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w tym numerze:

w następnym numerze m.in.:

„Dziwny jest ten świat”... Odgórnie ustalane normy 
i przepisy czynią go nieludzkim i bezdusznym, gdzie 

zdrowie staje się „towarem”. Ekonomizacja i nastawienie na 
zysk powoduje piętrzenie tych przepisów, które mają zapobiec 
ewentualnym oszustwom i nadużyciom, jakie związane są 
z chęcią bogacenia się kosztem innych. Tym normom podlega 
i lecznictwo, jedna z najbardziej humanitarnych dziedzin 
społecznych, gdzie człowiek nie jest kolejnym numerkiem do 
odfajkowania, ale istotą potrzebującą pomocy. 

Z tym problemem boryka się i psychiatria, dodatkowo 
spychana ciągle na margines medycyny, jakby traktowana 

z przymrużeniem oka. W etapie walki o bardziej skuteczne 
warunki leczenia psychiatrycznego, zgodne z modelem 
środowiskowym, aktywizacją chorujących powstał Narodowy 
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Niestety, nie jest 
on realizowany. Wiąże się on bowiem z dofinansowaniem, 
koniecznym do odpowiedniego leczenia chorób 
psychicznych. 

W tym wszystkim ginie człowiek i jego potrzeby. Krakowskie  
„Centrum Seniora” ma zostać zlikwidowane, bo nie 

ma możliwości stałego finansowania. Nie bierze się pod 
uwagę tego, że takie miejsce jest potrzebne ludziom. Może 
funkcjonować nawet na zbyt małej powierzchni, bo ważna 
jest  ciepła, wspólnotowa atmosfera, dająca ludziom oparcie, 
możliwość twórczej aktywności. Tego nie uwzględniają 
normy i przepisy. W ekonomii łatwiej jest zastosować 
przepisy mówiące o odpowiednim metrażu przypadającym 
na jednostkę. Niszczy się w ten sposób wiele ośrodków, 
które i tak walczą o przetrwanie, pisząc granty, bo nie są 
dofinansowywane przez państwo. 

Psychiatryczne enklawy, w których prowadzone jest 
zróżnicowane i wielostronne wsparcie dla chorujących, 

takie jak środowiskowe domy samopomocy, grupy teatralne 
i plastyczne, kółka zainteresowań, obozy terapeutyczne 
i inne formy terapii są zagrożone. A miejsc pracy chronionej 
jest jak na lekarstwo. Jednak takie miejsca pojedyncze są, 
jak pensjonat i restauracja U Pana Cogito, które w tym roku 
obchodzi dziesięciolecie swojej działalności. I nadal istnieje, 
chociaż jest coraz trudniej. 

Jest narzucana ogólna tendencja do akceptacji wszelkich 
różnic, ale nie ma tam mowy o chorujących psychicznie. 

Jesteśmy nadal na marginesie.

Nie jesteśmy tylko i wyłącznie konsumentami! 
W tym numerze naszego pisma można znaleźć i „pytania 

egzystencjalne wspólne chorym i zdrowym”, jak głosi 
dziesiąta, ostatnia już z tez o schizofrenii. Borykamy się 
z lękami, piszemy wiersze, zastanawiamy się nad prawdami 
wiary, próbujemy stosować „otwarty dialog”. Pracujemy, żeby 

żyć, bo, jak pisze Danuta Biernacka w komentarzu do X tezy, 
„aby zaistnieć, trzeba też trochę mieć”.

Ludzie chorujący psychicznie boją się jednak o swoją 
„małą stabilizację”, jak pokazuje Jerzy Czuba w artykule 

„Każdego szkoda”. Podjęcie pracy może być uznane za objaw 
całkowitego wyzdrowienia, więc takiemu człowiekowi można 
odebrać prawo do renty i umiarkowany stopień inwalidztwa, 
nie bacząc na to, że odbiera mu się także możliwość pracy. 
I znowu zwyciężają bezduszne przepisy...

Leczenie choroby psychicznej to długi proces, trwający 
latami. Potrzebne jest wsparcie prowadzące do aktywizacji, 

bo z własnego doświadczenia wiem, jak łatwo jest poddać się 
depresyjnej niemocy i zalegiwać w domu.

Panie i Panowie Ministrowie, posłowie, senatorowie 
i rządzący tworzący przepisy i normy, nie traćcie z oczu 

człowieka!

Dorota Dużyk-Wypich

Polecamy lekturę czasopisma „Rodziny”

Słowem wstępu
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Co znaczy miłość?

Moje zwierzątkowo – część 2.

Przyjaźń jak terapia

Relacja z X Forum Psychiatrii Środowiskowej

Małopolska Filia Sekcji Naukowej  Psychiatrii 
Środowiskowej i Rehabilitacji 

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii 
i Opieki Środowiskowej

Stowarzyszenie
„Otwórzcie Drzwi”

WYDAWCY:
Zarząd Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”

oraz Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Psychiatrii i Opieki  Środowiskowej 

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)
tytuł projektu: Wzmacniane aktywności obywatelskiej

i świadomości w obszarze psychiatrii (FIO)

W ostatnich tygodniach minister zdro-
wia opublikował raport dotyczący 

wykonania Narodowego Programu Ochro-
ny Zdrowia Psychicznego w roku 2011. Tak 
naprawdę jest to raport o nierealizowaniu 
tego programu. Główne założenia NPOZP 
(jego realizacja przewidziana jest na lata 
2011-15), to promocja zdrowia psychicz-
nego oraz zapewnienie lepszego dostępu 
do opieki zdrowotnej. Jednak wdrożenie 
programu od samego początku napotyka 
ogromne trudności. Już w połowie 2011 
roku „Charaktery” wspólnie z koordynato-
rem Koalicji na rzecz Wdrażania NPOZP 
rozpoczęły akcję zbierania podpisów pod 
apelem w sprawie jego właściwej realiza-
cji.

Realizacja programu wymaga, przede 
wszystkim na szczeblu centralnym, 

politycznej mobilizacji i chęci prawdziwej, 
a nie tylko pozornej zmiany opieki psy-
chiatrycznej. Wymaga stworzenia finanso-
wych podstaw do faktycznego, a nie tylko 
zapisanego na papierze unowocześniania 
obecnego systemu opieki.  Myślę tutaj o 
zaniechaniach ze strony resortu i NFZ, któ-
re nie monitorują realizacji zapisów ustawy 
i rozporządzeń. Niedoszacowanie potrzeb  
tylko w oddziałach psychiatrycznych przy 
szpitalach ogólnych sięga dzisiaj blisko 
40%. Przypomnijmy, że mamy nowoczes-
ną ustawę i 40-letnie opóźnienie w naszych 
aspiracjach do Europy. Z drugiej strony 
mamy duże szpitale psychiatryczne, które 
też nie są skore do zmiany. Jeżeli z dnia 
na dzień zmienią tylko nazwę na Centra 
Zdrowia Psychicznego, zamiast  dokonać 
wewnętrznych przekształceń i decentra-
lizacji opieki do środowiska, to będzie to 
kpina i brak odpowiedzialności. Ta reforma 
to zmiana paradygmatu. Psychiatrzy, aby 
włączyć osoby chorujące psychicznie w 
życie społeczne,  powinni myśleć nie tylko 
o leczeniu objawów, ale także angażować 
się w pomoc całej rodzinie, rozwijać kom-
petencje i umiejętności pacjenta, pobudzać 
proces zdrowienia, mobilizować do zajęcia 
i pracy, uczyć samopomocy.

Psychiatria nie ma lobby. Brakuje nam 
Jurka Owsiaka, który pokazałby cały 

dramatyzm sytuacji, że tutaj też jest wal-
ka o życie, że zdrowie psychiczne stało 
się towarem, zaś my, lekarze zmuszani 
jesteśmy podchodzić do pacjenta w kate-
goriach ekonomicznych. Wewnętrzny opór 
i protest psychiatrów skutkuje zadłużaniem 
się systemu albo prowadzi do pogorszenia 
jakości opieki.  

W ramach „Okrągłego stołu” [spotkania 
międzyresortowe z udziałem eksper-

tów psychiatrii – przyp. red.], który miał się 
toczyć w sprawie psychiatrii na szczeblu 
centralnym, odbyło się tylko jedno posie-

dzenie, mimo gwarancji ze strony trzech 
ministerstw, że konsultacje będą toczyły 
się permanentnie.  Nie przypadkiem ko-
ordynatorem spotkania była Pani Elżbie-
ta Radziszewska Minister ds. nierówne-
go  traktowania obywateli. Ministerstwo 
to zresztą odpłynęło w niebyt, jak tylko 
przestaliśmy przewodzić w UE. To zupeł-
ny brak odpowiedzialności w działaniach 
organów centralnych. Nigdy nie doszło do 
spotkań w sprawie wdrażania programu. 
Całą odpowiedzialność przerzucono na 
samorządy. NPOZP to ryba, która psuje 
się od głowy. 

Głos rodzin i pacjentów jest za słaby. 
Pamiętajmy, że chorujący psychicznie 

to osoby, które w Polsce dopiero wycho-
dzą z cienia. Niepełnosprawność fizyczna, 
np. poseł na wózku w parlamencie, to dziś 
rzecz oczywista. Cierpiący psychicznie są 
jeszcze na społecznym marginesie. 

Ze strony Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej problemem jest ślepe przyjmo-

wanie wyśrubowanych standardów, np. w 
środowiskowych domach samopomoco-
wych, podczas gdy pacjentom potrzebny 
jest odpowiedni do leczenia klimat, atmo-
sfera, ludzkie ciepło. Decyzja na poziomie 
rozporządzeń potrafi być niszcząca. Niech 
niektóre ośrodki, przeznaczone dla osób 
niepełnosprawnych, spełniają te normy, ale 
pozostałe dla osób chorujących psychicz-
nie, niech przyjmą standardy merytorycz-
ne. Inaczej powstaną pojedyncze miejsca 
o bardzo wysokim standardzie (dostoso-
wane windy, toalety, przestrzenie), ale wy-
eliminują od lat działające nieliczne ośrod-
ki, w których osoby chorujące psychicznie 
znalazły prawdziwe oparcie. Ten błąd wy-
nika z ciągłego mylenia osób chorujących 
psychicznie z osobami o innych niepełno-
sprawnościach.  Wielu urzędników po pro-
stu nie rozumie, że NPOZP powstał z my-
ślą o osobach chorujących psychicznie.

Pamiętajmy, że pomoc osobom choru-
jącym psychicznie zależy również od 

nas wszystkich. Potrzeba trochę serca, 
żeby wspierać te obszary życia społeczne-
go, które nie są zorientowane na zysk, ale 
budują poczucie bezpieczeństwa i więzi 
we wspólnocie. Dlatego hasło kolejnego 
Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi 
Psychicznie w roku 2013 brzmi „Zdrowie 
nie jest towarem”.

Dr hab. Andrzej Cechnicki, psychiatra, 
kierownik Zakładu Psychiatrii Środowiskowej 

Katedry Psychiatrii  CM UJ
Krajowy koordynator

Koalicji na rzecz Wdrażania NPOZP

Zdrowie nie jest towarem.
Raport z zaniechania
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Teza 10. Schizofrenia rzuca światło na pytania egzystencjalne 
wspólne chorym i zdrowym. Perspektywa beneficjenta

Hamletowski dylemat „Być albo nie być” 
nie jest obcy ani chorującym ani zdro-

wym. Być czy mieć, zaistnieć czy posia-
dać? Nie jest to prosta alternatywa, bo  aby 
zaistnieć, trzeba też trochę mieć. Niestety, 
jednego i drugiego często odmawia się 
osobom chorującym psychicznie, spycha-
jąc je na margines życia. A przecież mają 
prawo do istnienia takie samo jak osoby 
tzw. „zdrowe”. Lęk jaki towarzyszy osobom 
zdrowym w stosunku do osób chorujących 
jest najczęściej lękiem przed nieznanym 
i dzieje się tak nie tylko w relacji z choro-
bą psychiczną, ale także też np. chorobą 
nowotworową, aids czy też bezdomnością. 
Chociaż chorobą psychiczną nie można 
się zarazić, lęk przed niewiadomym pozo-
staje. Biorąc pod uwagę statystyczną ilość 
zachorowań, z tendencją rok rocznie ros-
nącą, zachorować może każdy. Tempo ży-
cia, stres, malejące zatrudnienie na rynku 
pracy dotykające zdrowych, a co dopiero 

chorych, wyrzuca poza nawias życia jed-
nych i drugich. Słabsi, nie tylko chorobą, 
bardziej wrażliwi, spychani przez twar-
dszych graczy odchodzą ze sceny tego 
teatru, jakim w gruncie rzeczy jest życie. 
Rośnie przemoc, coraz więcej jest przy-
padków nie tylko agresji, ale też autoagre-
sji i to zarówno wobec i wśród dzieci, jak 
i osób w podeszłym wieku.

Stawiamy więc pytanie, jak żyć w takim 
świecie i nie „zwariować”? Czy azyl, 

jakim nierzadko staje się szpital psychia-
tryczny, umniejsza cierpienie? Czy wiara 
w Boga pozwala przeżyć i odzyskać zdro-
wie? Na pewno, chociaż równie na pewno 
nie wszystkim. Cierpienie w jednych umac-
nia wiarę, innym przynosi zwątpienie, nie-
jednokrotnie bunt i odejście od Boga. Wie-
lu ludzi żyje na pograniczu dwóch światów; 
tego realnego i tego z wyobraźni. Bardzo 
płynna jest ta granica i bardzo łatwo jest ją 
przekroczyć. Istnienie w tych dwóch świa-

tach jednocześnie nazywamy umocnienie 
schizofrenią.

Może więc praca stać się lekarstwem 
na życie bez choroby, albo mimo niej. 

Na pewno. Nie może to być praca niewol-
nicza i absolutnie nie taka, która odpiera 
prawo do kreacji czy autokreacji. Powinna 
pozwalać spełniać indywidualny potencjał, 
a nie tłumić go.

Pozostaje na koniec miłość bliźniego. 
Kochaj nie więcej, nie mniej, ale tak 

samo siebie i innych. Szanuj innych i nie 
odbieraj im prawa do bycia odmiennym, 
w tej bowiem odmienności jest różnorod-
ność i bogactwo natury i świata.

Danuta Biernacka
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

Kraków 

Teza 10. Schizofrenia rzuca światło na pytania egzystencjalne 
wspólne chorym i zdrowym. Perspektywa profesjonalisty

Aczkolwiek współczesna kultura, media i obyczajowość począt-
ków XXI wieku wydają się od tych kwestii uciekać i ukrywać je 

pod powierzchnią obrazów idealnie wymodelowanych, krańcowo od-
pornych na stres, szczupłych, wysportowanych, wiecznie zadowo-
lonych i wiecznie aktywnych ludzi zdolnych do adaptacji w każdych 
warunkach, to doświadczenie schizofrenii, podobnie jak doświadcze-
nie innych chorób, stawia pytanie o sens choroby i sens cierpienia. 

W pytaniu tym odsłania się wspólne nam wszystkim przeżywanie 
kondycji ludzkiej jako jednak podrzędnej – jakkolwiek by tego nie 
zakłamywać – wobec sił potężniejszych od nas i zdolności do prze-
ciwstawiania im naszej woli albo słabości, naszej odwagi, dzielności 
i wytrwałości albo lęku, rezygnacji i szybko postępującej depresji. 
Jest to zarazem pytanie o tożsamość: kim jestem w obliczu choroby? 
Kim jestem w obliczu cierpienia? Pytanie bardzo mocno nurtujące 
współczesność, tak mocno, że aż chwilami zakazywane i wymazy-
wane z publicznego obiegu, z którego dyskusja nad sensem choroby 
i cierpienia znika wraz z „zakazanymi” słowami, takimi jak np. „cha-
rakter” albo „cnota” (tutaj oczywiście w znaczeniu łac. virtus*, a nie 
virginitate**).

Schizofrenia przynosi ze sobą wiele cierpienia. O ile jednak w cho-
robach somatycznych cierpienie ma bardziej określoną, widocz-

ną przyczynę, np. jest to rana o takiej czy innej długości albo guz 
uwidoczniony radiologicznie itp., to cierpienie schizofreniczne takich 
łatwo dostrzegalnych przyczyn nie ma. Mimo to jest często cierpie-
niem głębokim i długotrwałym, trudnym i poruszającym dla otocze-
nia. Rana albo guz domaga się współczucia w sensie niemal odru-
chowym, bezpośrednim, ale cierpienie człowieka zdrowego fizycznie 
z trudnych do pojęcia powodów psychicznych – jak może jawić się 
osoba chora na schizofrenię – konfrontuje nas z egzystencjalnym 
pytaniem o umiejętność współodczuwania. Jak daleko potrafię wejść 
w świat drugiego człowieka? Jak daleko chcę wejść w świat drugiego 
człowieka? Czy się tego nie boję? Czy mam w sobie dość cierpli-
wości i szacunku? Pytania te mają swój dalszy logiczny ciąg w kon-
tekście wspólnotowym. Czy jesteśmy wspólnotą i społeczeństwem 
wspomagającymi osoby chore na schizofrenię w ich cierpieniach, 
czy też może jesteśmy wspólnotą i społeczeństwem wobec tych 
osób obojętnymi albo nawet wrogim?

Obok tych mniej specyficznych obszarów egzystencjalnego 
uwrażliwienia zawierającego się w świecie schizofrenii istnieje 

jeszcze jeden, który jest dla niej wysoce specyficzny i w innych cho-

ry
s. 
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* rzymskie uosobienie odwagi
** dziewictwo



�

robach niespotykany. Chodzi o niezwykłość tematów pojawiających 
się w schizofrenicznych urojeniach, zwłaszcza w ostrych fazach tej 
choroby wymagających leczenia szpitalnego. Tematyka ta świadczy 
o dużym uwrażliwieniu, żeby nie powiedzieć przewrażliwieniu pa-
cjentów schizofrenicznych na sprawy filozoficznego rozumienia bytu. 
W żadnej innej chorobie pacjent w sposób wprawdzie urojeniowy, 
ale jakże namiętny, nie włącza się w problematykę kosmogonii i es-
chatologii, nie czuje się w takim stopniu wciągnięty w intrygi kosmo-
logiczne i akt współtworzenia wszechświata oraz jego końca. W fazie 
owładnięcia schizofrenicznego zbliżenie do tej tematyki i siła emocjo-
nalnego udziału w niej jest czymś mocno znamiennym dla tej choro-
by. Pacjent na jakiś czas staje się aktorem dramatu kosmologiczne-
go, czy też nawet jego kreatorem równym Bogu, aż do zatracenia 
granic między sobą a otoczeniem. Jak mówi jeden ze znanych mi 
pacjentów, jego myśli w formie „głosów megafonowych” unoszą się 
nad ulicami miasta i w ten sposób docierają do wszystkich, a w drugą 
stronę do niego wszystko się odnosi i zarazem wszystko go dotyka. 
Roztopienie w świecie wydaje się pełne, pełne jest chorobowe prze-
niknięcie wszechświatem.

Schizofrenia jest jak odgrywana w realnym życiu pacjentów para-
lela opowieści biblijnej. Jakże często po wzlocie następuje upa-

dek w długotrwałe wycofanie, zobojętnienie, cierpienie w otępieniu, 
które określamy obecnie jako dominację tzw. objawów negatywnych 
schizofrenii. Można, ale czy wolno stawiać nasuwające się pytanie 
natury egzystencjalnej: czyżby to miała być kara za sięganie po owo-
ce z drzewa poznania? Jakże często pacjent sam pyta na różne spo-
soby o swoją winę... Jaka ma być postawa lekarza względem tych 
religijno-filozoficznych dylematów?

Z drugiej strony zdolność stawiania pytań o naturę bytu i dociekania 
prawdy filozoficznej uważana jest za coś szlachetnego, pożąda-

nego, ludzkiego, a nawet wzniosłego, czyli schizofrenia miałaby być 
chorobą nieszczęśliwie umiejscowioną między wzlotem a upadkiem, 
między krótkotrwałą euforyczną fascynacją a długotrwałym cierpie-
niem? Jak zobaczyć tę chorobę realistycznie, we właściwych propor-
cjach, nie tracąc z oczu tego, co w jej objawach ludzkie, równocześnie 
nie idealizując tego, co destruktywne i chorobliwe? Doświadczenie 
schizofrenii wymaga od nas zatem umiarkowania, odrzucenia skraj-
ności myślenia i skrajnych emocji, zrównoważenia przeciwieństw. 
Czyżby obcowanie ze schizofrenią miało uczyć mądrości?

Współczesna kultura i reprezentujące ją media nie przejmują się 
zbytnio problematyką ontologiczną, która została powierzona 

gremiom badawczym astrofizyków i fizyków zajmujących się czą-
steczkową budową materii. Badanie struktury świata powierzono ze-
społom ludzkim, które funkcjonują w spokojnym oddaleniu od reszty 
społeczeństwa, oddzielone od niego murem niezwykle skompliko-
wanego i kosztownego sprzętu laboratoryjnego. Zderzacz hadronów 
jest wielki i nikt nie bierze się za jego budowę w pojedynkę. Tutaj 
rzeczywistość schizofreniczna jest znacznie mniej triumfalna i w nie-
zwykły sposób przeniknięta samotnością. Osoba chora na schizofre-
nię staje naprzeciwko świata i jego zagadek w całkowitym osamot-
nieniu. Nie przychodzi jej do głowy, żeby prosić kogoś o pomoc albo 
współpracę, a jeśli nawet tę pomoc otrzymuje, to często ją odrzuca. 
I znowu pojawiająca się seria pytań natury egzystencjalnej: jaka jest 
natura i jakie granice ludzkiej samotności? Gdzie leżą ograniczenia 
i złudzenia naszego współdziałania?

W grupie łatwiej o otuchę płynącą ze wspólnoty losu, z dzielenia 
się także tym, co może wzbudzać lęk. W grupie łatwiej rodzi 

się humor jako pomost między mysterium tremendum a codziennym, 
złagodzonym, zwyczajnym przeżywaniem świata. Doświadczenie 
schizofreniczne nie zna humoru, zarazem nie zna łagodności ży-
cia w pogodzeniu ze zwyczajnością. W schizofrenicznej samotno-
ści i powadze jest coś chwilami wzniosłego i podnoszącego ludzką 
godność, ale zarazem otwiera się droga do nieszczęścia i rozpaczy, 
jakby konfrontacja ze światem musiała skończyć się przegraną, 
a dla osoby chorej na schizofrenię miało zabraknąć bezpiecznego, 
ciepłego, danego jej miejsca. Na pytanie, czy ty jesteś dla świata, 
czy też świat jest dla ciebie, schizofreniczna odpowiedź przesuwa się 
w stronę wariantu pierwszego – samotnego, kruchego bytu zdanego 
całkowicie na łaskę i niełaskę kosmicznych sił, które nie przejmują 
się miejscem dla człowieka.

Czy nasza cywilizacja, kultura i religia potrafią uczynić ze świata 
otoczenie dane nam, w którym sam fakt urodzenia zapewnia 

bezwzględną akceptację i miejsce do życia? To chyba najważniejsze 
spośród pytań egzystencjalnych, jakie rodzą się z doświadczania 
schizofrenii zarówno przez psychiatrów i psychoterapeutów, przez 
członków dotkniętych rodzin i przez samych chorych.

dr n. med. Kazimierz Pietruszewski
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
mzcechni@cyf-kr.edu.pl

Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
www.otworzciedrzwi.org
stotworzciedrzwi@wp.pl

Galeria Miodowa
www.galeriamiodowa.strefa.pl

Teatr Psyche
www.terapia-schizofrenii.krakow.pl/Teatr Psyche/pl.html
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Dębniki, stara dzielnica Krakowa,  kil-
ka kroków od Wisły i malutkiego Ryn-
ku Dębnickiego, pełnego straganów z 
owocami i kwiatami, wokół niego stare 
kamienice. Kilka kroków dalej, na są-
siedniej ulicy swój adres ma  pensjonat 
„U Pana Cogito”, mieszczący się w  za-
bytkowej willi, wokół której zieleń, krze-
wy i drzewa. W lecie pięknie pachną tu 
róże.  Rozmawiamy w pensjonacie „U 
Pana Cogito”,w którym pracują osoby 
niepełnosprawne psychicznie. Pensjo-
nat prowadzi Stowarzyszenie Rodzin 
„Zdrowie Psychiczne”. „U Pana Cogi-
to” świętuje swoje 10 lecie istnienia. 

Skąd się wziął pomysł stworzenia hote-
lu „U Pana Cogito”?

Wiele razy różne osoby o tym mówiły, 
natomiast najprościej ujmując, była taka 
faktyczna potrzeba stworzenia stabilnych 
miejsc pracy dla osób po kryzysach psy-
chicznych. Takich miejsc pracy, gdzie te 
osoby będą czuły się dowartościowane, 
ale też w których będą mogły pracować 
wspólnie z osobami zdrowymi i będą czuły, 
że ich praca ma sens i wartość.  Kilkana-
ście lat temu pensjonat był innowacyjnym 
pomysłem na krakowskim rynku pracy. W 
ogóle w Polsce to był innowacyjny pomysł. 
Wtedy o osobach chorujących psychicznie 
mówiło się niewiele, a jeżeli już porusza-
no ten temat, to bardzo dużo było wstydu, 
obaw przed powierzaniem im odpowie-
dzialnych zadań. Za każdym razem trze-
ba było wyjaśniać, tłumaczyć, żeby wyjść 
poza stereotypy. A teraz możemy już po-

wiedzieć, że jako pensjonat jesteśmy peł-
noprawnymi członkami życia społecznego 
i gospodarczego w Krakowie. 

Wtedy rehabilitacja zawodowa to były 
przede wszystkim Warsztaty Terapii Za-
jęciowej?

Tak, taka prawdziwa rehabilitacja zawo-
dowa i aktywizacja nie wychodziła poza 
warsztaty terapii zajęciowej. Owszem, od 
lat istnieją zakłady pracy chronionej, ale 
realność zatrudniania tam osób choru-
jących psychicznie trudno przełożyć na 
rzeczywistość, takie osoby nie są tam mile 
widziane, z różnych powodów, nie tylko z 
powodu stereotypów. Brana jest pod uwa-
gę wydajność pracy, niestabilność stanu 
zdrowia, pewna nieprzewidywalność, bo 
przecież nie wiadomo, kiedy nadejdzie ko-
lejny kryzys psychiczny.

Jak  zatem rozwiązaliście takie proble-
my, kiedy ktoś zachoruje i musi być na 
zwolnieniu długi czas?

Na pewno specyfiką pracy z osobami cho-
rującymi psychicznie jest to, że kryzysy 
pojawiają się od czasu do czasu, ale my 
jesteśmy takim zakładem pracy, który jest 
przygotowany na takie ewentualności. Za-
trudniamy odpowiednią kadrę, która ma 
doświadczenie pracy z osobami chorują-
cymi psychicznie; towarzyszy, wzmacnia-
jąc i mobilizując w codzienności, wspól-
nie pracując. A w razie potrzeby szybko i 
adekwatnie pomagając, np. gdy zbliża się 
nawrót choroby. Wie jak trzeba pomóc, czy 
chodzi o szybki kontakt z lekarzem, czy o 
bardziej organizacyjne rozwiązania.

To dlatego nie było w Was obawy przed 
otwieraniem pensjonatu, w którym mia-
ły pracować osoby po kryzysach psy-
chicznych, ponieważ mieliście wcześ-
niej doświadczenie kontaktu i pracy 
z takim osobami? Wiedzieliście, jakie 
mogą być trudności, jak trzeba organi-
zować pracę…

Ważne było to, że większość kadry zdro-
wej to byli ludzie, którzy mieli duże do-
świadczenie w kontakcie z osobami po 
kryzysach psychicznych. Nie baliśmy się 
tak, jak inni… Nasza postawa była taka, 
że my wierzymy w osoby chorujące psy-
chicznie. To jest dużo, jeśli wierzy się w 
drugiego człowieka. Ten człowiek wtedy 
zaczyna na taką wiarę i nadzieję odpo-
wiadać, jest jakby zmobilizowany. To są 
może takie rzeczy mało zauważalne przez 

pracodawców w dzisiejszych czasach, ale 
wiemy, że w relacjach międzyludzkich ma 
to duże znaczenie, zwłaszcza w branży, w 
której działamy. 

Żeby przygotować się do takiej pracy 
prowadziliście kursy i sami przechodzi-
liście szkolenia z branży hotelarskiej?

Tak, każdy z nas starał się we własnym 
zakresie uzupełnić tę wiedzę, ponieważ 
pracowaliśmy w branży psychiatrycznej 
(na oddziale dziennym, w warsztatach te-
rapii zajęciowej – przyp. red.) trudno więc 
było oczekiwać że posiadamy taką wiedzę, 
umiejętności, czy jakiekolwiek doświad-
czenie jak prowadzić hotel, restaurację. 
Jako stowarzyszenie (Stowarzyszenie Ro-
dzin „Zdrowie Psychiczne” – przyp. red.) 
nie byliśmy nigdy wcześniej pracodaw-
cą, nie wiedzieliśmy, jakie są formalności 
związane z zatrudnianiem pracowników, 
prowadzeniem działalności gospodarczej. 
Było mnóstwo takich spraw administracyj-
nych, trzeba było nauczyć się tego; branżę 
turystyczną znaliśmy wyłącznie z pozycji 
klienta.

Ale skąd pomysł, żeby to była właśnie 
ta branża?

W ogóle szykując się do prowadzenia 
przedsiębiorstwa społecznego trzeba mieć 
na uwadze dwa cele. Z jednej strony jest 
ten cel społeczny, czyli grupa osób, z któ-
rymi pracujemy, nie chcę mówić niepełno-
sprawnych, ale też z pewnymi trudnościa-
mi, potrzebujących wsparcia. Trzeba mieć 
na uwadze potrzeby tej grupy, jej możli-
wości, ograniczenia, z jednej strony grupy 
jako całości, ale i ograniczenia indywidual-
ne, a także potencjał. Ten potencjał tkwi w 
każdym i trzeba go wydobyć. Z jednej stro-
ny jest grupa pracowników i rodzaj pracy 
adekwatny dla tej grupy, a z drugiej strony 
wolny rynek, czyli pytanie na jakie usługi, 
produkty będzie popyt. Trzeba było zrobić 
badania rynku. Niejako w sposób natural-
ny wyszła nam branża turystyczna, ponie-
waż Kraków jest miejscem, gdzie turyści 
zawsze będą chcieli przyjeżdżać. Należało 
się zastanowić, jaką ofertę im zapropono-
wać, żeby wybrali właśnie to nasze miej-
sce. Robiliśmy badania marketingowe, np. 
jakiego rodzaju ma być obiekt noclegowy, 
w jakim standardzie i z  tych badań wy-
szedł nam właśnie hotel trzygwiazdkowy, 
jako standard oczekiwany przez turystów.

Czyli realizacja tego projektu, jakim był 
pensjonat „U Pana Cogito”, to była ak-

Filozofia Pana Cogito
Wywiad z Agnieszką Lewonowską-Banach,
kierownikiem pensjonatu „U Pana Cogito”

na zdjęciu
Agnieszka Lewonowska-Banach
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cja poprzedzona namysłem, przygoto-
waniami, a nie romantyczna wizja, któ-
rą spontanicznie wcielaliście w życie.

Ta romantyczna wizja istniała jako począ-
tek. Natomiast później była przekładana 
na realność, była korygowana. Można 
śmiało powiedzieć, że sporo z tej roman-
tycznej wizji zostało, ale już rozwiązania 
praktyczne, organizacyjne, to, co wiąże się 
z rynkiem, trzeba było oprzeć na pewnych 
podstawach ekonomicznych. 

Jak wam się udaje godzić zasady kon-
kurencyjności, twarde prawa rynku z tą 
społeczną misją, rehabilitacją? 

Udaje nam się to różnie, w różnych okre-
sach. Nie mogę powiedzieć, że to jest 
ciągła walka, ale na pewno jest to ciągłe 
staranie się o to, żeby te dwa światy – go-
spodarczy i społeczny pogodzić w sposób 
jak najbardziej zrównoważony. Ten świat 
potrzeb rehabilitacyjnych zmienił się w 
ciągu tych 10 lat, a więc musimy za nim 
nadążać. Potrzeby społeczne i rehabilita-
cyjne istnieją zawsze w jakimś kontekście, 
jakiejś rzeczywistości, czy to potrzeb in-
dywidualnych czy rodzinnych, są różne w 
różnych fazach życia i rozwoju danej oso-
by. Z drugiej strony ten świat życia gospo-
darczego też się zmienia, z tym że bardziej 
dynamicznie, szybciej niż społeczny. Musi-
my podążać za jednym i za drugim, to jest 
nieustanne szukanie równowagi. Nie jest 
to łatwe, ale myślę, że wszystko zależy od 
ludzi. Mamy swój zespół, który ma głęboko 

wpojone wartości, wie, o co tak naprawdę 
chodzi, dlaczego to robimy i nie zniechęca 
się, nie skupia na pojedynczych kłopotach, 
sprawach formalnych i administracyjnych, 
które zajmują dużo czasu. Ostatnio zresztą 
zajmują coraz więcej czasu… ale jeżeli ma 
się poczucie dlaczego się to robi… Ważne 
jest oczywiście otoczenie, bo nie działamy 
w próżni, ale mamy całe zaplecze wspiera-
jące, poczucie, że nie jesteśmy sami. Jeżeli 
nie damy rady, to ktoś inny nam podpowie, 
pomoże, poprze. Różne są sposoby…

To ciągłe uczenie się, bycie aktywnym, 
prężnym. Nie ma takiej pewności, że 
już coś zdobyliście i teraz odcinacie 
kupony?

Ciągle musimy się starać, tym bardziej z 
osobami chorującymi psychicznie jako go-
spodarzami tego miejsca. Czasem trzeba 
więcej uwagi poświęcić na różne sprawy 
gospodarcze, bo brakuje płynności finan-
sowej, bo trzeba nawiązać jakiś kontakt, 
przyjąć jakąś grupę, obsłużyć wymagają-
cego klienta i poświęcić temu wszystkie 
swoje siły przez krótki czas. Albo za chwilę 
przychodzi sytuacja, kiedy trzeba inten-
sywniej zająć się kilkoma pracownikami, 
którzy wpadają w kryzys psychiczny i to 
jest trudna sytuacja dla tej osoby i jej ro-
dziny, ale też i dla nas jako zakładu pracy. 
Wtedy trzeba za te osoby, które wypadły z 
pracy, znaleźć zastępstwo. I to dzieje się w 
przestrzeni relacji międzyludzkich, między 
pracownikami. Oni wewnątrz grupy starają 
się być bardzo solidarni. Jeżeli ktoś choru-

je i nie ma go nawet całymi tygodniami w 
pracy, to bardzo rzadko zdarzają się takie 
sytuacje, że ktoś inny odmawia zastęp-
stwa za tę osobę. Są raczej wyrozumiali, 
bo wiedzą że to jest czas, kiedy swoim za-
angażowaniem czy przejęciem części obo-
wiązków mogą wspomóc współpracowni-
ka. Bardzo czują, że to jest wspólna praca, 
taka jest specyfika branży. Nawet jeśli jed-
no małe ogniwo „zawali”, to i tak gość oce-
nia całość. Czy jest zadowolony z pobytu, 
może zaważyć drobny szczegół, np. czy 
ktoś zapomniał dołożyć mydełko, albo czy 
zbyt długo trwała obsługa przy recepcji, 
albo ktoś był bardziej rozdrażniony i niewy-
starczająco spokojnie i miło odniósł się do 
gościa. To są drobne rzeczy, ale za każdą 
z nich odpowiada inny pracownik. I jest to 
o tyle trudne, że w tej branży nie wystar-
czy wystawić sztandarową, pierwszą linię 
osób ubranych w eleganckie mundurki, bo 
ma znaczenie też praca tych osób, których 
gość nie widzi. Nasi pracownicy doskona-
le czują, że nawet jeśli ich praca nie jest 
bezpośrednią pracą z gościem, to każda 
ich czynność wpływa na ogólne wrażenie. 
Każdy pracownik ma swój wkład, toteż nie 
ma między pracownikami jakiejś rywaliza-
cji, poczucia, że ktoś ma mniej lub bardziej 
ważne stanowisko, bo każdy jest ważny. 
Ważne jest też to, że informacja zwrot-
na od gości jest natychmiastowa. Osoby 
chorujące psychicznie bardzo potrzebują  
takiego dowartościowania. W miarę szyb-
kiego, nie odwlekanego miesiącami, jak 
w innych zakładach pracy, gdzie ocena 
jest roczna lub półroczna. Takie „dziękuję” 
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powiedziane przez gościa jest przyjemne, 
każdy to czuje. 

W tym jest coś szczególnego, że osoby 
po kryzysach psychicznych, mierząc 
się ze swoimi trudnościami, pracują z 
innymi ludźmi, tworząc usługi i to jest 
pewne pozostawanie w relacji, współ-
działanie między pracownikami i goś-
ćmi. To obszar będący wyzwaniem?

Tak, to niełatwy obszar, to wyzwanie, ale 
może właśnie dlatego jest to dobre pole do 
pracy dla osób chorujących psychicznie, 
bo te osoby muszą trenować takie relacje. 
I to trenować nie w sposób laboratoryjny, 
ale w codzienności, bo te relacje – czy w 
rodzinie czy wśród znajomych – są zupeł-
nie inne, niż relacje z obcym człowiekiem. 
Jest to sytuacja zadaniowa, w której muszą 
przebywać i przez to codziennie trenują w 
naturalny sposób, wcale nie mając poczu-
cia, że uczestniczą w jakimś treningu. Na 
tym polega sens tej rehabilitacji, że goście 
przyjeżdżają tutaj ze swoich własnych po-
budek i są włączani w rehabilitację, o czym 
wcale nie wiedzą, a jak się dowiadują – są 
zaskoczeni. 

Czy zdarza się, że są o tym informo-
wani?

Zdarza się, choć oczywiście nie jest to 
nasza informacja reklamowa, ale bardzo 
często informujemy gości, zwłaszcza tych, 
którzy wielokrotnie do nas przyjeżdżają. 
Niektórzy pytają sami, bo mamy tu dużo 
materiałów informacyjnych, dydaktycz-
nych, ulotek, które mówią o sprawach spo-
łecznych, zdrowiu psychicznym. Można 
łatwo zauważyć, że jest to inna przestrzeń; 
nie zdarza się, żeby w innych hotelach 
były ulotki z innej branży niż turystyczna. 
My mamy nasze wydawnictwa branżowe 
(czasopismo „Rodziny”, „Dla Nas” – przyp.
red.), to są takie drobne sygnały dla spo-
strzegawczych.

Macie więc edukacyjną misję, walczycie 
ze stereotypami wobec osób chorują-
cych psychicznie poprzez umożliwianie 
kontaktu z nimi na zwykłej płaszczyź-
nie?

Bezpośrednie doświadczenie jest bardziej 
wymowne niż teoretyczny wykład. To waż-
ne, ale mało wykorzystywane w Polsce w 
programach rehabilitacyjnych. Mówi się, że 
dziecko uczy się poprzez zabawę, podob-
nie dorosły uczy się przez uczestnictwo, 
doświadczanie. 

A czy zdarza  się, że ludzie, którzy po-
znali działalność tego hotelu i waszą 
pracę też podjęli takie inicjatywy w in-
nych miastach?

Tak, zdarzało się i dalej się zdarza, że 
wiele osób z różnych organizacji przyjeż-
dża i pyta o to, jak zaczynaliśmy, jak było 
wszystko organizacyjnie budowane. Mając 

podobne problemy, szukają rozwiązania 
adekwatnego dla siebie. Oczywiście wiele 
osób przyjeżdża tutaj z pomysłem, żeby 
taki sam modelowo hotel przenieść w swo-
je miejsce, ale tego nie da się tak zrobić, 
trzeba mieć na uwadze wiele okoliczności 
lokalnych, organizacyjnych specyficznych 
dla danego regionu. Może to być gospo-
darstwo agroturystyczne, firma świadczą-
ca usługi ogrodnicze. Ważne jest, żeby to 
była prawdziwa wspólna praca i w relacji z 
otoczeniem. 

Rozmawiamy w takim pięknym  miej-
scu, ale słyszałam wspomnienia o tym, 
że lata temu ta willa była w okropnym 
stanie i wy remontowaliście ją od pod-
staw. Ktoś zobaczył, że tu jest poten-
cjał, ale to nie było takie oczywiste na 
początku? 

Toteż trzeba było mieć jakiś pomysł na to, 
stworzyć odpowiednie warunki, dobrać 
zespół. Budynek był zupełnie zrujnowany, 
taki, że trudno było sobie wyobrazić, że 
tutaj może być hotel. Ponieważ jest to bu-
dynek o takiej strukturze architektonicznej, 
że nawet pomimo zniszczenia widać było 
jego określony styl i wiedzieliśmy, że po 
remoncie może to być perełka. Natomiast 
od nas zależało to, na ile będziemy potra-
fili i chcieli te wszystkie walory architekto-
niczne wydobyć, zachować i jak to zrobić, 
żeby one zmieściły wszystkie przestrzenie 
funkcjonalne związanej z pensjonatem, re-
stauracją i z miejscem rehabilitacji. To było 
duże wyzwanie, ale mieliśmy zaangażo-
wanych architektów, dekoratorów wnętrz, 
którzy starali się w sposób pieczołowity 
każdy detal dobrać do tego miejsca. Trze-
ba było się też zorganizować jako zespół, 
ale i zaprosić innych ludzi, żeby angażowa-
li się charytatywnie. Spotkaliśmy przez te 
kilkanaście lat mnóstwo osób życzliwych, 
właścicieli firm, którzy włożyli mnóstwo za-
angażowania w to, żeby to był budynek, 
który będzie funkcjonalny przez wiele lat. 
Tutaj każdy swoją pracę wykonał na piątkę 
z plusem. 

Teraz stowarzyszenie jest silniejsze, ale 
otoczenie mniej skłonne do dawania? 

Obecnie rynek tak się sprywatyzował, że 
brakuje miejsca na takie „zrywy” społecz-
nościowe. Natomiast obowiązek udziela-
nia wsparcia ma państwo polskie, a naszą 
rolą powinno być umiejętne zagospodaro-
wanie organizacyjne, instytucjonalne, żeby 
te państwowe pieniądze wykorzystać bar-
dziej efektywnie. Natomiast państwo, je-
żeli już coś finansuje, to chętniej finansuje 
takie nierozwojowe formy. Wszędzie tam, 
gdzie osoba chorująca może przynieść też 
jakiś dochód, wsparcie jest bardzo skrom-
ne, albo jeszcze nie ma dobrych mechani-
zmów państwowych. 

Dziesięć lat temu prężnie  współpra-
cowaliście z miastem, skoro od niego 

dostaliście budynek?

Współpracowaliśmy także z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, bo to był 
budynek, który przekazał nam MOPS, ale 
należący do gminy. Teraz sytuacja jest inna 
i trudno powiedzieć, czy można byłoby dzi-
siaj tę drogę powtórzyć. Miasto niechętnie 
przekazuje nieruchomości organizacjom 
pozarządowym. Każda instytucja ma swo-
je ramy prawne, zobowiązania, to bardzo 
utrudnia współpracę, bo zanika przestrzeń 
współpracy oparta na zaufaniu.

Czy bycie zakładem aktywności zawo-
dowej ułatwia, czy utrudnia funkcjono-
wanie? 

W jednym obszarze ułatwia, w innym 
utrudnia. Z roku na rok jest coraz trud-
niej, bo jest większa formalizacja, więcej 
czasu wymaga zajmowanie się sprawami  
administracyjnymi, czego doświadczają 
wszystkie instytucje. Natomiast ułatwienie 
to poczucie bezpieczeństwa funkcjonowa-
nia, bo mamy zagwarantowane dotacje na 
wiele lat i planując przychody, możemy się 
skupić tylko na części rynkowej. Ale jest 
też tak, że nie możemy wykorzystywać 
wszystkich mechanizmów rynkowych, tyl-
ko niektóre. My mamy obowiązki sektora 
finansów publicznych, np. nie możemy 
swobodnie inwestować, a to jest bardzo 
ważne, żeby utrzymać się w tej branży. 

Ile osób zatrudniacie? Czy jest duża ro-
tacja na stanowiskach pracy?

34 osoby, w tym 24 osoby niepełnospraw-
ne. Zaczynaliśmy od zatrudniania 15 osób 
chorujących i 6 osób zdrowych. A rotacja 
w skali dziesięciu lat jest niewielka, na-
tomiast coraz większa w ciągu ostatnich 
dwóch, trzech lat. 

Idea jest taka, żeby osoby tu pracujące 
doświadczały wolnorynkowych ograni-
czeń i udogodnień, żeby potem iść da-
lej, na wolny rynek? 

Nie ma takiego odgórnego zobowiązania, 
ponieważ niektóre osoby z wielkim trudem 
mogą utrzymać się w pracy w warunkach 
wolnorynkowych. Trudno w ogóle myśleć, 
że one mają jakieś szanse na utrzymanie 
się w pracy, nawet jeśli bardzo by chciały. 
Dlatego tej rotacji nie ma. Są natomiast ta-
kie osoby, dla których jest to pewien etap 
w rozwoju indywidualnym i zawodowym, 
przechodzą do pracy na wolny rynek. Dla 
nas liczy się skuteczność długofalowa, 
chodzi o to, żeby ludzie utrzymali się w 
pracy przez długie lata. 

A skąd wzięła się nazwa hotelu – 
„U Pana Cogito”? 

Pan Cogito to oczywiście postać litera-
cka z poezji Herberta. Na pomysł wpadł 
przyjaciel Andrzeja Cechnickiego. Chwilę 
dyskutowaliśmy i dość szybko się przyję-
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ła. Ta postać literacka ładnie odzwierciedla 
zmagania, z jakimi borykają się osoby cho-
rujące psychicznie. Ten literacki Pan Co-
gito to jest taka postać inna, trochę ułom-
na, która ciągle mówi o swojej ułomności. 
Podąża, niezdarnie powłócząc nogą, ale 
idzie przez życie w pełni godności, poko-
nując te trudności, odważnie patrząc w 
przyszłość. Ta filozofia nam odpowiadała. 
Świat zewnętrzny oddalił się trochę od tej 
idei i cały czas nas pyta, skąd taka nazwa. 
Może właściciel to pan Cogito? Zdarzają 
się nawet osoby, które chcą rozmawiać z 
właścicielem, czyli z panem Cogito. 

Mówiłaś, że nie możecie wydawać tego 
zysku, który wypracowaliście na jakieś 
inwestycje. Co w takim razie robicie z 
pieniędzmi, które zarobiliście? 

Te pieniądze mogą być wykorzystane na 
wsparcie pracowników, na coś, co jest 
związane z ich rehabilitacją, na pomoc w 
leczeniu. Problem polega na tym, że te 
przepisy są uogólnione, odnoszą się do 
niepełnosprawnych, którzy schematycznie 
są kojarzeni z jakiegoś rodzaju inwalidz-
twem. Mówią np. o oprzyrządowaniu sta-
nowisk pracy, usprawnianiu, co zaraz ko-
jarzy się ze specjalistycznym urządzeniem 
dla osób niepełnosprawnych ruchowo.  
Tego osoby chorujące psychicznie raczej 
nie potrzebują. Nie ma zróżnicowania na 
niepełnosprawność fizyczną i psychiczną. 
Zarobki przeznaczamy więc na pomoc 
w usamodzielnianiu, na leczenie. To są 
pieniądze inwestowane w pracowników. 
Około 30% przeznaczone jest na poprawę 
warunków pracy, co jednak musimy bardzo 
mocno uzasadniać. To, co my rozumiemy 
jako poprawę warunków pracy, niekoniecz-
nie rozumie organ kontrolujący. Np. remont 
może być uznany za poprawę warunków 
prowadzenia działalności gospodarczej, a 
nie warunków pracy. To są niejednoznacz-
ne sformułowania i niełatwo jest wydać 
pieniądze na poprawę warunków pracy, 
tak je uzasadnić, żeby czuć się bezpiecz-
nym wobec przepisów. 

Jeżeli chodzi o pomoc, to organizujecie 
też obozy, wspólne wyjazdy. Czy one 
odbywają się co roku? 

Tak, co rok staramy się organizować róż-
ne wyjazdy integracyjne, wycieczki, obozy 
dla naszych pracowników, ale też dla in-
nych osób chorujących psychicznie. Jest 
to jakaś część życia społecznego. Jest to 
też nasza pomoc dla takich osób, żeby 
efektywnie wykorzystały swój wolny czas. 
Mamy także takie doświadczenia, że oso-
ba, która bierze urlop wypoczynkowy na 
dwa, trzy tygodnie, jeżeli sama nie ma 
planu na spędzenie tego urlopu, to prze-
ważnie zalega w domu, łóżko ją ciągnie 
natychmiast. Taki urlop wcale nie pomaga 
w zdrowieniu, tylko pogrąża w chorobie. 
Staramy się nie dopuszczać do takich sy-
tuacji, żeby ktoś, kto idzie na urlop, wracał 
chory. Dajemy taką ofertę, żeby przynaj-

mniej część urlopu mógł wykorzystać ak-
tywnie, żeby miał jakieś kontakty, a także 
jakiś rodzaj wysiłku fizycznego, tak, żeby 
dodało mu to siły do pracy. Chcemy, żeby 
te wyjazdy były atrakcyjne, dostępne tak 
że dla zdrowych, ponieważ nie chcemy, 
żeby nasi pracownicy mieli poczucie, że 
uczestniczą w jakiejś atrakcji skierowanej 
tylko do osób niepełnosprawnych. Nasza 
w tym głowa, żeby nie mieli poczucia, że 
sobie nie poradzą. 

Zgodnie z zasadą „razem w pracy, ra-
zem w życiu”. Mówiłaś, że teraz jest 
większa rotacja pracowników. To dla 
Was stwarza większe trudności, czy też 
lepiej jest, jak zmieniają się osoby na 
stanowiskach pracy? 

Rotacja się przydaje, są nowe twarze, 
nowe relacje. Ta rotacja nie zawsze wyni-
ka z takich pobudek, które uznalibyśmy za 
sukces. Jeżeli ktoś znika z pracy, bo ma na-
wrót choroby, nie rokuje szybkiego powro-
tu, musimy podejmować decyzje o miejscu 
pracy, które jest na tyle ważne, żeby inna 
osoba z niego korzystała. Często pojawia 
się też rotacja spowodowana utratą orze-
czenia o niepełnosprawności. Mamy bar-
dzo mało tych limitowanych miejsc pracy. 
Jest to problem orzeczniczy. W naszych 
krakowskich okolicach coraz mniej osób 
ma orzeczenie o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności. Z różnych powodów osoby 
są tak bardzo nieprzygotowane do pracy, 
że po tych kilku miesiącach same rezygnu-
ją, bo myślą zupełnie innymi kategoriami. 
Komuś nie chce się rano wstać, nie myśli 
o tym, że pracuje, zarabia pieniądze. Jest 
więcej osób, które myślą takimi nieade-
kwatnymi, chorobowymi kategoriami.

A co zaliczasz do Waszych najwięk-
szych  sukcesów  w przeciągu  tych 
lat? 

Myślę, że sukcesem jest to że pensjonat „U 
Pana Cogito” był takiego rodzaju  przedsię-
wzięciem na skalę całej Polski, które udo-
wodniło, że to się da zrobić. Kiedy przycho-
dził  marazm, to ktoś  zawsze mówił,  że 
jest w Krakowie taki „Cogito” który pracuje 
i tam się udaje. To nie pozwala cofnąć się 
w działaniach na rzecz osób chorujących 
psychicznie, wpływa nawet na reformę psy-
chiatrii. Jesteśmy już w tej fazie psychiatrii 
środowiskowej, że trudno jest politykom 
czy urzędnikom stwierdzić, że jednak naj-
lepiej, gdy jest jak chory psychicznie jest 
w szpitalu psychiatrycznym, ma najwyżej 
jakieś zajęcia, czas wolny i rentę. Te argu-
menty są już obalone, choć czasem jesz-
cze ktoś je ma. Jesteśmy symbolem tego, 
że można wspólnie pracować, prowadzić 
działalność na dobrym poziomie. I to jest 
jakiś sukces. Jest w tym odpowiedzialność 
codziennej pracy. Na pewno sukcesem są 
wszystkie te osoby, które wyszły do pracy 
na wolny rynek i utrzymują się w tej pra-
cy. Na te 10 lat to jest kilka osób, ale to 
jest sukces. I trzeci sukces to te wszystkie 

pozostałe firmy społeczne, które się utwo-
rzyły, trochę na fali entuzjazmu, trochę na 
fali dobrego doświadczenia, współpracy. 
Te firmy powstały, istnieją, nie poddają 
się kryzysowi. Owszem, mają trudności, i 
to bardzo bolesne, ale nie znikają i są w 
stanie przetrwać. Są to przedsiębiorstwa 
społeczne, typu Gospoda Jaskółeczka w 
Radomiu. Gdyby nie było „Cogito”, to one 
by nie powstały.

Jesteście takim niezbitym argumen-
tem.. może dotrze on do osób, które 
decydują…

Z trudnością dociera. Ta przestrzeń spo-
łeczna jest słabo reprezentowana.

Masz takie doświadczenie, że osoby 
chorujące psychicznie są pomijane?

Pomijane, pokrzywdzone, łatwo jest je 
zlekceważyć

Dlaczego?

Praca w psychiatrii przyciąga takich ludzi, 
którzy działają metodami społecznymi, ra-
czej spokojnymi. Naturalną metodą pracy 
terapeutów jest spokojny, zrównoważony 
kontakt. Trudno jest rozmawiając z po-
litykiem, wyjść z tego swojego sposobu 
komunikowania się ze światem i stać się 
brutalnym przedsiębiorcą, który huknie 
pięścią w stół i zaszantażuje. To nie są na-
sze metody i może trochę brakuje takich 
ludzi, którzy tak potrafią. Psychiatria jest 
zlekceważona, zmanipulowana, jakby ce-
lowo mylona z innymi działaniami na rzecz 
osób niepełnosprawnych. Tyle się zrobiło 
na rzecz chorujących psychicznie, a dalej 
są myleni z innymi niepełnosprawnymi. 
Ktoś, kto się na tym nie zna, łatwo to prze-
łknie. Tak naprawdę to tych prawdziwych 
działań na rzecz chorujących psychicznie 
jest mało. Wyodrębnienie tej grupy powin-
no nastąpić na poziomie ministerstwa, a 
ciągle nie może nastąpić, bo ministerstwo 
bardzo się przed tym broni. Jeżeli tak dalej 
będzie, to będziemy mieli z tym do czynie-
nia przez wiele lat, bo dla ministerstwa jest 
wygodne wrzucanie wszystkich do jedne-
go wielkiego worka z zaburzeniami psy-
chicznymi, takimi jak alkoholizm, narkoma-
nia, zaburzenia osobowości, wszystkim, z 
czym świat ma problem. A jeśli chodzi o 
pomaganie, to dla poszczególnych grup 
ludzi powinno być inne, odpowiednio zróż-
nicowane. 

Tego wszyscy byśmy sobie – dla sie-
bie życzyli. Tymczasem dziękujemy za 
rozmowę  

Dorota Dużyk-Wypich 
Katarzyna Byra-Mucha

Kraków
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Szacuje się, że zaburzenia psychiczne dotyczą już co piątej 
osoby na świecie. Na jedną z najpoważniejszych i jednocześ-

nie najczęściej występujących chorób – schizofrenię – cierpi 50 
mln ludzi na całym globie, w tym 400 tysięcy Polaków. Jedna na 
sto osób doświadcza symptomów charakteryzowanych najogól-
niej jako zaburzenia postrzegania i wyrażania rzeczywistości. 

Jak każda choroba, także i ta psychiczna, dotyka nie tylko sa-
mego chorującego, ale i – w mniejszym lub większym stopniu 

– jego rodziny. Jako przedstawiciel rodzin pacjentów, którzy uzy-
skali pomoc i wsparcie za sprawą Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Wadowicach, pragnę pokrótce opisać i scharakteryzo-
wać pojawienie się pierwszych symptomów choroby w rodzinie, 
żmudny proces poszukiwania form oparcia i pomocy społecznej, 
a także specyfikę takich instytucji jak wspomniany środowiskowy 
dom samopomocy.  

Wypowiadając się z pozycji rodzin, powinnam podkreślić, że 
stając przed koniecznością akceptacji tego, co niesie ze 

sobą choroba, jako najbliżsi często bardzo dotkliwie odczuwa-
my skutki zachorowania bliskiej osoby (w moim przypadku jest 
to mama). 

I tak, schizofrenia zmienia całe życie rodzinne. Każe zrezygnować 
z wcześniejszych przyzwyczajeń, rozbija rytm dnia, utrudnia za-

wodowe i osobiste plany. Często ogranicza kontakty towarzyskie, 
powoduje zachwianie samej struktury rodziny, prowokując przy 
tym proces reinterpretacji ról pełnionych dotychczas przez jej po-
szczególnych członków. 

Od niedowierzania, poprzez bunt, gniew, rozpacz, poczucie 
krzywdy i winy, aż do nadmiernej opiekuńczości względem 

chorego, jako najbliżsi próbujemy sprostać emocjom i trudnoś-
ciom wynikającym z pojawienia się choroby. Niewiedza budzi 
irytacje, złość i brak zrozumienia wobec nieaktywnej osoby. Lęk 
wywołany zmniejszającymi się możliwościami życiowymi, napię-
cie i narastająca niepewność często prowadzą do zaburzenia ko-
munikacji, lub jej całkowitego braku, wzajemnego oskarżania się, 
szukania winnych. 

Szczególny charakter psychotycznych dolegliwości obciąża 
najbliższe otoczenie chorego,  dlatego jako rodzinom często 

towarzyszy nam poczucie bezradności, osamotnienia i odrzu-
cenia. Z tego powodu podjęcie ostatecznej i wiążącej decyzji o 
leczeniu bywa zazwyczaj niezwykle trudne, a większość rodzin 
woli zmagać się z trudnościami sama. Doświadczając problemu 
choroby psychicznej często zamykamy się w swoich małych spo-
łecznościach, nie chcemy jawnie rozmawiać o zmianie zachowa-
nia chorego, negujemy nawet najbardziej widoczne i uciążliwe 
symptomy choroby. 

Z biegiem czasu narasta przekonanie o coraz pilniejszej potrze-
bie pomocy, a to sprawia, że jako najbliżsi zaczynamy wy-

wierać coraz większy nacisk na leczenie chorego. Warto w tym 
miejscu podkreślić, że bez względu na to, jak bardzo naglący i 
poważny jest stan zdrowia psychicznego pacjenta, jako rodzina 
zbyt często jesteśmy zdani tylko na siebie! Nie mamy pojęcia co 
robić, ani do kogo się zwrócić. Nie wiemy jak uzyskać obiektywne 
informacje na temat choroby i sposobów leczenia. Kompletnie nie 
mamy świadomości gdzie szukać pomocy – decydując się na po-
radę z zewnątrz, zwykle zasięgamy najpierw opinii lekarza pierw-
szego kontaktu, który najczęściej nie jest w stanie zaproponować 
choremu właściwych form oparcia. Nieświadomie rozciągając cały 
proces leczenia (najczęściej bezskutecznie) szukamy pomocy w 
poradniach zdrowia psychicznego, psychologicznych placówkach, 
ośrodkach interwencji kryzysowej czy wreszcie specjalistycznych 
szpitalach. Chcę przy tym podkreślić, że w wymienionych placów-
kach zbyt często traktuje się chorego przedmiotowo, jak numerek 

w kolejce. Brakuje psychologa, który posłuży radą i pomocą, w 
poradni zdrowia psychicznego tak naprawdę możemy liczyć tyl-
ko na receptę, a zainteresowanie lekarza pacjentem najczęściej 
sprowadza się do banalnego pytania: „jak się Pan/Pani czuje?”. 
Dodatkowo, pierwsze zderzenie ze szpitalem psychiatrycznym 
bywa zwykle na tyle obciążające dla całej rodziny, że jeżeli chory 
nie akceptuje tego rodzaju leczenia, często przez długie miesiące 
towarzyszy nam poczucie winy za spowodowanie hospitalizacji, 
jego przygnębienie i znużenie. 

Niezgoda na cierpienie najbliższej osoby prowokuje poszuki-
wanie alternatywnych rozwiązań, mających chronić naszych 

najbliższych przed nasileniem się choroby. Mogę z całym przeko-
naniem podkreślić, że nieocenioną rolę w procesie nakierowywa-
nia pacjenta na odzyskanie samodzielności pełnią Środowiskowe 
Domy Samopomocy. Terapia zajęciowa, treningi umiejętności 
społecznych, warsztaty i grupy dyskusyjne dają naszym bliskim 
możliwość rozwoju, odbudowania dawnej sprawności lub nabycia 
nowych umiejętności. 

Przejście przez życie z etykietką osoby chorującej psychicz-
nie zdaje się być niezwykle trudne, dlatego znalezienie się w 

miejscu, w którym zyskuje się pełnoprawną akceptację niewątpli-
wie pomaga odbudować chorym poczucie własnej wartości. Kon-
takt z osobami o podobnych problemach daje możliwość wymia-
ny doświadczeń, pozwala nawiązać kontakty towarzyskie i znów 
brać udział w życiu społeczności. 

Przynosząc korzyści nie tylko chorym, ale przede wszystkim 
ich bliskim i opiekunom, Środowiskowy Dom Samopomocy w 

Wadowicach daje nadzieję do dalszej walki z chorobą. 

Korzystając z doświadczenia terapeutów, jako rodzina mamy 
szansę uzupełnić swoją wiedzę na temat zaburzeń psychicz-

nych, ucząc się przy tym jak wspierać swoich bliskich i jak same-
mu radzić sobie w kryzysowych sytuacjach. ŚDS często zwraca 
uwagę na błędy popełniane w codziennej komunikacji, stanowi 
oparcie i usprawnia funkcjonowanie naszych rodzin.

Poświęcenie większości swojego czasu choremu często pro-
wadzi do przemęczenia i wypalenia się, dlatego szczególnie 

pomocna zdaje się być świadomość, że jako rodziny nie jesteśmy 
zdani już tylko i wyłącznie na siebie. Możemy szczerze przyznać, 
że nie ze wszystkim sobie radzimy, że jest nam ciężko. Wsparcie 
specjalistów i świadomość, że nasz bliski przebywa w miejscu, w 
którym jest bezpieczny ułatwia wywiązanie się z obowiązków dnia 
codziennego i podjęcie zawodowych zobowiązań bez poczucia 
zaniedbywania chorego. 

Nie zawsze starcza siły na empatię, nie zawsze starcza cierp-
liwości czy chociażby wolnego czasu, dlatego z całym prze-

konaniem podkreślam, że nie wyobrażam sobie naszego funk-
cjonowania bez wsparcia wadowickiego ŚDS-u. Jako instytucja 
propaguje on różnorakie formy wzmocnienia rodziny (w tym grupy 
wsparcia), dlatego chciałoby się, aby nadal rozszerzał on swoją 
ofertę, dając chorym możliwość wyjazdów na obozy terapeutycz-
ne czy podjęcia „chronionego zatrudnienia”.  

Na koniec chciałabym przytoczyć parę słów znalezionych 
przypadkiem w jednym z poradników dla rodzin osób do-

świadczających kryzysów psychicznych: „Kiedy w domu pojawia 
się choroba zamykamy drzwi, zasłaniamy okna, mówimy cicho, 
nie przyjmujemy gości” . Zdaje się, że najwyższy czas otworzyć 
okna i drzwi, otwarcie porozmawiać o potrzebach psychicznych 
naszych najbliższych, ale i naszych uczuciach, oczekiwaniach i 
nadziejach... 

Marta Baran
Wadowice

„Rodzina wie najwięcej...”
Forum „Otwarty umysł”,

Wadowice 26 października 2012
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Stali nasi Czytelnicy to pewnie czytali, słyszeli o tej niezwykłej 
(zwłaszcza w realiach polskich) placówce, która nazywa się 

Centrum Seniora i mieści się w Krakowie przy ulicy Czarnowiej-
skiej 13, na parterze. W Krakowie jest 16 Centrów Seniora, ale to 
jest jedyne o takim programie, z ofertą skierowaną dla ludzi choru-
jących psychicznie, po kryzysach psychicznych, którzy ukończyli 
45 rok życia.

Często ludzi starszych spycha się na margines życia, uważa-
jąc, że są niepotrzebni, że nie potrafią odnaleźć się we współ-

czesnych czasach, nudzą lub są roszczeniowi. A co dopiero, kie-
dy starsza osoba zachoruje psychicznie i potrzebuje wsparcia, 
opieki? Dopiero zaczyna się w rodzinie „larum” i narzekanie.

A jeśli osoba 45+ jest samotna i nie ma pomocy? Nie wie do 
kogo się zwrócić, jak poruszać się w dżungli współczesnego 

świata, nikt się nią nie interesuje, co najwyżej spojrzy pogardliwie 
na „odmieńca”, bo czego dobrego można się spodziewać po „wa-
riacie/wariatce”? Śmiem twierdzić, że osoby starsze, które cho-
rują psychicznie są ostatnie w kolejce po dobra naszego świata. 
Są dyskryminowane. Poczynając od członków własnej rodziny, 
poprzez środowisko lokalne, aż po szczyty władzy państwowej 
(bo z samorządową jakoś łatwiej się dogadać). Na szczęście są 
w każdej epoce prekursorzy, którzy widząc potrzebę opieki, chcą 
ją ofiarować. W środowisku krakowskiej psychiatrii niewątpliwie 
kierunek wytyczył śp. profesor Antoni Kępiński, a kontynuują go 
uczniowie profesora. 

W tym miejscu trzeba podziękować doktorowi habilitowane-
mu Andrzejowi Cechnickiemu, który zebrał grupę terapeu-

tów pragnących pomagać seniorom z kłopotami psychicznymi 
i znalazł miejsce, które jest im przyjazne. Uczestnicy nazywają 
Centrum po prostu: nasz dom. Tu czują się akceptowani, swo-
bodni, nawiązują przyjaźnie, darzą się wzajemnym szacunkiem, 
lubią razem spędzać aktywnie czas. Pani Edyta Kilian-Grudnik to 
„dusza domu”. Myśli i pamięta o wszystkim i o każdym z osobna. 
Każdy z uczestników bowiem ma własny, indywidualny, przysto-
sowany do swoich potrzeb program pobytu. Niektórzy przychodzą 
5 dni w tygodniu, inni na przykład 2. Jak mówi Pani Jasia, dla 
niej uczestnictwo w zajęciach dwa razy w tygodniu jest, w natłoku 
zajęć codziennych i wyczerpujących, dawką optymizmu i radości, 
bez której nie potrafi już żyć. Pan Wojciech wskazuje, że ważna 
jest integracja z przyjaznymi osobami. Inni uczestnicy opowiadają 
o wydarzeniach, które świętują. W Centrum jest codziennie jakieś 
święto, a to imieniny, a to urodziny czy inna rocznica, zawsze jest 
powód do radosnej aktywności. Ostatnio wymyślili „Święto naleś-
nika”. Oczywiście są także wielkie święta jak Boże Narodzenie 
i Wielkanoc, na które zapraszani są nie tylko uczestnicy, ale też 
i rodziny, przyjaciele i księża. W zeszłym roku urządzili „jasełka”, 
które przedstawiali między innymi na przeglądzie bożonarodze-
niowym w Tuchowie, gdzie spotkali się z uznaniem publiczności. 
Ostatnio – 8 marca – wystawili w Domu Kultury im. Andrzeja Bur-
sy w Nowej Hucie spektakl „Ach, te baby!”

Odkrywają w sobie zakopane skarby talentów: teatralnych, 
muzycznych, malarskich, plastycznych, literackich. Spędzają 

mile i pożytecznie czas. Mają też ćwiczenia gimnastyczne ciała 
i umysłu, a nawet kiedy Pani fizjoterapeutka ma czas, to ulży krę-
gosłupowi masażem. Centrum ma 57 metrów na 22 uczestników, 
tak, że jest po prostu ciasno. Na całe szczęście posiada własny 
ogródek(!), w którym można i popracować, i odpocząć, i zorga-
nizować grilla, na który można zaprosić przyjaciół i znajomych, 
choćby z pierwszego piętra, czyli z Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej, lub ze Środowiskowego Domu Samopomocy. Te trzy placów-
ki pięknie ze sobą współpracują. Zawsze w środę uczestnicy Cen-
trum wychodzą na wycieczki, do muzeum, do galerii, do parku. 

Niektórzy organizatorzy tak się do ich wizyt przyzwyczaili, że sami 
zawiadamiają i zapraszają na nowe wystawy.

Organizowane są też wypady poza miasto, np. na dwa dni do 
Limanowej, do Kalwarii Zebrzydowskiej, do Zakopanego, aby 

pochodzić po dolinkach tatrzańskich, pooddychać świeżym powie-
trzem i zachwycić się przyrodą. Na zajęciach malarskich prowa-
dzonych przez Panią Jadwigę Zasowską-Mróz można przelać na 
papier czy płótno swoje emocje i wzruszenia. Na co dzień rysują, 
szydełkują, obecnie przygotowują pisanki i ozdoby wielkanocne, 
które są oferowane na kiermaszu organizowanym w MOPS-ie 
przy ulicy Józefińskiej. (Widziałam je, to po prostu cudeńka).  

Centrum nie jest potrzebne tylko samym seniorom, ale też 
i ich rodzinom. Właściwie są dwie grupy rodzin, które chętnie 

współpracują z terapeutami z Centrum. Jedna grupa to mocno 
starsi rodzice, którzy boją się o przyszłość swych dzieci po swojej 
śmierci. Druga grupa to dzieci, które chcą się usamodzielnić i po-
godzić to z opieką nad chorym rodzicem.

Rodziny spotykają się raz w tygodniu i rozmawiają między sobą 
i z terapeutami o swoich bliskich. W razie potrzeby terapeuci 

przyjeżdżają specjalnie do mieszkań, aby spotkać się z całą ro-
dziną, pomóc rozwiązać problemy. Pani Edyta zna już wszystkie 
rodziny uczestników Centrum. Pomagają też wolontariusze – se-
niorzy, którzy pragną jesień życia podarować innym. 

Szczerze mówiąc dziwię się, że tak dużego potencjału, jaki tkwi 
w starszych ludziach, nie chcą wspierać władze. Przecież ta-

kich Centrów Seniora o profilu psychiatrycznym powinno w Kra-
kowie być co najmniej kilka! Przecież to się wszystkim po prostu 
opłaca: i uczestnikom, i rodzinom, i pomocy społecznej i władzom, 
i NFZ, który nie musi łożyć na Domy Pomocy Społecznej, w któ-
rych miejsca są bardzo drogie. Rozumiem, że Domy Pomocy 
Społecznej też są potrzebne, ale to w ostateczności. Człowiek, 
nie ważne w jakim wieku, potrzebuje ciepła, dobroci, przyjaźni, 
szacunku. To jest potrzebne do życia jak powietrze. I to daje Cen-
trum przy Czarnowiejskiej, gdzie ludzie są szczerzy i mogą czasa-
mi dać upust swojej fantazji i radości życia. Jesień życia powinna 
być pogodna. To nie slogan, to prawda. 

A więc apelujemy do ludzi dobrej woli o pomoc, tym bardziej że 
społeczeństwo polskie się starzeje i seniorów będzie przyby-

wać. Nie można udawać, że nie ma problemu. Istnienie Centrum 
Seniora jest ciągle zagrożone. Nie mając stałego źródła finanso-
wania – żyje ono od wygranego grantu do następnego, brakuje 
więc stabilizacji i spokoju, a przecież komu jak komu, ale naszym 
Seniorom należy się trochę odpoczynku, ciepła i poczucia bez-
pieczeństwa.

A w Biblii w Księdze Mądrości Syracha jest taki piękny apel do 
ludzi młodych:

Synu, wspomagaj swego ojca w sta-
rości, nie zasmucaj go w jego życiu. 

A jeśliby nawet rozum stracił, miej wy-
rozumiałość, nie pogardzaj nim, choć je-
steś w pełni sił. Miłosierdzie względem 
ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miej-
sce grzechów zamieszka u ciebie. 

Jola Janik
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

Kraków

Czy „Centrum Seniora”
musi iść na bruk?
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„Człowiek”

jak się czujesz materio?
więc powiedz coś o sobie
„jestem sobie zrodzona
z słodkiego przyciągania

z góry spoglądam na dół
na gapowatą pustkę
coś mi dłonie zaciska
coś otwiera mi usta

przyjaciele mnie głaszczą
wrogowie kopią w tyłek
podobna jestem gwiazdom
wypalam się gdy żyję”

Jacek Stawowy
2012 

***

Znów  szarość  zajrzała mi  w oczy
Znów  serce  mnie  zabolało  

Deszcz  moich  łez
Czy zrozumie  ktoś

Dni  pełne  słońca  dawno odeszły
A ja  z ciężarem  problemów  

Czekam  na jutro  
 

Paweł  Kocon

***

krzyż Twój
to samo światło Panie
Twoje jarzmo
ma kształt swobody 
a brzemiona 
przypominają skrzydła
w kolorze zorzy
różowej
rannej

nakładasz je 
jak podarunek
na który nie ma ceny

Małgorzata Misiewicz

„Młodość”

Młodzi ze słuchawkami na uszach
w chmurze własnych myśli
myślą
że w ich jadłospisie życia
będzie zawsze gościć wieczna wiosna
niczym dieta wegetariańska
W ich spojrzeniu tylko
tyle głębi ile możemy nazwać metaforą
Ą na niebie latawce
Jak kolorowe abstrakcje ich marzeń

Mira Skopowska

„Sen o młodości”

W moim śnie
Pośród szklanych brył
Potrzaskanej góry marzeń
Widziałem twarz Twoją
Łagodną cichą
Zielonozłote oczy
Błyszczące przywołaniem
Chciałem dotknąć Twych włosów
Czarno lśniących miękkich
Pragnąłem ust twoich
Wargami dosięgnąć
Zapachu Twego ciała się napić
Matowiały bryły
Potłuczonych marzeń
Ożywały szklane okruchy
Gdy śmielej 
Wyciągałem ramiona
Gdy postąpiłem 
W Twą stronę 
Za każdą myślą zuchwałą
Wzmagającą rytm serca
Monolit szklanej potrzaskanej góry
Jednoczył się
Tężał i potężniał
Zabierał mi Ciebie

Sławomir Jodełko  

„Uproszę wiatr”

Wietrze co wolny 
Przemierzasz wszechświat
Pośród pyłów kosmicznych 
I komet
Pewnie już wiele widziałeś
Pewnie wiele też wiesz 
O ludziach
Którzy kochać potrafią
Żyjąc w tęczy marzeń 
Opowiedz o krajach obcych
O gwiazdach
Mów mi o ptakach 
Zrodzonych w płonących 
gniazdach
O ptakach odrodzonych 
Na przeszłości zgliszczach
Mów o feniksach
Zabierz mnie potem 
Ku ludziom ku ptakom
Bo tutaj mi smutno
I bez miłości nijako

Sławomir Jodełko
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„Kobierzyn”

na tych polach zbudowano psychiatryczny szpital
zaburzenia myśli ktoś ma to go tutaj wita
stu lekarzy pielęgniarki i cała załoga
będzie zdrowie odzyskiwał żeby pierzchła trwoga

na przepustce drzwi otworzą to znajdzie się w parku
zgiełk miasta daleko nie tu co to znaczy miarkuj
skołatane nerwy leczą aleje drzew różnych
znajdzie tutaj ukojenie terapeutów dłużnik

sto lat już się ten Kobierzyn nad chorymi pochyla
lecz świat czasem tak nie czyni – oto i przyczyna
że chmur lustro odbijało tragedie i zbrodnie
byle to lekceważenie nie stało się modne

Jacek Stawowy
2012

***

Pada  deszcz
Krople  wody  do   kałuży
Niczym łzy  biednego
Pełnego niepokoju
Co robić  gdy  Drzwi   do  raju    się  zamykają
Niech  nam  winy  zostaną  wybaczone  
Nim   znów  się  otworzą  
Wiara   i  nadzieja  na  nowo  się  narodzą
I nastanie  wieczna  wiosna  

Paweł  Kocon  

***

Córeczko moja
wynosiłam Cię
pod sercem
a puściłam
w świat zły
i okrutny
jak radzisz sobie
na tej planecie
gdzie miłość 
nienawiść  przeplata
zabrałam Ci  
dzieciństwo
ukradłam
młode lata 
czy mi wybaczysz
jak mogę  wynagrodzić
Ci cierpienie niezawinione
którego doświadczasz
i które się
stało Twoim
udziałem
być może z mojej
a może z winy 
całego świata

Danuta Biernacka

***

jeśli kiedyś pewnego dnia
zagadniesz mnie
znienacka
(zadziwiony)
– to pani żyje, proszę pani?
bez namysłu większego
odpowiem
– tak 
bo życie jest wieczne

Małgorzata Misiewicz

„Pejzaż duszy”

Chodzę spaceruję
po pejzażach swej duszy
zaklinam metafory
jak zaklinam pojawienie się deszczu 
i oto pojawiają się metafory
jak skłębione obłoki –
– chumury nabrzmiałe życiodajnym 
deszczem

Mira Skopowska

***

Jestem dziś szczęśliwa
jestem śliczna i prawdziwa.
W końcu nie muszę udawać,
skrywać nurtujących mnie myśli,
nie okazywać uczuć.
Jestem sobą.
Jestem wolna.
Jestem odpowiedzialna. 
Nie zawdzięczam tego sobie
tylko Twojej Miłości,
która mnie przemieniła

Jolanta Janik
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Powstanie po 1989 roku nowych uregulowań i aktów prawnych 
dotyczących społecznej i zawodowej rehabilitacji osób zagrożo-

nych wykluczeniem społecznym – niepełnosprawnych, w tym nie-
pełnosprawnych z powodu zaburzeń psychicznych, zapoczątkowało 
szereg przeobrażeń w polskiej psychiatrii i ochronie zdrowia psy-
chicznego w ogóle. Stopniowa zmiana postaw i nowo określone cele 
stały się wyzwaniem dla stosunkowo nowej dziedziny, tzw. psychiatrii 
środowiskowej. Mimo iż stopień jej rozwoju w Polsce nie osiągnął 
jeszcze poziomu widocznego w innych krajach europejskich i nie 
tylko, to niewątpliwie zauważyć możemy intensyfikację działań idą-
cych w kierunku nowej, „aktywnej polityki społecznej”. Podejmowa-
ne działania oraz nowelizowane akty prawne dotyczące osób cho-
rujących psychicznie za główny cel stawiają sobie ich aktywizację, 
przejawiającą się w czynnym uczestnictwie w życiu społecznym. 
Wszystko to z jednej strony wpływać ma na poprawę jakości życia 
tychże osób, z drugiej powodować, że jednocześnie będą coraz bar-
dziej akceptowani przez społeczeństwo, które niejednokrotnie swo-
je obawy i uprzedzenia opiera na zwykłej niewiedzy i stereotypach. 
Podkreśla to tym samym konieczność dalszego rozwoju rozmaitych 
programów, mających zmniejszać dystans pomiędzy „zdrowymi” a 
„chorymi”. Istotne wydaje się również uświadamianie obu stronom 
ich wzajemnych praw i obowiązków. 

Podstawowym aktem prawnym, w którym podjęte zostały kwestie 
zdrowia psychicznego, jest Ustawa o ochronie zdrowia psychicz-

nego z dnia 19 sierpnia 1994 roku. W Preambule do ustawy czytamy 
„(…) zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym 
człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi nale-
ży do obowiązków państwa (…)” (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375). 
Poszczególne artykuły regulują szczegółowe prawa i obowiązki 
pacjentów szpitali psychiatrycznych, a także osób korzystających z 
pomocy społecznej, u których stwierdzono chorobę psychiczną. W 
ustawie określono zreformowany model opieki nad pacjentami psy-
chiatrycznymi oraz podjęto istotne kwestie dotyczące zwiększenia 
dostępności i zróżnicowania form opieki nad osobami z zaburzenia-
mi psychicznymi. Nacisk położony został również na działania profi-
laktyczne, promocję zdrowia psychicznego oraz szeroko rozumiane 
prawa pacjenta, wynikające niejako z praw obywatelskich.

Powyższe zadania są, a raczej mają być, realizowane przez dzia-
łania określone w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psy-

chicznego, który wszedł w życie na mocy rozporządzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128). 
NPOZP jest pierwszym ogólnopolskim programem poświęconym 
kwestiom zdrowia psychicznego. W lutym br. Ministerstwo Zdrowia 
opublikowało raport z jego realizacji w roku 2011 (działania Progra-
mu przewidziane są na lata 2011-2015). Lektura raportu skłania jed-
nak do uznania, iż jest to raport z NIE-realizacji NPOZP-u, który miał 
być realną szansą na zmiany, zarówno systemowe, jak i społeczne. 
Podstawową przeszkodą na drodze do faktycznej realizacji NPOZP 
jest, obok kwestii finansowych, słaba aktywność samorządów i in-
nych podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie Programu. Mimo iż 
zgodnie z pierwotnymi założeniami Ministerstwa Zdrowia realizacja 
Programu powinna zakończyć się w roku 2015, nadal brakuje sto-
sownych rozporządzeń wykonawczych MZ, które jasno określiłyby, 
kto za poszczególne działania zapłaci. Do realizacji NPOZP, obok 
ministrów właściwych ze względu na cele Programu (m.in. Minister 
Zdrowia, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Minister Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego) i Narodowego Funduszu Zdrowia, powołane zo-
stały również wszystkie szczeble samorządu terytorialnego. 

Pomysłodawca Programu – Ministerstwo Zdrowia – z 25 celów 
szczegółowych zrealizowało raptem jeden, – udało się wydru-

kować ulotki i plakaty w ramach kampanii informacyjnej „Co czwarty 
z nas”. Pozostałe cele i zadania z „uwagi na brak środków finanso-
wych i ograniczone zasoby kadrowe” w ogóle nie były realizowane. 
Z kolei opracowane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii programy 
– wczesnej interwencji i diagnostyki w zaburzeniach rozwoju u dzieci 

NPOZP – kto za to zapłaci...?
w wieku przedszkolnym, zapobiegania samobójstwom i depresji  –
uzyskały negatywne opinie Agencji Oceny Technologii Medycznych, 
jako niespełniające wymogów programów zdrowotnych. 

Ministerstwo Edukacji nie zrealizowało żadnego z wyznaczonych 
zadań, natomiast Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 

ramach programu Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi udzieliło dotacji 56 z 218 aplikujących o nią podmiotom. 
Większość z planowanych zadań zrealizowały tylko Ministerstwo 
Sprawiedliwości i Ministerstwo Obrony. 

Samorządy, zgodnie z założeniami Programu, odpowiedzialne są 
m.in. za utworzenie na terenie województw sieci Centrów Zdrowia 

Psychicznego (jedno na ok. 50 tys. mieszkańców), gwarantujących 
wielostronną i powszechnie dostępną opiekę zdrowotną. Te jednak, 
w związku z brakiem funduszy tworzą jedynie plany i programy dzia-
łania, nie spiesząc się z ich wdrażaniem, pomimo że centra powinny 
już działać. Tym samym, nadal jeden z najważniejszych celów NPO-
ZP, jakim jest upowszechnianie środowiskowego modelu psychia-
trycznej opieki zdrowotnej jest fikcją. „W 2011 r. żadne województwo 
nie przeznaczyło środków finansowych na upowszechnienie środo-
wiskowego modelu (…)”. Podobnych przykładów z opublikowanego 
raportu jest wiele, a przecież zdrowie, także zdrowie psychiczne, nie 
jest – wbrew temu, co mówią niektórzy ekonomiści – towarem jak 
każdy inny. Relację terapeutyczną buduje się latami, a jej ciągłość 
i dostępność powinny być fundamentami myślenia o finansowaniu 
psychiatrycznej służby zdrowia. Nadal zbyt mało środków z budże-
tu przeznaczanych jest na psychiatrię, mimo że ta – w związku z 
przemianami społeczno-ekonomicznymi, rosnącym bezrobociem i 
ogólnym kryzysem – ma coraz większe potrzeby.       

Joanna Palka
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii

i  Opieki Środowiskowej
Kraków

ry
s. 

Ja
ce

k 
N

.



15

Mroźny krajobraz Laponii Zachod-
niej, gdzieniegdzie zieleń świerka, 

tu i tam jezioro, tropy na śniegu, stado 
reniferów na widnokręgu, mała osada 
pośrodku nieskończoności... Biel, biel, 
jaskrawa biel. W krainie jednoznaczności 
powstaje lekarstwo na schizofrenię. 

Hipotetyczny incydent.... Uczeń profe-
sora Alanena organizuje zespół, któ-

ry w „Otwartym Dialogu”, zgodnie z re-
gułami trialogu „atakuje” psychozę od jej 
zarania. Terapeuta dyżurny odbiera tele-
fon  od zatroskanej matki lub ojca. Rodzic 
udziela kilku informacji terapeucie, poda-
je między innymi wiadomości dotyczące 
osób zaangażowanych, znaczących w 
życiu człowieka w ostrym kryzysie. Za-
daniem terapeuty  jest umówienie spot-
kania z udziałem wszystkich wskazanych 
osób, które wyrażą zgodę, w ciągu 24 
godzin! W środku polarnej zawieruchy, w 
centrum psychotycznej dezorganizacji w 
pokoju siedzą: człowiek w kryzysie, jego 
rodzina, jego przyjaciel, jego sympatia, 
jego nauczyciel ze szkoły, jego kurator, 
pracownik ośrodka pomocy społecznej, 
jego szef z pracy, dzielnicowy, pani ze 
sklepu obuwniczego, w którym ten cią-
gle przesiaduje, terapeuci oraz głos jego 
nieprzyjaciela/prześladowcy, głos zmar-
łego ojca/matki/dziadka/babki, głos jego 
samego z okresu gdy miał 6 lat i wiele in-
nych głosów (wszystkie właściwie głosy, 
które występują na pograniczu Finlandii 
i Szwecji).

Podejście „Otwartego Dialogu” w ta-
kim pierwotnym, „lapońskim” warian-

cie może dziwić lub wywoływać uśmiech. 
Po co bowiem zwoływać niemal połowę 
wioski, gdy ktoś jeden jest w kryzysie? 
Pewnie można to zrobić, bo w małych 
społecznościach ludzie są bliżej siebie, 
ale po co? Jak to się ma do wielkiej aglo-
meracji miejskiej? W wielkim mieście lu-
dzie się nie znają, wielkie miasta „służą” 
społecznej izolacji, więc jakim sposobem 
np. w Krakowie możliwe byłoby takie 
spotkanie? I po co? Przecież ostry psy-
chotyczny kryzys w większości przypad-
ków musi być „przeżyty” we właściwym 
miejscu – w szpitalu. Czy można choćby 
pomyśleć o zburzeniu tej tradycji?

„Otwarty Dialog” nie jest zamknięty. 
Nawet najbardziej terapeutyczny 

oddział psychiatryczny  ma drzwi za-
mknięte na klucz. Uwaga! Mówimy o sy-
tuacji niecodziennej, a w miejscach nie 
przesiąkniętych ideą psychiatrii środo-
wiskowej –  o sytuacji niewyobrażalnej! 
Osoba w ostrym kryzysie psychotycznym 
jest kierowana do zespołu terapetów 
Otwartego Dialogu. Nie zostaje przyjęta 
do szpitala.  Z pozycji szpitala Otwarty 
Dialog otwiera  drzwi szeroko, ociera się 

„Otwarty Dialog”
terapią dla Zamkniętego Świata

o rewolucyjność (należy wziąć pod uwa-
gę nie tylko aspekt indywidualny i syste-
mowy, ale i ekonomiczny). Prawdziwym 
azylem staje się, a dokładnie –  pozo-
staje dom, realne środowisko osoby w 
kryzysie. 

Chociaż podejście wypracowane 
przez profesora Jaakko Seikkulę ist-

nieje już około 30 lat, dopiero niedawno 
zostało w Polsce poznane. „Niszowość” 
podejścia może wynikać z następujących 
przyczyn. Nieprawdopodobne niemal 
wyniki, tj. 81% powrotów do funkcjono-
wania zawodowego sprzed kryzysu psy-
chotycznego czy redukcja nawrotowości 
epizodów psychotycznych z 71% w gru-
pie kontrolnej do 24% w grupie Otwar-
tego Dialogu budzą u profesjonalistów 
sporą nieufność. Pojawiają się zarzuty 
o nierzetelne badania czy niereprezen-
tatywną grupę badanych. Podejście Ot-
wartego Dialogu znacznie obniża udział 
leków w terapii (nie stosuje się ich wcale 
lub w niskich dawkach), co może być nie-
popularne wśród części profesjonalistów, 
szczególnie lekarzy  o identyfikacji bar-
dziej biologicznej, ale i tych o identyfika-
cji bardziej psychoterapeutycznej. 

Podejście Otwartego Dialogu nie jest 
jednak „całe” nowe. Wydaje się na-

wet, że jego siła tkwi w tym, że bogato 
czerpie z terapeutycznej tradycji. Wy-
korzystuje techniki znane od dawna 
terapeutom systemowym, jak dialog z 
głosami czy team reflektujący. Gdzie jest 
zatem przełomowość podejścia, która po 
warsztacie profesora Seikkuli  nakazała 
mi spisać tę notatkę?  Są dwa powody, 
dla których nie ma znaczenia ani gęstość 
zaludnienia, ani szerokość geograficzna, 
by zainteresować się zdecydowanym i 
skutecznym wprowadzeniem tego podej-
ścia do leczenia w Polsce. 

Powód pierwszy. Zaangażowanie oto-
czenia, bliskich, osób znaczących. 

Wybuch psychozy, ostry kryzys psy-
chotyczny nie staje się źródłem izolacji. 
Osoba w kryzysie nie trafia do oddziału 
psychiatrycznego. Jak przedstawia to 
profesor Seikkula, w terapii nie akcentuje 
się regresji widocznej w zachowaniu, ale 
dąży się do wzmacniania strony dojrzałej 
pacjenta. Kryzys zostaje uznany za je-
den z głosów w dialogu, a celem terapii 
jest wyrażenie tych doświadczeń, które 
nie były wcześniej ujmowane w słowa. 
Regularne spotkania i ów dialog stają się 
amortyzatorem – osoba w kryzysie ma 
szansę nie zapaść się głęboko w psy-
chozę,  nie pozostaje sama. Psychoza 
staje się „sprawą publiczną”  już na po-
czątku. Interesującym w świetle terapii 
„Otwartym Dialogiem” jest także  zagad-
nienie stygmatyzacji – można postawić 

hipotezę, że  stygmatyzacja jest tu mniej 
wyrażona lub do niej nie dochodzi, albo 
mówiąc inaczej: musiałoby dojść do styg-
matyzowania dużej, zróżnicowanej, zna-
czącej grupy ludzi złożonej z przedstawi-
cieli różnych  społecznych środowisk.

Powód drugi. Szybkość interwencji. W 
przypadku zaburzeń psychotycznych 

to założenie wiąże się z zagadnieniem 
czasu nieleczonej psychozy, który ma 
duże znaczenie dla jej dalszego przebie-
gu. Podejście Otwartego Dialogu skraca 
ten czas znacznie.  Zasada ta  określa 
też, chociaż niebezpośrednio tzw. „pa-
cjenta docelowego” jako osobę z pierw-
szym epizodem psychotycznym. Trzeba 
wspomnieć  jednak, że podejście  moż-
na z powodzeniem stosować w terapii 
innych zaburzeń, nie tylko psychoz i nie 
tylko ostrych, tzw. ”pierwszorazowych” 
zachorowań psychotycznych. Zorgani-
zowanie spotkania w ciągu 24 godzin, 
na którym byłaby obecna osoba w kry-
zysie, jej rodzina i osoby zaangażowane 
(te osoby, które mają znaczenie w sensie 
emocjonalnym, ale i formalnym) wyda-
je się zadaniem trudnym. Jakie warunki 
muszą być spełnione, aby możliwe było 
szybkie, interwencyjne reagowanie? Na 
początek  tylko dwa podstawowe: odpo-
wiedni dyżurujący zespół terapeutyczny i 
akcja informacyjna skierowana do insty-
tucji, do których trafiają osoby w ostrym 
kryzysie (izby przyjęć szpitali, ambulato-
ria, poradnie, zespoły opieki środowisko-
wej, lekarze prywatnie praktykujący).  

Pierwsza grupa terapeutów wrocław-
skich niebawem kończy kształcenie 

w podejściu Otwartego Dialogu. Korzy-
stają z doświadczeń fińskich, a także 
niemieckich, gdzie pod Berlinem  dr Wer-
ner Schuetze pracuje od lat. Ostatecz-
nie więc tekst ten można traktować jako 
zachętę do współzawodnictwa z Wrocła-
wiem (zachętę nie tylko dla rzeszy tera-
petów systemowych, ale i dla stowarzy-
szeń rodzin i pacjentów). 

Przede wszystkim jednak piszę o po-
dejściu terapeutycznym, które dla 

sporej grupy pacjentów i profesjonalistów 
jest realizacją hasła - apelu: „Otwórzcie 
Drzwi”. Terapeuta „Otwartego Dialogu” 
nie przyłączy się do wołających „Otwórz-
cie Drzwi” – terapeuta „Otwartego Dialo-
gu” „Drzwi” otworzył.

Piotr Błądziński
Pracownia Psychiatrii Środowiskowej

CM UJ
Kraków
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Każdy z nas w pewnych momentach doświadcza uczucia lęku. 
Podobno lęk jest towarzyszem ludzkiego życia. Może gdyby 

nie lęk, to nic byśmy nie robili. Mam jednak bardzo trudne do-
świadczenia związane z lękiem. Często mnie on paraliżował i nie 
pozwalał działać. Było tak na przykład w liceum, kiedy bałam się 
sprawdzianu czy pytania. Potem miałam okresy, że bałam się wy-
chodzić z domu. W pomieszczeniu bowiem jest bezpiecznie, na 
zewnątrz trochę groźniej. Znam pewną osobę, która miała podob-
nie , ale potem swoją pracą nad sobą pozbyła się tego problemu. 
Wydaje mi się, że wiele osób po kryzysach psychicznych woli 
przebywać w swoim domu. Pomocne są jednak lekarstwa, które 
zmniejszają napięcie.  

Życie bez lęku jednak nie jest możliwe, mobilizuje nas on do 
działania i chroni przed zagrożeniem, wysyła sygnały, informu-

je. Niedobrze, kiedy paraliżuje. Mamy jednak całe życie, by nad 
tym pracować. Bł. Jan Paweł II po wyborze na papieża przemówił 
„Nie lękajcie się”. Były to bardzo mocne słowa na nasz obecny 
wiek bardzo potrzebne. 

Każdego dnia życie stawia nowe wymagania. Trzeba im jakoś 
sprostać. Ale by tak było potrzeba wielkiej pracy nad sobą 

w przezwyciężaniu samego siebie. Ja muszę nieustannie poko-
nywać lęk i pewną niechęć do życia. Mam rano duże opory, by 
w ogóle wstać z łóżka, i ubierać się. Wydaje mi się to po pro-

stu niemożliwe. Myślę wtedy o tym, że na świecie jest dużo zła, 
i zastanawiam się, dlaczego? Jakimś jednak cudem nie zostaję 
w łóżku, ale biorę udział w życiu. 

W młodszym wieku szkolnym bardzo przejmowałam się oce-
nami. Było mi bardzo ciężko, zwłaszcza kiedy dostawałam 

jedynkę. Dopiero kiedy byłam starsza uczyłam się dla siebie, nie 
dla piątek, o których tak bardzo marzyłam. 

Obecnie jestem przed zaliczeniem egzaminu dyplomowego, 
który będę zdawała tego lata. Będę musiała pokonać sporo 

trudności i nie dać się ponieść emocjom. Życzę wszystkim, tym 
którzy się boją, by zrozumieli co jest najważniejsze. By ustalili 
sobie hierarchię wartości. Dla katolika Bóg może być na pierw-
szym miejscu, dla niewierzącego np. zdrowie. Na dzień dzisiejszy 
uważam się raczej za osobę odważną. Staram się iść do przodu, 
nie patrzę wstecz, ale przed siebie. Wiara jest mi dużą pomocą 
w życiu, sprawia, że nie daję się lękowi, mimo wszystko. Wiem, że 
pewnego dnia wszystko przeminie i pozostanie tylko to, co dobre 
i z tą myślą patrzę w przyszłość.

Dominika Skrzypak
Środowiskowy Dom Samopomocy

Kraków

Gdy doświadczam lęku

Na drodze moich doświadczeń lęków pozbyłam się wówczas, 
gdy na psychoterapii zwizualizowałam je i „zapakowane” 

w konkretny materiał, wyrzuciłam za drzwi mojego mieszkania… 
Czy to magia?- Nie! (Sama byłam zdumiona). Chyba było to bar-
dziej przyjęcie do swojej świadomości pozbycia się „problemu”. 
Gdy czasem pojawiają się, wtedy wracam myślą do sytuacji, 
w której się ich pozbyłam. Wprawdzie lęk istnieje, ale już niegroź-
ny. Nie przeraża i dość szybko mija.

Ważne zatem jest nasze „myślenie”. Ważne też myślenie, że 
„poradzę sobie”… a więc wiara i nastawienie pozytywne, 

tzn. „Nie jestem sam/sama…, nawet gdy przychodzi takie chwi-
lowe odczucie”.

Żyjemy w świecie pełnym pogmatwanych dróg, manipulacji, 
kłamstwa…W naszej „cywilizacji”, gdzie z każdej strony otrzy-

mujemy garść „straszydeł” nie trudno się pogubić… Szukamy tej 
właściwej drogi, tej, którą mamy iść…

Istnieje w lęku NIEMOŻNOŚĆ zrobienia pierwszego kroku… By 
to pokonać potrzeba zaufać sobie i terapeucie.

W życiu „radości” przeplatają się z okresem „prób”. Prób, któ-
re wskazują na nasze słabości, ale i wzmacniają, bo dają 

szanse by się „podnieść” i iść dalej… Otrzymując drugą chorobę 
– niemożność zwykłego poruszania się zobaczyłam ile można zy-
skać, dość długa rehabilitacja nauczyła mnie cierpliwości i dała 
nadzieję... Zobaczyłam, że poprzez ćwiczenia wiele można osiąg-
nąć, nawet pozornie rzeczy „niemożliwych”…atem i do problemu 
LĘKU zachęcam: nie bójmy się bać! Lęk jest czymś naturalnym. 
W pewnym sensie chroni nas, bo ostrzega przed niebezpieczeń-
stwem… w chorobie staje się paniką. 

Stawiam więc barierę, by nie dopuścić jej do siebie. Cieszmy 
się...  jesteśmy w pionie, nie w poziomie.

                                                                                                                           
Anna Baka

Kraków
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W piękny listopadowy dzień, po raz 12. na deskach teatru 
Atelier przed wypełnioną po brzegi widownią stanęli niepeł-

nosprawni artyści. Jak co roku, Masskowicze grali przez sześć 
godzin, zaczynając kolejne przedstawienia o pełnych godzinach. 
Festiwal Masska to przede wszystkim artystyczna dojrzałość 
i walka ze schematem „aktora idealnego”.

Dobrzy aktorzy za każdym razem grają, na ile mogą. Niezależ-
nie, czy są pełno - czy niepełnosprawni. W przypadku tych 

drugich jest to o tyle autentyczne, że mają do pokonania więcej 
niż zwykłą aktorską tremę. To tłumiona, czasami wiele lat, nieśmia-
łość, przełamanie blokad, sukcesywna praca z ograniczeniami, 
walka z ludzkimi schematami „aktora idealnego”. Niemal szok eg-
zystencjalny. „Taki, który przeżywa dziecko, które uczy się wiązać 
buta” – nasunął trafnie jeden z widzów tegorocznej Masski. Jakaś 
transgresja. Dla człowieka dorosłego wiązanie buta jest czynnoś-
cią bardzo prostą. Dla dziecka jest to ogromny wysiłek. Być może 
ta analogia idealnie opisuje różnice między teatrem osób pełno 
- i niepełnosprawnych. Często efekt pracy obu tych grup jest zbli-
żony. Jednak różnice w wysiłku wkładanym w drogę do celu są 
znaczne. To ogromna dojrzałość umieć wypracować efekt, który 
zobaczyliśmy w tym roku na Festiwalu Masska. Takie widowisko 
za każdym razem jest w pewnym sensie wstrząsające.

„Każdego roku na deskach Sopockiej Sceny Off de BICZ 
można obejrzeć spektakle przygotowane i zrealizowane 

z pełnym profesjonalizmem, zaangażowaniem i sercem” – mó-
wią o Massce organizatorzy. W tym roku twórcy zaprezentowali 
spektakle różnorodne: od wzruszających ballad do odprężających 
humoresek. Do każdego wkład wniósł sztab osób – członków ze-
społu: aktorów, opiekunów, scenarzystów, reżyserów. Niektórzy 
bardzo się zmienili od poprzedniej Masski. U podstawy każdego 
z pięciu zaprezentowanych podczas 12. edycji przedsięwzięcia 
przedstawień, niezależnie od jego treści czy stylizacji, leżała chęć 
podzielenia się swoją wizją świata i swoją wraażliwością.

Godzina 10. Rozpoczęli młodzi zdolni. Grupa teatralna „Przy-
jaciele” powstała w ubiegłym roku i skupia uczniów, którzy na 

scenie stawiają dopiero pierwsze kroki. Mimo niedoświadczenia 
młodym adeptom sztuki teatralnej towarzyszył entuzjazm. W etiu-
dzie „The best przedstawienie” mówili szczerze o marzeniach, 
wyobrażeniach, o nich samych. Z pewnością w grupie drzemie 
spory potencjał, za rok prawdopodobnie także ich zobaczymy. 
Występ „Przyjaciół” nieco kontrastował z następną sztuką. Scenę 
na kolejną pełną godzinę szykowano bowiem na występ zespo-
łu z 18-letnim stażem istnienia. Zespół dojrzały, wspólnie poko-
nujący kolejne kamienie milowe w drodze do wyrażenia samych 
siebie, godząc się na systematyczną, ciężką pracę nad własną 
ułomnością – kolejne wystąpienie przygotował „Teatr Ubogi Re-
lacji”. „Coś jest, czegoś nie ma” to historia prosta. Na scenie zna-
lazło się dwóch aktorów – Ona i On, którzy mogliby być każdym 
z nas. Coś się kończy, coś zaczyna, uczucia się ulatniają, rzeczy 
się niszczą. Ludzie też nie są wieczni. Para aktorów próbowała 
przedstawić widowni swój punkt widzenia, pokazując, że przemi-
janie jest częścią życia. W bardzo autentyczny sposób. Ten mo-
nodram w duecie, autorski pomysł utalentowanego aktora „Teatru 
Ubogiego Relacji” Michała Pniewskiego, skupił tak liczną publikę, 
że część przybyłych gości musiała obejść się smakiem i pozostać 
za drzwiami. „Być może za rok wprowadzimy wcześniejszą rezer-
wację dla gości” – skomentował jeden z organizatorów Masski.

W samo południe wystąpiła grupa teatralna pod bardzo 
wdzięcznym, niemal zawadiackim szyldem – „Może Bolek”. 

Jak mówią aktorzy i opiekunowie grupy, powstali tak dawno, że 
trudno to pamiętać. Od tamtej pory wystąpili już na wielu przeglą-
dach i festiwalach. Sama nazwa grupy może sugerować, że „Może 

Bolek” specjalizuje się raczej w przedstawieniach o charakterze 
komediowym. Jednak ku zaskoczeniu widowni na Massce zapre-
zentowali coś innego. Sztuka „Anioły wśród ludzkich spraw” nie 
była zabawna. „W takim byliśmy nastroju, kiedy tworzyliśmy wi-
dowisko” – zapowiadali od początku aktorzy. Przedstawienie mi-
nimalistyczne, z ciekawym podkładem muzycznym, dużą porcją 
tańca, raczej pantomimiczne. Opowiadało wzruszającą, smutną 
historię. Dzisiejsi żyjący w pędzie ludzie, nie dostrzegają nicze-

go prócz ich własnych spraw i kłopotów. Są tak zapędzeni, że 
nie zauważają anioła, istoty z innego świata, która bardzo chce 
zwrócić ich uwagę na to, co ulotne i dobre, zatrzymać ich w biegu. 
Choćby na chwilę. Jednak zamknięci, nieempatyczni ludzie nie 
akceptują inności. Anioł szybko staje się przedmiotem drwin, lęku, 
zawiści, piętnowania, zdziwienia. Staje się zwykłym człowiekiem. 
Upada, jak my. W tym przedstawieniu anioł był wyrzutem sumie-
nia, symbolem tęsknoty do czegoś, czym być może moglibyśmy 
być, gdybyśmy na chwilę wysiedli z szybkiego pociągu. „Poezja” 
– skomentował jeden z widzów.

To już półmetek Masski. Atelier wcale nie pustoszeje, a widzo-
wie czekają niecierpliwie na sygnał, kiedy będą mogli zająć 

fotele przed kolejnym spektaklem. Każde wolne miejsce jest na 
wagę złota. Nie pomagają ciastka i kawa wystawione dla wszyst-
kich przybyszów. Dzisiaj kusi tylko teatr. „Teatr TEATR” – jak mówi 
Jacek Spica, główny organizator przedsięwzięcia. O godzinie 13 
grę rozpoczął „Teatr Otwarty” z Gdyni. Spektakl „Ballada o Królu” 
był wewnętrznie niespójny, niepokojący. Podczas pokazu przeży-
liśmy zderzenie skrzypiec (grał dworzanin tytułowego króla) z mu-
zyką techno (graną z playbacku), a postać eleganckiego króla 
kłóciła się z ubogą, ciemną scenografią. „Teatr Otwarty” z prawie 
10-letnim stażem pracy, mający na koncie występy na gdańskich 
„Poza pozach”, deskach Teatru Miniatura w Gdańsku czy Teatru 
Miejskiego w Gdyni, mógł pozwolić sobie na takie stylistyczne 

Teatralne katharsis
Po Festiwalu Masska 2012

na fotografii 
Grupa Teatralna „Przebudzeni”
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eksperymenty. Dojrzałość i świadomość siebie aktorów były i tym 
razem gwarancją sukcesu. Według widzów było to coś bardzo 
baśniowego, w stylu „Małego księcia” albo „Opowieści wigilijnej”.

Kolejne wystąpienie różniło się od pozostałych. „Dekalog zwy-
cięzców” skupił wiele grup teatralnych: Grupę Tacy Sami, 

Grupę Amatorzy, Grupę Kameleon i Grupę Metamorfoza. W tym 
spektaklu aktorzy współpracowali ze sobą, przetwarzając tekst li-
teracki na pożytek teatru. Sztuka nie była więc do końca autorskim 
pomysłem zaangażowanych w nią grup. W scenariuszu wykorzy-
stano fragmenty wierszy Franciszka Kameckiego z tomiku „Ku-
glarz i świadek”: „Rozumowanie zwycięzców”, „Świadek”, „Teoria 
postępu”, „Podział ról”, „Kawaler”, „Audiencja”, „Anioł i Dekalog”. 
W tym przedstawieniu różne grupy połączyły swoje umiejętności, 
żeby pokazać widzom ludzką różnorodność. Wśród scenicznych 
postaci znalazł się król (kolejny dziś) i jego poddani. Każda postać 
miała inne priorytety, inną wrażliwość, inny dekalog. Czy świat zło-
żony z tak wielu indywiduów ma szanse osiągnięcia harmonii?

Ostatnim widowiskiem dzisiejszego dnia było wystąpienie 
„Teatru Biuro Rzeczy Osobistych”. Misja „Teatru BRO” (tak 

w skrócie jest nazywany w kuluarach) łączy funkcję artystyczną 
i terapeutyczną. Oglądając spektakl „Anima” faktycznie trudno 
było je rozdzielić. Nie tylko aktorom. Także widzowie Masski mieli 
okazję doświadczyć terapeutycznego oddziaływania sztuki tea-
tralnej, swoistego katharsis, które zapewniły im emocje dostar-

czone przez aktorów Teatru BRO. Zespół aktorski zaprezentował 
prawdziwe widowisko. W każdym geście, spojrzeniu, dotyku, coś 
się rodziło, czasami umierało. Zazdrość, miłość, przyjaźń, niena-
wiść. Jak to wszystko się ze sobą miesza i myli. Teatr BRO wie-
dział, jak to pokazać. „Anima” była grą w kalambury, niemal za-
gadką – kto z kim, co i dlaczego. Jednak odpowiedzi na te pytania 
nie były ważne. Na pierwszy plan wysunęły się emocje. Szalejące 
instynkty. To prawda, że często je w sobie dusimy. „Teatr BRO” 
przekonywał za pomocą delikatnych aluzji, gestów, wymownej 
muzyki i bogatej symboliki, jacy wszyscy jesteśmy. „Anima” był 
niesamowitym, profesjonalnym spektaklem, przesuwającym wi-
dza w dziedzinę prawdziwej sztuki teatralnej.

„Listopad obdarzył nas pięknym dniem, a Państwo postanowili 
spędzić ten dzisiejszy dzień tutaj” – mówił na końcu wzru-

szony Jacek Spica. Za rok 13. raz będzie okazja na niezapo-
mniane wrażenia i bogactwo refleksji. Niech ta 13-nastka będzie 
szczęśliwa.

Masskę organizuje Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji we 
współpracy ze Środowiskowym Domem Samopomocy – 

Ośrodkiem Adaptacyjnym MOPS w Sopocie, Sopocką Sceną Off 
de BICZ oraz Klubem Atelier w Sopocie.

 Małgorzata Osowiecka
studentka Psychologii Klinicznej i Zdrowia

w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie

Postanowiłem przemyśleć wiele spraw 
w swoim życiu. Zwłaszcza te, które są 

związane z moją chorobą. Ani to koniec 
roku, ani okrągłe urodziny czy imieninowy 
dzień. Nie spotkało mnie nagle coś trau-
matycznego. A jednak odczuwam potrzebę 
przeorganizowania swojego postępowania 
i generalnie życia. Może wigilia spędzona 
w pracy, w samotności czy pierwszy dzień 
Nowego Roku, powodują tę moją refleksyj-
ność i skłonność do retrospekcji. Być może 
to jakaś nostalgia za tym, jak mogło być w 
moim życiu, a jak jest naprawdę! Być może 
to jakaś doza lęku przed tym, by za jakiś 
czas nie analizować swojego życia ponow-
nie i nie żałować jakichś straconych okazji. 

Być może świadomość, że definitywnie za-
mknąłem jeden z rozdziałów mojego życia, 
który w przeszłości wywołał u mnie najsil-
niejszy nawrót choroby, a był związany z 

moją kopalnianą pracą. 

Po trzynastu latach przebywania na ren-
cie dobiegając pięćdziesiątego roku 

życia zacząłem ponownie pracować. Roz-
począłem od kariery robotnika gospodar-
czego na terenie kopalni, w której kiedyś 
pracowałem w biurze. Wytrzymałem w tej 
nowej pracy szesnaście miesięcy. Spo-
tykałem znajome osoby i rozmawiałem z 
nimi w miarę możliwości o przeszłości i 
teraźniejszości. Rozmowy te nie były ta-
kie emocjonalne jak kilkanaście lat temu. 
Niektórych osób nie potrafiłem sobie przy-
pomnieć, inne udawały, że mnie nie znają. 
Nie byłem już dla nich ani kolegą z pracy, 
ani przełożonym, ani podwładnym. Po pro-

stu nikim. Jednak muszę powiedzieć, że 
zamiana komputera i wygodnego krzesła, 
nawet po kilkunastu latach niebytności na 
łopatę i miotłę w danym miejscu, może 

być, delikatnie mówiąc, trochę upoka-
rzająca i wręcz bardzo trudna, może też 
powodować duży stres. O ile zaburzenia 
psychiczne, w tym schizofrenia są same 
w sobie kłopotliwym tematem i powodem 
do drwin czy kpin, o tyle powrót do dalekiej 
przeszłości i powiedzenie komuś po wielu 
latach, że wszystkiemu jest winna choroba 
nie należy do najłatwiejszych rzeczy, cza-
sem staje się bezsensowną niemożliwoś-
cią, czasem jest w ogóle niepotrzebne. Nie 
trzeba się od razu każdemu zwierzać czy 
spowiadać.

Na kopalni spotkałem się ze swoją daw-
ną sprzed ćwierć wieku sympatią i 

zostałem przez nią poinformowany, że jest 
wdową. Może była to jakaś okazja do od-
nowienia dawnej znajomości, ale jakoś nie 
miałem na to ochoty. Nie odczuwałem roz-
mów z Bożeną tak jak wiele lat temu. Stała 
się dla mnie całkiem obca, chociaż wizual-
nie upływ czasu jakby ją ominął. A jednak 
tak jak w piosence pomyślałem, że była 
ona kiedyś dla mnie „kryzysową narzeczo-
ną” i kobietą na złe czasy. Kimś, kogo inte-
resowało wysiadywanie na mój rachunek w 
luksusowych lokalach i właściwie niewiele 
więcej. No cóż, jeżeli ja ją wtedy znałem 
tak jak ona mnie, to w ogóle się nie znali-
śmy. Na dziś mogę powiedzieć, że obawa 
z mojej strony  przed odnowieniem tej zna-
jomości sprowadzała się do przysłowia, że 
„historia lubi się powtarzać” i że pewno w 
jakimś trudnym dla siebie momencie życia 
zostałbym drugi raz całkowicie sam, bo 
znalazłby się ktoś lepszy. Czasem prawda 
taka własna i bardzo prywatna jest bardzo 
brutalna, a człowiek często polega na intui-
cji i przeczuciach. One często są błędne, 

Każdego szkoda

Życie jest zbyt krótkie, by 
je przespać i przeleżeć

zwalając odpowiedzialność 
na ludzi zdrowych

 i trzeźwo myślących
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ale to jest właśnie bardziej ludzkie. A prze-
cież wystarczyło wymienić numery telefo-
nów komórkowych. To do niczego nie zo-
bowiązuje w dzisiejszych czasach. Numer 
zawsze można zmienić.

Spotkałem również inną panią, którą 
otoczenie w pracy próbowało mi na-

rzucić kilkanaście lat temu. Barbara była 
wyjątkowo brzydka i nieurodziwa, jeżeli o 
kobiecie można tak mówić, ale znacznie 
zamożniejsza niż ja. To dość kłopotliwa 
sytuacja, kiedy kobieta się wręcz w osten-
tacyjny sposób narzuca i nie przyjmuje do 
wiadomości, że komuś i ona, i jej postępo-
wanie może się nie podobać. Proza życia 
była taka, że Barbara podpadła za pijań-
stwo i została odsunięta od swojej pracy 
mniej więcej do takiej, jaką wykonywałem 
teraz ja na kopalni. Mój ojciec był wtedy 
zastępcą szefa produkcji i pani ta chciała 
mnie upolować, żeby w ten sposób powró-
cić na dawne stanowisko pracy. Tyle tylko, 
że wszędzie afiszowała się w towarzystwie 
znacznie starszego od niej, żonatego męż-
czyzny. Franciszka. Obaj tak naprawdę 
chyba nie wiedzieliśmy czego ona chce. 
Myślę, że historia Barbary mogłaby wyglą-
dać na jakąś paranoidalną teorię spisku 
przeciwko mojej osobie, ale partnerki czy 
przyjaciółki zawsze wybierałem sobie sam. 
Czas pokazał, że moja nieugięta postawa 
była słuszna. 

W tej swojej nowej pracy czy roli miałem 
wręcz koszmarnego kierownika, któ-

ry potrafił zrobić awanturę za jakieś zna-

lezione przez niego pajęczyny w górniczej 
łaźni. Samo oglądanie nagich mężczyzn 
też nie sprawiało mi żadnej przyjemności. 
A jednak wytrzymywałem to wszystko ze 
stoickim spokojem. Mówi się, że żadna 
praca nie hańbi, ale też mówi się o wyko-
rzystywaniu przez pracodawców takich lu-
dzi jak ja, czyli chorych psychicznie. Moim 
celem było wytrzymać w tym konkretnym 
miejscu jak tylko długo się da i wykonywać 
swoją prymitywną pracę jak tylko dobrze 
się da. To nie był mój prywatny masochizm 
czy tym bardziej sadyzm. W pewnym sen-
sie chciałem obalić swój własny mit, że 
jako schizofrenik już nie nadaję się do żad-
nej pracy. Nawet do sprzątania ustępów po 
górnikach, czyli bycia „chaźlowym”! Zresz-
tą nie jeden raz zastanawiałem się czy to 
tylko mój mit czy całego społeczeństwa, 
które widzi chorych na schizofrenię jedynie 
w najgorszych pracach, jakich nikt normal-
ny nie chce robić. Albo w ogóle nie widzi 
pracy dla takich ludzi jak ja.

Kiedyś firma, w której pracowałem była 
jednym z wielu działów kopalni, jakie 

prowadził mój własny ojciec. Później, kie-
dy przyszły przemiany systemowe, ja by-
łem obecny przy powstawaniu tej firmy i 
prywatyzacji tego działu. Przez kilkanaście 
miesięcy nawet miałem do czynienia z jej 
fakturami i jej właścicielką panią Danielą. 
Pracowałem wtedy w dziale organizacji i 
restrukturyzacji. 

Mój  obecny kierownik uważał, że 
awanturą, straszeniem szefową, 

zwolnieniem czy innymi szykanami coś 
zyska, a raczej wyciśnie pot ze swoich 
pracowników. Pewne metody może i były 
skuteczne w połowie ubiegłego wieku, ale 
dziś są wręcz trudne do zrozumienia. Naj-
ciekawsze było to, że praca szła całkiem 
inaczej – przykładowo gdy kierownik był 
na urlopie. Najzwyczajniej wyglądała le-
piej. Wszyscy wiedzieli, że swoje muszą 
zrobić i po prostu robili. Sam kierownik 
był reliktem kopalnianym z epoki Gierka i 
był przekonany, że w dawnym dziale go-
spodarczym pracują tylko nieudacznicy, 
którzy w innym miejscu nie znajdą żadnej 
pracy zarobkowej. Bez żadnego wykształ-
cenia, często mający kłopoty z czytaniem i 
pisaniem, a przede wszystkim chorzy. Ten 
człowiek chyba nigdy w życiu nie słyszał 
o technikach aktywizacji i mobilizacji ludzi 
do lepszej pracy. Jego metodą był wrzask 
i czepianie się idiotycznych spraw, wśród 
których pajęczyny były wręcz legendar-
ne, ale prawdziwe. Nie jeden raz szczery 
uśmiech i pochwała, nie mówiąc o drobnej 
premii, mogą znacznie więcej zdziałać od 
najbardziej karczemnej awantury. W jego 
umyśle czyniło spustoszenie dość dosadne 
i kiedyś popularne powiedzenie wśród gór-
ników, że „za ilość mogą cię wypieprzyć, a 
za jakość opieprzyć”. Stąd wszystko było 
robione w pośpiechu, ale za to byle jak. 

Moja praca polegała na utrzymaniu 
porządku w górniczej męskiej łaźni. 

Czyli była ciężką robotą fizyczną w czymś, 
co z grubsza przypomina saunę tempera-
turą i wilgotnością, a smrodem wysypisko 
śmieci. W przerwach musiałem zbierać 
niedopałki po górnikach, którzy szczegól-
nie latem, przed zjazdem na ławeczkach 
przed łaźnią chcieli się napalić do woli pa-
pierosami. Co drugi dzień zamiatałem tak 
zwane pomosty z pyłu, kurzu, łuskanego 
słonecznika i błota. Tymi pomostami gór-
nicy szli albo do szybu, żeby zjechać na 
dół, albo z szybu do łaźni, żeby umyć się 
i przebrać. Właściwie po godzinie nie było 
znać mojej pracy, a starałem się ją wyko-
nywać sumiennie. W latach osiemdziesią-
tych pracowałem u rzemieślnika w firmie 
budowlanej i choć miałem znacznie mniej 
lat to praca nie była tak ciężka jak ta na 
kopalni. Żeby wyrobić się ze swoją normą 
przychodziłem prawie godzinę prędzej do 
pracy i za to nie miałem żadnego dodatko-
wego wynagrodzenia. 

Z takich perełek, jakie mnie spotka-
ły, zapamiętałem dwie. Jedna z nich 

to stwierdzenie kierownika, że firmy nie 
stać na taką pracę jak moja. Oczywiście 
wywrzeszczał to i jakby nie wiedział, że 
szefowa ma za moją drugą grupę znaczną 
dotację za zatrudnienie osoby niepełno-
sprawnej. Więc cokolwiek bym nie zrobił 
poza samym przyjściem i pilnowaniem łaź-
ni było czystym zyskiem tej firmy. Innym ra-
zem miałem awanturę za to, że wyszedłem 
z pracy dosłownie minutę prędzej niż powi-
nienem. Miałem autobus do domu i chcia-
łem na niego zdążyć, a nie po pracy jesz-
cze pół godziny czekać na drugi. Myślę, że 
szesnaście miesięcy tej katorżniczej roboty 
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było dla mnie niezłą szkołą życia i dało mi 
znacznie inne spojrzenie na rzeczywistość 
niż do tej pory miałem. Było to z pewnością 
dużo lepsze od samego chodzenia do Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy i bycia 
zmęczonym wymyciem przykładowo kilku-
nastu talerzy po posiłku. Było też znacznie 
lepsze od kombinowania całymi godzinami 
w kłębach dymu papierosowego co powie-
dzieć  ośrodkowemu  psychologowi, że nie 
chce mi się jechać na żadne zajęcia. 

Teraz pracuję od czterech miesięcy w fir-
mie ochroniarskiej. Oficjalnie moje sta-

nowisko nazywa się: „portier”. W pełnym 
etacie, w systemie dwunastogodzinnym z 
nockami. Nie jest to zakład pracy chronio-
nej, ale szefowie planują przekształcenie 
firmy. Po tym, co przeszedłem na kopalni, 
nie mogę ani trochę zrozumieć ludzi pracu-
jących obecnie ze mną. Niektórym osobom 
jest trudno zrobić przykładowo w nocy trzy 
półgodzinne obchody, resztę czasu pilnu-
jąc obrazu z kilkunastu kamer i siedząc w 
ciepłym, klimatyzowanym pomieszczeniu. 
Może dla schizofrenika trochę kłopotliwe 
jest to, że monitorowane są nawet portier-
nie i szef z domu w Krakowie może w Inter-
necie obserwować, co dzieje się na obiek-
cie i co robią jego pracownicy, ale w sumie 
mnie to nie przeszkadza. Na piciu alkoholu 
w pracy nikt mnie nie złapie, bo nie piję. 
Na spaniu w nocy też nie, bo jednym z mo-
ich objawów jest bezsenność i bez swoich 
tabletek estazolamu nie potrafię spać, a w 
pracy ich nie zażywam. Nikt mi nie każe 
zamiatać błota czy zbierać niedopałków. W 
każdej chwili mogę zrobić sobie kawę czy 
herbatę z pełnym przeświadczeniem, że 
nikt za to nie będzie miał do mnie żadnych 
pretensji. 

Trochę się ostatnio pochorowałem na za-
toki. Wszystko przez to, że nie miałem 

jeszcze nigdy w życiu do czynienia z klima-
tyzowanymi pomieszczeniami i wyjście na 
przysłowiowego papierosa, na mróz może 
skończyć się takim problemem. Może mój 
obecny stan jest spowodowany tym, że w 
grudniu przepracowałem siedemnaście 
dni po dwanaście godzin i organizm sam 
się broni przed takimi maratonami w pra-
cy. Jednak za kilkunastodniowe zwolnienie 
od internisty nikt mi teraz nie robi wymó-
wek. Jutro idę do swojego psychiatry, by 
ocenił mój obecny, psychiczny stan zdro-
wia. Jutro też będę miał kolejny zastrzyk 
decaldolu. Załatwiam też nowy kontrakt ze 
Środowiskowym Domem Samopomocy na 
najbliższe pół roku. 

Teraz obawiam się komisji o grupę in-
walidzką, którą będę miał w lutym i czy 

czasem lekarze w komisji nie dopatrzą się 
mojego cudownego uzdrowienia z powodu 
podjęcia przeze mnie pracy. Przez pięć lat 
chodzenia przeze mnie do Środowisko-
wego Domu Samopomocy wbijano mi do 
głowy, że praca zarobkowa jest jednym z 
etapów powrotu do zdrowia i społeczeń-
stwa. Przeszedłem też unijne szkolenia 
sprowadzające się do uwypuklenia tego 
samego problemu. Gdyby odebrano mi 
umiarkowany stopień inwalidztwa, to właś-
ciwie nie miałbym szansy na żadną pracę. 
Tak zwana druga grupa powoduje, że pra-
codawca za stworzenie miejsca pracy ta-
kiej osobie otrzymuje pełny zwrot kosztów 
wynagrodzenia, jeśli jest to zakład pracy 
chronionej. W zwykłym zakładzie refunda-
cja też jest, ale niższa.

Myślę teraz o tym, że wielu schizofreni-
ków żyje w swoim, własnym herme-

tycznym świecie i wcale nie ma ochoty na 
to, żeby na jawie dochodzić do jakiegoś 
obrazu rzeczywistości podobnego do tego, 
co widzi zdrowy człowiek.  Wielu nie chce 
pracować i zarabiać, bo wegetować jest 
znacznie łatwiej. Nie dopuszczają do sie-
bie myśli, że nawet najcięższa i wręcz bez-
sensowna praca ma właściwości lecznicze 
i jest lepsza od najlepszych psychotropów. 
Ze swoich obserwacji z ośrodka wiem, że 
co najmniej kilka osób z tą chorobą woli 
rozczulać się nad sobą, niż wziąć własny 
los we własne ręce. Niektórzy czekają, aż 
ktoś za nich wszystko załatwi, a oni zrobią 
łaskę i pójdą do pracy. Ja sam tak napraw-
dę nie wiem, jak długo dam radę praco-
wać mimo choroby i brania leków. Wiem, 
że nawrót może nastąpić w każdej chwili 
i będę wobec niego bezsilny. Przeżywam 
lepsze i gorsze dni. Nieraz nie mam w ogó-
le ochoty, podobnie jak zdrowy człowiek, 
iść do pracy. Ale mam w zanadrzu zawsze 
urlop, zwolnienie lekarskie czy wreszcie 
zwolnienie się i próbę przeczekania kryzy-
su w domu, w łóżku czy nawet w szpitalu. 
Jednak wiem, że tak łatwo nie należy się 
poddawać. Człowiek chory bardzo szybko 
ulega degradacji społecznej i wycofuje się 
na dawne, obronne pozycje. Ciągle należy 
próbować żyć, tak po ataku choroby, jak 
przed jej wystąpieniem. Może zbyt dużo 
jest w tym, co napisałem optymizmu, ale 
życie jest zbyt krótkie, by je przespać i 
przeleżeć, zwalając odpowiedzialność na 
ludzi zdrowych i trzeźwo myślących. 

Jerzy Czuba
Środowiskowy Dom Samopomocy

Łaziska Górne

Moje okienko
„Przepis na dobry nastrój”

O poranku zjeść soczysty owoc postanowień,
potem dobrze zaplanować dzień.
Umyć się starannie życzliwością, 
wysłać list z dobrą wiadomością

na adres przyjaciela.
Zaśpiewać pieśń, która rozwesela.

Spojrzeć w lustro przy źródle inspiracji – przy kolacji.
Zwątpienia zamknąć w pudle

i wysłać jako paczkę, na wieczną tułaczkę.
Jedzenie ozdobić drobnymi bukiecikami uprzejmości.

A w czynieniu dobra nie piętrzyć zaległości. 
Skuteczność gwarantowana, kolejność niekoniecznie musi być zachowana. 
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,,Porta Fidei’’ – ,,Podwoje Wiary’’ – to list Ojca Świętego Bene-
dykta XVI do wiernych, z okazji ogłoszenia Roku Wiary, który 

rozpoczął się 11 października 2012 roku, w pięćdziesiątą rocznicę 
otwarcia Soboru Watykańskiego II i w 20 lat od ukazania się Kate-
chizmu Kościoła Katolickiego, opracowanego za pontyfikatu Jana 
Pawła II.

Ponieważ Rok Wiary ma przybliżyć nam nauczanie Kościoła Kato-
lickiego postanowiłam w Adwencie sięgnąć do dokumentów So-

boru Watykańskiego II i przeczytać je    ,, od deski do deski’’. Już kilka 
razy czytałam poszczególne konstytucje czy dekrety, ale nie robiłam 
tego systematycznie i z nastawieniem na przeczytanie ich w całości. 
Podczas moich studiów podyplomowych uprawniających do pracy z 
młodzieżą w ramach przedmiotu ,,Przygotowanie do życia w rodzi-
nie’’ obligatoryjnie mieliśmy się zapoznać z Konstytucją o Kościele w 
Świecie Współczesnym – ,,Gaudium et Spes’’. Był to mój pierwszy 
kontakt z dokumentem soborowym i nie zapomnę wrażenia głębi i 
prostoty zarazem – zafascynowałam się dokumentami watykański-
mi, tym bardziej że pogłębianie wiary poprzez intelektualne pozna-
nie i przeżywanie jej sercem, jest osią i fundamentem mojego życia. 
Sięgnęłam później po encykliki i adhortacje Jana Pawła II, przeczy-
tałam wszystkie, które ukazały się dotychczas, i te, które kierowane 
były do wiernych aktualnie. Styl Jana Pawła II rezonował w moim 
umyśle i sercu, poddawałam się temu, co Bóg kierował do mnie za 
jego pośrednictwem, medytowałam nad ziarnem słowa rzuconym w 
moją duszę.

Benedykt XVI ogłaszając Rok Wiary, zaprasza wszystkich do wiel-
kiej przygody poznawania Boga, zbliżania się do tego, co trans-

cendentne, co napełnia nas radością i pokojem. Otworzenie się na 
działania łaski, na spotkanie z Chrystusem,  przychodzącym w Sło-
wie Bożym i w Eucharystii, prowadzi nas do zrozumienia własnego 
powołania, do odnalezienia głębszego sensu życia i poznania dróg 
umożliwiających życie pełnią zawierzenia. Rok Wiary ma nam po-
móc w bardziej świadomym i afirmującym przeżywaniu prawd wiary. 
Wskazuje nam na Katechizm Kościoła Katolickiego, który w sposób 
przystępny podaje treści dotyczące zagadnień ontologicznych, jak 
również formułuje jasno stanowisko Kościoła w sprawach moralno-
-obyczajowych. W dzisiejszym świecie, nawet w najbliższym nam 
otoczeniu, przyznanie się do wiary w Boga i do praktykowania może 
budzić niechęć, a czasem wręcz wrogość. Nie możemy się tym zra-
żać. Jezus przyszedł do wszystkich, a szczególnie do tych, którzy 
źle się mają. Nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć całym 
swoim życiem, aż do śmierci. Krzyż Jezusa jest zapowiedzianym 
znakiem sprzeciwu, już podczas ofiarowania Dzieciątka w Świątyni 
Jerozolimskiej.

My, ludzie trzeciego tysiąclecia, coraz wyraźniej doświadczamy 
jak mocna jest opozycja wobec Jezusa i Jego nauki. Czytając 

codziennie Pismo Święte i medytując nad Słowem, coraz jaśniej 
postrzegam to, co dzieje się w mym życiu, w bliższym lub dalszym 
otaczającym mnie środowisku, jak również w skali kraju czy całego 
globu. Światło wiary pozwala dostrzegać to, co zakryte dla rozumu i 
wybiega poza ograniczenia intelektualne.

Ostatnio jesteśmy świadkami tego, co dzieje się w Polsce wokół 
wprowadzenia zmian dotyczących statusu rodziny. Jeszcze kil-

kanaście lat temu wydawało się, że zrównanie związków homosek-
sualnych w prawie z małżeństwem mężczyzny i kobiety jest czymś 
tak odległym etycznie i kulturowo w naszym społeczeństwie, że nie 
musimy się trwożyć o przyszłość. A jednak… Kościół, który broni 
człowieka i z zatroskaniem prowadzi go przez meandry życia, jasno 
i klarownie wskazuje na dobro i zło. Nie ma tutaj wątpliwości, że mał-
żeństwo to wspólnota życia i miłości, związek mężczyzny z kobietą, 
oraz że życie ludzkie należy chronić od poczęcia aż do naturalnej 
śmierci. Te dwie podstawowe tezy są dzisiaj podważane w naszym 
kręgu cywilizacyjnym, który odchodzi od praw fundamentalnych dla 
ludzkości. Prawo naturalne wszczepione w serce każdego człowieka, 

możliwe do przyjęcia, gdy on aktem woli nie zamyka się na światło, 
pozwala każdemu zrozumieć istotę człowieczeństwa. Nie trzeba być 
filozofem, teologiem ani myślicielem, wystarczy dobra wola, prosta 
wiara i zawierzenie Opatrzności. Jednakże szatan, przeciwnik Boga, 
ojciec kłamstwa chce zafałszować prawdę o człowieku i zanegować 
Prawdę obiektywną. Już samo wspomnienie istnienia szatana, w 
pewnych kręgach wzbudza konsternację albo wywołuje pojawienie 
się dobrotliwego uśmieszku nad ,,ciemnotą’’ i zdziecinnieniem tych, 
co wierzą w diabła. A przecież on istnieje realnie, co potwierdza Bi-
blia, osobowy, inteligentny byt, który walczy z Bogiem i jest źródłem 
wszelkiego zła. Grzech jest rzeczywistością, dotykającą nas poprzez 
działanie Złego, który chce wyrwać dzieci Boże z rąk ich Ojca-Boga. 
Duchowość katolicka jest świadoma tego, że największym osiągnię-
ciem szatana w wieku dwudziestym było zaszczepienie na ogromną 
skalę przekonania, że nie ma piekła, nie ma szatana, nie ma i Boga.

To człowiek, w imię źle pojmowanej wolności decyduje co jest 
dobrem, a co złem, za prawdę podaje to, co prawdą nie jest, a 

fałszem nazywa to, co w danym momencie tak mu się jawi. Można 
powiedzieć istna, współczesna ,,wieża babel’’, pomieszanie pojęć, 
pomieszanie wartości, zawirowania prowadzące ku przepaści. Spo-
łeczeństwa Europy Zachodniej coraz bardziej zlaicyzowane, przenik-
nięte są hedonizmem, relatywizmem moralnym i permisywizmem. 
Fala ta dotarła i do nas, ale czy jesteśmy na tyle silni, by obronić 
się przed zalewem zatrutych idei i ,,bezprawnego prawodawstwa’’, 
reprezentującego tyranię demokracji. Nie można udawać, że to nas 
nie dotyczy w naszym indywidualnym bytowaniu, że my jesteśmy 
życzliwi i tolerancyjni, więc nie widzimy zagrożeń.  To błąd. Tu i teraz 
toczy się walka duchowa o kształt przyszłych społeczeństw. Każdy 
z nas personalnie jest odpowiedzialny za to, co dzieje się wokół i 
za naszymi granicami. Nie możemy tolerować wolności, która nie 
wstrzymując się przed żadnymi barierami prowadzi do destrukcji i 
anarchii. Wolność jest darem i korzystanie z niej jest przywilejem i 
atrybutem człowieka, ale nie możemy jej mylić ze swobodą i rozluź-
nieniem wszelkich norm obyczajowych. Wolność stawia wymagania 
i trzeba próbować im sprostać, powstawać, gdy się upada tocząc 
walkę z własnymi słabościami i przeszkodami zewnętrznymi. Wol-
ność to wartość, o którą nasz naród toczył boje przez stulecia, więc 
gdy obecnie cieszymy się suwerennością, musimy pamiętać, że wol-
ność stale trzeba zdobywać, jak mówił Jan Paweł II, wolność jest 
nam zadana. Nie lekceważmy więc tego co dzieje się wokół nas.

Może zapoznając się z kolejnym numerem ,,Dla Nas’’ niektórzy 
czytelnicy pomyślą ,,znowu o religii, znowu o Bogu’’ i poczują 

się nieswojo. Z punktu widzenia człowieka wiary nie możemy wy-
dzielać obszarów życia, gdzie Bóg jest zepchnięty poza nawias, 
gdzie próbowalibyśmy stworzyć coś, czego On nie przenika, enkla-
wę bezbożności. Jezus przyszedł do wszystkich i każdego w jego in-
dywidualności kocha i zaprasza do pójścia za Nim. Nie zniewala, nie 
mówi ,,musisz’’, obdarza wolnością i pragnie, byśmy z miłości wybrali 
tę drogę, którą odkupił dla nas męką i śmiercią krzyżową. Wskazuje 
jasno poprzez przykazania i nauczanie Kościoła jak iść przez życie, 
by się nie zagubić, jak realizować przykazanie miłości Boga i bliź-
niego. Dla człowieka ogarniętego indyferentyzmem religijnym albo 
zateizowanego, teksty w ,,Dla Nas’’ mogą budzić irytację lub powo-
dują pewien dyskomfort, ponieważ dotykają sumienia. Oby dotykały, 
chciałoby się powiedzieć. Dzielenie się wiarą to wyraz zatroskania o 
drugiego, o jego teraźniejszość, przyszłość i wieczność. ,,Dzielmy się 
wiarą jak chlebem’’ mówi znana piosenka religijna.

Na zakończenie chcę jeszcze raz zachęcić w Roku Wiary do pój-
ścia w głąb naszego człowieczeństwa, do refleksji, spotkania z 

drugim człowiekiem i z Bogiem, do wymiany myśli i doświadczeń.

BARBARA

Porta Fidei – Wejdź!
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Wiem dlaczego jem?
Psychologia na talerzu część 2.

Na drodze zmiany naszego stylu od-
żywiania czeka nas wiele wyzwań. 

Największymi jesteśmy my sami. Osoby 
szczupłe i zdrowo odżywiające się w stosun-
ku do osób z nadwagą różnią się sposobem 
życia i odżywiania. Osoby mające nadwagę 
często mają tendencję do samooszukiwania 
się i racjonalizowania swojej nadwagi, twier-
dząc, że jest wynikiem genów, lub że jedzą 
mniej niż inni i tyją. Te argumenty okazują się 
prawdą bardzo rzadko i jest to na ogół wynik 
anomalii chorobowej organizmu. Większość 
osób, które mają nadwagę, spożywa więcej 
jedzenia niż ich organizm potrzebuje oraz 
ma obniżoną aktywność fizyczną. Jeszcze 
jedna cecha odróżnia osoby szczupłe od 
tych, które borykają się z problemem nad-
wagi. Osoby szczupłe prawidłowo odczytują 
sygnały płynące z własnego ciała, wiedzą 
kiedy odczuwają głód, są w stanie przerwać 
jedzenie, gdy się nasycą. Warto więc poddać 
refleksji co jest ważne dla nabycia umiejęt-
ności odczytania potrzeb naszego ciała.

W dowolnej dziedzinie, gdy mamy do 
czynienia z problemem pierwszym 

krokiem powinna być analiza i diagnoza 
problemu. Analogicznie od tego powinniśmy 
zacząć, analizując nasz problem żywienio-
wy. Pomocny jest tu kwadrat podstawowych 
odczuć.

Na kwadracie widoczne są cztery uczucia 
związane z odżywianiem się: głód, prag-

nienie, zachcianka i ochota. Bardzo często 
ludzie mylą te cztery uczucia, nie są w sta-
nie rozpoznać, co w tej chwili czują i mylnie 
interpretują wszystko jednakowo jako głód. 
Przykładowo ktoś, ktoś odczuwa pragnienie, 
ale ma trudność z rozpoznaniem, że chce 
mu się pić, więc sięga po jedzenie. Lub od-
wrotnie, ktoś jest głodny, a sięga po wodę. 
Mylenie wszystkich trzech potrzeb z głodem 
jest powszechne.

Wymienione w tabeli głód oraz prag-
nienie są odczuciami fizycznymi. W 

idealnej sytuacji sięgalibyśmy po jedzenie i 
napoje tylko i wyłącznie reagując na te dwa 
podstawowe odczucia. Powinny być to jedy-
ne motywy odżywiania się. Kolejne dwa od-
czucia ochota i zachcianka są bardziej psy-
chicznymi doznaniami. Ochota jest raczej 
nieokreślona, dobrze opisuje ją sytuacja, kie-
dy krążymy koło lodówki i myślimy „coś bym 
zjadł/a”. Nie czujemy wtedy głodu fizyczne-
go, tylko towarzyszy nam potrzeb psychicz-
na odczucia przyjemności z jedzenia.

Zachcianka z kolei również jest potrzebą 
najczęściej psychiczną, która najczęściej 

kojarzy nam się z kobietami w ciąży. Jest to 
silna chęć zjedzenia czegoś konkretnego, 
dokładnie określonego, jak baton – to ten 
konkretny, jak lody – to wiemy jaki smak.

Bardzo ważne jest monitorowanie tych 
czterech stanów. Aby było to możliwe 

warto nauczyć się je odróżniać. I tak głód 
ma silnie fizyczne komponenty, jak: ssanie 
w żołądku, burczenie w brzuchu; uczucie to 
narasta powoli, nie jest nagłe, wraz z jego 
narastaniem czujemy się słabi, zmęczeni i 
mamy problemy z koncentracją.

Pragnienie jest trudniejsze do zdefinio-
wania, jest tu duża indywidualność w 

jego odczuwaniu, Najczęściej towarzyszy 
nam suchość w ustach, odczucie wysusze-
nia śluzówek, pierzchnięcie ust, jak również 
zmęczenie i ogólna słabość. Część osób od-
czuwa też bóle głowy, kiedy nie zaspokaja 
pragnienia. Podsumowując: są to uczucia 
pochodzące z wewnątrz ciała, mają cieles-
ne komponenty i powodują obniżenie naszej 
sprawności.

Ochota i zachcianka natomiast często są 
odpowiedzią na zewnętrzne bodźce. Na 

przykład w restauracji pod wpływem widoku 
pięknych potraw jemy więcej niż zwykle czy 
też idąc ulicą za szybą cukierni widzimy ulu-
bione ciastko. Choć nie jesteśmy głodni, to 
nagle pojawia się w nas silna potrzeba na 
zjedzenie czegoś.

Innym „wyzwalaczem” ochoty czy za-
chcianki są emocje. Emocje angażują 

część naszej uwagi. Zdenerwowanie, smu-
tek, radość, nuda powodują, że część naszej 

uwagi skupia się na odczuciach i jesteśmy 
w stanie mniej wydajnie kontrolować swoje 
zachowania. I tak, gdy się zdenerwujemy 
czy boimy, możemy sięgać bezrefleksyjnie 
po jedzenie. Pomaga nam ono rozładować 
napięcie, zyskać przyjemność, lepiej się po-
czuć. Szczególnie nuda może wywoływać 
ochotę zjedzenia czegoś, jedzenie staje się 
wtedy wypełniaczem czasu.

Kolejnym sygnałem, który może zasta-
nowić nas czy nie jemy nie ze względu 

na prawdziwą potrzebę, ale z potrzeby psy-
chicznej jest jedzenie po zaspokojeniu gło-
du. Na przykład jemy syty obiad i szukamy 
jeszcze coś słodkiego do jedzenia. Często 
przyczyną takiego jedzenia jest nawyk z 
dzieciństwa, kiedy to po jedzeniu był deser 
lub gdy byliśmy nagradzani smakołykami.

Na drodze zmian w naszym sposobie 
odżywiania warto podjąć wysiłek roz-

poznawania co motywuje nas do jedzenia. 
Podążanie za odczuciami naszego ciała 
i zaspokajanie jego potrzeb nie wyklucza 
odczuwania przyjemności z procesu jedze-
nia. Przywraca jednak równowagę i ukazuje 
mądrość zdania „Jemy, po to, by żyć, a nie 
żyjemy, by jeść”.

Jadwiga Wojnicka
psycholog, psychodietetyk

Środowiskowy Dom Samopomocy
Kraków
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Głód Pragnienie

Ochota Zachcianka



XI Forum Psychiatrii Środowiskwej Beneficjentów, Rodzin i Profesjonalistów
„ZDROWIE NIE JEST TOWAREM”

23 maja (czwartek)
 09.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
 10.00 – 10.15 Otwarcie Forum – Andrzej Cechnicki (ZPŚ), Stanisław Kracik (SSJB), Dorota Dużyk-Wypich (STOD)
 10.30 – 12.00 SESJA I: „Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego – perspektywa powiatowa”
Moderacja: Andrzej Cechnicki (ZPŚ), Niels Pörksen (Bielefeld - Niemcy)
Wykłady wprowadzające
Jacek Wciórka (IPiN) – Wnioski z raportu 2011
Maria Załuska (IPiN)  – Wycena świadczeń medycznych a ich realne koszty
Anita Orzeł-Nowak (UMWM) – Małopolska w kontekście raportu 2011. Gdzie jesteśmy?
 12.00 – 12.30 Przerwa Kawowa
 12.30 – 14.00 SESJA II: „Małopolski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego – perspektywa powiatowa” 
Wykłady wprowadzające:
Anna Przewłocka (ZLŚ) – Leczenie środowiskowe – perspektywa powiatu Tatrzańskiego
Elżbieta Grobecka (ODCZT) – Zapełniamy białe plamy na mapie psychiatrii środowiskowej
PANEL DYSKUSYJNY: Jacek Wciórka (IPIN), Maria Załuska (IPIN), Stanisław Kracik (SSJB),   Anna Przewłocka (ZLŚ), 
Elżbieta Grobecka (ODCZT), Anna Okońska-Walkowicz (UMK), Anita Orzeł-Nowak (UMWM), 
Andrzej Skupień (wicestarosta powiatu tatrzańskiego) Barbara Banaś (StOD)
Komentarz: Niels Pörksen (Bielefeld - Niemcy)
 14.00 – 15.00 Lunch
 15.00 – 17.00 SESJA III: „10 lat Cogito” . Praca  i Edukacja   Moderacja: Anna Bielańska (SRP)
Wykłady wprowadzające 
Agnieszka Lewonowska-Banach (ZAZ – Cogito) – 10 lat pensjonatu U Pana Cogito 
Marcin Szuba (STOD), Dorota Dużyk-Wypich (STOD) – Pan Cogito jako centrum edukacji  
Marta Młynarczyk – Od projektu „Chcę i mogę pracować”  do spółdzielni socjalnej (SSJB)
PANEL: Andrzej Cechnicki (ZPŚ),  Agnieszka Lewonowska-Banach (ZAZ – Cogito), Marcin Szuba (STOD), Barański/Wilimska 
(ROPS), Teresa Frączek (STOD), Marta Młynarczyk (SSJB)
Godz. 17.00 Ogólnopolskie wybory Sekcji Psychiatrii Środowiskowej. Zebranie sprawozdawcze. 
Prowadzenie: Katarzyna Prot-Klinger (Warszawa)

24 maja (piątek)
 09.30 – 10.30 Thomas Keller (Niemcy) – Spotkanie  z Mistrzem – Od terapii systemowej do Open Dialog
 10.30 – 12.30 SESJA IV: „Rodzicielstwo osób chorujących psychicznie”
Moderator: Krzysztof Szwajca (KPD)
Wykłady wprowadzające:Józef Bogacz (SRP) – Rodzicielstwo osób chorujących psychicznie z perspektywy terapeuty 
Marta Baran – Być córką osoby chorującej psychicznie (Wadowice)
Anna Liberadzka – Moje rodzicielstwo (STOD)
PANEL: Marta Baran, Thomas Keller (Niemcy), Katarzyna Prot-Klinger (Warszawa), Józef Bogacz (SRP), Danuta Biernacka, Anna 
Liberadzka (StOD), Zofia Wiśniewska (Koszalin), Artur Kochański (LSOZP)
Komentarz do sesji:  Ryszard Izdebski (ATR)
 12.30 – 13.30 Lunch 
 13.30 – 15.30 SESJA V: „Podwójna Diagnoza”
Moderacja: Marta Cichońska (SSJB) 
Wykłady wprowadzające 
Joanna Nolbrzak-Drozd (OLPD) Doświadczenie z psychozą i uzależnieniem – perspektywa terapeuty 
Tadeusz Węgrzyński – Moje doświadczenie z psychozą i uzależnieniem 
Anna, Tadeusz, Wojciech, Michał Węgrzyńscy – Perspektywa rodziny
PANEL: Roman Dudzik, Joanna Nolbrzak-Drozd (OLPD), Tadeusz Węgrzyński i jego rodzina, ks. Mirosław Żak 
 15.30 Podsumowanie obrad:  Łukasz Cichocki (ZPŚ), Jacek Wciórka (IPIN), Dorota Dużyk-Wypich (STOD)

 
 

tel. 12 633 03 29 

„Dla Nas” Czasopismo Środowisk Działających na Rzecz Osób 
Chorujących Psychicznie redaguje Komitet redakcyjny w składzie:

 Dorota Dużyk-Wypich – redaktor naczelna 
 Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” 
 Katarzyna Byra-Mucha – z-ca redaktor naczelnej 
 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej 
 Bogusława Skimina – sekretarz redakcji 
 Środowiskowy Dom Samopomocy 
 Jacek Nowak – DTP 
 Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

Osoby współpracujące:
	Jolanta Janik
 Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi"
 Marek Zmarz
 Centrum Seniora 

	Dominika Skrzypak
 Środowiskowy Dom Samopomocy

	Dr n. med. Łukasz Cichocki
 Pracownia Psychiatrii  Środowiskowej CMUJ

Nad pracami redakcji czuwa  
Rada Programowa w składzie:

 Prof. Krzysztof Gierowski
 Kierownik Katedry Psychiatrii CMUJ w Krakowie

	Prof. Jacek Wciórka 
 Kierownik I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

	Prof. Maria Załuska
	 Klinika Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii

	Dr hab n. med. Andrzej Cechnicki 
 Krajowy Koordynator Programu „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”

	Dr Katarzyna Prot-Klinger
 Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 

	mgr Anna Bielańska
 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

	mgr Anna Liberadzka
 Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi"

Redakcja nie zwraca nie zamówionych materiałów, 
zastrzega sobie prawo redagowania i skrótów nadesła-
nych tekstów bez uprzedniej autoryzacji
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