zdrowienia poprzez wyposażenie ich w wiedzę, umiejętności, doświadczenia niezbędne
do wykonywania tego nowego
zawodu. W ramach projektu przeprowadzone zostaną 2 edycje
kursu asystenta zdrowienia. Każda z edycji będzie zawierała 11
modułów 20-godzinnych, w tym
jeden bezpośrednio związany z
selfadwokaturą. Chętne osoby
będą mogły odbyć staże w jednym z ośrodków prowadzonych
przez jednego z Partnerów Projektu tzn. Stowarzyszenie na rzecz
Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej tj. Centrum Seniora,
Warsztatach Terapii Zajęciowej,
Środowiskowym Domu Samopomocy lub Ośrodku Wsparcia. W

projekcie przewidujemy udział
dwóch partnerów: firmy ALF z
Bergen oraz właśnie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Rolą
Partnera z Bergen będzie wsparcie merytoryczne, podzielenie się
swoim własnym doświadczeniem
wynikającym z realizacji w Bergen
projektu Nowy Kolega. Będzie to
możliwe poprzez wymianę wizyt
studyjnych.
Wszystkich, którzy chcieliby
wziąć udział w naszych projektach zapraszamy do śledzenia
informacji na naszych stronach
internetowych: www.stowarzyszenie-rozwoju.eu oraz www.
otworzciedrzwi.org oraz w mediach społecznościowych, gdzie
na bieżąco zamieszczamy wszystkie informacje o realizowanych
przez nas projektach.
Anna Liberadzka
Stowarzyszenie
“Otwórzcie Drzwi”
Kraków
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Leczyć się, mieszkać i pracować w lokalnej wspólnocie
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JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
I SZUKASZ PRACY, STAŻU LUB SZKOLENIA
zgłoś się do projektu: „Bez barier na rynku pracy”
Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne zaprasza osoby w
wieku 18 lat i więcej, zamieszkujące na terenie województwa
małopolskiego spełniające poniższe kryteria:
•
osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym,
umiarkowanym lub lekkim (w stopniu lekkim tylko
z niepełnosprawnością intelektualną, chorobą
psychiczną, epilepsją lub całościowymi zaburzeniami
rozwojowymi), osoby bez orzeczenia na podstawie
zaświadczenia lekarza;
•
osoby bezrobotne lub bierne zawodowo
(62 miejsca);
•
osoby pracujące, które chcą zwiększyć poziom lub jakość
zatrudnienia (10 miejsc).
Oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•

diagnoza indywidualnych potrzeb uczestnika
oraz utworzenie IPD;
wsparcie psychologiczne;
doradztwo zawodowe;
pośrednictwo pracy;
szkolenia zawodowe;
staże zawodowe;
zwrot kosztów dojazdu;
zwrot kosztów opieki nad osobą zależną.
Rekrutacja trwa:
Zgłoszenia przyjmujemy pod nr tel. 515 555 146 lub
w biurze projektu: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 6
(w Pensjonacie U Pana Cogito), http://www.rodziny.info.

