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Foreword
8 listopada 2019 roku zmarła pani Zosia Puchelak, założycielka
pierwszego w Polsce Stowarzyszenia Rodzin Osób Chorujących
Psychicznie „Zdrowie Psychiczne”. Miała 92 lata. Wiele osób
dużo jej zawdzięcza, jeszcze jako pracowniczka ZUS pomagała
chorującym otrzymać renty, co w obecnych czasach jest niestety
utrudniane... Wiedziała, jakie wsparcie jest potrzebne chorującym psychicznie, a odmowa renty może wywołać kryzys. Pani
Zosiu, tak bardzo przydałabyś się w dzisiejszym ZUS-ie!
Sama przeżywała chorobę córki, dlatego wiedziała też, że rodziny potrzebują pomocy w pokonywaniu choroby. Zainspirowała
powstawanie stowarzyszeń rodzin.
W numerze zamieszczamy dwa wspomnienia o pani Zosi.
Z pracą z rodzinami związany jest też Thomas Keller, niemiecki psychiatra i psychoterapeuta, który przyjeżdża do Polski od
1990 roku, a od 2003 prowadzi systemowe seminaria dokształcające dla terapeutów, podczas których przeprowadzane jest jedno pokazowe spotkanie z pacjentem i jego rodziną. Jest to systemowa forma terapii rodzinnej, oparta na zespole reflektującym,
składającym się z pacjentów, ich krewnych oraz specjalistów,
zainicjowana przez Jakko Seikkula z Finlandii.
W takim zespole każdy może się wypowiedzieć, a słuchając się
nawzajem można zacząć rozumieć innych, zobaczyć ich postawy, poznać punkty widzenia. Jest to bardzo wartościowe dla
chorującego i jego rodziny, wspólna praca pomaga w terapii,
ludzie uczą się poznawać siebie nawzajem.
Z czytelnikami „Dla Nas” Thomas Keller dzieli się swoją metodą pracy, a krakowski psycholog i psychoterapeuta Józef Bogacz, który od początku brał udział w spotkaniach z Kellerem,
opowiada o nich.
Dialog, dyskusja, rozmowa są tak potrzebne dzisiaj, kiedy internet sprzyja izolacji, kiedy trudno dostać się do lekarza, kiedy
miesiącami czeka się na pomoc...
Jest i inna forma dialogu ‒ grupa teatralna. Krakowski Teatr
Psyche w październiku 2019 roku obchodził 35 lat istnienia. Pisze o nim reżyser Krzysztof Rogoż, który wspólnie z psycholog
i psychoterapeutką Anną Bielańską założył tę grupę.
Rozmową (czy przesłaniem?) jest też malarstwo. 6 lutego 2020
w krakowskim Pałacu Sztuki została otwarta kolejna wystawa
Art Studio Miodowa, prowadzonego przez artystkę malarkę
Małgorzatę Bundzewicz. Małgosia przez lata przekazuje radość
tworzenia osobom po kryzysach, wychodzi też z nimi poza psychiatrię, inicjując wiele wystaw, które są tak ważne dla twórców.
Jej grupa plastyczna pomogła dużej ilości osób wyjść z izolacji, otworzyć się na świat, poznać rozmaite techniki malarskie i
wyrażać siebie. Malarz nie może malować tylko „do szuflady”,
wiesz o tym dobrze, Małgosiu i dziękuję Ci za atmosferę pracowni i te liczne wystawy, bo ja też na tym skorzystałam.
Poeci także mają swój głos, jak w każdym numerze.
Opowiadajmy więc, słuchajmy i rozmawiajmy!
Dorota Dużyk-Wypich
Zastępca Redaktor Naczelnej

On November 8, 2019, Mrs. Zosia Puchelak, founder of the Families Association “Mental Health” – the first such association in Poland – passed
away. She was 92 years old. Many people owe a lot to her; already
as an employee of the Social Insurance Institution (ZUS), she helped
the ill to receive annuities, which is unfortunately made more difficult
nowadays... She knew what kind of support was needed for mentally
ill people, and the refusal of annuities may trigger a crisis. Zosia, you
would be so useful in the today’s ZUS!
She herself was experiencing her daughter’s illness, so she also knew
that families need help in overcoming the illness. She inspired the formation of families associations.
In the issue we put two memories about Zosia.
Thomas Keller, a German psychiatrist and psychotherapist, who has
been coming to Poland since 1990, is also associated with working
with families. Since 2003, he has been running further systemic training
seminars for therapists, during which one demonstration meeting with
a patient and his family is held. It is a systemic form of family therapy,
based on a reflecting team consisting of patients, their relatives and
specialists, initiated by Jaakko Seikkula from Finland.
In such a team, everyone can express themselves, and by listening
to each other they can begin to understand others, see their attitudes,
learn their points of view. It is very valuable for the patients and their
families: working together helps in therapy, people learn to get to know
each other.
Thomas Keller shares his method of work with the Readers of “Dla Nas”.
Also the Krakow psychologist and psychotherapist Józef Bogacz, who
from the beginning took part in meetings with Keller, talks about them.
Dialogue, discussion, conversation are so necessary today, when the
Internet favours isolation, when it is difficult to get a doctor, when you
wait for months for help...
There is also another form of dialogue – a theatre group. In October
2019, the Krakow Psyche Theatre celebrated 35 years of its existence.
It is written about by director Krzysztof Rogoż, who together with a psychologist and psychotherapist Anna Bielańska founded this group.
Painting is also a kind of conversation (or a message?). On February 6,
2020, another exhibition of Art Studio Miodowa, run by the artist Małgorzata Bundzewicz, was opened at the Palace of Art in Krakow. For
years, Małgosia has been passing on the joy of creation to people after
crises, she also goes beyond psychiatry with them, initiating many exhibitions which are so important for artists. Her art group has helped a
large number of people to get out of isolation, open up to the world, learn
about various painting techniques and express themselves. A painter
cannot only lock his or her paintings in “a sock drawer”, you know this
well, Małgosia, and I thank you for the atmosphere of the studio and
these numerous exhibitions, because I also benefited from it.
Poets also have their voice, as in every issue.
So let’s spin a tale then, let’s listen and talk!
Dorota Dużyk-Wypich
Deputy Editor-in-Chief
COGITO Academy of Leaders
Patients’ Association „Open the Doors”
Krakow
Translation: Jan Godyń
COGITO Academy of Leaders
Krakow
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Szanowni Państwo!
W związku ze zbliżającą się debatą w Senacie w sprawie dzieci chorujących psychicznie i wsparcia reformy realizowanego obecnie programu,
chciałbym w imieniu naszego środowiska Sekcji, ale też Porozumienia na
rzecz NPOZP przedstawić propozycję sposobu wykorzystania wsparcia
ofiarowanego przez Orkiestrę Pana Jurka Owsiaka, tak aby całe nasze
środowisko mogło przemówić „jednym głosem”
1. Rozmowy o tym, że Wielka Orkiestra gra również dla dzieci chorujących
psychicznie (leczenie specjalistyczne) znane są już od dwóch edycji. W
poprzedniej edycji w 2019 roku w związku z inicjatywą włączenia Orkiestry we wsparcie naszej reformy dzieci i młodzieży nasze środowisko w
Krakowie zrobiło nawet Biuro orkiestry w Pensjonacie COGITO.
2. Zebrano w kolejnych latach duże fundusze i pierwsze środki zostały
przekazane na rozwój opieki nad chorującymi psychicznie dziećmi (łóżka
i testy).
3. Teraz jest wyjątkowo korzystna sytuacja – program reformy dla dzieci
ma Pełnomocnika MZ, ma zespół w Ministerstwie, opracował i rozpoczął
wdrażanie trzystopniowego procesu wdrażania reformy i uzyskał dodatkowe fundusze 70 mln. na pierwszy etap. Tak więc dzieci mają swojego sojusznika w postaci Pełnomocnika MZ ds. reformy dzieci i młodzieży, który
od chwili powołania koordynuje wszystkie inicjatywy związane z reformą.
4. Mamy też dobre praktyki – rozwijane przy pomocy grantu POWER jak
np. na Bielanach w Warszawie!!
5. Proponujemy i prosimy, aby Orkiestra w najbliższym roku zagrała z
myślą o cierpiących na zaburzenia i chorujących psychicznie dzieciach
z myślą o wyposażeniu kolejnych ośrodków dla dzieci i młodzieży, gdzie
jest odpowiednia kadra, w których można by zacząć wprowadzać na wzór
programu w Warszawie na Bielanach drugi poziom reformy.
6. Biorąc pod uwagę okoliczności w jakich będzie się toczyła debata
(kampania polityczna) jesteśmy świadomi, że w interesie całej psychiatrii jest jej wzmacnianie ponad partyjnymi podziałami (chorują członkowie
wszystkich partii). Takie wsparcie wszystkich partii w Sejmie umożliwiło
nam przed laty uratowanie NPOZP i wycofanie projektu przeniesienia go
do ustawy o ochronie zdrowia. Takie było zawsze działanie osób realizujących reformę.
7. Oczywiście byłoby bardzo ważne, aby podjąć inicjatywę reaktywacji
Podkomisji ds. Zdrowia Psychicznego, która świetnie działała w poprzed-
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niej kadencji Sejmu. To mógłby być też mieszany zespół sejmowo-senacki ‒ o ile znajdą się w Senacie politycy, którym na sercu leży psychiatria.
8. To zamieni wydarzenie w Senacie w stałe wsparcie
polityczne wszystkich aktorów sceny politycznej w Sejmie w najbliższych latach. Dzieci na tym skorzystają.
9. Dla rozwoju reformy ważna jest nasza solidarność w
działaniu i myślenie o obu reformach równolegle. Dorosłych i Dzieci i Młodzieży. Wszystkie inicjatywy powinny
być kierowane przez obu Pełnomocników MZ – Pana
Doktora Marka Balickiego i Pani Prof. Janas-Kozik tak
aby uniknąć chaotycznych i najczęściej niesłużących
reformie inicjatyw znanych z poprzednich lat.

10. Media są proszone o pomoc i solidarne działanie
dla wspólnego dobra.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapewniam o naszym wsparciu.

Prof. dr hab. Andrzej Cechnicki
Przewodniczący
Sekcji Naukowej Psychiatrii
Środowiskowej i Rehabilitacji PTP

Terapia systemowa jako dialog

J

uż w latach 1990-2000 miałem okazję regularnie przyjeżdżać do Polski na systemowe
szkolenia dokształcające, odbywające się w ramach partnerstwa
między naszą Rheinische Klinik w
Langenfeld a podobnym, dużym
szpitalem psychiatrycznym w Międzyrzeczu. Do dziś jestem zafascynowany wielkim rozwojem, jaki dokonał się w Polsce od tego czasu.
W 2003 roku po raz pierwszy miałem
zaszczyt zostać zaproszony do Krakowa przez grupę osób zgromadzoną wokół Andrzeja Cechnickiego, na
kilkudniowe seminarium dotyczące
terapii systemowej oraz psychiatrii
społecznej. Wzorowałem się na dr.
Klausie Deisslerze z Marburga, który
od początku lat 90. nauczał i demonstrował systemową pracę w tej dziedzinie i jest do tej pory wspominany
wśród uczestników tamtych spotkań.
Od tamtego czasu jestem zapraszany co roku. Zarówno pod względem
formy, jak i treści, na przestrzeni lat
nastąpił pewien rozwój seminariów.
Dyskurs teoretyczny zmniejszył się
‒ obecnie ogranicza się do podsumowania konkretnych konsultacji.
Ponadto stopniowo przenoszono
konsultacje do poszczególnych placówek i ich zespołów ‒ początkowo przez kilka lat także do dużego,
starego Szpitala im. Babińskiego u
bram miasta, a następnie do Oddziału Dziennego dla Pacjentów z
Podwójną Diagnozą, kierowane-
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go przez dr Martę Cichońską, oraz
do innych krakowskich placówek
psychiatrii społecznej. Jeśli chodzi
o zawartość merytoryczną, moja
praca kliniczna doprowadziła mnie
krok po kroku do integracji aktualnych wyników etiologicznych z teorii
przywiązania (Quijada i in., 2015)
i psychotraumatologii (Larkin i in.,
2006; Moskowitz i in., 2008) z moją
klasyczną wiedzą systemową. Pomimo różnorodnych zmian, które
dokonywały się na przestrzeni lat,
sama metoda konsultacji pozostała
niezmieniona.
W latach 1985-2009 byłem ordynatorem oddziału psychiatrycznego,
znajdującego się w dużym szpitalu
w Langenfeld, który obsługiwał pod
względem opieki stacjonarnej rejon
zamieszkały przez 240 000 mieszkańców. Oddział kładł szczególny
nacisk na pracę psychoterapeutyczną. Od samego początku dążyłem
do tego, aby systemowe formy terapii rodzinnej włączyć do codziennej praktyki klinicznej. W ciągu 14
lat otrzymaliśmy ważne impulsy od
dr. Klausa Deisslera z Marburga,
jako konsultanta zewnętrznego ‒
jemu też zawdzięczaliśmy liczne
kontakty międzynarodowe (Deissler
i in., 1995). W ciągu pierwszych
lat zorientowaliśmy się, że mamy
do czynienia nie tylko z rodzinami,
czyli pacjentami i krewnymi, ale
także z ważnymi profesjonalistami,
którzy muszą być zaangażowani w

proces terapeutyczny; w tym czasie, inspirując się ideami Harry’ego
Goolishiana i Harlene Anderson
(Galveston/Houston, Texas, USA),
mówiliśmy o współpracy w systemach problemowych; dziś termin
„sieć” stał się powszechnie akceptowany. Ponadto, dzięki Tomowi
Andersenowi (Tromsø, Norwegia)
poznaliśmy praktykę zespołu reflektującego (Andersen, 1990), ideę wymiany myśli w obecności pacjentów,
krewnych i zaangażowanych ekspertów (Keller, 2002). Metoda ta jest
odpowiednia zarówno do terapii jak
i przeprowadzania konsultacji. Połączenie takich dyskusji sieciowych
z leczeniem domowym opracowanym w Finlandii okazało się bardzo
skuteczne w ostrych kryzysach psychotycznych (Seikkula i in., 2007).
Charakterystyczną cechą konsultacji jest fakt, że to wyłącznie jednorazowa interwencja w trwającym
procesie terapeutycznym, który powinien być wspierany, ale w żadnym
wypadku nie powinien być zakłócany. W związku z tym ważne jest, aby
traktować zaangażowanych profesjonalistów z takim samym szacunkiem jak członków rodziny; nie
wolno ich dewaluować w oczach ich
pacjentów; jeśli uczestniczą w takim
procesie po raz pierwszy, dobrze
jest poinformować ich z wyprzedzeniem o sposobie postępowania.
Podążając odpowiednimi ścieżkami
pełnego szacunku zrozumienia, te-

fotografia archiwum

na zdjęciu
Thomas Keller
rapeuta prowadzący otwiera nowe
możliwości zrozumienia dla wszystkich bezpośrednio lub pośrednio
zaangażowanych osób. Te z kolei
otwierają nowe możliwości działania.
Podstawowe nastawienie:
Klienci są i pozostaną ekspertami
sami dla siebie, w zakresie swojego życia i doświadczenia choroby,
a my (poza „zawodową wiedzą”,
która zawiera liczne uprzedzenia i
których nie powinniśmy traktować
jako niepodważalnych prawd) w
tym kontekście stajemy się przede
wszystkim ekspertami w zakresie stworzenia potencjalnie pomocnych procesów dyskusyjnych.
Ważne jest, aby stworzyć proces
dyskusji dla i z klientami (pacjentami, rodzinami i profesjonalistami),
który obejmuje mówienie, słuchanie
i myślenie. Każdy powinien mieć
możliwość powiedzenia wszystkiego, co ma do powiedzenia oraz
wysłuchania
i
skomentowania
wszystkiego, co zostało powiedziane przez innych. Do tego potrzebne jest ze strony prowadzącego:
‒ Zainteresowanie (zawodowa ciekawość) wszystkimi uczestnikami
konsultacji;
‒ Otwartość na omawianie wszystkich tematów i punktów widzenia,
‒ Szczerość – bez krzywdzenia,
zniechęcania i obrażania uczestników konsultacji;
‒ Szacunek dla wszystkich zaangażowanych osób – bez uprzedzeń
zawodowych i osobistych;

‒ Współczucie wobec doświadczonych cierpień;
‒ Wiara w możliwość uzyskania dobrych rozwiązań, oraz rozwój osobisty.
Etapy rozmowy:
1) Najpierw odbywa się krótki wstęp
na temat formy rozmowy (najlepiej w
obecności wszystkich uczestników
konsultacji, ewentualnie tylko w zespole; lub z udziałem zaproszonych
ekspertów/kolegów): Kto będzie
prowadził rozmowę? Kto będzie reflektował? Który z uczestników rozmowy mógłby jako pierwszy otrzymać możliwość zabrania głosu, itp.?
2) Później należy ustalić ze wszystkimi uczestnikami spotkania kto
będzie wypowiadał się pierwszy.
3) Po tym następuje najdłuższa
część sesji ‒ faza wywiadu. Podczas tej fazy wszyscy uczestnicy
konsultacji mają możliwość wypowiedzenia się jeden po drugim. Prowadzący zadaje pytania, których
kolejność opiera się na zaprezentowanym poniżej „schemacie pytań”:
‒ wniosek o udzielenie pełnomocnictwa do prowadzenia rozmowy lub
negocjacji warunków,
‒ pytania o genezę rozmowy,
‒ pytania o cele danej rozmowy lub
o cały proces terapii/konsultacji,
‒ pytania wyjaśniające i doprecyzowujące,
‒ pytania dotyczące potwierdzenia
lub korekty toku rozmowy,
‒ zaproszenie do skomentowania,
‒ pytania o to, co nie zostało powiedziane,
‒ pytania na koniec rozmowy.
Pytania te nie mogą być zadawane
mechanicznie – mają one służyć
ustrukturyzowaniu rozmowy. Równie ważne jest rozwinięcie treści,
które wnoszą uczestnicy w trakcie
rozmowy. Profesjonalne zainteresowanie prowadzącego rozwija jej tok,
a także daje szansę na wprowadzenie do niej własnych spontanicznych
pomysłów czy refleksji.
4) Po tym odbywa się rozmowa
zespołu reflektującego (Andersen,
1990).
Zasady pracy zespołu reflektującego:
‒ osoby reflektujące mówią do siebie
nawzajem, a nie do innych uczestników rozmowy;
‒ bardzo ważny jest szacunek dla

wszystkich uczestników (nawet tych
nieobecnych);
‒ język używany w trakcie rozmowy
musi być zgodny z „kulturą językową” klientów (nie należy używać języka fachowego, ale raczej potocznego, (np. „smutny” jest lepszy od
„depresyjny”);
‒ omówieniu podlegają własne refleksje (hipotezy) ‒ „Zastanawiam
się, czy...” lub „To mogłoby być to...”
zamiast „Stwierdzam, że…”;
‒ należy odnosić się do treści, które
padły podczas rozmowy – unikamy
odnoszenia się do informacji pozyskanych z innych źródeł.
5) Na koniec wszyscy uczestnicy
dyskusji mają możliwość wygłoszenia oświadczenia końcowego.
6) Jeśli to możliwe, w zespole może
odbyć się omówienie rozmowy: Jak
możemy zrozumieć proces dyskusji? Co było dobre? Co możemy
zrobić inaczej lub lepiej? Co jeszcze może się stać? Pomaga nam to
w dalszym rozwoju tej metody. Na
przykład ostatnio zajmowaliśmy się
kwestią, jak lepiej doceniać członków rodziny, chociaż ramy czasowe
często nie pozwalają nam na zapewnienie im tego samego czasu
wypowiedzi, co pacjentom.
Historia przypadku
Psycholog z psychiatrycznego oddziału dziennego zaprosiła swoją
22-letnią pacjentkę panią Beatę i jej
50-letnią matkę na jedno z naszych
seminariów szkoleniowych. Rodzina
i psycholog zasiedli wraz ze mną w
kręgu wewnętrznym, podczas gdy
pozostali uczestnicy zajęli miejsca w
kręgu zewnętrznym. Psycholog poinformował, że w przeciągu dwóch
lat (od czasu powrotu do mieszkania z matką, po epizodzie dłuższego pobytu za granicą) pacjentka
doświadczyła dwóch kryzysów psychotycznych. Pomiędzy pacjentką
i jej matką istniały poważne zaburzenia komunikacji, przejawiające
się ciągłymi kłótniami dotyczącymi kwestii czystości i schludności.
Córka początkowo odmawiała wypowiadania się, więc opowieść
rozpoczęła matka. Potwierdziła, że
stara się wychowywać swoją córkę Beatę i skłaniać ją do większej
czystości i schludności. Następnie
poruszyła temat, który od dawna jej
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ciążył, ale o którym jeszcze nigdy
nie opowiadała: kiedy urodziła się
Beata, jej starsza siostra Justyna
miała już cztery lata. W tym czasie
istniał ciągły konflikt między matką
a jej mężem. To nieszczęśliwe małżeństwo, które obciążone było przemocą słowną, trwało w tym czasie
tylko z powodu drugiej, nieplanowanej ciąży. Wówczas matka była w
dobrym kontakcie ze starszą córką
– relacja z Beatą układała się gorzej. Szukając wsparcia u rodziców,
Beata próbowała zwrócić się do
ojca – ten jednak odrzucał ją twierdząc, że młodsza córka nie jest jego
dzieckiem. Swoją akceptację córki
uzależnił od jej postawy – jeśli córka
stawała w rodzicielskich konfliktach
po jego stronie, w opozycji do matki,
otrzymywała jego ciepło i wsparcie.
Gdy Beata miała dwanaście lat, jej
rodzice rozwiedli się. Beata starała
się dbać o dobry kontakt z ojcem,
ten jednak kontynuował starą grę,
uzależniając akceptację córki od jej
pozostawania w konflikcie z matką.
Córka słuchała uważnie opowieści
matki, od czasu do czasu kiwając
głową. Po pewnym czasie przyznała, że jest gotowa do włączenia się w
rozmowę, jednak jej wypowiedzi były
bardzo krótkie. Pani Beata przyznała, że po raz pierwszy usłyszała tę
historię z perspektywy matki i dała jej
wiele do myślenia. Oprócz tego dodała, że matka jest wobec niej zbyt
wymagająca w swoich żądaniach
dotyczących sprzątania i zachowywania czystości. Pani Beata zapytana na ile lat się czuje odpowiedziała, że nie czuje się całkiem dorosła,
ocenia się bardziej na 16 czy 17 lat.
W następnej kolejności zespół reflektujący (Andersen, 1990) złożony z niezaangażowanych w sprawę
specjalistów zebrał się w kręgu wewnętrznym, podczas gdy wszyscy
inni, w tym matka, córka i psycholog prowadzący, zasiedli w kręgu
zewnętrznym. Podczas wymiany
myśli zespół reflektujący podkreślał,
że lata dzieciństwa Beaty są obciążającym emocjonalnie doświadczeniem zarówno dla córki, jak i dla
matki. Zarówno kłótnie małżeńskie,
jak i praca zawodowa matki (matka
była aktywna zawodowo przez cały
czas wychowywania dzieci i małżeństwa), utrudniały im zbliżenie
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się do siebie. Ponowne zamieszkanie w domu matki dało Beacie
szansę na odnalezienie bliskości,
której brakowało im w przeszłości.
Konflikty dotyczące kwestii porządku i czystości między matką a córką to bardzo popularne problemy
związane z okresem dojrzewania,
ale w sytuacji tej konkretnej rodziny tragiczne było to, że przesłaniały
one kwestię wytęsknionej bliskości
pomiędzy matką i córką. Zespół reflektujący wyraził opinię, że istnieje
duża szansa na rozwinięcie lepszej
relacji pomiędzy Beatą i jej matką,
także poprzez uczestnictwo córki
w zajęciach na oddziale dziennym.
Na zakończenie rozmowy, pani Beata wyraziła swoje zadowolenie z
przebiegu rozmowy, teraz swoją
relację zobaczyła w inny sposób.
Matka pani Beaty zwróciła się do
specjalistów z prośbą o radę, spytała o to jak zadbać o relację z córką.
Obydwie panie dostały zalecenie,
by w miarę możliwości powstrzymać
się od oskarżeń, a zamiast tego w
kontakcie ze sobą wyrażać życzenia, które można negocjować. Psycholog pani Beaty podkreśliła, że
cieszy ją ta konsultacja, ponieważ
dzięki niej zyskała nowe informacje,
pozwalające jej lepiej zrozumieć sytuację rodziny.
Komentarz
Thomasa
Kellera:
W mojej opinii, mamy do czynienia z
kryzysem wieku młodzieńczego. Istnieją oczywiste oznaki poważnego
zaburzenia przywiązania pomiędzy
panią Beatą a jej matką, jak również
emocjonalnego nadużycia ze strony
ojca. Ważnym jest, aby za pomocą
psychoterapii rodzinnej wzmocnić
więź pomiędzy matką a córką – będzie można wówczas oczekiwać łagodniejszego przebiegu psychozy
(Quijada, 2015). Zgłaszana przez
panią Beatę rozbieżność między postrzeganym przez nią wiekiem a wiekiem rzeczywistym, która nierzadko
występuje u osób doświadczających
psychozy, może być dla niej poważnym źródłem stresu. „Wewnętrzne
dziecko” odczuwa silną potrzebę
bezpieczeństwa, uważaną za niezrozumiałą i nieadekwatną dla dorosłych. Potrzeba ta może również
kolidować z innymi potrzebami – w
tym potrzebą autonomii, tak ważną

w dorosłym życiu. Porady, o które
pod koniec rozmowy zwróciła się
matka pani Beaty (wyrażanie negocjowalnych życzeń zamiast oskarżeń) pochodziły z badań „Expressed
Emotions” (Leff i in., 1985), które
wskazywały na ogromną rolę ciągłej
krytyki jako czynnika ryzyka dla wystąpienia kolejnego kryzysu psychotycznego (nawrotu).
Thomas Keller
Kolonia
Piśmiennictwo:
1* Andersen T (1990). Das Reflektierende Team. Dialoge und Dialoge
über die Dialoge. Dortmund: Borgmann
2* Deissler KG, Keller T, Schug R
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Maas P, Jarmai H. (1996). RisikoDialog. Zukunft ohne Harmonieformel. Köln: Deutscher Instituts-Verlag
3* Keller T (2002). Kooperationsgespräche‚ im Chaos der psychotischen Kommunikation‘. PiD 3(3):
277-283
4* Larkin W, Morrison AP (Eds.,
2006). Trauma and Psychosis. New
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London: Routlege
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Krakowskie Seminaria
Thomasa Kellera

o dobrze, że oprócz codziennej, niekiedy żmudnej, pracy terapeutycznej zdarzają się w praktyce terapeuty także chwile świąteczne. Takim
świętem dla środowiska krakowskiego bywają od kilkunastu lat coroczne wizyty niemieckiego terapeuty z
Kolonii ‒ Thomasa Kellera, który przyjeżdża na zaproszenie krakowskich terapeutów, by poprowadzić zajęcia seminaryjne i warsztatowe.
Pierwsze takie spotkanie miało miejsce w roku 2003,
kiedy to Thomas przybył do Krakowa polecony przez
innego niemieckiego terapeutę, Klausa Deisslera, który prowadził w Krakowie w latach dziewięćdziesiątych
ubiegłego wieku zajęcia o podobnym charakterze,
szkoląc krakowskie środowisko, a po tym czasie przekazał współpracę z Krakowem Thomasowi Kellerowi.
Należałoby zaznaczyć, że dla Thomasa Kellera to również nie był pierwszy kontakt z polskimi terapeutami,
bowiem wcześniej przez 10 lat przyjeżdżał do szpitala
psychiatrycznego w Międzyrzeczu, inspirując swoimi
ideami i praktykami zespół pracujących tam terapeutów.
Każde seminarium Thomasa Kellera zawiera część
teoretyczną. Ostatnimi laty były to rozważania dotyczące wpływu traumy na życie człowieka, zwłaszcza
traumy związanej z okresem dzieciństwa oraz budowania odporności, m.in. na drodze psychoterapii jako
antidotum na niszczące skutki przebytej traumy. Ale
najciekawszy aspekt spotkań kellerowskich stanowi
praktyka. Mianowicie każdego roku w ramach swoich seminariów Thomas Keller przeprowadza konsultacje rodzinne, na które zapraszane są rodziny osób
uczestniczących w którejś z form aktywności będących
w ofercie systemu leczenia i rehabilitacji psychiatrycznej. Corocznie przewidziane jest miejsce na konsultacje trzech rodzin. Tak więc w trakcie siedemnastu dotychczasowych warsztatów, jakie się odbyły od 2003
roku, około 50 rodzin miało szansę na skorzystanie z
konsultacji. Niektóre z tych rodzin pozostają w trakcie
procesu terapii rodzinnej, dla innych jest to pierwsze
spotkanie rodziny z terapeutą.
Owe konsultacje prowadzone są w ten sposób, że ich
beneficjentem pozostaje cały system terapeutyczny,
czyli zarówno terapeuci zaangażowani w terapię czy
rehabilitację, jak również każdy z członków rodziny,
uczestniczący w spotkaniu oraz rodzina jako całość.
Każdy z uczestników konsultowanego systemu dostaje
od prowadzącego spotkanie czas dla siebie na przedstawienie swoich oczekiwań związanych z odbywającą się konsultacją, a także swojej wizji problemu oraz
historii zmagań z nim. Te indywidualne spojrzenia na
sytuację rodzinną z założenia nie są identyczne, każda z osób wypowiadających się może widzieć sprawy
na swój sposób, mieć odmienne definicje problemu i

oczekiwania od odbywającej się konsultacji i niekiedy
już samo stwierdzenie odmienności spojrzeń, które nie
prowadzi do rozłamu, pomieszczenie w obrębie rodziny różnorodności doświadczeń i wzajemnych oczekiwań może dawać efekt terapeutyczny, scalający rodzinę. Chodzi bowiem o to, by każdy z członków rodziny
został doceniony i poczuł się zrozumiany przez pozostałych, bez utraty swojej odrębności.
Terapeuci uczestniczący w konsultacji również są proszeni przez prowadzącego o przedstawienie swoich
oczekiwań i historii dotychczasowych zmagań z problemami rodziny czy indywidualnego pacjenta, będącego członkiem konsultowanej rodziny. Sposób stawiania pytań i prowadzenia rozmowy bywa źródłem
nowego spojrzenia, dostrzeżenia nowych aspektów,
odmiennego określenia roli terapeuty oraz znaczenia
procesu terapeutycznego dla całej rodziny, czy też
tego jej członka, u którego występują objawy. Na bardziej ogólnym poziomie ten wnikliwy i oparty na dużej
wrażliwości sposób prowadzenia rozmowy przez Thomasa Kellera może też być inspiracją dla wzbogacenia
warsztatu terapeutycznego uczestniczących w spotkaniu terapeutów.
Kolejnym etapem spotkania konsultacyjnego jest aktywność tzw. zespołu reflektującego. W tym momencie
do akcji wkracza zespół kilku terapeutów, zazwyczaj
są to 3 – 4 osoby, którzy do tej pory nie uczestniczyli
czynnie w spotkaniu tylko przysłuchiwali się rozmowie.
Ich zadaniem jest podzielić się swoimi refleksjami powstałymi pod wpływem usłyszanych wypowiedzi. Te
idee członków zespołu reflektującego prowadzą do
dalszego rozszerzenia spojrzenia na problemy przedstawione w pierwszej fazie rozmowy. Czyli następuje
to, co jest sednem terapii: powstaje oferta odmiennego
spojrzenia na sprawy będące tematem spotkania, tworzą się nowe znaczenia spraw, które do tej pory były
przeżywane jako problem, tworzy się nowa narracja
rodzinna. Oczywiście, to nowe spojrzenie może zostać
zasymilowane przez rodzinę i terapeutów, bądź też
nie. Możliwość dokonania wyboru, akceptacji bądź odrzucenia usłyszanych refleksji jest tu istotna, bowiem
terapeuci nie dysponują prawdą absolutną na temat
rodziny, a jedynie posługując się doświadczeniem i
swoim warsztatem mogą zaoferować nowe spojrzenie,
różniące się nieco od tego, jak sprawy były widziane
do tej pory. Na zakończenie spotkania każdy z uczestników konsultowanego systemu może jeszcze się odnieść do wypowiedzi zespołu reflektującego i powiedzieć z czym, z jakimi myślami i uczuciami pozostaje
na zakończenie spotkania.
Doświadczenie uczestniczenia w konsultacji prowadzonej przez Thomasa Kellera owocuje w dalszej pracy terapeutycznej z indywidualnym pacjentem lub całą
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rodziną. Wiele rodzin relacjonuje swój udział w konsultacji jako doświadczenie znaczące, niekiedy przełomowe. Polega to na tym, że członkowie rodziny czuli
się wysłuchani i zrozumiani przez prowadzącego spotkanie, jak również zespół reflektujący. Mieli też okazję
wysłuchać się nawzajem, co nieczęsto zdarza się pod
wspólnym dachem. W trakcie rozmowy konsultacyjnej
pojawiają się nowe wątki, nowe spojrzenie na sytuację
problemową, co jest następnie rozwijane podczas dalszej pracy terapeutycznej już bez udziału Thomasa
Kellera. Niekiedy relacjonowane są też efekty niezwiązane bezpośrednio z terapią, ale mające swoją wagę
egzystencjalną. Przykładem może być jedna z uczestniczek konsultacji, mająca ze swojego dzieciństwa z
okresu wojny negatywne wspomnienia dotyczące postępowania Niemców w tamtym czasie. I obecnie, po
kilkudziesięciu latach od tamtego czasu, zdarzyło się
jej spotkać w osobie Thomasa Kellera Niemca, od którego zaznała coś bardzo pozytywnego. Zmieniło to jej
spojrzenie na Niemców w ogóle.

Coroczne wizyty Thomasa Kellera to też okazja do nieformalnych spotkań, możliwość dzielenia się swoimi
doświadczeniami terapeutycznymi, ale też osobistymi,
tworzenie się przyjaźni. Autor tego artykułu uczestnicząc w konferencji w Marburgu został w sposób zupełnie nieoczekiwany zaproszony przez Thomasa do
Kolonii na uroczystość srebrnych godów, imprezę z
okazji 25-lecia małżeństwa państwa Kellerów. Również na swoje seminaria do Krakowa Thomas przybywał niekiedy w towarzystwie najbliższych członków
swojej rodziny, swojej żony czy synów, którzy w czasie
trwania zajęć mogli zwiedzać miasto, a także w pewnej
mierze włączyć się w seminarium, gdyż żona i starszy
syn Thomasa są psychologami ‒ psychoterapeutami.
Józef Bogacz
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii
i Opieki Środowiskowej
Kraków

Zaproszenie
Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne”
wspólnie z pracownikami Katedry Psychiatrii CM UJ
zaprasza na cykl wykładów
dla rodzin osób chorujących psychicznie
prowadzonych w ramach
edukacji i zwiększenia możliwości uzyskania wsparcia.
Miejsce
sala konferencyjna Pensjonatu „U Pana Cogito”
w Krakowie ul. Bałuckiego 6
Wstęp wolny
03.03.2020 r. godz. 17:00
Psychoza i uzależnienie ‒ dr Krzysztof Styczeń
24.03.2020 r. godz. 18:00
Depresja - problem XXI wieku ‒ prof. Dominika Dudek
21.04.2020 r. godz. 17:00
Nowe możliwości farmakologiczne leczenia schizofrenii ‒ dr Andrzej Juryk
05.05.2020 r. godz. 17:00
Komunikacja z pacjentem chorym psychicznie ‒ dr Katarzyna Cyranka
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tym numerze poruszamy, między innymi, temat rodziny i osób bliskich. Chciałabym zatem
podzielić się opowieścią z pewnego czasu w
moim życiu, a mianowicie psychozy i hospitalizacji, i tym
jaką postawę przyjęła wobec mnie wtedy moja rodzina.
Nadeszła kolejna wiosna w wiośnie mego życia, a wraz
z nią zupełnie nieprzewidziana nigdy wcześniej psychoza. Mój kalendarz nie podawał możliwości zaistnienia
tak surowej pory roku. Napięcie, ogromny lęk, poczucie
zagrożenia, urojenia i omamy słuchowe, rozpad mojej
osobowości. Świat się zmienił, rzeczywistością stały się
te wszystkie odczucia wymienione wcześniej, świat rzeczywisty ‒ jako ten wspólny wszystkim ludziom ‒ zniknął.
Rodzice, ludzie po sześćdziesiątce, byli całkowicie zaskoczeni, zszokowani, nie rozumieli co się dzieje, bali
się, może mieli trochę poczucia winy, może trochę się
wstydzili. Po początkowym szoku zobaczyli, że to poważna choroba psychiczna. Próbowali przekonać mnie
do leczenia, zażywania leków, lecz byłam całkowicie
pogrążona w psychozie, bez wglądu. Fantastyczne
chorobowe wizje były dla mnie prawdą, więc leczenie
odbierałam jako zagrożenie dla mojego ekscytującego
świata, nie chciałam dać go sobie odebrać. Tak minęło
parę dni w domu, czas pełen napięcia we mnie i pomiędzy mną a rodzicami, kiedy na przykład oni zamykali na klucz drzwi wejściowe, abym nie mogła wyjść.
Po kolejnej drastycznej sytuacji rodzina zdecydowała
o wezwaniu pogotowia. Tak znalazłam się w szpitalu
psychiatrycznym na oddziale całodobowym, czego nie
mogłam darować mamie.
Pierwszą osobą, która mnie odwiedziła, a było to parę
godzin po przyjęciu, był mój brat. Przyniósł mi papierosy, z czego ogromnie się ucieszyłam, bo wszystkie już
podczas wcześniejszych przygód tej nocy wypaliłam.
Brat poszedł, a mnie urwał się film na nie wiem jaki
czas, może nawet na dwa, trzy dni. Mama chciała mnie
odwiedzić, nie pozwoliłam na to przez pewien czas. Tolerowałam tylko odwiedziny taty, który przychodził często, chyba codziennie. Lubiłam te jego odwiedziny, choć
mój stan psychiczny był ciężki, coś tam rozmawialiśmy.
Gdy mi czegoś było potrzeba z domu, przynosił to, lub
coś dobrego do zjedzenia. Po jakimś czasie dopiero
zmniejszyła się złość na mamę za to pogotowie. Powiedziałam tacie, żeby przekazał jej, że chcę, by przyszła
(choć, jak później mówiła, przyjeżdżała i tak codziennie
do szpitala w nadziei na odwiedziny). Wtedy w wyniku
farmakoterapii psychoza zaczęła u mnie słabnąć. Odwiedzali mnie już teraz oboje rodzice, zabierali ubrania
do prania, przywozili czyste, jakieś dobre rzeczy do jedzenia, dużo rozmawialiśmy, tym bardziej że weszłam w
nastrój maniakalny, więc energia i humor mi zazwyczaj
dopisywały. Mama często przywoziła takie gazetki ze
sklepu, gdzie robiła zakupy. Była tam rubryczka z dowcipami, pamiętam, że często mi je czytała, gdy w wyniku zmiany leku leżałam w łóżku przez parę dni, bardzo

senna i bez sił. Wtedy mogłam się pośmiać z dowcipów.
Raz tak bardzo miałam ochotę na hamburgera z McDonalda, że poprosiłam tatę, aby po drodze do szpitala mi
go kupił ‒ nigdy wcześniej, ani nigdy później, nie jadłam
lepszego hamburgera! Pamiętam też pierwszy spacer
po półtoramiesięcznym czasie spędzanym tylko na oddziale (nie miałam zgody na wyjście) w towarzystwie
mamy, też był to świetny spacer. Potem już dostawałam
przepustki na wyjścia popołudniowe ‒ niemal codziennie mama zabierała mnie do sklepów, często chciałam
odwiedzać kościoły i często odwiedzałyśmy babcię albo
moją kuzynkę i jej rodzinę, co było bardzo przyjemne.
Weekendy już wtedy spędzałam w domu na przepustce,
czasem odwiedzałam koleżankę. Mama pilnowała wtedy zażywania leków, nie potrafiłabym jeszcze wtedy o to
zadbać, byłam jeszcze zbyt rozkojarzona.
Myślę, że ta pomoc rodziny w czasie mojej hospitalizacji
była bardzo ważna ‒ pomogła zdrowieć, obok farmakoterapii i psychoterapii. Niestety nie wszyscy pacjenci, z
którymi przebywałam wtedy na oddziale mogli liczyć na
tak dobrą opiekę ze strony bliskich. Niektórzy nie mieli
takiego szczęścia ‒ rzadko ktoś ich odwiedzał albo wcale. Jeśli jest zainteresowanie i pomoc chorym członkom
to daje lepsze rokowania i dobrze wpływa na proces
zdrowienia.
Monika Anna Syc
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków

rysunek Anna Baka
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Pomoc rodziny
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roga moja, Kochana Pani Zosiu!
Jednak odeszłaś… Przeczuwałaś
to, mówiłaś, że śmierć już niedaleko… Ze śmiechem życzyłam Tobie jeszcze dziesięć lat życia, nie wierzyłam, że
odejdziesz… Choć przecież żyjesz tam,
w niebie, gdzie Cię nic nie boli, gdzie odbierasz zasłużoną nagrodę i orędujesz
za nami. Żyjesz też w sercach tylu ludzi,
którym pomagałaś. Bo całe Twoje życie
było służbą innym ludziom, zwłaszcza
tym, którzy nie potrafią walczyć o siebie
‒ niepełnosprawnym. Nie bałaś się ludzi
chorych psychicznie, kochałaś ich i rozumiałaś. Umiałaś postępować z nami. Nie
bałaś się wyjechać na wczasy w góry z
gromadką osób chorych psychicznie i rodzinami bez lekarza. Bo Pani, Pani Zosiu,
byłaś mądra jak najlepszy lekarz. Cieszyło Panią to, że na twarzy chorej osoby
wreszcie zakwitł uśmiech, dla Pani była
to najpiękniejsza nagroda za swoje starania. Choć przecież zostałaś doceniona
gdy wygrałaś program TVP1 „Zwyczajni,
niezwyczajni”, który promował ludzi z pasją społecznikowską, a także otrzymałaś
nagrodę „Kamiliana”.
Strasznie ciężka była ta statuetka św. Kamiliana (miałam ją w rękach).
Nagrodę tę bardzo prestiżową przyznają
ojcowie kamilianie i Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w Warszawie za
szczególne zaangażowanie w niesieniu
pomocy osobom chorym. Wręczał ją Kazimierz kardynał Nycz, metropolita warszawski.
Miałaś długie życie ‒ 92 lata… Potrafiłaś
je wykorzystać, przyniosło tyle owoców.
Byłaś prekursorką stowarzyszeń skupiających rodziny osób chorujących psychicznie. Twoje krakowskie – „Zdrowie
Psychiczne” stało się wzorem dla wielu

W

polskich stowarzyszeń tego typu. Najeździłaś się, napracowałaś. Występowałaś na licznych zgromadzeniach, brałaś
udział w Forach Osób Chorujących Psychicznie, ich Rodzin i Profesjonalistów,
obchodach Dnia Osób Chorujących Psychicznie, Zjazdach Polsko-Niemieckiego
Towarzystwa Zdrowia Psychicznego, byłaś też w Szkocji. Wywołana niespodziewanie do wypowiedzi, zawsze umiałaś
trafić w sedno.
I nie zwracałaś uwagi na różne przeszkody, niedogodności. Dla Pani nie było
rzeczy niemożliwych. Pamiętam, jak powtarzałaś, że „dla mnie czynienie dobra
jest szczęściem” i że „nie zasługuję na
nagrodę w Niebie, bo czynić dobrze jest
dla mnie przyjemnością”. Często wpadałaś na WTZ-ty albo do Centrum Seniora,
nigdy z pustymi rękoma, zawsze ze słodyczami i owocami, z uśmiechem i dobrym słowem.
Wszyscy, którzy Cię znali, musieli Cię
polubić. W ogóle byłaś ciekawa świata
i ludzi. Na zawsze zapamiętam Twoje
opowieści z podróży, a zwłaszcza opowiadanie o delfinach żyjących w Morzu
Czarnym. Często Cię odwiedzałam i bardzo lubiłam te wizyty. Gadałyśmy godzinami. Uwielbiałaś dobre książki, śmiałam
się, że sponsorujesz wydawnictwa, bo
jak książka spodobała Ci się, uznałaś ją
za wartościową, kupowałaś w ilościach
hurtowych i rozdawałaś. Ja też dostałam wiele książek od Ciebie, czytałam, a
potem wymieniałyśmy poglądy na ich temat. Opowiadałaś też o dawnym Krakowie, jeszcze sprzed II wojny światowej, o
jego niepowtarzalnej atmosferze, potem
o wojnie i czasach PRL-u. Sypałaś jak z
rękawa anegdotami.
Znałaś wielu sławnych ludzi, np. Jana

na zdjęciu autorka
z panią Zofią Puchelak

Wspomnienie

dniu 8 listopada 2019 r. pożegnaliśmy ŚP. Panią
Zofię Puchelak – wieloletnią Prezes Stowarzyszenia Rodzin „Zdrowie Psychicznie” w Krakowie, działaczkę społeczną i osobę bezgranicznie oddaną
osobom chorującym psychicznie. Uhonorowaną nagrodą
Św. Kamila w 2014 r. z okazji Światowego Dnia Chorego.
Z wielkim oddaniem i zapałem inspirowała i towarzyszyła
tworzeniu stowarzyszeń rodzin w całej Polsce, była prawdziwym wzorem otwartości, towarzyszenia osobie chorującej psychicznie i przełamywania stereotypów.
Dziękuję Pani, Pani Zosiu, że mogłam uczyć się od Pani
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Pawła II, ks. kardynała Macharskiego,
różne wybitne postacie ze świata polityki,
wielu profesorów, duchownych, społeczników. Ludzie lgnęli do Ciebie. Nie wiem,
czy oprócz mnie ktoś wiedział, że co miesiąc wysyłasz pieniądze na Hospicjum
św. Łazarza i na stowarzyszenie chorych
na autyzm. Zasada Twoja brzmiała „Nie
ten daje, kto ma, tylko ten, kto chce” albo
cytat: „Człek miły, pełen wesela, gdy swoje innym udziela”.
Traktowałaś chorobę psychiczną jak inne
choroby. „Trzeba słuchać lekarza i brać
leki jak w każdej chorobie”.
Byłaś człowiekiem wielkiego formatu, z
charyzmą. Na zawsze pozostaniesz w
naszych sercach i dziełach, które zainicjowałaś.
Jolanta Janik
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków

fotografia Jolanta Janik

D

List do pani Zosi Puchelak

ciepłego i tolerancyjnego spojrzenia na sprawy osób chorujących psychicznie, dotykać cierpienia i troski rodzica
nieustannie dążącego do lepszego jutra, nieustającego w
nadziei.
Doświadczyłam przy Pani, co znaczy prawdziwa praca
społeczna, dyspozycyjność i zaufanie. Te cenne lekcje pozwalają odważnie patrzeć w przyszłość.
Agnieszka Lewonowska-Banach
Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne”
Kraków

Proces zdrowienia a budowanie relacji

P

odczas kryzysu psychicznego jednym z dotkliwszych uczuć
jest dla mnie uczucie osamotnienia. Samotność dominuje i
przenika wszystkie myśli i uczucia. Z powodu lęków i urojeń
odrzuca się każdą przyjazną dłoń, niemożliwe jest budowanie relacji. Kiedy zaczyna się proces zdrowienia jest to jakby przebudzenie,
znowu potrzebni są inni ludzie, rodzina, przyjaciele.
Taką drogę przeszłam: od osłupienia w samotności, do przyjaźni i
miłości.
Było mi łatwiej w tej mojej samotności, bo pisałam wiersze i bajki dla
dzieci. Robiłam to z myślą o innych, o córce. Słowem wypełniałam
pozorną pustkę. A i o ludziach myślałam pozytywnie, więc myślę, że
ocalałam. Pisząc nawiązywałam pozytywną relację ze światem, z
Absolutem. Każdy wiersz, to jakby modlitwa o dobro i świat się zmieniał, mogłam z ulgą i uśmiechem powitać sąsiadów. Po urojeniach
i manii prześladowczej dostrzec drugiego człowieka jako przyjazną
istotę jest rzeczywiście trudno, ale jest to możliwe. Zaczyna się wtedy
prawdziwe życie, potrzebni są przyjaciele i rodzina.
Moja rodzina nie była przygotowana na moją chorobę. Brat nie wiedział co o mnie myśleć, czasem kaleczył mnie złym słowem. Pomyślałam wtedy, że mam jednego brata, że wybaczę, że poczekam. Z
zatwardziałego serca nic dobrego nie wynika. Jestem więc teraz zapraszana na święta, wszyscy, cała rodzina, cieszymy się swoją obecnością. Możemy porozmawiać o wszystkim. I tak dzięki cierpliwości
zbudowała się relacja. Myślę, że do pewnych granic mogę liczyć na
wsparcie ze strony brata i jego rodziny. Wszyscy mamy swoje życie i
szanujemy się nawzajem. Możemy do siebie zadzwonić, chwila rozmowy koi serce.
Z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że choroba popsuła
relacje między mną i córką. Irmina mnie zostawiła. Wówczas też pomyślałam, że muszę czekać, nie z zapiekłym żalem czy pretensjami.
Ważna była miłość do mojego dziecka. Pamiętałam o świętach i urodzinach, wysyłałam sms-y z życzeniami. Kropla drąży skałę. Spotkałyśmy się z córką; to była długa i trudna rozmowa. Irmina i mój zięć
Damian pomogli mi kilka razy. Kolejny raz jestem do nich zaproszona
na Wigilię. Czuję wielką miłość do moich dzieci. Sama świadomość,
że oni są, że żyją napełnia mnie radością. Myślę, że remisja choroby
bardzo pomogła mi budować dobre relacje z całą moją rodziną. Nie
ma we mnie ukrytego żalu, wypełnia mnie radość i miłość. Dobrze,
że moi bliscy żyją, budują swoje życie i jest w nim miejsce dla mnie.
Miałam szczęście w 1997 roku spotkać Amerykanina Jamesa Williamsa. Zakochaliśmy się w sobie. Przeżyłam z Jimulkiem 13 lat w
szczęściu i miłości. Był moim największym przyjacielem. Zawsze
podkreślał, że jestem jego rodziną. Zmotywował mnie też do pracy.
Po ciężkiej chorobie zmarł, ale zostawił po sobie wspaniałe wspomnienia. Miłość jest największym darem, buduje się wówczas najtrwalszą relację. Jimulek zapewnił mi poczucie bezpieczeństwa, choroba ustąpiła, była remisja.
Zaczęłam pracować, odzyskałam poczucie sprawczości. Z otchłani
wydobyłam się na powierzchnię, odzyskałam poczucie własnej wartości. Miłość odwzajemniona ubogaca, człowiek staje się wówczas
bardziej kreatywny. Swoje życie z Jimulkiem opisałam w opowiadaniu „Razem w pracy, razem w życiu”. Otrzymałam za to opowiadanie
nagrodę w konkursie literackim. Jimulek podkreślał, że jest dumny ze
mnie. To było radosne życie ze wspaniałym partnerem. Teraz pozostały dobre wspomnienia, które pomagają mi żyć.
Moja samotność to świadomy wybór, przez pamięć o Jimulku. W
związku partnerskim świadomie przyjmuje się obowiązki. I jest to największa wolność, bo świadomy wybór. Człowiek wtedy jest człowiekiem, kiedy wykazuje zdolność do pracy i do miłości, tak powiedział
Zygmunt Freud. Odpowiedzialność za siebie i innych jest koniecznością.
Ile mogę dać drugiemu człowiekowi, to sprawia, że moje życie staje
się pełniejsze, właśnie celem jest drugi człowiek. Świat nie jest wypełniony wrogością. A ja dzięki dobrym relacjom umacniam się w sobie. Mogę też pomyśleć co dobrego było w mojej chorobie, jakie wartości były ważne i pozytywne. Ale wiele zależy od charakteru, każdy

ma swoją drogę chorowania. I można przebywając z rodziną czuć
się wyobcowanym, bardzo samotnym. Czy drobne gesty ze strony
rodziny mogą uleczyć zranione serce? Traumatyczne przeżycia to
piętno na sercu, taki ciężar, który trudno unieść i wtedy się choruje.
Często muszą upłynąć lata, aż odzyska się spokój i nabierze się dystansu, a ostrze cierpienia nie jest już tak dokuczliwe. Można wybaczyć wiele i z ulgą tworzyć nowe życie. Wartościowe życie wymaga
odwagi, ale też odpowiedzialności. Każdy, kto się zmagał z kryzysem
psychicznym jest cichym bohaterem, cierpienie może hartować, ale
może też zniewalać.
W procesie zdrowienia ważne są etapy; dzisiaj wiem, uświadomiłam sobie to, ale już jutro będę wiedziała więcej. Nie muszę ulegać
chorobie, mogę wiele objawów traktować jako pewien dyskomfort i
iść dalej ku zdrowieniu, aż pojawi się zaufanie do siebie i odbuduje
się wiara w ludzi. Budowanie relacji tez wymaga odwagi, porzucenie
choroby nie jest łatwe. Czasem, często cierpienie przypomina węzeł gordyjski, złe przeżycia się nawarstwiły i pozornie nie ma drogi
wyjścia, a choroba dominuje. Może wówczas lekiem jest drugi człowiek? Spotkanie, rozmowa, drobny gest. Musimy też być dla siebie
lekarzem i przyjacielem, nie katem, w depresji jest to trudne do osiągnięcia. Ale tak jak w piosence: „jesteś lekiem na całe zło” pomóc
może drugi człowiek. Aby powstała dobra relacja potrzebne jest zaangażowanie dwóch stron, serce do serca. Dopóki żyjemy zawsze
towarzyszy nam drugi człowiek. I to jest nadzieja dla każdego, na
każdym etapie chorowania, ale też zdrowienia.
Jedyną w swoim rodzaju jest przyjaźń. Jest to głęboka relacja, gdzie
najważniejsze chyba jest zaufanie. Na przyjaciela zawsze możesz
liczyć, on cię nie zawiedzie. Czy tak jest zawsze? Oczywiście przyjaciel może nas skrytykować, może być bardzo szczery. Pomoże to
nam na uzyskanie dystansu do siebie. Od wielu lat znam Izę i od
wielu lat znam Ewę, Anię i Oleńkę. Nie zawiodłam się nigdy . Nasze
spotkania, nasze rozmowy o życiu, o chorowaniu to wzajemna wymiana doświadczeń. Tak po prostu pomagamy sobie. W chwilach samotności świadomość, że mam przyjaciół bardzo mi pomaga, mam
do kogo zadzwonić i porozmawiać. Ewa bardzo często czyta mi
wiersze przez telefon. No i cieszymy się tą swoją kreatywnością, ale
rozmowy z nią są nieocenione. Przyjaciel to ważna osoba, bez niego
można obumrzeć, usycha wyobraźnia, moglibyśmy pogrążyć się w
pustce, a samotność stałaby się nie do zniesienia. Przyjaźń wymaga
zaangażowania, trzeba ją po prostu pielęgnować. I możemy też się
pięknie różnić. Istnieją tzw. drażliwe tematy, gdzie dyskusja o nich
jest bezcelowa. Np. ja wiem, że poglądy polityczne mojej przyjaciółki
są różne od moich, ale to co nas łączy ma swoją wartość. Ile można
zyskać uwzględniając różnice!
Jestem też Żywą Książką w Żywej Bibliotece, organizowanej przez
Mediatekę. Jestem bardzo często wypożyczana, czyli wybierana z
katalogu, który jest u bibliotekarzy. Potem przez pół godziny odpowiadam na pytania dotyczące choroby. Często są to bardzo ciekawe
rozmowy. Ale bardzo często jest tak, że czytelnik wie bardzo mało na
temat schizofrenii. Wtedy ja opowiadam, cały ciężar rozmowy spoczywa na mnie. Na tym polega właśnie rola Żywej Książki, ciekawa
rozmowa na temat własnych doświadczeń. Dlaczego o tym wspominam? W ciągu pół godziny rozmowy budują się silne relacje. Ja
szczerze odpowiadam o schizofrenii. I doprawdy różne są reakcje.
Ludzie są bardzo życzliwi, często chcą się przytulić, nawet płaczą.
Tak silne są reakcje na cierpienie. Jeżeli tylko nie stygmatyzujemy
się sami, możemy ocaleć. Remisja może być głębsza, a kryzys psychiczny może stać się kopalnią wiedzy o nas samych. Musimy tylko
dać sobie szansę, że cierpienie to doświadczenie, które może przerodzić się w radość życia.
Wiara w siebie, w innych ludzi jest po prostu podstawą do budowania
relacji. Taka jest moja nadzieja.

Lilianna Borycka
Stowarzyszenie „Otwarty Krąg”
Wrocław
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‚‚Życie daj mi wyzdrowieć…”

‚‚nie potrzeba”
żadne słowo żaden gest nie zrekompensuje bycia
nieobecnym hołd złożony umarłym składa się z pamięci
oczy mówią to czego usta powiedzieć się boją serce
skruszone milczy rzucam słowa beznamiętnie wypowiadane
w eter ziemi błąkam się chcę wrócić do ziemi obiecanej
jak Kanaan pragnienie niemożliwe dalej tylko chaszcze
mogę wrócić po znakach stóp na ścieżce wydeptanej
wybór kręty w tył lub nie wiem gdzie otwartość doświadczenia
niesie adrenalinę której więcej nie potrzeba
Elżbieta Leśniak

‚‚Ręce”
zapracowane zajęte jak połączenie telefoniczne
miejsce w teatrze między wyobrażeniem o prawdzie a prawdą
trudno dostrzec różnicę dogmat klęka przed najświętszą tajemnicą
wiara przychodzi odchodzi jak przypływ odpływ dno jeziora
wciąż stoi niewzruszenie pomnik trwalszy niż ze spiżu
nie dopełniam wiary wiedzą wiedza nie wystarcza gdy wiary
brak bo zniknę ze świata wraz ze śmiercią wyparuję
czy ktoś poda rękę byśmy mogli splątać je w uścisku
mocarz sunie jak wąż po ziemi słaby zasiada na tronie
czysta ewangelia nic nowego konstytucja nadal obowiązuje
formuła wypowiedziana zza ołtarza usta zajęte nie zdradzają myśli
leżących na sumieniu ręce czyste choć drżące łamią chleb
niektórzy wierni widzą tylko ich siłę funkcja zobowiązuje
bycie sobą niepewne
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Elżbieta Leśniak

Życie daj mi wyzdrowieć!
tak się staram, proszę
jedna moja łezka
już nie mogę
bezpłacz
tyle zrobiłam
wyrzeźbiłam swój życiorys
już bardziej nie umiem
nie pastw się nade mną, daj dołączyć do reszty
tych, którzy sobie ‚‚radzą”
motywacje mam duże – mnóstwo kul przepowiadających
przyszłość
jestem taka jak inni, zdrowi
Nie widzisz tego!
jestem jak pies stratowana w kagańcu zniewolenia
chwila zapomnienia
NIE
bezminuta bez ciepłego brzmienia
Jestem posłańcem w swoim imieniu czyż to nie śmieszne?
TRAGIKOMEDIA
słowa skłócone z rzeczywistością
nie mów mi proszę co mam robić,
kraj mój jest nicością – rozumiem wiele –
tego nie jestem w stanie pojąć
Nie będę milczeć!
Ku chwale ojczyzny wytarzam się w błocie
I będę żyła
dalej
– jak hiacynt przełamany wpół.
Olga Kołodziejczyk
‚‚Domena”
Ja poddany i władca
Zobowiązaniem spleciony po kostki
Czynić dobro usiłowaniem w wielkim świecie
Żywych manekinów.
Intelekt wystawiam sub sole
Nie baczą z czym nawiguję
Dojechać do celu nie sposób
Ścieżka okalająca padoły ślimaczą potwornie się wije
Ja poddany i władca zarazem
Niczego nie oczekując
Maluję twarz kolorem czerwonym
I wdziewam skwapliwie dostępną minę
Skora do wybuchu płaczu
Podążam utartym myśleniem
Wzorce składam niby na nowo
Oni mówią że wszystko było
Że czas się schować za wirtualnym abażurem miękkich
Doznań niweczących marzenia
Pora umierać wołam
Schody do ziemi
Spadam z urwiska prosto w ramiona miłości
Na szczęście nie wyimaginowanej.
Bo Twojej.
Olga Kołodziejczyk

‚‚Mariola w Vis á Vis”
Miała być Paruzja z Vis á Vis
a są gruzy moje niepodłączone
do skanera kosmitów
Przychodzi Waldek przychodzi Biały
Jak był hrabia niczego nie czułem
Nawet Marioli
Teraz patrzę jej na dłonie patrzę na jej
dłonie patrzę jak nalewa piwo klientom
takim jak ja i innym jak się srebrzy
licha piana liana licha piana smutku
i polarnej zorzy
kędy niedźwiedzie białe polarne truchleją
w szklance Marioli lemoniady srebrnej
i czarnej i białej jak bukwa
Lermontow miał rację szczęście idzie w parze
Ze złem i mniejszym szczęściem
Usypia mnie ta Mariola mucha bzycząca
Znad gwaru baru
Waldek ostatnio się rozpłakał nic dziwnego
Jest wszak rencistą od Białego
Nie zarabia na siebie
ale to dobry człowiek daje swoje łzy
jak grosze i krochmali je w winnym
occie
ma krew i wino śnieżne poduchy
znad śniegowej góry

Szarooki kot
rudy
miły, łasi się

***

‚‚Para siwiutkich gołębi”
już od kilku lat przylatują na parapet
mojego dziadka
z początku je przeganiał
teraz karmi je wodą i pęcakiem
są skulone w sobie siwe opierzone wyglądają
na bardzo stare nastroszone i spokojne
odpoczywają na parapecie zaraz naprzeciwko
łóżka w którym śpi mój dziadek

Pokręcę się przy garnkach
rzucę okiem na ławicę chmurek
w przelocie,
w drodze do sklepu
Przetnę asfalt
niewiele myśląc

spokojna jest wieczność tych siwych
starych dobrych gołębi
spokojna i cicha jak siwy cmentarz

Niebo jest, cudowne i niebieskie
Z wakacji, z Włoch, ze Sieny
i Dolomitów
Niebo jest z Beskidów, z gór
Niebo jest, co za radość
Okrywa
i czuwa

tak zabierają umiłowanego syna
bardzo pomału karmiąc je wodą
i pęcakiem przez wiele kolejnych siwych
lat od pierwszego przylotu

Małgorzata B.

kiedy nieśmiało otwierała się brama
Michał Piętniewicz
Lęk I

uczę się wszystkiego od nowa
świat za oknem jest za wielki
pochłania mnie jak pustynia
podchodzę do drzwi cofam się w pustkę
utykam do sklepu na pocztę do parku
wtulona w sierść psa
smakuję zapachy barwy kształty układające się w partyturę
robię wszystko powoli nie śpiesząc się
w kolejce po wieczność
Anna Banasiak

W Vis á Vis miała być Paruzja
Mariola jak trzmiel przysiada mi
na małym palcu boję się ją strącić
czasem wychyla się spod obłoku
jej pancerz jej odwłok turlam ją
do nieskończoności nie wiem kim jesteś
Mariolu trzmielu Mariolu może
jesteś groszem złotówką w bufecie
przybliżam się do krwi winnego octu
znad baru wylatują tęcze
jeden grosz i bufet
a potem sina dal

Michał Piętniewicz
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Teatr Psyche.
XXXV lecie

fotografia archiwum

październiku ubiegłego roku minęło 35 lat od
rozpoczęcia pracy nad naszym pierwszym
spektaklem, w czerwcu zaś minie 35 lat od
jego premiery.
I oto obchodzimy XXXV-lecie istnienia Teatru Psyche,
które uczciliśmy premierą naszego najnowszego przedstawienia „Tomcio Pikuś ‒ tragifarsa w siedmiu scenach
z epilogiem”.
Choć przez te wszystkie lata przez Teatr Psyche przewinęło się wielu aktorów, choć wystawiliśmy całkiem pokaźną ilość przedstawień, nakręciliśmy kilka filmów, nie
będę przytaczał żadnych statystyk ani wyliczeń.
Chciałbym się skupić na samym Teatrze i na jego aktorach, bo właśnie dla nich i przez nich istnieje i byłoby
pięknie, gdyby Oni również mogli, na tych łamach, podzielić się swoimi doświadczeniami.
Kiedy zaczynaliśmy byliśmy absolutnymi pionierami. W
tamtym czasie w Polsce i na świecie dominował pogląd,
że tego typu terapia, dla pacjentów z rozpoznaniem
schizofrenii, jest nie tylko niewskazana, ale wręcz może
być szkodliwa i niebezpieczna.
Dziś teatr terapeutyczny nie jest już ewenementem,
ale połączenie terapii i jakości artystycznej umożliwiającej regularne występy przed szeroką publicznością
jest wciąż unikatowe. Zwykle tego typu przedsięwzięcia
mają albo charakter terapii zajęciowej, albo są to tzw.
projekty integracyjne, co wygląda tak, że dwoje lub troje
pacjentów występuje, z zawodowym zespołem, w rolach trzecioplanowych .
Kiedy zaczynaliśmy w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, staliśmy w obliczu niemal samych niewiadomych, ale, od samego początku, jedno było jasne ‒ nasi
aktorzy będą zawsze na pierwszym planie, a Teatr ma

zdjęcie aktorów ze spektaklu
„Sen Nocy Letniej”
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być miejscem wytężonej pracy ‒ pracy nad sobą poprzez rolę. Ma być miejscem, gdzie w bezpiecznej niby
‒ rzeczywistości można zmierzyć się ze swoimi upiorami i spróbować je pokonać, albo przynajmniej oswoić.
Oczywiście ma też sprawiać przyjemność, ale bez taryfy ulgowej ‒ dajemy z siebie wszystko, bez żadnych
wymówek, nie zasłaniamy się chorobą, nie pozwalamy
sobie na łzawe współczucie. Jeśli czasem robimy krok
wstecz, to po to, by, za chwilę, zrobić dwa do przodu.
Niezależnie od nieodzownej podbudowy intelektualnej
Sztuka, w ostateczności, zawsze ma charakter praktyczny ‒ to, jakiej materii używamy, jak i jakie dobieramy
dźwięki, barwy, słowa. Nie inaczej jest w teatrze ‒ trzeba znaleźć praktyczne rozwiązania dla wyzwań, przed
jakimi stajemy, przed jakimi sami siebie stawiamy. Gros
takich kluczowych decyzji podejmuje reżyser, ale to aktorzy są solą przedstawienia.
Wśród aktorów, tak zawodowych, jak i amatorów, zdarzają się osoby utalentowane, osoby przeciętne oraz
beztalencia. Profesjonaliści mają, przynajmniej teoretycznie, „warsztat”, wyuczone umiejętności techniczne,
których amatorzy z reguły są pozbawieni, ale esencja
jest ta sama i praca z aktorem też jest, w gruncie rzeczy,
taka sama. Trzeba umieć czytać aktora, by wydobyć z
niego to, co najlepsze (albo najgorsze), umieć tym pokierować, a przy tym go nie skrzywdzić. Wykorzystać
jego mocne strony, uczynić wartością słabości, ale go
nie ośmieszyć.
Rozpoznać pułap możliwości, być świadomym progu
wytrzymałości i zawsze wymagać nieco więcej, a jednocześnie dać poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.
Zawsze starać się zrozumieć co aktor czuje i myśli, tak
jak aktor, stara się wczuć w swoją postać. Postać, która może mu być bliska lub obca, budzić sympatię lub
napawać go odrazą, ale którą musi akceptować z dobrodziejstwem inwentarza, której nie może traktować w
kategoriach dobra/zła, moralna/niemoralna, którą musi
starać się uczciwie przedstawić. Paradoksalnie jednak
aktor nigdy nie może dopuścić do zatarcia granicy między sobą a odgrywaną postacią, choćby nie wiedzieć
jak wiarygodnie ją odtwarzał.
Jeśli w doborze repertuaru uwzględnimy nie tylko to,
co chcemy widzom powiedzieć, ale również, a może
przede wszystkim to, co może się „przydać” naszym aktorom, okaże się, że im więcej trudnych kwestii poruszamy, tym lepiej, im bardziej wielowymiarowy i niejednoznaczny jest świat przedstawiany, tym lepiej, im więcej
niewygodnych prawd, im więcej nieoczywistości, tym
lepiej ‒ bardziej przystaje to do świata, jaki jest. Dlatego
nawet komedie, które gramy, nigdy nie są niewinne, a
szczęśliwe zakończenia są zawsze dwuznaczne.

Warto przy tym zaznaczyć, że odbiór spektaklu przez
widza jest zupełnie inny od przeżycia aktorskiego, że
przesłanie spektaklu nie jest tożsame z tym, co wynoszą z niego odtwórcy. Dla wykonawcy nagrodą jest
dobra interpretacja postaci, pozytywny odbiór widowni,
czyli, po prostu, sukces artystyczny. Nagrodą jest także świadomość wzniesienia się ponad własne słabości,
przezwyciężenia lęków i oporów, odkrycie w sobie nowych możliwości, świadomość, że “daje się radę”. Nie
ma natomiast znaczenia triumf bądź klęska odtwarzanej
postaci. Końcowy efekt pracy aktora ‒ rola ‒ jest efektem wielokrotnego powtarzania, ale też rozmów i analiz,
które nie tylko mają mu ułatwić zrozumienie odtwarzanej postaci, ale również pomóc zachować/zbudować
granice między tym, kogo gra, a tym, kim sam jest.
Jeżeli nasz aktor nie radzi sobie, mimo wszystko, z
utrzymaniem tej granicy, to, w ostateczności, jest to temat do poruszenia w indywidualnej terapii. Czasy, gdy
większość wchodzących do systemu terapeutów przechodziła również przez Teatr, na pewno sprzyjały takiej
synergii. Dziś jest inaczej i ta więź jest dużo luźniejsza,
ale potrzeba współpracy nie zniknęła.
Każdy, kto ma ochotę i minimum predyspozycji może
do Teatru dołączyć, zobowiązując się przestrzegać naszych dość rygorystycznych zasad, w tym regularnego
uczestnictwa w próbach ‒ mawiamy żartem, że tylko pobyt na OIM-ie usprawiedliwia nieobecność. To, co robi-

my niekoniecznie jest łatwe, lekkie i przyjemne, wymaga
wiele wysiłku i samozaparcia, więc zawsze łatwiej jest
się wycofać, tym bardziej, że odczuwalne profity przychodzą zwykle dopiero po jakimś czasie. Wytrwanie
wymaga też, często, zaangażowanego wsparcia, np. ze
strony indywidualnego terapeuty. Ci jednak, którzy nie
boją się spróbować i wytrwają mają wiele do zyskania.
Wytrwałość jest istotna, gdyż trzeba pamiętać, że decyzja udziału w Teatrze nie jest na chwilę. Nasze projekty
są długofalowe, więc i zobowiązanie uczestnictwa takie
być musi. Nie jest to zobowiązanie wobec reżysera, ale,
głównie, wobec kolegów z zespołu, jako że Teatr jest
pracą zespołową ‒ wszyscy zależymy od wszystkich i
wzajemne zaufanie, rzetelność i odpowiedzialność są
kluczowe dla powodzenia naszych przedsięwzięć.
Dlatego na zakończenie chciałbym oddać hołd zespołowi aktorskiemu Teatru Psyche. Ludziom, którzy, na
przekór licznym przeciwnościom losu, dają z siebie
wszystko, wzajemnie się wspierają i motywują, i którzy
sprawiają, że możemy wciąż czerpać radość i satysfakcję z naszej wspólnej pracy. Oby jak najdłużej!
Krzysztof Rogoż
Teatr Psyche
Kraków

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

rysunek Jacek Nowak

Teatr Psyche
www.terapia-schizofrenii.krakow.pl/Teatr Psyche/pl.html
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en pomysł to był strzał w
dziesiątkę. Według przeprowadzonej przeze mnie ankiety wszyscy (oczywiście ci, którzy
chcieli się wypowiedzieć) napisali,
że lubią tu przychodzić. Jako argumenty podawali: dobrze spędzony
czas, miłą atmosferę, sympatyczne towarzystwo. Nawet niektórzy
napisali, że znaleźli tu przyjaciół,
oderwanie się od domowych kłopotów, ciekawe zajęcia. Jedna z
uczestniczek napisała, że jest tutaj
bardzo kulturalna kadra i że odpowiadają jej godziny pobytu, nie za
krótko, ale i nie za długo. Niektórzy
napisali wręcz, że przychodzenie do
Centrum Seniora stanowi sens ich
życia, jedyną aktywność, która w
koszmarze choroby psychicznej pozwala na normalne funkcjonowanie.
Są tu chorzy na schizofrenię, depresję, chorobę afektywną dwubiegunową. Chociaż to nie ma żadnego
znaczenia. Ważne czy są przyjacielscy, emapatyczni i czy pomagają w
kłopotach. Przez 10 lat przewinęło
się tutaj prawie 100 osób. Początki – jak wszystkiego – były trudne.
Panie Anna Popek i Elżbieta Linczowska, które w 2007 roku stworzyły zalążek Centrum Seniora przy
ulicy Czarnowiejskiej, chyba się nie
spodziewały aż takiego spektakularnego sukcesu. Zachowała się z
tego czasu pamiątkowa lista obecności, na której widnieją podpisy 12
osób. Niemal wszyscy wspominają
ze wzruszeniem Panią Edytę KilianGrudnik, która, aby ocieplić atmosferę, przychodziła z własną córką.
Jakie bogate było to 10 lat! Wyjazdy
do Krynicy Górskiej, do Zakopanego na Krzeptówki (udało się załatwić noclegi u Klemensa Murańki,
świetnego skoczka pozbawionego
jednego oka), do Niepołomic (bal!).
Za „moich” czasów byliśmy w Muzeum Narodowym na wystawie
„Wyspiański ‒ artysta totalny”, w
Teatrze Kameralnym na „Zemście”
Aleksandra Fredry, na „Polski design po roku 1989” w MOCAK-u,
na „Małym Księciu” i na wielu wielu
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innych. O wszystkich tych wydarzeniach możemy przeczytać w „Kronice” autorstwa niżej podpisanej.
Imponuje też różnorodność proponowanych zajęć. Dzień zawsze
zaczynamy od społeczności, na
której opowiadamy jak spędziliśmy
poprzedni dzień, czytamy atrakcyjne cytaty, sprawdzamy kto jest nieobecny, a potem „hulaj dusza”: arteterapia, trening kulinarny, zajęcia
ruchowe, wycieczki, trening higieny,
trening funkcji poznawczych, filmoterapia, psychoedukacja, zajęcia
klubowe. Do najbardziej lubianych
zajęć należą wycieczki i trening
funkcji poznawczych (rozruch szarych komórek).
Często wspominana jest ś.p. Pani
Zofia Puchelak (artykuł Joli Janik o
niej w tym numerze), która była „dobrym duchem” Centrum.
Kto może uczestniczyć w zajęciach
w Centrum Seniora?
Osoby posiadające orzeczenie potwierdzające
niepełnosprawność
z powodu choroby psychicznej,
mające ukończone 45 lat i będące
mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków i powiatu krakowskiego.
Przychodzą tutaj prosto ze szpitala czy z domu pomocy społecznej,
a także ci, którym rodzina znalazła
informacje o Centrum w internecie.

Centrum ma swój samorząd. Co
trzy miesiące wybierany jest zarząd.
13 lutego bieżącego roku na czele
samorządu stanęła niżej podpisana.
Przedtem kilkakrotnie byłam wybierana na kronikarza między innymi
ze względu na wykształcenie (ukończyłam dziennikarstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim).
Takich centrów powinno być więcej.
Bo przecież spotykają się tutaj „samodzielni i skuteczni”, jak informuje
tablica zamieszczona przy drzwiach
wejściowych. A Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych hojnie wspomaga tych,
którzy w jesieni życia chcą jeszcze
poczuć się potrzebnymi. Tu oddycha się innym powietrzem – powiedziała kiedyś koleżanka.
Bogusława Skimina
Centrum Seniora
Kraków
PS. Nigdzie tak smacznie nie jadłam
w ciągu pięciu lat, to znaczy od momentu kiedy zgłosiłam się do Centrum Seniora. Nie pamiętam, aby
kiedykolwiek posiłek przygotowany
przez uczestników był nieudany.

fotografia archiwum
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Seniorzy mają 10 lat

oczątki istnienia Centrum Seniora sięgają roku 2007, kiedy to grupa 13 seniorów wraz
z dwiema terapeutkami spotykała
się w różnych miejscach Krakowa,
spędzając wspólnie czas. Fakt, że
grupa systematycznie się powiększała zainspirował Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i
Opieki Środowiskowej do utworzenia sprawnie działającego ośrodka
dla seniorów. Po dwóch latach, 26
czerwca 2009 roku uroczyście otworzono Centrum Rehabilitacji Niepełnosprawnego Seniora. Był to projekt
przeznaczony dla 20 osób chorujących psychicznie, finansowany
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Początkowo Centrum Seniora mieściło
się przy ulicy Czarnowiejskiej 13/4,
gdzie do ośrodka przynależał duży
ogród, w którym uczestnicy bardzo
chętnie spędzali czas. Po pewnym
okresie Centrum przeniosło się na
drugie piętro tejże kamienicy, by docelowo od 2015 roku mieścić się w
budynku przy ulicy Olszańskiej 5 w
Krakowie.
W ciągu opisywanych 10 lat z zajęć
oferowanych w ośrodku korzystały
aż 94 osoby ‒ warto zaznaczyć,
że 8 osób jest w Centrum Seniora
od samego początku po dziś dzień.
Kluczowym zagadnieniem pozwalającym na zachowanie ciągłości
w opiece i rehabilitacji uczestników
pozostaje sposób finansowania
usług ośrodka. Centrum Seniora nie
dysponuje stałym finansowaniem,
dotychczas funkcjonuje dzięki projektom, w pewnym okresie działało także za sprawą finansowania
otrzymanego od Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki
Środowiskowej.
Obecnie ośrodek istnieje w ramach
projektu „Samodzielni i skuteczni
seniorzy ‒ Centrum Seniora”, finan-

sowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Zapewnia on
wsparcie i opiekę dzienną dla 25 seniorów. Uczestnikami ośrodka mogą
zostać osoby spełniające łącznie
trzy warunki: posiadające orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność z powodu choroby psychicznej,
mające ukończone 45 lat oraz będące mieszkańcami Gminy Miejskiej
Kraków i powiatu krakowskiego.
Średni wiek uczestników to 66 lat.
Najbardziej rozpowszechnioną diagnozą wśród nich jest schizofrenia
paranoidalna oraz choroba afektywna dwubiegunowa. Trzeba jednak
pamiętać, że każda osoba chorująca cierpi inaczej ‒ mimo podobnych
diagnoz, przebieg chorowania oraz
droga do zdrowienia często bardzo
się różnią. Z racji wieku warto zwrócić uwagę także na to, że u większości uczestników występują charakterystyczne dla podeszłego wieku
choroby somatyczne.

Ze względu na zróżnicowane problemy przychodzących do Centrum
Seniora osób, w skład personelu
ośrodka weszli specjaliści z różnych
dziedzin: terapeuci zajęciowi, psycholog, pielęgniarka, dietetyk, pracownik socjalny oraz fizjoterapeuta.
Tak różnorodne grono dba o to, by
pojawiające się najczęściej trudności rozwiązywać na bieżąco. Często
dotyczą one kłopotów z zachowaniem higieny osobistej, motywacją
do systematycznego wychodzenia z
domu czy trudności z załatwianiem
spraw urzędowych. Celem i misją
ośrodka jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych
i chorujących psychicznie.
Krystiana Roloff
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
Kraków

fotografia archiwum

P

Samodzielni
i skuteczni
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Święty z Krakowa
K

O książce „Poznawanie Kępińskiego.
Biografia psychiatry” Anny Matei

fotografia archiwum

siążka Anny Matei pt. „Poznawanie Kępińskiego” to porządne kompendium wiedzy o
tym najwybitniejszym, powojennym
polskim psychiatrze. Z rozmachem
przedstawiona jest biografia przyszłego profesora psychiatrii Kliniki
Psychiatrycznej przy ulicy Kopernika
21, począwszy od jego dojrzewania
w domu rodziców, przez szkołę, studia, pobyt w obozie Miranda de Ebro
w Hiszpanii, nieudaną karierę lotnika RAF-u i dalsze studia medyczne w Edynburgu. Kępiński zostaje
przedstawiony słusznie i wnikliwie:
jako jednocześnie człowiek wrażliwy
i silny. Wrażliwy, bo ze względu na
pobicie przez narodowców na początku studiów medycznych mógł
przeżyć coś w rodzaju epizodu psychotycznego, co potem może było
kluczem do wybrania przez niego
specjalności psychiatrycznej i niebywałego zrozumienia dla tego, czym
jest choroba psychiczna, czym np.
jest schizofrenia. Silny, ponieważ
przetrwał obóz, gdzie warunki do życia może nie były tak drastyczne jak
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w obozach nazistowskich, ale pozostawały jednak warunkami obozowymi, w których Kępiński, jako więzień, doświadczył zresztą kolejnego
pobicia i pobytu w karcerze.
Książki, dzięki którym stał się słynny na całą Polskę i szerzej, pisał
przykuty do szpitalnego łóżka, kiedy
zdiagnozowano u niego nowotwór
złośliwy szpiczaka. Budził się o trzeciej w nocy i w wydzielonym specjalnie dla niego pokoiku pisał od 3 rano
„Schizofrenię”, książkę, która po
jego śmierci zrobiła niebywałą karierę. Wydawnictwa naukowe narzekały na jego sposób pisania i odrzucały
kolejne książki, w tym m.in. podręcznik psychiatrii, argumentując, że styl
pisania Kępińskiego jest nazbyt
eseistyczny i zanadto subiektywny,
brakuje w nim odpowiednich norm,
które mogłyby zostać uznane za naukowe.
Za swojego życia nie doczekał się
de facto wydania ani jednej swojej
książki. Zaczął żyć pośmiertnie dzięki nim i żyje do dzisiaj. Jako docent,
adiunkt, a na cztery tygodnie przed
śmiercią już kierownik Kliniki Psychiatrycznej przy ul. Kopernika 21,
przed czym zresztą stanowczo się
bronił. Spędzał czas przede wszystkim na pracy. Rozmawiał do późna
z pacjentami, robił obchody lekarskie, prowadził badania naukowe,
pisał doktorat o elektrowstrząsach, a
potem przyszedł czas na habilitację
o otępieniu organicznym.
Z jego inicjatywy powstał również
Klub Pacjenta, gdzie chorzy mogli przejąć wreszcie inicjatywę i nie
rozmawiać jedynie o swoich chorobach, ale również zainteresowaniach, pasjach, swojej pracy, którą
wykonywali przed przybyciem do
szpitala. To docent Kępiński zaprosił
artystów Piwnicy pod Baranami do
Klubu Pacjenta. Koncert był wydarzeniem, mającym charakter nie tylko artystyczny, ale również głęboko

terapeutyczny.
Autorka biografii zwraca również
uwagę na pewne sprawy niemal
„sensacyjne”, jak zażywanie, w celach badawczych, LSD przez Kępińskiego i podawanie nawet tego
środka pacjentom w celu przyspieszenia remisji. Po nieudanych
próbach zaprzestano jednak tego
procederu, stan pacjentów zdecydowanie bowiem pogorszył się,
a eksperyment testowany również m.in. na artystach i pisarzach
związanych z Piwnicą pod Baranami, jak np. na Janie Guntherze,
prawie okazał się katastrofalnym fiaskiem – Jan Gunther o mało co, a już
nie wynurzyłby się na powierzchnię
realności, porwany przez mroki halucynacji, wywołane przez ten wspomniany środek psychoaktywny.
Biografia Kępińskiego napisana jest
nie tylko rzetelnie, ale również z pasją.
Przybliża postać wybitnego psychiatry w sposób niemal literacki.Zwraca uwagę m.in. na fakt, że przyszły
profesor nigdy nie przestawał się
uczyć – nawet, a zwłaszcza może
należałoby powiedzieć, w obozie Miranda de Ebro, gdzie, jak przyznaje
w listach do rodziny, miał sporo wolnego czasu. Uzupełniał więc wiedzę
nabytą przed wojną na Uniwersytecie Jagiellońskim, prosząc rodziców
o przysłanie mu podręczników medycznych, lub samemu czytając je w
języku angielskim, co było trudnym i
mozolnym zajęciem.
Kępiński nie miał łatwego życia.
Rozłąka z rodzicami wskutek zawieruchy wojennej, śmierć ojca, którego
nawet nie zdążył pożegnać. Był jakby męczennikiem czy nawet świętym za życia. Cały poświęcał się dla
swoich pacjentów, niekiedy dawał
im swoje pieniądze, kiedy byli bez
grosza, zapraszał nawet na Wigilię
do swoich zaprzyjaźnionych ciotek.
Osobiście nawet kiedyś umył ustęp
w klinice, czym wprawił w niemałe

zakłopotanie szpitalne salowe.
Ważny był przede wszystkim dla
niego pacjent i jego dobro. Ważna
była dla Kępińskiego historia danej,
partykularnej choroby, którą badał
niezwykle szczegółowo, wciąż narzekał, że diagnozy są za mało precyzyjne.
Na narzekania studentów, że za długo pochyla się nad jednym przypadkiem, odpowiedział donośnym pytaniem: „człowiek wam się znudził?”.
Jak przyznaje przywoływany w
książce Jacek Bomba, psychiatra,
który u Kępińskiego robił zresztą
doktorat i to z dużymi problemami,
był profesor z powołania antropologiem i filozofem, miał duszę humanisty, zatem decyzja o wybraniu specjalności psychiatrycznej musiała
przyjść niejako naturalnie.
Autorka plastycznie maluje sceny z
życia swojego bohatera. Stara się
pisać o tym, co było ważne w tym
życiu, co najważniejsze. A najważniejsze było chyba poświęcenie. Dla

nacechowaniu aksjologicznym. Pacjentów nigdy nie traktował li tylko
jako chorych, zawsze powtarzał,
że muszą powrócić do normalnego
życia, że epizody psychotyczne mijają. Ważna, najważniejsza była dla
niego podmiotowość pacjenta, kim
on jest naprawdę, a nie kim stał się
wskutek swojej choroby. Choć sam
nie doczekał się własnego potomstwa, był ojcem najliczniejszej chyba
krakowskiej rodziny.
Książkę Anny Matei pt. „Poznawanie
Kępińskiego. Biografia psychiatry”
polecam wszystkim, bez względu
na zawód i zainteresowania. Jest to
bowiem książka przede wszystkim o
człowieku i dla człowieka, o wielkim
człowieku, którą powinien przeczytać każdy, komu słowo „człowiek”
nie brzmi obco i które go nigdy nie
znudzi.
Michał Piętniewicz
niezrzeszony
Kraków

Przy ulicy Miodowej...

rzy ulicy Miodowej, pod numerem 9, mieści się kilka,
współdziałających ze sobą luźno ośrodków środowiskowej opieki dla ludzi, którzy przeżyli poważne
kryzysy psychiczne. Jednym z nich jest pracownia sztuki
Art Studio Miodowa. Pomoc, leczenie, zapobieganie, rehabilitacja w tym ośrodku polega na wspieraniu (trzeba
użyć tego terminu) wizualnej twórczości korzystających
z niej osób. Najwięcej uczestników używa tradycyjnych
form artystycznego wyrażania – malarstwa i rysunku. Pomoc Małgorzaty Bundzewicz, która tę pracownię prowadzi, polega przede wszystkim na inspirowaniu i doradzaniu w kwestiach technik artystycznych. Najważniejsze jest
jednak wspieranie własnej ekspresji nieprofesjonalnych
artystów.
Problem powiązań między twórczością a szaleństwem
nie został rozwiązany od czasów, kiedy w starożytności
sformułowano go w Grecji. Dzisiejszy stan wiedzy o umyśle i mózgu, zgromadzonej przez badaczy (a z pewnością nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa) pozwala na
uznanie za pewne tego, że nie wszystko, co człowiek w
mózgu zgromadził, dociera do świadomości i może być
wyrażone w słowach. Wiele z tego, czego nie jesteśmy
świadomi, możemy wyrazić zachowaniem (którego często nie rozumiemy). Można też uznać za prawdziwe twierdzenie, że rysując i malując podążamy za malowanym,
tak jakby obraz „sam się malował”. To właśnie te treści,
które w nas są, ale my sami o tym nie wiemy.
Psychiatrzy, a przynajmniej spora ich część, sądzą, że
treści stanowiące zawartość naszej pamięci mogą być w

konflikcie, a człowiek nie zawsze rozporządza skutecznymi sposobami rozwiązania konfliktu. Sądzą też, że dotarcie do tych treści może pomoc w rozwiązaniu konfliktu.
Wyrażanie emocjonalnego komponentu tych skonfliktowanych treści też jest niebagatelnym czynnikiem leczącym i zapobiegającym.
Z wyrazem wizualnym tej działalności można się spotkać
w Pałacu Sztuki, gdzie Miodowa, wspólnie z zaproszonymi artystami profesjonalnymi przedstawia wystawę Bosch
rozmawia z Breuglem.
Tu inspiracją były dwa dzieła, jedno Hieronima Boscha,
drugie Petera Breughla. Zobaczcie.
prof. dr hab. Jacek Bomba
Kraków

fotografia Małgorzata Bundzewicz

P

rodziny, choć nie miał dzieci, ale
rozległych wujków, ciotki, kuzynów,
a przede wszystkim żonę Jadwigę,
z którą był do końca i którą do końca prawdziwie kochał. Dla pacjentów, których przyjmował również w
swoim prywatnym mieszkaniu. Pacjenci go uwielbiali, tak jak zresztą
współpracownicy i cała kadra, której
był częścią i którą zarządzał. Kiedy
ciężko chorował, odwiedzinom nie
było końca, aż wreszcie musiano
powiesić karteczkę na drzwiach,
żeby odwiedzin zaprzestać. Do
końca pracował, do końca był aktywny i do końca nie narzekał na
swój stan zdrowia, raz jedyny zwierzył się, że łamie go „depresyjka”.
Jednak dla odwiedzających go kolegów do końca pozostawał terapeutą
– oni i ich historia byli ważniejsi aniżeli on, mimo że ciężko chorował i
był w naprawdę kiepskim stanie.
Pozostawił po sobie wielkie dzieło,
które jest w Krakowie kontynuowane. Psychiatrię humanistyczną o
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Bosch rozmawia z Brueglem

W

fotografia Małgorzata Bundzewicz

Dolnym Pałacu Sztuki.
…all you need is art.
Wystawa poświęcona jest renesansowym malarzom niderlandzkim: Hieronimowi Boschowi „Ogród
rozkoszy ziemskich” i Pieterowi Brueglowi, „Świat do
góry nogami”.
Pierwszy projekt Rajskie ogrody, zainspirowany był obrazem Hieronima Boscha ‒ „Ogród rozkoszy ziemskich”.
Ale dlaczego właśnie obraz Boscha tak stał się tak bardzo ważny dla tego projektu. Bo mamy do czynienia z
dziełem szczególnym. „Ogród rozkoszy ziemskich" lub
Tysiącletnie królestwo – tryptyk niderlandzkiego malarza Hieronima Boscha, wykonany w technice olejnej
na desce (220x390), namalowany ok. 1500 r. obecnie
znajdujący się w muzeum Prado w Madrycie.
Obraz to w istocie zakodowany przekaz, który jest tak
naprawdę wyrażeniem myśli bractwa, do którego przynależał Hieronimus – Bractwa Najświętszej Maryi Panny. To zgromadzenie utworzone zostało w 1318 roku.
Było czymś na kształt loży masońskiej z jasno określoną hierarchią i systemem wartości, skupiającą w swoich szeregach najznamienitszych obywateli miasta i
regionu. Członkowie bractwa spotykali się w Katedrze
św. Jana na tzw. łabędzich ucztach. Łabędzie Bractwo, składające się z elity brabanckiej tamtych czasów,
miało dostęp do najnowszych osiągnięć wiedzy. Bosch
przebywał w towarzystwie, które było obeznane z alchemią, kabałą, neoplatonizmem, rozmaitością propozycji
z kręgu „nowej pobożności”; miało to ogromny wpływ
na kształtowanie się duchowości samego artysty, jak i
jego malarstwa. Malarstwo Boscha z jednej strony należy rozpatrywać w kategoriach czysto chrześcijańskich,
z drugiej strony z opozycyjnym przekazem, innych szkół
duchowych.
Mamy tutaj do czynienia z barwną epicką opowieścią,
będącą niesłychanie istotną inspiracją do przetworzenia i zrozumienia ‒ posługując się językiem sztuki przez
współczesnych artystów.
Drugi projekt inspirował się i obrazem Pietera Bruegla
Starszego: „Świat do góry nogami”, Przysłowia Niderlandzkie, „Nic nie dzieje się jak powinno”. Na obrazie zauważono ponad sto przysłów i wyrażeń idiomatycznych,
przedstawiających ówczesne społeczeństwo i świat,

który, zdaniem wielu, był wówczas przewrócony do góry
nogami. Stąd też wywodzi się jedna z alternatywnych
nazw dzieła: Świat do góry nogami. Bruegel połączył
sztukę mowy ze sztuką obrazowania, eksponując głupotę, amoralność i bezmyślność ludzką. Wszystko tutaj
ma swoją wymowność, która odzwierciedla ówczesny
świat i dystans artysty do tych przedstawionych zdarzeń. Obraz nie stracił na swojej aktualności, takie same
absurdy otaczają nas i dzisiaj. „Świat do góry nogami”,
to jakby odwrócenie wszelkich pojęć i zasad w każdej
otaczającej nas sytuacji, to nie tylko problem istniejący
realnie, ale też symboliczny punkt odniesienia dla artystycznej kreacji, do refleksji wobec otaczających nas
zdarzeń
Artyści z Art Studio Miodowa, pracowni działającej przy
Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki
Środowiskowej i zaproszeni artyści profesjonalni ‒ przyjaciele, interpretowali zawarte w tych obrazach treści.
Powstały Wielkie Obrazy, składające się z połączonych
ze sobą płócien o tych samych wymiarach 30x40, tworzące nowy sposób pojmowania dzieł Mistrzów.
Sztuka dla osób po kryzysach psychicznych wydaje się
być pewnego rodzaju pomostem między nimi a otaczającą ich realnością. Sztuka staje się jakby tarczą obronną
w starciu z natręctwem otaczających myśli i niewygodnych sytuacji i ucieczką do nowej przyjaznej przestrzeni. Narzędzie, jakim jest Sztuka, pozwala wyrazić swoje emocje związane z przeżywaniem rzeczywistości, a
często też protest wobec niej. Używanie języka sztuki
jako sposobu wyrazu zrównuje osoby doświadczone
kryzysem psychicznym z ogromną rzeszą artystów profesjonalnych, dla których ten rodzaj kontaktu jest często
ich jedynym i prawdziwym związkiem z rzeczywistością.
Ta świadomość zrównania dwóch światów wrażliwości:
świata artysty profesjonalnego i świata malującej, mającej talent, osoby po kryzysie psychicznym, nadaje inny
wymiar odosobnieniu twórczemu i odosobnieniu w życiu. Wydaje się, że osoby cierpiące na zaburzenie zdrowia psychicznego lubią posługiwać się tą formą ekspresji, jaką jest język sztuki, ponieważ malarstwo otwiera
ich wnętrze, pozwala ulatywać myślom i marzeniom.
Uczą się konstruować obraz tak, jakby się uczyli konstruować na nowo swoje życie. Twórczość staje się dla
nich pewnego rodzaju wyznaniem istnienia… Artyści z
Galerii Miodowa malarsko interpretowali te przysłowia,
często wychodząc poza podane przykłady widoczne na
obrazie. Powstało około stu prac, które odpowiednio połączone, a potem zestawione z pracami z poprzedniego
projektu Rajskie ogrody doprowadziły do bardzo interesującej rozmowy Boscha z Brueglem, z której mistrzowie są zapewne bardzo zadowoleni.
Małgorzata Bundzewicz
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii
i Opieki Środowiskowej
Kraków
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News from Poland

T

he beginning of this year has
seen another enlargement of
the pilot study of the Polish
psychiatry reform.
During the first year of the pilot
study, 27 Mental Health Centres
have been established with the
catchment area of nearly 3 million
Poles, and now, by virtue of recent
decisions, there will be 34 centres;
another few candidates are waiting, probably in the first half of 2020
there will be five or six new ones,
and there will be an extension of the
area of some of the existing ones
– says Marek Balicki, the Plenipotentiary of the Minister for Health for
Psychiatry Reform.
The Mental Health Centres throughout Poland offer free of charge community care adapted to the patient’s
needs, which is to limit the number
of hospitalisations as much as possible. Within the framework of the pilot study of the National Programme
of Mental Health Care, the Contact
and Coordination Points have been
launched, where assistance is also
provided to persons without insurance in the National Health Fund.
Psychologists, occupational therapists and psychiatric nurses are on
duty there.
A patient can come ‘from the street’,
talk to the coordinator, ask him or
her whether it is out of curiosity or
out of need of help for himself or
herself or for someone close. (...) At
the Mental Health Centre he or she
will receive such help and if the matter is urgent, he or she will receive
psychiatric advice or service within 72 hours – says Health Minister
Łukasz Szumowski. The treatment
plan in the Centres is arranged in
such a way as to best suit the person experiencing the crisis. These
can be regular consultations with
a doctor, individual or group therapy, stay in a day ward, work in the
so-called open dialogue approach,
home visits of a community nurse
or support from an Assistant in Re-

covery, i.e. a person who has undergone a crisis and, after appropriate
training and internship in the hospital, helps others.
The pilot study is planned for three
years. Although there is still about
a year and a half to go before the
end of the pilot study, the experts
involved are already working on
amendments to the Mental Health
Act of 1994. – In consultation with
the Ministry of Health, we are preparing a small amendment to the
Mental Health Act. We want to include in it what we have worked out
in the pilot study – says Professor
Piotr Gałecki, national consultant for
psychiatry.
The way of financing psychiatric
care is also different. In the implemented model, the fee-for-service
principle is abandoned in favour of a
global budget defined for six months
and dependent on the number of inhabitants in a given region. There
are no limits for individual forms of
activity, but care must be organised
in such a way that the person who
reports his or her problem is always
taken care of.

“About 5-10 years to ensure that
around 80 percent of the population can have access to such care.
(...) the sooner we expand this programme in subsequent voivodships,
the easier it will be to speed up activities” - says Dr Marek Balicki.
It would seem that it is impossible
for everything to work perfectly, but
so far neither the Patient Ombudsman nor the Pilot Study Office or the
Ministry of Health has received a
complaint that someone at the Contact and Coordination Point has not
been accepted. This means that it
works and the accessibility barrier
has been removed.
The map of Mental Health Centres
can be found at czp.org.pl. Help in
the Centres is available without prior
notification, referral is not needed.
Jan Godyń

COGITO Academy of Leaders
Krakow

Sources: Puls Medycyny, czp.org.pl

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

*Zamieszczamy krótkie streszczenie numeru w j. angielskim, aby poszerzać osobom chorującym psychicznie
dostęp do naszej publikacji także poza granicami Polski.

T

he current issue starts with a letter from Prof. Andrzej
Cechnicki, MD PhD, which is also an appeal to all of us
and the media on behalf of the Community Psychiatry
and Rehabilitation Scientific Section of the Polish Psychiatric
Association Executive Board. The letter contains a proposal
and a request that the Great Orchestra of Christmas Charity
play in the coming year for the benefit of the children suffering from mental illnesses and disorders. There is also a need
to reactivate the Sejm Subcommittee for Mental Health. The
media are asked to help and act in solidarity for the common
good.
The first article in the issue No 44 is written by an excellent
German psychiatrist and psychotherapist from Cologne, a specialist in systemic therapy, Thomas Keller. The author shares
his experience related to trainings he conducts in Poland. Between 1990 and 2000 he came to Poland within a partnership between the clinic in Langenfeld and psychiatric hospital
in Międzyrzecz. In 2003 he was invited to Krakow for a few
days' seminar and since then he has been invited every year
to conduct workshops. He is impressed by the development
he notices in psychiatry in Poland. Keller describes in bullet-points the scheme according to which he works with clients
and points out which attitudes and approaches are important
in this work. The article also contains a so-called case history,
where the therapist shows the course of a specific consultation
and shares his opinions and conclusions concerning it.
The topic of the next article is Thomas Keller's Krakow seminars. This time it is a text by their participant – clinical psychologist and psychotherapist Józef Bogacz. The author describes
the course of an exemplary seminar. It contains a theoretical
part (e.g. recently, deliberations on the impact of trauma on
human life) and a practical part, i.e. family consultations to
which the families of people receiving psychiatric care are
invited. Every year there is a place for three families (since
2003, about 50 families have had a chance to take advantage
of the consultations). The beneficiaries of consultations are
not only patients and their families, but also therapists who
gain valuable experience. Many families report their participation in the consultation as a significant and sometimes even
groundbreaking event for them.
Anna Monika Syc shares the story of her family’s help in the
process of her recovery, especially the presence of this help
during hospitalisation. The family members not only provided
Monika with the necessary things, but also devoted time and
energy to help her. If necessary, they took care of her regular
intake of medication and took her for walks. The author sees
a great role of the family in the process of her own recovery.
Another important topic of the current issue is the memories of
the late Zofia Puchelak. She was the President of the Families
Association “Mental Health” in Krakow for many years, a social
activist and a person thoroughly dedicated to the mentally ill.
In 2014 she was honored with the St. Camille Award. Thanks
to her were expressed by Agnieszka Lewonowska-Banach
from the Families Association "Mental Health" who writes,
among other things, "By your side, I experienced what real
social work, availability and trust mean. These valuable lessons allow us to look boldly into the future". A memory of the
late Zofia by Jolanta Janik is really moving, too. It is written in
the form of a letter. It contains, among other things, important
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words that the whole life of Mrs. Puchelak was a service to other people, especially those who cannot fight for themselves.
Lilianna Borycka devoted her article to building relationships
and their meaning in the recovery process. The author shares
with us the history of her relationship with her daughter, emphasizes the importance of having friends and also mentions
the relations connected with her activities in the so-called "Human Library" (Mediateka initiative). She stresses, however,
that the most important relationship for her was a partnership
with James Williams, which lasted 13 years. Williams died after a serious illness, but it was thanks to him that Lilianna's disease subsided and remission appeared. Memories of a loved
one help Lilianna to live.
Another article, written by Krzysztof Rogoż – director of the
"Psyche" Theatre – is related to the 35th anniversary of the
theatre. The author calls the beginnings of its operation a “pioneering activity”, as at that time in Poland, and around the
world, there was a view that this kind of therapy for patients
with diagnosed schizophrenia could be harmful and dangerous. Today it turns out that actors have much to gain. He also
describes the rules for actors of the "Psyche" Theatre. He emphasizes that his actors are always to be in the foreground and
that the Theatre is to be a place of intensive work.
Two articles of the issue No 44 are devoted to the Senior Citizens’ Centre, which celebrated its 10th anniversary. The author of the first one is the current head of the Centre’s council –
Bogusława Skimina. She conducted a survey among seniors,
which included very positive opinions of the participants about
the Senior Citizens’ Centre, to the extent that some respondents said that coming to this centre is the meaning of their
lives. She mentioned numerous trips and excursions which
are some of the participants’ most popular activities. Krystiana Roloff's article refers to the board placed at the entrance
door to the Centre. It is entitled "Independent and effective". It
describes the history of the Centre, the way it is financed, the
conditions that must be met to become its beneficiary and the
specialists who work there.
The next text in this issue of the "Dla Nas" magazine is a review of the book "Getting to know Kępiński. Biography of a
psychiatrist" by Anna Mateja. The review is written by Michał
Piętniewicz and is titled: "A Saint from Krakow". The author of
the review notes that Kępiński's biography has been written
not only reliably but also with passion. Based on specific examples, the author of the book describes what is most important in Kępiński's life: devotion to another person.
The last articles of the issue are devoted to the “Miodowa“
Art Studio. A short note about the activity of this place was
presented by Prof. Jacek Bomba, who tries to explain the
therapeutic influence of art and its role in solving internal conflicts. The second article is written by Małgorzata Bundzewicz,
who runs the studio. It refers to the exhibition in the Palace of
Art, wrought by the artists from the Miodowa Gallery, entitled
"Bosch talks with Breugel".
Polish text of the Overview: Anna Wilk
Translation: Jan Godyń

Wernisaż wystawy pt.
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