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Słowem wstępu

Część obecnego numeru poświęcona jest senio-
rom. Boimy się słowa „starość”, a przecież czeka 

ona nas wszystkich. Jak ją przeżywamy? Rozmai-
te odpowiedzi znajdziecie w bieżących artykułach. 
Niektóre tytuły pokazują różne próby podejścia do 
tematu: „Jesień w miłości”, „Miara mądrości”, „Życie 
– umieraniem”, „Mój największy skarb”. Czyż nie mó-
wią same za siebie? 

Zawarta w nich głęboka prawda może pomóc ina-
czej spojrzeć na trudy starości, zapalić choć nikły 

promyczek nadziei. „Bo tak naprawdę młodniejemy 
do Nieba” – jak pisze Justyna w tekście „Jesień w 
miłości”. Mówi się, że „Starość Panu Bogu nie wy-
szła”... To nieprawda! Przecież ona jest powolnym 
odchodzeniem, żegnaniem się z tym światem. Nasze 
siły słabną, chorujemy, nie radzimy sobie z najdrob-
niejszymi sprawami... To bardzo trudne, ale czyż nie 
pomaga nam pożegnać się bez żalu z tym światem? 

Potrzebujemy też opieki, stajemy się zależni od in-
nych. Trudno się z tym pogodzić, ale pomalutku 

uczymy się przyjmowania pomocy, proszenia o nią, 
czyli pokory. I tak w dwóch artykułach autorki piszą 
o trudach opieki nad rodzicami, w której jednak jest 
dużo miłości, troskliwości, czułości. Codzienność ta-
kiej opieki jest niezwykle mozolna, bywa, że my też 
potrzebujemy w tym pomocy innych. I tak tworzy się 
sieć miłości, wzajemnego szacunku, pochylenia nad 
sędziwym człowiekiem, od którego możemy nauczyć 
się mądrości.

Dr Anna Tylikowska, wolontariuszka w Centrum 
Seniora przy ulicy Czarnowiejskiej, postrzega, że 

dzisiejsze czasy są szczególnie trudne dla ludzi star-
szych. Panuje kult młodości, szaleńczy pęd zmian, 
za którymi słabsi nie nadążają. „W takich warunkach 
seniorzy z psychiatrycznymi diagnozami mają trud-
no do kwadratu” – pisze autorka. I tutaj pojawia się 
rozwiązanie: Centrum Seniora, „wysepka” życzliwo-
ści, troski i oparcia. Jak dużą rolę spełnia ten ośrodek 
pokazuje też barwny kalejdoskop wypowiedzi jego 
uczestników. To nowe zadanie dla psychiatrii – za-

pewnienie wsparcia seniorom. Przydałoby się więcej 
takich ośrodków, bo rzeczywistość o to woła, a ilość 
miejsc jest ograniczona.

Mamy też wywiad z panią Teresą Regułową, 
pierwszą socjolog na psychiatrii, współpracow-

niczką profesora Antoniego Kępińskiego, która za-
łożyła pierwszy klub pacjenta o znaczącej nazwie 
– „Zawilec”.  Prekursorka pod każdym względem, w 
swojej działalności ujawniająca prawdziwą troskę o 
chorującego człowieka. Obecnie Centrum Seniora 
udostępniło miejsce na spotkania klubu. Jak ważny 
był ten klub dla wielu osób pokazuje fakt, że po tylu 
latach spotykają się nadal. W przyszłym roku będzie 
on świętował swoje 45-lecie.

Są i teksty o innych tematach, których wspólną 
myślą jest wychodzenie z choroby i radzenie so-

bie z nią. Dominika Skrzypak pokazuje, jak „pokonać 
swoje słabości” pomimo klęsk i przeciwności. Jolanta 
Janik opisuje swoje zmagania z jedzeniem, co jest 
problemem wielu osób chorujących psychicznie. 
Znajdziemy też niekonwencjonalny „sposób na schi-
zofrenię”, czyli jogę, którą to należy jednak stosować 
ostrożnie.

Dowiemy się, czym jest rzadka choroba nazwana 
prozopagnozją. 

I wreszcie jest przepiękna, poetycka opowieść o 
codziennych krokach prowadzących do zdrowia 

– „Smuga cienia”. Autorka pisze, jak odnaleźć swoją 
tajemnicę do odkrycia, która nada nowy sens życiu. 
A można ją odnaleźć w pozornie prozaicznych okru-
chach dnia codziennego, które mogą nabrać nowego 
znaczenia i wzbogacić nasze życie. Cokolwiek na-
pisałabym o tej opowieści nie będzie dobre, bo ten 
tekst mówi sam za siebie. Warto przeczytać i odna-
leźć swoją „smugę cienia”. 

Dorota Dużyk-Wypich
Redaktor Naczelna
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WYDAWCY:
Zarząd Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”

oraz Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Psychiatrii i Opieki  Środowiskowej 

Numer wydany w ramach pro-
jektu „Centrum  Rehabilitacyjne 
Niepełnosprawnego Seniora” 
dofinansowanego ze środków 
PFRON na rok 2014.

Przez 10 lat opiekowałam się moją 
Mamą. Chorowała na cukrzycę i mu-

siałam sprostać obowiązkom… (Robiłam 
zastrzyki z insuliny, czytałam na głos litera-
turę piękną i starałam się dotrzymać jej to-
warzystwa, by nie czuła się osamotniona).

Zaskakujące dla mnie było to, że rado-
wała się z drobnych prezentów, jakimi 

darzyłam Ją – z racji jej Imienin, lub nawet 
bez okazji… Ona też wspierała mnie swo-
im optymizmem i radosnym przywitaniem, 
kiedy wracałam z pracy… Towarzyszyła mi 
będąc mentalnie w pracach domowych, 
a ja po latach wspominam, jak mogłam się 
do niej przytulić i jak przez długi czas bra-
kowało mi tego jej powitania. 

Były też cięższe chwile w sprawowaniu 
tej opieki. Przejęta (może za bardzo 

swoim „posługiwaniem” – bałam się, że 
mogę coś źle wykonać lub przeoczyć, co 
mogło przyczynić się do pogorszenia jej 
zdrowia, ewentualnej śmierci. Przy tym 
– praca w biurze była oderwaniem się od 
zajęć domowych i pewnego rodzaju odpo-
czynkiem.

Byłam też przy Śmierci Mamy. (Umarła 
mając 90 lat). 2 Lata byłam w pełnej ża-

łobie, a następne 18 – rozpłakana… Cóż, 
po intensywnej psychoterapii oswoiłam się 
z myślą, że Życie jest Piękne i mogę je re-
alizować na „własny rachunek”.

Teraz sama weszłam na drogę starości. 
Czując się „młoda”, ze zdumieniem od-

czuwam swoją niedołężność i zachowanie 
otoczenia, które nie przystaje do mojego 
myślenia o sobie samej. (W tramwaju sły-
szę uwagi pod moim adresem, że należa-
łoby siedzieć w domu, a nie szukać miej-
sca siedzącego).

Czy zatem należy upierać się przy swo-
im i żyć, jakby się miało 20 lat? Myślę, 

że świadomość, iż przekroczyło się sześć-
dziesiątkę – jest potrzebna. Niemniej, nie 
rezygnuję ze swoich marzeń i realizacji 
zadań (nawet trudnych do wykonania), bo 
one są ćwiczeniem i sprawiają satysfakcję, 
jeśli można je pokonać. Po latach zrozu-
miałam, jak wiele można zyskać poprzez 
ćwiczenia.

Starość to też duże doświadczenie i ak-
ceptacja cierpienia. Choroba uświada-

mia nam, jak nie doceniamy wielu dobro-
dziejstw, otrzymanych przez całe nasze 
życie. Gdy nie mogąc się poruszać jecha-
łam ze szpitala, przez okno sanitarki pa-
trzyłam na ludzi biegnących po ulicy – my-
ślałam o nich: czy zdają sobie sprawę, że 
mogą poruszać się swobodnie?

Drugą bolączką jest skleroza, która po-
głębia się z upływem czasu. Toteż, by 

zmniejszyć jej rozwój – staram się więcej 
czytać i rozwiązywać zadania logiczne, 
co sprawia mi wiele radości. Krzyżówki 
rozwiązuję od młodości, ale 2 lata temu 
zauważyłam, że coraz trudniej mogę 
przypomnieć sobie rozmaite słowa. Poza 
tym zapomina się, co działo się kilka dni 
wcześniej, a ze szczegółami pamięta chwi-
le przeżyte w dzieciństwie i młodości…

Może jest to potrzebne, by przekazać 
swoje doświadczenia młodszemu po-

koleniu i opowiedzieć o czasach, w jakich 
się żyło, by przekazać „skrawek” swojego 
życia i historii…

Na emeryturze mamy więcej czasu, by 
uporządkować swoje sprawy, by ze 

zdobytym doświadczeniem wykorzystać 
każdą minutę, która jest przed nami… Bo 
tak naprawdę młodniejemy do Nieba…

Ośmieliłam się ująć temat „starości” 
i podzielić go na 3 etapy:

 1. Łagodne uświadamianie sobie, że sta-
rzejemy się, ale dalej jesteśmy aktywni 
i nie myślimy o tym zbyt często, kwitując 
żartem…
 2. Agresywna postawa wobec najbliż-
szego otoczenia,( kłótliwość, posądzanie 
o kradzież  rzeczy, które gdzieś się zapo-
działy, a potem się znajdują), walka o miej-
sce wśród „Młodych” i świadomy (bardziej 
lub mniej) lęk przed samotnością i końcem 
swego życia.
 3. Pokora i zgoda na wszystko… na opie-
kę i pogodzenie się z losem.

Potrzebujemy Miłości i zrozumienia... 
dla Bliźnich i nas samych… 

Starość jest potrzebna.

Pozdrawiam Wszystkich z Redakcji
i Czytelników!

Justyna

„Jesień w Miłości.
Rok 2014”

Droga Redakcjo!
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Pani Teresa Regułowa jest z wykształcenia socjologiem. Przez 
lata pracowała w Klinice Uniwersyteckiej CMUJ przy ulicy Koper-
nika, jeszcze za czasów profesora Antoniego Kępińskiego. Była 
pierwszą socjolog zatrudnioną w psychiatrii. Od lat prowadzi też 
klub pacjentów „Zawilec”, który powstał z jej inicjatywy. Spotkały-
śmy się w Centrum Seniora przy ulicy Czarnowiejskiej w Krako-
wie, gdzie klub obecnie funkcjonuje.
 
Teresa Regułowa (dalej w tekście T. R.): – Zacznę od tego, że 
profesora – jeszcze wtedy nie profesora, tylko doktora Kępińskie-
go – poznałam, zanim zaczęłam pracować w klinice, gdzie za-
proponował mi pracę. Profesor Brzezicki zgodził się, natomiast 
profesor Spett miał pewne wątpliwości. Socjolog w klinice psy-
chiatrycznej... to było zadziwiające... Jeszcze w latach 70. były 
tam cztery oddziały, na dole cięższe przypadki, na górze lżejsze. 
Tam było wszystko – nerwice, psychozy.
Profesor Spett powiedział mi, że nie wolno mi z pacjentami roz-
mawiać, zanim nie dostanę pozwolenia. Więc chodziłam tak po 
oddziałach, wszędzie spędzałam po dwa tygodnie, aż wreszcie 
mogłam zajmować się pacjentami. Zajmować się takimi przypad-
kami, kiedy np. kogoś wyrzucali z mieszkania albo z pracy. Wtedy 
to były takie czasy, że jak zobaczyli pieczątkę psychiatryczną, to 
zwalniali i wówczas ja zaczynałam interwencję, nie zawsze sku-
tecznie, ale czasami się udawało. Opowiem wam moją najbar-
dziej śmieszną interwencję. Trafił mi się młody człowiek z rozpo-
znaniem schizofrenii, zwolniony z pracy. Zaczęłam od kierownika, 
potem trafiłam do innych osób z kadr i wreszcie dostałam „au-
diencję” u pana dyrektora, bo na innych szczeblach wszystko się 
nie udawało. Wchodzę do gabinetu, jest czerwony chodnik. Siedzi 
taki różowy na buzi pan dyrektor, biurko ślicznie wyświecone, je-
den telefon. Widzę to wszystko i wiem z góry, że absolutnie mi się 

SOCJOLOG NA PSYCHIATRII?!?
WYWIAD Z TERESĄ REGUŁOWĄ

nie uda. Siadam i mówię, o co chodzi, że to młody człowiek, że  
w remisji. A on z tą swoją różowiutką, maskowatą twarzą, mówi 
tak: „My mamy swój plan, zakład pracy to nie instytucja charyta-
tywna” itp. I ja, wiedząc, że to już przegrana sprawa, popatrzyłam 
mu głęboko w oczy i powiedziałam: „A wie pan, że to taka dziwna 
choroba, siedzi człowiek za biurkiem i nagle go dopada...” A wtedy 
on mówi gwałtownie: „Gdzie pani ma to pismo?!? Anulować!!!” I to 
była moja najśmieszniejsza interwencja. Różne były interwencje, 
dużo chodziłam po domach  pacjentów. Byłam jedyną socjolog na 
całą klinikę, która była wtedy już po pierwszych zmianach. W klini-
ce funkcjonowała  osobna sala młodzieżowa, osobna dla geriatrii. 
Mówię oczywiście o klinice na Kopernika.

Dla Nas (dalej w tekście D. N.): – A jak była pani przyjęta przez 
personel medyczny?

T. R. – Okropnie! Wszyscy uważali, że jestem „nasłana” przez 
Urząd Bezpieczeństwa. Chodzili koło mnie podejrzliwie – socjolog 
w klinice psychiatrii?!? Ale na szczęście to się szybko skończyło.

D. N. – Proszę nam opowiedzieć o swoich relacjach z profesorem 
Kępińskim.

T. R. – Miałam z nim relacje osobiste, bo znałam go prywatnie, ale 
w klinice były to już relacje służbowe. On właśnie chciał, żebym 
działała, mówił: „Kiedy dużo ludzi siedzi i czeka, to spytaj, dlacze-
go czekają, na kogo czekają i interweniuj.” W klinice następowały 
pewne zmiany, powstały oddziały koedukacyjne.

D. N. – Kiedy powstały te oddziały, widziała pani zmiany w swojej 
roli?

T. R. – Tak, bardzo dużo, to były też zmiany personalne. Potem 
zostałam przypisana do jednego oddziału. Nie chciałam pracować 
z nerwicami. Opowiem wam taką anegdotkę na ten temat. Były 
zawsze zebrania południowe, na których oddziały prezentowa-
ły pacjentów. Miała miejsce dyskusja o rozpoznaniach choroby. 
Wtedy ktoś powiedział: „A po co my tak dyskutujemy? Przecież 
wystarczy popatrzeć na Teresę! Jak jest nerwica, to jej chodzą 
szczęki, a jak jest schizofrenia, to ona się radośnie uśmiecha!” 
I takie anegdoty o mnie krążyły.

D. N. – Byłam w klinice parę razy i pamiętam takie oddziały, gdzie 
pacjenci byli bardzo agresywni. Czy pani odczuwała lęk przed ta-
kimi pacjentami?

T. R. – Nie. Nie wiem dlaczego, bo jestem, przynajmniej w tej 
chwili, tchórzliwą staruszką. Ale wtedy nie miałam takich obaw.
Pamiętam, że miałam takiego współpracownika, lekarza. Kiedy 
rozmawiałam z którymś z pacjentów, to natychmiast się zjawiał 
i pytał: „O czym rozmawiacie?”

D. N. – W klinice dały się odczuć wpływy władz partyjnych?

T. R. – Tak. Potem umarł mój szef, przy którym jeszcze miałam 
oddech. Później była gorsza atmosfera, straciłam ochotę do pra-
cy. Tak trwało prawie aż do mojego odejścia, jeszcze klub mnie 
trzymał przy życiu.

D. N. – Jak powstał klub pacjentów?

T. R. – Klub powstał w ten sposób. Na tych czterech oddziałach 
wydzielono  boksy z dykty i tam było miejsce na intymną rozmowę 
z pacjentem. I  powiedziano, że każdy lekarz raz w tygodniu ma 
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w tym boksie przyjmować pacjentów, których leczył na oddziale. 
I wtedy zauważyłam, że ci pacjenci, którzy się znają czekają na 
siebie. Opowiedziałam o tym profesorowi Kępińskiemu.

D. N. – I ten klub był pani pomysłem?

T. R. – Wspólnym pomysłem profesora Kępińskiego i moim. Wi-
działam, że oni chcą się spotykać. Zrobiłam listę pacjentów wypi-
sanych z kliniki w ostatnich latach i wysłałam zaproszenia. 
W klinice wtedy przyjmowało się każdego, kto przyszedł. Potrafił 
przyjść pacjent z ulicy, przyprowadzić kolegę i poprosić o pomoc 
dla niego. Najpierw była rozmowa z pacjentem, a potem decyzja 
o leczeniu.
Wracając do klubu, wysłałam te zaproszenia. Byłam okropnie 
smętna, bo przychodziły same panie z oddziału nerwic. Rozma-
wiały, była to dla nich taka kawiarenka, można przyjść, posiedzieć, 
poplotkować. Panie się wykruszyły i zaczęli przychodzić moi uko-
chani pacjenci. Była jeszcze doktor Walczyńska, ona wypisywała 
recepty, rozmawiała. Ja też rozmawiałam.
Pierwszym pacjentem był Kazio, potem zrobiła się grupka, wybie-
rali samorząd. On został „szeryfem”, dalej tak na niego mówimy. 
Spotykaliśmy się raz w tygodniu. 

D. N. – I jak długo wtedy trwał ten klub?

T. R. – O dziewiątej wieczór udawało mi się zakończyć te spotka-
nia. Wszyscy palili bez przerwy. Sama rzuciłam palenie i zaczę-
łam na nowo...
Doktor Walczyńska odeszła, potem był doktor dyżurny. Następnie 
przyszedł doktor Polewka, potem doktor Datka.

D. N. – Może nam pani powiedzieć, jak się pani czuła po śmierci 
profesora?

T. R. – Gdy profesor Kępiński zachorował, miał na nefrologii osob-
ny pokój, specjalnie dla niego  urządzony. Miał dializy. Jego żona 
poszła na operację. Wtedy nastąpiła konieczność dyżurowania, 
zwłaszcza w nocy. Profesor wybrał sobie doktorów Trettera, Mi-
tarskiego, Leśniaka, Pajora, Jasię Zającową i mnie. Potem Jasia 
Zającowa odeszła z powodu choroby męża, jeszcze ktoś odszedł 
i zostaliśmy we czwórkę. Czasem dyżur był w nocy, a rano do 
pracy, do kliniki. Wtedy Kępiński był bardzo chory.
Byliśmy z nim do końca. Żałowałam potem, że nie miałam wtedy 
możliwości ani zapisania, ani nagrania jego wypowiedzi. Mówiłam 
nawet: „Antek, nie mów tak szybko.” Nie pamiętam niestety jego 
słów. 
Wtedy do klubu chodziła też psycholog Krysia Zawadzka. To był 
dla mnie najlepszy okres, miałyśmy świetne porozumienie.  Świet-
nie się pracowało. 
Parę osób z klubu przygotowywało się do pójścia do pracy i pisa-
łyśmy opowiadania. Np. przychodzi do pracy szef, trzaska drzwia-
mi – jak się mam zachować. To była jedna z działalności. Inną 
była psychoterapia prowadzona przez doktor Leśniakową, ale nie 
było to dobre, bo dzieliło pacjentów. 
Zrobiliśmy konkurs na nazwę klubu. Padły różne propozycje, np. 
fiołki, stokrotki i inne. Wygrała nazwa „Zawilec” – kwiatek pod 
ochroną. Ta nazwa wyraża też zawiłość myśli i losów. Kazimierz 
Ćwiertnia, który był wykładowcą na Akademii Sztuk Pięknych, za-
projektował znaczek klubu.

D. N. – Czy to były tylko takie kawiarniane spotkania, czy też pro-
wadziłyście jakieś zajęcia?

T. R. – Chodziło o to, żeby klubowicze czuli się zaopiekowani. Byli 
bardzo różni.  Mieliśmy kabarecik, jedna pani świetnie śpiewała. 
Zawsze był jakiś program.
Zrobiłam ankietę: „Dlaczego przychodzisz do klubu?” Pamiętam 
jedną z odpowiedzi. Pacjent powiedział: „Bo to jest taka odsapka 
przed życiem”. On był znakomitym człowiekiem, pracował. Mówił: 
„Jak w pracy powiem, że mnie boli głowa, to wszyscy od razu pa-
trzą na mnie, co się ze mną dzieje. A tutaj wiem, że mogę wszyst-

ko, jestem na luzie.” I stąd ta „odsapka”.

D. N. – Czy było jakieś grono stałych pacjentów, którzy przycho-
dzili do klubu?

T. R. – Każdy wypisywany pacjent z Krakowa wiedział, że jest taki 
klub. Byli tacy, co przychodzili raz, dwa, pięć razy i byli tacy, co 
przychodzili systematycznie.

D. N. – Jak długo ten klub funkcjonował na dole w klinice?

T. R. – Do okresu Solidarności. Wtedy został zarządzony remont, 
przychodzili robotnicy. Wszystko, czego nie zdołało się pozbierać, 
walało się po ziemi. Chodziłam po tych ruinach i wyciągałam po-
niewierające się między innymi listy Kępińskiego, różne ocaliłam.
Wszystkie oddziały poszły na jedną stronę. Remont polegał na 
tym, że nic się nie działo, czasem ktoś tam stukał, był kurz, brud, 
okropna ciasnota. I wtedy Solidarność przeniosła nas na Skarbo-
wą do dawnej siedziby Związków Zawodowych, żeby  porządnie 
zrobić remont. Ale potem był stan wojenny.
Później zrobili oddział dzienny na Zwierzynieckiej i na Symfonicz-
nej. Doktor Datka osobiście tam remontował i porządkował, jed-
nego lekarza przyjął do pomocy.

D. N. – A jak pani się odnalazła na Skarbowej? Czy miała pani 
tych samych ludzi, którzy spotykali się w wydzielonym miejscu?

T. R. – Mieliśmy miejsce u doktora Datki, na Symfonicznej. Przy-
chodził też doktor Gierowski, w charakterze psychologa. Tam był 
oddział dzienny i spotykaliśmy się raz na tydzień, po południu. 
Potem, jak skończyli remont kliniki, wróciliśmy do niej.

D. N. – Czy miała pani kogoś do pomocy, czy sama pani ten klub 
prowadziła?

T. R. – Byłam sama.

D. N. – To było coś bardzo nowatorskiego w psychiatrii?

T. R. – Bardzo. Sama byłam nowatorska, najpierw jako „ubek”...

D. N. – Ale przebiła się pani ze swoimi pomysłami i było to zaak-
ceptowane przez lekarzy, a przede wszystkim przez pacjentów. 
Przychodziło przecież około trzydziestu osób i lubili to miejsce. 
I teraz spotyka się pani z tymi osobami sprzed lat, czyli te więzi 
były mocne. A czy powstawały jakieś grupki przyjaciół, może ja-
kieś miłości?

T. R. – Tak, były i małżeństwa. Dwa. Jedno skończyło się tragicz-
nie. To był właśnie ten, który mówił „odsapka przed życiem”, był 
bardzo chory. To wybitny człowiek, ktoś powiedział, że w pracy 
w pół roku mógł zrobić tyle, ile pięć osób. Ale skończył  śmiercią 
samobójczą, przy żonie i córce. Skoczył z okna. Zostawił list, że 
już więcej nie może i że Panu Bogu i mnie – w tej kolejności – zo-
stawia pod opieką żonę i córkę. Żona też popełniła samobójstwo. 
Bardzo usiłowałam zająć się ich córką, ale to było bardzo trudne. 
Ona też miała związek z mężczyzną, który przy niej umarł. To było 
niedługo po śmierci ojca i matki. Potem wyjechała, wyszła za mąż. 
Przeniosła się do innego miasta i nie chciała już kontaktów.

D. N. – Klub jest teraz w Centrum Seniora przy ulicy Czarnowiej-
skiej. A gdzie był wcześniej?

T. R. – Była przeszło roczna przerwa. W międzyczasie pożegna-
ła się ze mną klinika, doszłam do tego wieku, kiedy mogłam iść 
na emeryturę. Potem  delegacja pacjentów poszła do profesora 
Szymusika z prośbą, żebym mogła dalej prowadzić klub. Ale nie 
wyraził zgody, więc „rozeszło się” to wszystko. Następnie nasze 
psycholożki kliniczne doktor Badura  i doktor Leśniakowa zaczęły 
tworzyć ośrodek interwencji kryzysowej i zaproponowały, czy nie 
chciałabym kontynuować klubu. Po takiej przerwie wątpiłam, żeby 
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ktoś przyszedł. Ale dawni klubowicze dowiedzieli się i przyszli. 
Klub działał na Radziwiłłowskiej, w ośrodku interwencji kryzyso-
wej. Tam byliśmy do lutego 2014 roku. A teraz jesteśmy w Cen-
trum Seniora. Rozmawiałam z doktorem Cechnickim, mówiłam, 
że jestem w takim dołku, że może już się nie nadaję, jestem chora 
i w każdej chwili mogę odejść. I co się stanie z tymi moimi bied-
nymi, kochanymi zawilczanami?!? Wtedy poznałam Edytę Kilian-
Grudnik, tylko Cechnicki powiedział, że ja muszę przychodzić, bo 
jak nie będę z nimi, to oni się tu nie zaadaptują. 

D. N. – Ilu ma pani podopiecznych?

T. R. – W tej chwili już zostało około dwanaście osób.

D. N. – A czy nowe osoby też się pojawiają?

T. R. – Edyta pytała, czy mogą przyjść i ja odpowiedziałam, że 
oczywiście mogą. Dawniej spotykaliśmy się w takiej długiej piwni-
cy, był tam jeden długi stół i jak ktoś nowy przychodził, widział, że 
tutaj wszyscy sobie gaworzą, to nie czuł się tam dobrze. Wcześ-
niej mieliśmy osobne stoliki i to było lepsze.
Za rok w lutym będzie 45-lecie klubu.

D. N. – A jak pani i pani podopieczni odnaleźliście się w Centrum 
Seniora?

T. R. – Oni dobrze się tutaj czują, bo o to pytałam. Tutaj jest jasno, 
przytulnie. Na Radziwiłłowskiej też miałam dostępny pokój, gdzie 
mogłam prowadzić rozmowy indywidualne.

D. N. – I teraz też pani kontynuuje takie rozmowy indywidualne?

T. R. – Nie, to już Edyta je prowadzi. Przekazałam swoją rolę i my-
ślę, że już czas, żebym się wycofała.

D. N. – Ale pani jest tutaj tą osobą, która tworzy klimat...

T. R. – Klimat... to już jednak Edyta.

D. N. – Dziękujemy pani za spotkanie.

Wywiad przeprowadzały:
Barbara Banaś, Dorota Wypich i Justyna

Byłam na pierwszym roku studiów. 
W ławce za mną siedział ON. Zako-

chałam się na zabój. Zaczęliśmy chodzić 
do kina, do teatru, na wystawy. Uznałam, 
że nie tylko mam chłopaka, ale i miłość 
mojego życia.

Zbliżały się Święta Bożego Narodzenia 
i Nowy Rok. Marek zaprosił mnie na 

Spisz, gdzie jego ojciec miał dom. Powie-
dział, że będzie siedem osób. Zaczęłam 
liczyć: on i ja to dwoje, koleżanka ze swo-
im chłopakiem – czworo, kolega z roku ze 
swoją siostrą – sześcioro. A któż do chole-
ry był tą siódmą osobą? Wkrótce dane mi 
było przekonać się kim jest ta tajemnicza 
siódemka. Ku memu ogromnemu zdzi-
wieniu okazało się, że była to dziewczyna 
Marka. Spaliśmy wszyscy w jednym po-
koju, a Marek z Beatą nie ukrywali uczuć: 
spali wszak w jednym łóżku!

Dla mnie był to ogromny wstrząs. Byłam 
jeden dzień, na następny wyjechałam, 

chociaż impreza trwała dalej aż do Nowego 
Roku. To była iskra, która roznieciła choro-
bę. Organizm był podatny na stres. Zare-
agował psychotycznie. Najpierw przyszło 
ogromne „rozkręcenie”, później przekona-
nie, że jestem wszechwiedząca. Powoli do-
chodziły inne urojenia. Na przykład szłam 
ulicą, a z naprzeciwka szedł mężczyzna, 
który w pewnym momencie splunął. Uzna-
łam, że nie dlatego pluje, że mu się chce 
po prostu, pluć ale że w ten sposób chce 
wyrazić pogardę dla mojej osoby. Powoli 
ulica stała się odrealniona. Reagowałam 
tylko na kolor czarny. Czułam się tak, jakby 
cały świat nosił po mnie żałobę. 

Szukałyśmy z mamą pomocy. Najpierw 
u psychiatry studenckiego. Psychiatra 

dała mi do wypełnienia test. Ponieważ by-

łam „rozkręcona”, wypełniłam go w kilka 
minut ku zdziwieniu lekarki. Doktor „nie 
poznała się” na mojej chorobie. Doszła 
do wniosku, że muszę odpocząć, zaleciła 
więc wyjazd w góry. A ja zamiast w górach 
ląduję po dwóch tygodniach na klinice psy-
chiatrycznej. I dopiero zaczął się horror. 

Były to czasy, że o „zapuszkowaniu” do 
psychiatryka mogła zdecydować moja 

mama. Dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna. 
Bez zgody pacjenta nie można go hospita-
lizować (chyba że zagraża sobie lub oto-
czeniu). Ale wówczas to mama decydowa-
ła o przyjęciu na klinikę. No i oczywiście 
lekarze. 

Pamiętam pierwsze wrażenie na klini-
ce. Najbardziej przeraziły mnie kraty 

w oknach. Później zobaczyłam mężczy-
znę, który wpatrywał się w „śnieżący” te-
lewizor. Zaaplikowano mi haloperidol, co 
spowodowało pogorszenie stanu mojego 
zdrowia (tak jakby pogorszenie było jesz-
cze możliwe!). W pomieszczeniu obok grał 
telewizor, a ja słyszałam tylko takie słowa: 
śmierć, morderstwo, zabójstwo… Pamię-
tam, że lekarka, która badała mnie pod-
czas przyjęcia powiedziała do pielęgniarki: 
„straszne!”. Mój organizm bronił się przed 
psychotropami. Skóra zaczęła schodzić 
mi z rąk. W ogóle nie dbałam o higienę. 
Chodziłam w piżamie, cuchnęło ode mnie. 
Później przyszły próby samobójcze. Na ja-
kiś czas zniknęły na klinice noże.

Klinika organizowała wycieczki autoka-
rowe w okolice Krakowa. Ja natomiast  

uważałam, że te wycieczki organizowano 
tylko po to, aby mnie zawieźć do Kobie-
rzyna… Kobierzyna, którego przecież się 
panicznie bałam!

Matka przychodziła do mnie codziennie 
po pracy o stałej porze z dokładnoś-

cią co do minuty. Nawet kilkuminutowe 
spóźnienie wywoływało u mnie panikę. Za 
każdym razem prosiłam ją, a wręcz błaga-
łam, żeby mnie wzięła ze szpitala. Ona na-
tomiast twierdziła, że nie rozumie czemu 
ma to zrobić, skoro przecież jest tu tak jak 
w sanatorium. (Oj! Mamo! Nie życzyłabym 
nikomu takiego sanatorium!)

Pamiętam arteterapię. Mieliśmy naryso-
wać swój nastrój. Ja zarysowałam całą 

kartkę na czarno. 

Nie „szłam” na żadne leki, czyli mówiąc 
wprost, lekarze byli bezradni, aplikując 

mi coraz to inny specyfik. Minęło pół roku, 
a ja nadal czułam się fatalnie. Lekarze 
zaproponowali elektrowstrząsy, ale o ich 
zastosowaniu miała zadecydować mama. 
Ta jednak się nie zgodziła. I bardzo do-
brze, bo na rynek wszedł nowy – jak się 
później okazało – rewelacyjny lek psycho-
tropowy: leponex, który dla mnie jak i dla 
wielu pacjentów okazał się zbawienny. 
Był to szwajcarski specyfik, drogi i trudno 
dostępny. Pamiętam, że koleżanka, która 
była również po kryzysie, czyli z tak zwanej 
branży, poprosiła przyjaciółkę mieszkającą 
w Kanadzie, aby przysłała ten lek. Ta odpi-
sała, że jej nie stać – jedna tabletka kosz-
towała pięć dolarów, co dla mojej koleżanki 
było sumą niewyobrażalną.

Powoli dzięki leponexowi i oczywiście 
terapii zaczęłam wychodzić na prostą. 

Wróciłam na studia, ale świadomość cho-
roby psychicznej ciągle we mnie tkwi. 

BOSS

Moja siostra psychoza
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W ramach Stowarzyszenia na rzecz 
Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środo-

wiskowej w Krakowie od 5 lat działa Cen-
trum Seniora przy ulicy Czarnowiejskiej 
13. Przedmiotem jego zadania jest pro-
wadzenie rehabilitacji w ośrodku wsparcia 
dla osób chorujących psychicznie w wieku 
45+. Od 01 stycznia br. w Centrum jest re-
alizowany projekt „Centrum Rehabilitacyj-
ne Niepełnosprawnego Seniora – Centrum 
Seniora”, który jest zadaniem wieloletnim 
i współfinansowanym ze środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.

W ramach tego projektu prowadzony 
jest ośrodek wsparcia dla seniorów 

nie kwalifikujących się do bardziej aktyw-
nych form rehabilitacji społecznej i zawo-
dowej. Zajęcia odbywają się w formie za-
jęć zorganizowanych od poniedziałku do 
piątku przez 12 miesięcy w roku.

Cytując profesora Antoniego Kępiń-
skiego: ”Domy starców, podobnie jak 

zakłady dla chronicznie chorych psychicz-
nie, są instytucjami, które odgrywają w sto-
sunku do ludzi analogiczną rolę, jak skład 
złomu dla urządzeń technicznych. Jest 
w nich ukryty pod płaszczem humanitary-
zmu bezwzględny wyrok: jesteście nam 
niepotrzebni”.

Odnosząc się do powyżej przytoczone-
go cytatu dlatego celem ośrodka jest 

podtrzymywanie samodzielnego funkcjo-
nowania seniora chorującego psychicznie 
w jego środowisku, wspieranie umiejęt-
ności samoobsługowych, podtrzymywa-
nie kontaktów społecznych, zapobieganie 
całkowitej izolacji i zaniedbaniu, gdyż brak 
tych kompetencji jest najczęstszą przyczy-
ną umieszczenia osoby niepełnosprawnej 
w placówkach całodobowych lub hospitali-
zacji z powodów socjalno-bytowych. 

Prowadzone formy zajęć w ramach pro-
jektu:

Arteterapia – jest to działanie bazujące 
na dwóch równoważnych elementach: 

sztuce (twórczości) i terapii. Jest formą 
psychoterapii (art psychotherapy), która 
traktuje media artystyczne jako podstawo-
wy sposób komunikacji. We wspierającym 
środowisku, któremu sprzyja relacja tera-
peutyczna, senior dzięki arteterapii może 
tworzyć obrazy i obiekty w celu ich eksplo-
racji oraz dzielenia się znaczeniami, które 
mogą być z nich odczytane. Dzięki temu 
osoba niepełnosprawna może lepiej zrozu-

mieć siebie oraz naturę swoich problemów 
i trudności. To z kolei może prowadzić do 
pozytywnej, trwałej zmiany w postrzega-
niu samego siebie, w aktualnych relacjach 
oraz ogólnie rozumianej jakości życia. 
W ramach arteterapii są prowadzone zaję-
cia z rysunku, malarstwa, sztuki użytkowej, 
zdobnictwa i dekoratorstwa, muzykotera-
pii, biblioterapii,  filmoterapii,  teatroterapii.  

Ergoterapia to forma psychoterapii, 
w której wykorzystywane są wszelkie 

rodzaje pracy i rekreacji jako metody lecz-
nicze. Stosowana jest przede wszystkim 
przy dolegliwościach związanych z narzą-
dami ruchu, układem nerwowym i stanem 
psychicznych. Zadaniem terapeutów jest 
przywrócenie seniora do pełnej sprawno-
ści, zarówno pod względem fizycznym, jak 
i psychicznym. W tym celu prowadzone 
są różne ćwiczenia poprawiające spraw-
ność ruchową oraz nauka radzenia sobie 
z codziennymi czynnościami, jak również 
pomagające pokonać trudności z wykony-
waniem codziennych czynności, takich jak 
ubieranie i rozbieranie się, przygotowywa-
nie i spożywanie posiłków, higiena osobi-
sta i wiele innych. 

Taka nauka niezależności daje ogromne 
poczucie wartości seniorowi i pozwala 

spojrzeć optymistyczniej na świat. Osoba 
niepełnosprawna przestaje obawiać się 
wyjścia z domu, spotkania z przyjaciółmi, 
wydania rodzinnego obiadu czy uprawia-
nia hobby. Dzięki temu nie czuje się po-
zostawiona sama ze swoimi problemami. 
Ergoterapeuta ma za zadanie nie tylko le-
czyć, ale także radzić i wspierać.

Ergoterapia jest realizowana poprzez 
zajęcia ruchowe prowadzone przez 

rehabilitanta, zajęcia kulinarne, logope-
dyczne, komputerowe, praca w ogrodzie, 
trening ekonomiczny oraz higieny. 

Socjoterapia to forma zajęć, która naj-
wcześniej pojawiła się w psychiatrii, 

gdzie była ,,metodą, która stawia sobie za 
zadanie niedopuszczenie do wyizolowania 
chorego z życia, a jeśli do tego już doszło, 
włączenie go do tego życia z powrotem, 
uwzględniając i wykorzystując do tego celu 
wszystkie czynniki socjalne”.

Socjoterapia polega na rozwijaniu 
u seniorów zakresu umiejętności spo-

łecznych, modyfikowaniu otaczających 
osoby niepełnosprawne układów (praca 
z rodziną, środowiskiem zamieszkania) 
oraz czasowym lub trwałym zastępowaniu 

utrwalonych układów instytucjonalnych 
typu Centrum Seniora. Jest to realizowane 
poprzez: terapię grupową (społeczność), 
terapię indywidualną, trening funkcji po-
znawczych, psychoedukację uczestników 
i ich opiekunów oraz rodziny, poradnictwo 
psychologiczne, prawno-socjalne, medycz-
ne, wsparcie terapeutyczne środowiskowe 
– wizyty domowe i rekreację – wycieczki, 
zwiedzanie muzeów, wystaw, kino, teatr, 
wyjścia do kawiarni.

Poradnictwo jest udzielane w czasie 
kontaktów osobistych, ale też i tele-

fonicznie, emailowo, oraz poprzez skype 
– co ułatwia kontakt z osobami, które nie 
mogą dotrzeć na spotkanie z powodów 
zdrowotnych, związanych ze wstydem, że 
tematyka dotyczy problemów psychicznych 
lub osobistych. Taka forma poradnictwa 
psychologiczno-medycznego może ośmie-
lić do kontaktu osoby będące w kryzysie 
psychicznym, które nie będą wiedziały do 
kogo mają się udać po pomoc lub będą 
wstydziły się iść do psychiatry.

Zainteresowanie uczestnictwem w na-
szym projekcie jest bardzo duże, gdyż 

prawdopodobnie jest to jedyny ośrodek 
wsparcia dla seniorów po kryzysach psy-
chicznych w Krakowie i okolicach. Senior 
przychodząc do nas spotyka grupę rówieś-
ników z podobnymi problemami zdrowot-
nymi, jak on, zostaje wysłuchany, może 
porozmawiać z kolegami lub specjalistami, 
zje ciepły posiłek, nauczy się ugotować 
zupę pomidorową, nastawić w pralce pra-
nie, napisać smsa, znaleźć w Internecie 
godziny odjazdów autobusów, zrobić zdję-
cie aparatem cyfrowym lub tabletem…

Cytując profesora Antoniego Kępińskie-
go piszącego o starości „świat kur-

czy się w smutku, a rozszerza w radości” 
– smutek i samotność sprzyjają chorobom 
i umieraniu, dlatego w ośrodku każdego 
dnia szukamy okazji, żeby się ze sobą 
wspólnie cieszyć świętując imieniny, uro-
dziny, wszelkie święta, organizując grile, 
dzień pieroga lub wyjeżdżając w góry.

Edyta Kilian-Grudnik

Centrum Seniora
ul. Czarnowiejska 13/4

Kraków 
tel. 721 746 972

centrum_seniora@interia.eu
skype: klub seniora

„Świat kurczy się w smutku,
a rozszerza w radości”

program i działalność Centrum Seniora
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Do Centrum Seniora trafiłam trochę przypadkowo. Szukałam 
miejsca, w którym mogłabym zakosztować psychologicznej 

praktyki. Nie miałam sprecyzowanych oczekiwań co do ośrodka, 
w którym chciałabym zostać wolontariuszką. Wiedziałam, że chcę 
uczyć się prawdziwej psychologii – innej niż podręcznikowa, innej 
niż oferowana przez grupy terapeutyczne lub rozwojowe, w któ-
rych ludzie spotykają się raz w tygodniu lub miesiącu w izolowanej 
od otoczenia i codziennych problemów grupie. 

Internetowe ogłoszenie Centrum Seniora, oferujące możliwość 
stażu, zwróciło moją uwagę, bo lubię i cenię pracę z osobami 

starszymi, od których dużo się uczę. Dodatkowo, ogłoszenie pro-
ponowało pracę w doświadczonym zespole terapeutycznym, na 
czym mi zależało. Kiedy to ogłoszenie przeczytałam – zadzwoni-
łam, obawiając się, że moja chęć bycia wolontariuszką zostanie 
„na pniu” odrzucona. Dlaczego?

Ano dlatego, że „psychologicznego doświadczenia” mi nie bra-
kuje. Od piętnastu lat uczę psychologii – prowadzę wykłady 

i ćwiczenia na różnych uczelniach (zaczynałam na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, z którego przeniosłam się na Akademię Ekono-
miczną w Krakowie, od kilku lat pracuję na Wydziale Psychologii 
Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym 
Sączu, „po drodze” współpracując z innymi instytucjami). Prowa-
dzę rozmaite treningi i warsztaty psychologiczne, m.in. z osobami 
starszymi w ramach Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Kochając psychologię, mając stopień doktora i ucząc pod-
staw psychologii zróżnicowane, czasami duże grupy ludzi, 

mam sporą wiedzę teoretyczną. Taka wiedza bywa niewygodna 
dla psychologów-praktyków. Wielu z nich odrzuciłoby mnie przy-
puszczalnie jako potencjalną wolontariuszkę, żeby nie ryzykować 
tego, że będę „się wymądrzać”, na różne sposoby „podkopując” 
ich autorytet. W Centrum Seniora nic takiego mi się nie przytrafiło. 
Nie wyobrażam sobie, żebym mogła znaleźć lepsze miejsce do 
nauki psychologicznej praktyki.

Jako nastolatka przeczytałam prawie wszystkie książki An-
toniego Kępińskiego, które moja mama – psychiatra – zgro-

madziła w domowej biblioteczce. Lektura tych książek utrwaliła 
w moim umyśle i sercu fundamentalne zasady otwartości, nie-
oceniania i bezwarunkowej akceptacji, autentyczności i empatii. 
Zasady te są dla mnie życiowym przewodnikiem, chociaż rzadko 
się z ich stosowaniem spotykam. Kontaktując się z Centrum Se-
niora i podejmując wolontariat doświadczyłam ich rzeczywistego 
działania. Po kilku spotkaniach z kierownictwem – Panią Edytą 
Kilian-Grudnik i Profesorem Andrzejem Cechnickim – zostałam 
przyjęta. Hurra! W pierwszym dniu mojego bycia w Centrum jego 
uczestnicy, z wielką cierpliwością, której potrzebowałam, nauczyli 
mnie robić strojne pisanki – dziękuję! W kolejnym dniu mogłam 
wziąć udział w pracy wachty kuchennej, gotującej obiad dla całej 
grupy. W dniach następnych uczestniczyłam w przygotowywa-
niu zbliżających się Świąt Wielkiejnocy – byliśmy na zakupach, 
przyrządzaliśmy potrawy, aranżowaliśmy Centrum świątecznie. 
Po Wielkanocy zorganizowaliśmy z kilkoma uczestnikami piknik 
w ogrodzie, podczas gdy mobilna część grupy poszła celebrować 
obchody Rękawki na kopcu Kraka.     

Prawdziwa psychologia.
Centrum Seniora

w doświadczeniu wolontariuszki
Każdy mój dzień w Centrum zaczyna się od spotkania zespo-

łu terapeutycznego, które daje mi poczucie bezpieczeństwa 
i wspólnoty nie mniejsze niż zainteresowanie i opiekuńczość, jakie 
otrzymuję ze strony uczestników. Te poczucia – bezpieczeństwa, 
wspólnoty, a także akceptacji i bycia po prostu człowiekiem – nie 
są czymś zwykłym. Nawet dla mnie – osoby, która dostała od losu 
wiele dobrych rzeczy i stara się układać swoje życie pozytywnie 
dla siebie i innych. Nawet dla mnie – kobiety, która od lat uczy psy-
chologii na niezłych uczelniach, i stara się robić to jak najlepiej. 

Współczesna kultura z jednej strony jest wspaniała, stwarza-
jąc niespotykane wcześniej możliwości, takie jak codzienny 

kontakt z bliską osobą żyjącą w Stanach Zjednoczonych, dzię-
ki internetowi, czy bezbolesne wyrwanie zęba, dzięki postępowi 
medycyny. Z drugiej strony, ta sama kultura nas nie rozpieszcza, 
bo promuje nienaturalny egocentryzm, rynkowe kompetencje, 
chorobliwe zabieganie, zawsze tymczasową młodość. W naszej 
kulturze wszystkim nam trudno. Postulaty Kępińskiego dotyczą-
ce międzyludzkiego kontaktu – równości opartej na zrozumieniu, 
porzuceniu masek, współpracy – z trudem znajdują miejsce do 
realizacji. 

W naszych czasach osoby starsze, niegdyś szanowane za mą-
drość, dzisiaj poganiane przez młodość, mają szczególne 

problemy. Specyficzna forma dyskryminacji tych osób nazywana 
ejdżyzmem (ageizmem; z angielskiego age = wiek) jest widoczna 
na każdym kroku – ceny w sklepach, opisy na towarach i umowy 
kredytowe są pisane dla wielu z nas zbyt małym, nieczytelnym 
drukiem, lub niezrozumiałym językiem. Światła na przejściach dla 
pieszych zmieniają się zbyt szybko, żeby z nich skorzystać, je-
śli chodzi się powoli. Ilość spraw możliwych do załatwienia bez 
pośrednictwa internetu kurczy się podobnie, jak ilość miejsca do-
stępnego dla pieszych idących chodnikiem, zastawionym samo-
chodami, poruszającymi się w niewiarygodnym tempie. W takich 
warunkach seniorzy z psychiatrycznymi diagnozami mają trudno-
ści do kwadratu. 

Kultura jest po części bezwładna, toczy się jak lawina śniego-
wa, bez refleksji i opamiętania. Jednocześnie ta sama kul-

tura jest naszym wspólnym dziełem. Możemy ją zmieniać, krok 
po kroku, z dnia na dzień. Nie musimy poddawać się wymogom 
zewnętrznej atrakcyjności i sprawności. Możemy negocjować 
z tymi wymogami, praktykując na co dzień szacunek wobec we-
wnętrznego doświadczenia i międzyludzkiego kontaktu. Możemy 
tworzyć wysepki, na których zarówno to, co indywidualne, jak i to, 
co wspólne, miewa się dobrze. 

Dla mnie Centrum Seniora jest taką właśnie wysepką. Jest 
miejscem respektowania życiodajnej zasady w duchu Kę-

pińskiego, ujętej w punkcie pierwszym Regulaminu Klubu Byłego 
Pacjenta Psychiatrycznego „Zawilec”. Zgodnie z nią: „Wszystkich 
obowiązuje życzliwość, grzeczność i wyrozumiałość”. 

Tworząc i pielegnując, albo chociaż respektując, wysepki takie 
jak Centrum Seniora – a później wyspy i większe obszary, oby 

powszechne – skorzystamy na tym wszyscy. Nie tylko ci z nas, 
którzy są starsi bądź mają diagnozy, psychiatryczne lub inne. Tak-
że ci, którzy już w młodości, np. ze względu na dużą wrażliwość, 
nie odnajdują się w obecnych dziwnych, bo nieludzkich, warun-
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kach. Ci, którzy chcą żyć i wychować dzieci w dobrym świecie. Ci, 
którzy kiedyś się zestarzeją, „wypadną z obiegu” i zaczną „wcho-
dzić w głąb siebie” – co czeka większość z nas, bez względu na 
to, czy sobie tego życzymy.

Nie chciałabym, żeby ten tekst był wyłącznie pochwałą Cen-
trum – bo życie jest życiem, słoneczną pogodę przeplatają 

wiatr i deszcz. W trakcie swojego, jak dotąd, miesięcznego wo-
lontariatu w Centrum Seniora doświadczyłam różnych trudności. 
Przeżyłam konflikty między uczestnikami, na które nie potrafiłam 
sensownie zareagować. Uczestniczyłam w sytuacjach trudnych 
zarówno dla uczestników Centrum, jak i towarzyszących im te-
rapeutek – sytuacjach walki o rację, sporu o przestrzeń czy prze-
strzeganie zasad służących większości. Przeżywałam też chwile, 
w których po prostu nie chciało mi się wstać wcześnie rano, żeby  
pojechać do Centrum.  

Niezależnie od tego, Centrum Seniora jest dla mnie miejscem 
niezwykłym. Niezwykle pięknym, w którym urzeczywistniamy 

prawdziwą psychologię – i robimy to wszyscy: uczestnicy, zespół 
terapeutyczny, wolontariusze. Miejscem, w którym człowiek może 
czuć się i zachowywać jak człowiek. W Centrum Seniora urze-
czywistniamy psychologię prawdziwą, czyli faktycznie służącą 
poprawie jakości naszego wspólnego życia. Wystarczył miesiąc, 
żebym zaczęła myśleć, mówić i pisać o tym miejscu „my”. Takiego 
miejsca na ziemi życzę nam wszystkim.

dr Anna Tylikowska
Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University

Centrum Seniora – wolontariuszka

Poniższy tekst jest kompozycją od-
powiedzi uczestników Centrum Se-

niora, których udzielili zapytani o dwie 
sprawy. Po pierwsze: „Czym jest dla 
mnie Centrum Seniora? Co mi daje, 
jakim jest dla mnie miejscem, jak się 
w nim czuję?” I po drugie: „Jakie było-
by moje życie bez Centrum Seniora?”

Centrum Seniora jest miejscem, do 
którego przychodzę chętnie. Panuje 

tu atmosfera życzliwości i serdeczności. 
Trudno byłoby pozostawać w domu cały 
tydzień, mimo wielu książek, które mogę 
czytać. Czasami narzekam, że przez trzy 
dni w tygodniu, które spędzam w Centrum, 
muszę wstawać wcześnie. Ale później, jak 
już tu przyjdę, nie żałuję.

J.S.

Jestem w Centrum Seniora w ponie-
działki i piątki od godziny 9-tej do 15-tej. 

Spotkania z terapeutkami, kolegami i kole-
żankami uczą pozytywnego myślenia. Są 
dla mnie źródłem radości. Umożliwiają mi 
pomaganie osobom, które potrzebują roz-
mowy ze mną. Bez Centrum Seniora moje 
życie byłoby nieciekawe.

Eulalia Wojtal

W Centrum Seniora mam kontakt 
z ludźmi, dzięki czemu wychodzę 

z własnych problemów. Centrum pozwa-

Usiąść w ogrodzie.
Centrum Seniora w życiu uczestników

la mi rozładować stres i zająć się różny-
mi pracami w trakcie terapii zajęciowej. 
Bez tego miejsca moje życie wyglądałoby 
smutno, odczuwałabym więcej stresu. Po-
głębiałabym swoją izolację od otoczenia.

J.B

Centrum Seniora jest miejscem umoż-
liwiającym spotkania z grupą przyja-

znych osób. Mamy wspólne doświadcze-
nia, które nas łączą. Zwykle czuję się tu 
dobrze, z pewnymi stresogennymi wyjątka-
mi. Chodzimy na zakupy, gotujemy, sprzą-
tamy, mamy różne zajęcia, grupę plastycz-
ną. Jeździmy na wycieczki, odwiedzamy 
muzea!! Bez Centrum traciłabym pewnie 
czas przed komputerem lub książkami. Nie 
miałabym powodu do wyjścia z domu. Ani 
wymówki, kiedy nie chcę angażować się 
w sprawy rodziców lub dzieci. 

uczestnik CS

Bardzo pomagają mi spotkania z ludźmi 
i zajęcia terapeutyczne – przygotowy-

wanie posiłków w kuchni, wykonywanie 
prac ręcznych, gimnastyka ogólnorozwo-
jowa, uczestniczenie w wycieczkach po 
Krakowie i wyjazdowych. Zajęcia te dają 
mi dużo satysfakcji. Korzystam tu z opie-
ki lekarza, psychologa, rehabilitantki. Bez 
Centrum Seniora moje życie upływałoby 
w mieszkaniu, bez kontaktu z ludźmi. Sa-
motność w mieszkaniu odbiera mi sens 
życia. Działa na mnie przygnębiająco, od-

biera mi chęć do działania, do wstawania 
z łóżka, wyjścia z domu. 

Grażyna Bożek

W Centrum poznaję na nowo grada-
cję spraw. Bez niego pogubiłbym 

się, stracił sens. W domu wykorzystuję ła-
godność, zrozumienie i dobrą wolę mojej 
mamy. Nie potrafię wziąć się za siebie, nie 
robię koniecznych rzeczy. W Centrum je-
stem strofowany, to jest dla mnie miejsce 
inne niż dom. Strofowanie wyznacza mi 
zdrowy kierunek, w którym mam zmierzać, 
a którego nie pokazała mi rodzina. 

Piotr Bochnacki

To „strofowanie” umożliwia poddanie się 
normie społecznej. Jest bardzo przy-

datne, bo kiedy wychodzimy na zewnątrz 
i zachowujemy się nienormalnie, to jesz-
cze pogłębia rozziew między nami a świa-
tem. Dzięki Centrum człowiek się wdraża 
i nabiera rutyny.

Marek Zmarz

Do Centrum Seniora przychodzę pięć 
dni w tygodniu. Tutaj czuję odpręże-

nie, gdzie indziej jestem raczej spięty. 
S.M. 

Centrum mieści się w niewielkim miesz-
kaniu. Jest ciasno, obijamy się o sie-
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bie. Ale nawet niewielka przestrzeń ma 
plusy – uczy życia wśród ludzi, w świecie 
zewnętrznym, np. korzystania z tramwa-
ju czy autobusu. Uczymy się zauważać 
siebie. Mówić „proszę, dziękuję, przepra-
szam”.

Marek Zmarz

Lubię przebywać z ludźmi. Kiedy jestem 
w domu, sama, do głowy przychodzą 

różne myśli. Bardzo dużo dała mi grupa 
teatralna. Motywuje mnie, żeby tu przy-
chodzić. Lubię uczyć się roli, występować, 
grać. Odgrywam długie role, które łatwo 
zapamiętuję. Grupa teatralna bardzo po-
mogła mi w pokonywaniu własnych słabo-
ści. Dodała mi odwagi. Podobają mi się też 
zajęcia manualne.

uczestniczka CS

Przychodzę do Centrum tylko dwa dni 
w tygodniu, bo mam zawroty głowy 

i ktoś musi mnie przyprowadzić. W trakcie 
pozostałych trzech dni w domu, w czterech 
ścianach, czytam księdza Twardowskiego. 
Mogę zacytować jego wiersz pt. „Przy-
szła”:
Znowu przyszła do mnie samotność, choć 
myślałem że przycichła w niebie. 
Mówię do niej:
– Co chcesz jeszcze, idiotko?
A ona:
– Kocham ciebie.

Ten wiersz pasuje do mnie. Źle mi 
w domu siedzieć samej. Czuję się jak 

w więzieniu. Brakuje mi miłości. Od dzie-
cka. Bez miłości nie da się żyć. Tu, w Cen-
trum, ją znajduję. Mam takie bratnie dusze, 
że serce zaczyna mi bić. I jestem szczęś-
liwa. Chciałabym przychodzić do Centrum 
pięć dni w tygodniu, jak kiedyś.

Zofia Korzeniowska

Przyjąłem się do Centrum jako pierwszy, 
jestem tu już pięć lat. Cztery lata było 

bardzo dobrze, w zeszłym roku się rozcho-
rowałem. Tutaj robię, co każą, mam zor-
ganizowany czas, poczucie sensu, przyna-
leżności do grupy. Jestem odprężony, nie 
myślę stale o złych rzeczach. Rozweselam 
ludzi, koledzy uśmiechają się do mnie, są 
życzliwi. Mam tu prawdziwych przyjaciół, 
którzy odwiedziali mnie w Kobierzynie. Ko-
leżanka tak mnie uszanowała, że za każ-
dym razem coś mi przynosiła. Gdyby nie 
przyjaciele z Centrum, zostałbym w szpi-
talu.

uczestnik CS

Centrum daje nam poczucie sensu, 
dobrze wypełnionego dnia. Poczucie 

przynależności do grupy. Mam tu samych 
przyjaciół. To miejsce jest dla mnie dosko-
nałe. „Wszędzie dobrze, ale w domu naj-
lepiej”. 

pani Grażynka

Mamy autorski program, wyczerpują-
cy wszystkie nasze potrzeby. Mamy 

grupę kulinarną, która uczy przygotować 
jedzenie samemu w domu. Mamy grupę 
internetową, uczącą znajdowania i infor-
macji, i kontaktu ze światem. Czuję się 
tutaj zagospodarowany. Pobyt w Centrum 
jest jak uroczystość, która towarzyszy na-
szym starszym latom.

Marek Zmarz

Bardzo dobrze, że mamy tutaj ogródek, 
bo dla dwóch naszych koleżanek jest 

on pasją, umożliwia realizowanie zainte-
resowań. To jest piękny kawałek przyrody 
w samym sercu miasta. Możemy w nim 
usiąść i odetchnąć.

uczestniczka CS

Mówimy o tym miejscu „dla nas”, „o 
nas”. Jak idziemy na wycieczkę, to 

wracamy po niej „do nas”. 
Marek Zmarz

Bez Centrum Seniora życie byłoby nud-
ne i smutne. Super, że istnieje takie 

miejsce. Bogu za to dzięki i chwała. Tędy 
jest droga dla psychiatrii. 

pan Kazimierz 

Wypowiedzi uczestników 
Centrum Seniora zebrała i opracowała 

Anna Tylikowska

Centrum Seniora jest nie tylko ośrod-
kiem rehabilitacyjnym przeznaczo-

nym dla osób, które z racji wieku i życio-
wych doświadczeń zostały przyjęte do 
grona uczestników. Określenia takie jak 
„ośrodek” czy „placówka” zdają się tu nie 
pasować. Centrum Seniora to raczej miej-
sce, w którym znaleźć można przestrzeń 
dla siebie i jak u siebie się poczuć. Nieco 
na kształt terapeutycznego milieu, gdzie 
uczestnicy mają możliwość odnaleźć się 
w środowisku otwartym na inność, a jed-
nocześnie dalekim od kategorii czy etykiet. 
W Centrum Seniora uczestnicy mogą być 
razem, urozmaicając własne doświad-
czenia, a także dzielić się nimi nawzajem 
w kontekście wspólnych zajęć.

Towarzyszenie.
Centrum Seniora z perspektywy zespołu terapeutycznego

Czuję się wyróżniona mając możliwość 
pracować, być z Uczestnikami Cen-

trum Seniora. Każda osoba obdarzając 
mnie zaufaniem ubogaca moje własne 
doświadczenia, moje postrzeganie świata 
i innych ludzi. 

Agata Gajda

Według mnie seniorzy otrzymują 
w Centrum Seniora: 

• przestrzeń na poznawanie nowych ludzi 
i spędzanie z nimi czasu, co umożliwia za-
wieranie znajomości oraz przyjaźni; 
• możliwość rozmowy z osobami borykają-
cymi się z podobnymi problemami;

• przestrzeń i możliwość na rozwój pasji 
i zainteresowań;
• naukę otwartości na temat swojej choro-
by;
• wzajemne zaufanie i szacunek.

Dla mnie Centrum Seniora jest miej-
scem towarzyszenia – co robię od 

czterech lat – osobom, które poprzez 
udział w zajęciach proponowanych przez 
ośrodek nie tylko pokonują swoje bariery 
życiowe i lęki, ale też rozwijają się i robią 
olbrzymie postępy.

Barbara Piekarz
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Ślepota twarzy
Szedł ulicą, kiedy zbliżył się do niego mężczyzna. 
– Kupiłeś chleb? – padło pytanie.  
– A kim pan jest? – spytał. 
– Jak to kim? Twoim ojcem!

Tego typu zachowanie charakterystyczne jest dla choroby zwa-
nej prozopagnozją. Jest to, najkrócej mówiąc, niezdolność do 

rozpoznawania twarzy. Nie potrafimy przypomnieć sobie twarzy 
osoby bliskiej, członków rodziny, znajomych czy przyjaciół. A tak-
że twarzy osoby, którą poznaliśmy pięć minut wcześniej. Zdarza 
się, że w lustrze nie poznajemy samych siebie. Na prozopagnozję 
cierpi około 2% społeczeństwa, czyli jedna osoba na pięćdziesiąt. 
Bywa, że istnieje przypadłość odwrotna – super pamięć twarzy. 
Przypominamy sobie osoby, które spotkaliśmy w kolejce do sklepu 
5 lat temu.

Chorujący na prozopagnozję radzą sobie na różne sposoby. 
Starają się daną osobę rozpoznać po jej charakterystycznych 

szczegółach. Może to być zez, dziwaczna fryzura czy okulary. Je-
den z pacjentów kojarzył znajomego z psem. Jeśli sąsiad wycho-
dził bez psa, to go nie poznawał.

Są różne przyczyny prozopagnozji. Może ona powstać w wyni-
ku uszkodzenia mózgu, na przykład po wypadku, po udarze 

lub wskutek mutacji jednego genu, a także zaburzenie może być 
dziedziczne.

Niektórzy mają problemy z innymi rodzajami agnozji. Dotyczy to 
zaburzeń zmysłów, na przykład agnozja barw – niemożność 

ich rozpoznania, czy agnozji dotykowej – pacjent nie rozpoznaje 
przedmiotu dotykiem. Chorzy mogą się czuć zagubieni w prze-
strzeni, gdyż nie zapamiętują ulic, parków czy budynków.

Profesor Nyka twierdzi, że jest to następstwem uszkodzenia pra-
wej, dolnej okolicy skroniowo-potylicznej mózgu, a za proces 

rozpoznawania twarzy odpowiedzialne jest ciało migdałkowate.

Agnozja dopada nas w różnych sytuacjach, na przykład gdy 
oglądamy serial. Leci odcinek 2534, a my nie rozpoznajemy 

aktorów i gubimy się  w fabule. Agnozja jest uciążliwa. Nie rozpo-
znajemy własnego pisma, nie odróżniamy cebuli od pomarańczy, 
czy sowy od kruka. Nie tylko nie rozpoznajemy twarzy, ale także 
mamy kłopoty z określeniem stanu emocjonalnego osoby, z którą 
rozmawiamy. Jako pierwszy terminu „prozopagnozja” użył w 1947 
roku niemiecki neurolog Joachim Bodamer.

Osoby chore na prozopagnozję generalnie nie mają kłopotów 
ze wzrokiem ani z zapamiętywanie innych faktów. Natomiast 

źle funkcjonują w społeczeństwie. O ile rodzina i przyjaciele mogą 
nam „przebaczyć”, że ich nie poznajemy, to już gorzej jest na 
płaszczyźnie społecznej. Pracodawcy i dopiero co poznane oso-
by nie rozumieją choroby i mogą czuć się obrażone nierozpozna-
waniem ich. Ze sławnych osób na prozopagnozję cierpi między 
innymi aktor Brad Pitt.

Jeśli chodzi o leczenie, to nie ma środków farmakologicznych 
ani terapii pomagającej w leczeniu agnozji. Stosuje się treningi 

i systematyczne ćwiczenia uczące rozpoznawać członków rodzi-
ny, znajomych czy szefa w pracy. Wykorzystuje się techniki za-
pamiętywania ludzi na podstawie ubioru, barwy głosu, zapachu, 
sposobu poruszania się czy śmiechu.

Prozopagnozja nie jest chorobą popularną, niewielki odsetek 
społeczeństwa o niej wie. Dlatego ważne są kampanie uświa-

damiające, które zwiększałyby komfort osób dotkniętych tą dzi-
waczną chorobą.

Bogusława Skimina
Kraków

W moim życiu większą część czasu 
zajmowałam się szkołą. Ale praca 

też miała swoje miejsce. W okresie pod-
stawówki i liceum martwiłam się tylko oce-
nami. Kiedy poszłam na studium do szkoły 
policealnej miałam się już trochę lepiej, 
lecz jeszcze niezupełnie. Na drugim roku 
już więcej stykałam się z pracą, ponieważ 
chodziłam na praktyki. I wtedy zauważy-
łam, że bardzo mnie stresuje ta praca.

Wówczas kształciłam się na technika 
radiologii. Mimo radości uczenia się 

przechodziłam jednak koszmar, który po-
tęgował złe samopoczucie. Nauczyciele 
w trakcie pracy widzieli, że sobie nie radzę 
i czułam się strasznie upokorzona pomię-
dzy koleżankami. Także na najgorszym 
stopniu na dyplomie ukończyłam Policeal-
ną Szkołę Medyczną o kierunku technika 
radiologa.

Wtedy złożyłam papiery w ZUS-ie 
o przyznanie renty. Kiedy  przyszła 

renta prowadziłam lekkie życie, jednak 
brałam się trochę za porządki.

Potem nastąpił okres mieszkania w ho-
stelu i rozpoczęcie nowej szkoły. Tym 

razem o kierunku opiekuna w domu po-
mocy społecznej. Tę szkołę może nienaj-
gorzej wspominam, jednak chodzenie co-
dziennie na praktyki również przekraczało 
moje możliwości. Szkołę skończyłam, lecz 
pracę w tym kierunku miałam tylko na czar-
no, opiekując się starszą panią. Praca ta 
nie była stresująca, lecz po miesiącu czu-
łam się już zmęczona. Także potem znowu 
byłam bez pracy.

Po dwóch latach znowu wzięłam się 
za naukę i poszłam na  opiekuna me-

dycznego. Kierunek ten był jednak bardzo 
trudny. Na zabiegach higienicznych sobie 
nie radziłam, także na praktykach. Szko-
łę skończyłam, lecz po raz pierwszy nie 
zdałam egzaminu potwierdzającego kwa-
lifikacje zawodowe. Na tym etapie, a także 
w trakcie nauki czułam już niechęć. Myśla-
łam jeszcze raz poprawiać ten końcowy 
egzamin, jednak nie podjęłam  się tego 
zadania.

Wówczas zrozumiałam lub raczej za-
częłam się zastanawiać co robić da-

lej. Stwierdziłam wtedy, że jest w Urzędzie 
Pracy wiele ofert dla osoby sprzątającej. 

I próbowałam swoich sił w tym kierunku. 
Mimo moich kłopotów ze zdrowiem fizycz-
nym, pewnej pracodawczyni udało się 
wydobyć ze mnie pewien potencjał, który 
rozwinęłam podejmując pracę jako osoba 
sprzątająca pocztę. Po tych wielu perype-
tiach okazało się, że jakoś sobie radzę, 
i jestem w stanie pracować.  Praca ta daje 
mi duże zadowolenie. Wstaję po godz. 5 
rano i jadę niemały kawałek. Mój przyjaciel 
codziennie budzi mnie rano przez telefon, 
bym wstawała. I tak już pracuję 4 miesią-
ce, co jest, moim zdaniem, niemałym suk-
cesem.

Życzę wszystkim pacjentom, by się nie 
poddawali, lecz spróbowali nawet takiej 

pracy po dwie godziny. Uważam, że w ta-
kiej pracy, jaką wykonuję, niejeden pacjent 
w remisji jest w stanie sobie poradzić. 

Dominika Skrzypak
Środowiskowy  Dom Samopomocy

Kraków

Pokonać swoje słabościPokonać swoje słabości
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P

***

mam około sto twarzy
dziesiątki dłoni
i nóg
brzuch wprawdzie jeden
jak i serce
{w skrytości ciała}

teraz
po kolejnej śmierci
Całe to
marzyło przyjść na świat
poprzez ciebie

gdyby to już był 
niebieski świat
gdyby to mogła być
jeszcze ta ziemia

Małgorzata Misiewicz

***

Daj mi Panie w usta kamyk milczenia
Daj mi ślepotę która mrok rozjaśnia
Zasklep me uszy bym szmer usłyszała

Pragnę
Ty wiesz

Lecz póki co gotuję zupę
Przypalam mięso i toczę walkę z kurzem
Matkuję, babciuję, czasem jestem żoną

I pragnę
może kiedyś nadejdzie spełnienie

Barbara Banaś

***

Za wszystko co najważniejsze, najmilsze, najpiękniejsze
Nad cały świat droższe, najcudowniejsze
Za cały trud powszedni, za cierpienie, znój i ból
Za towarzyszenie na Drodze Krzyżowej, wierność aż do końca
Za wiarę i nadzieję i za cierpliwość, za naukę dobroci i przyjaźni
A przede wszystkim za miłość Twą, mimo przeciwności taką samą
Dziękuję Ci dzisiaj w Dniu Twojego Święta – Mamo

Beata

Moja modlitwa

Pewnego chłodnego majowego dnia
gdy zielono, tak pięknie zielono,
i deszcz
i wiatr,
gdy znów wędrowałyśmy
moja suka i ja,
myślałam, iż czas biegnie prędko,
za prędko Jezusie.
Choć przecież,
pomimo,
udaje się nam go zatrzymać
Czasem, czasem.
Tak, dziękuję Tobie
za chwile pracy,
Osoby Bliskie,
za Psa Przyjaciela,
za książki i za muzykę.

Pewnego chłodnego majowego dnia,
zielonego,
Nadeszła Radość
I Miłość.
Poszukiwałam dziś Ciebie, Boże
w koronach drzew,
śpiewie ptaków,
chmurach,
co za rozrzutność w malowaniu świata!
I jakież bogactwo!

Anna Płachecka

***

Przed świtem
zamyśleń tych kilka
o tajemnicy śnieżku w marcu,
naszym wtedy wędrowaniu,
o spokoju, o który trzeba wciąż walczyć,
o ciszy wschodzącego dnia,
budzących się ptakach za oknem,
już nadchodzącej wiośnie,
tak innej od wszystkich wiosen,
o powracaniu do życia powolnym
po chorobie
– wspomnieniu niemocy autentycznej,
o przyjaciołach,
szczęściu przyjaźni z psem,
o życiu, które wciąż ciekawe,
wciąż nowe,
o Nadziei wreszcie.

Anna Płachecka
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P

***

stanęłam 
ja 
słup soli
za mną miasto
starego życia
a przecież śnię
podróż z tobą
od nowa niebieski czas
kiedy dłonie mówiłyby tylko
od nowa
i tylko mówiły dłonie

późno?
być może
raczej późno
więc obejrzałam się 
za siebie

Małgorzata Misiewicz

***

Leitmotiv symfonii stworzenia
To Logos
Chrystus kosmiczny
Pantokrator

Cisza

Potrzebna jest cisza
i rozkochane serce
wtedy usłyszysz i dostroisz swe życie
Do tego co Pierwsze
i co Ostateczne
Alfa i Omega obejmie cię klamrą ramion
A jesli zechcesz
pragnieniem gorejącym
Ta przestrzeń zapłonie miłością
I Logos znajdzie swe spełnienie
w tobie

Tylko zapragnij

Barbara Banaś

Osobista przenośnia ( czyli niechciana droga ku zdrowiu)

Tak wiele się zmieniło
i zmienia się nadal.
Niechciana droga ku zdrowiu
tak często odrzucana przeze mnie,
okazała się kluczem do moich pragnień,
do wnętrza mojej osobowości,
która rozwija się, nabiera wyrazistego kształtu,
formy tak czystej, tak przestronnej
kryjącej w sobie uwolnionego człowieka.

Wszystko, co wywoływało niemoc we mnie
Odeszło na zawsze…
Cieszę się sobą.
Miasto już nie to samo,
nie te same ulice,
wszystko nabrało innego znaczenia,
przekształciło się w inny wymiar,
który jest wymiarem rzeczywistym!
Odzyskałam zdrowie i radość!
Lecz tak to już bywa, że zawsze coś za coś.
To nie do wiary…!
Mam osobowość silną, stabilną, uleczoną i czystą…
lecz odmienne posiadam myśli,
które dla wielu osób są myślami niepoprawnymi,
lecz one się stały, moją wieczną przepustką do zdrowia.
W oczach moich łzy szczęścia…
Zdziwienie…! Niedowierzanie…

     A.R.

Po Spowiedzi Świętej

Boże mój, najukochańszy
Chciałabym przed Tobą jak król Dawid tańczyć
Serce me przepełnia radość wielka
Gra muzyka mojej duszy na bębenkach
Na bębnach i na fl ecie, i na harfi e siedmiostrunnej
Miłością mnie napełniłeś, darowałeś pokój sumieniu
Gdzież jest lekarz, który lepiej leczyć duszę umie
Tyś Najdroższy sercu mojemu

Jolanta
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 6 lipca, wtorek

Właśnie opuściłam szpital, wracam do domu. Dobrze to czy 
źle…? Ze szpitala odebrała mnie moja siostra, uczepiłam się jej 
ramienia, nawet żartowałyśmy. Ale później, gdy zostałam sama 
w czterech ścianach… 
Wprawdzie obiecała, że przyjdzie jutro. Pojutrze też. Boję się. Cała 
trzęsę się na myśl, że do jutra stanie się coś złego. Że zwariuję. 
Zwariuję! Spróbuję się jakoś uspokoić. Znajome kąty, piec, łóżko. 
Radio, ulubione kasety. I ten głupi telewizor, z jeszcze głupszymi 
programami. I fiołki w wazonie (kochana Joanna). W sumie tysiąc 
rozmaitych drobiazgów. Wporzo – jak to się teraz mówi. Trzeba 
nauczyć się żyć bez szpitala. Ustaliłyśmy z siostrą, że na razie nie 
będę opuszczać mieszkania. Ona kupi mi wszystko, dopóki nie 
pokonam chwilowej agorafobii. Lekarze twierdzą, że mój strach 
przed wychodzeniem na zewnątrz z czasem minie. Oby.
Niektórzy biegną przez życie. Pędzą na zabój. Inni znowuż kroczą 
na doskonale wyprostowanych kończynach, dumnie potrząsając 
lwią grzywą. A jeszcze inni wloką się jak ta staruszka za oknem. 
Ja jednak należę do zupełnie innej kategorii. Do tych, którzy peł-
zają. Pełzam jak osesek, którego – jak wierzę – nakręca nadzieja, 
że stanie kiedyś na własnych nogach.
Teraz będę pełzać.

 9 lipca, piątek

Wyszłam (wypełzłam?) na zewnątrz.  Ot, tak troszeczkę… Kie-
dy ostrożnie zstępowałam czułam się jak ktoś niezwykle ważny. 
Śmieszne!
Zostawiam schody za sobą, wychodzę na rozsłonecznione po-
dwórze i czuję… ogromny, nie do opanowania strach. Ach, to 
słońce, te kolory… prawdziwy szok dla moich oczu. Uparcie pełz-
nę dalej...
Dotarłam aż do bramy wychodzącej na ulicę. Poczym uciekłam 
z powrotem na klatkę schodową. Jak TCHÓRZ.

 10 lipca, sobota

Sobota… Wielu ludzi bawi się – jak ja to robiłam jeszcze całkiem 
niedawno. Cóż,  teraz jestem kaleką. Cieniem tamtej mnie. CIE-
NIEM. 
Nie dbam o to. Życie jest dla wszystkich. Nawet takich jak ja. Ży-
cie drzemie we  wszystkim.
W szpitalu widziałam ludzi bardziej ode mnie okaleczonych. 
Straszliwe żywe trupy. A przecież i w nich pulsowało życie. Roz-
kwitali cierniem…
Ciernie też są potrzebne. I kolce. I kaktusy. Powolutku, krok za 
krokiem, ja kaktus, kaktusik, pełznę ku życiu. 

 12 lipca, poniedziałek

Wczoraj czułam się fatalnie. Nie mogłam nawet pisać. Cały dzień 
przeleżałam na łożu tortur.
Po południu zadzwoniła Ewelina; była moją najlepszą przyjaciółką 
w słynnym „Houston”. Opuściła je przedwczoraj. Teraz ona też 
pełznie. Pamiętam jak kiedyś, siedząc przy niej, całą noc trzyma-
łam ją za rękę. A nazajutrz przechadzała się po korytarzu śpiewa-
jąc jakieś kościelne pieśni. Jakże piękny miała głos!
A dziś ten telefon. Słuchawka wyrzuciła z siebie: „Tylko nie zrób 
jakiejś głupoty, potrzebuję cię!”

Smuga cienia
Okay, będę żyć dla niej! I nauczę się wychodzić z domu. A pew-
nego dnia ją odwiedzę. Może będę mogła jej jakoś pomóc. Wiem, 
kupię pomidory, które ona tak bardzo lubi.

 13 lipca, wtorek

Miałam w nocy sen. Wciąż jeszcze jestem pod jego wrażeniem…
Szłam sobie w dół wyboistą drogą. Na jej końcu wznosiła się kapli-
ca. Jej dach zwieńczono drogocennym kamieniem. Nad dachem 
straszył napis: ŚMIERĆ. W kaplicy odbywało się nabożeństwo. 
Nie widziałam tego, ale po prostu  czułam.
Rozległ się głos kapłana:  nasze rozłączenie ze zmarłymi jest 
chwilowe.
Wciąż byłam na zewnątrz świątyni, kiedy nagle ziemia zadrżała. 
Wiedziałam, że mogę znaleźć schronienie w kaplicy, bo jest ona 
przecież świętym miejscem. Wbiegłam do środka lecz tam najwy-
raźniej działo się coś złego. Panowała ciemność, mrok gęstniał 
z każdą chwilą. Skierowałam wzrok na ołtarz majaczący w tle. 
Pokryty był krwią. Czarne świece płonęły w kandelabrach. Przej-
mujące jęki zamierały gdzieś w oddali na ustach niewidocznego 
tłumu.
Czarna msza?!

 14 lipca, środa

Czuję się silniejsza z każdym dniem. Może wreszcie znaleźli dla 
mnie właściwy lek? Czasami czuję się nawet  szczęśliwa. Dobrze 
że przeżyłam. Naprawdę cieszę się z tego!
Może będę pewnego dnia zupełnie normalna i zrobię coś użytecz-
nego dla ludzi. Nie dziś, ale może  kiedyś. Wierzę w to.

 15 lipca, czwartek

Odwiedziła mnie siostra. Zrobiła dla mnie zakupy, więc  znów 
mam kawę, herbatę, papierosy, chleb itd. Spieszyła się – jak zwy-
kle – ale i tak zdobyła się na coś w rodzaju: „Chodź ze mną na 
mały spacer.”
Odpowiedziałam: „Nie,  dziękuję. Nie czuję się najlepiej.” A w głę-
bi serca  pomyślałam sobie: „Nie potrzebuję twojego cholernego 
miłosierdzia. Idź już sobie.”
Przypomina mi to, że powinnam samodzielnie wyruszyć na jakiś 
maleńki spacerek. Spróbuję.
Wizyta  Joanny zachwiała moją równowagą. Czuję się taka inna, 
taka DZIWNA. Niepotrzebna. Nierealna.

 16 lipca, piątek

Jest północ. Nie mogę spać. Wyglądam przez okno, obserwując 
w milczeniu miasto.
Miliony świateł: lampy, mieszkania, całodobowe sklepy, dworce, 
samoloty – czasami. Ludzie są wszędzie. Jestem cząstką tego 
miasta, należę do niego. Otworzyłam karton soku ananasowego.
Piję i marzę. Nie boję się nocy. Lęk budzi we mnie rozgrzane, 
słoneczne południe, które bezlitośnie przygniata mi głowę. Boję 
się nagiego, okrutnego słońca. Dni są takie gorące.
Ślę w tę piękną noc całą swą miłość Ewelinie i reszcie ludzi. Mi-
łość Outsiderki – najbardziej samotnej dziewczyny na Ziemi.
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 17 lipca, sobota

Odkryłam coś. Najpierw myślałam, że już nic ciekawego się nie 
wydarzy. Wstałam bardzo późno i wcale nie miałam ochoty nicze-
go robić. A potem nagle postanowiłam wyjść z domu. Zeszłam 
schodami na podwórze. Było słonecznie i bardzo gorąco. Ale nie 
zamknęłam oczu, pokonałam odległość dzielącą mnie od bramy. 
Więcej – wyszłam poza bramę na chodnik biegnący wokół mojej 
kamienicy.  Przystanęłam. Przede mną  rozpościerała się prze-
strzeń, której nie widziałam przez ponad pięć miesięcy.
Odkrywam na nowo moje sąsiedztwo.
Wróciwszy do domu narysowałam to sobie na kartce, żeby lepiej 
zapamiętać. Zaznaczyłam wszystko: chodnik z zaparkowanymi 
autami, asfaltową drogę, wąskie przejście, sąsiedni budynek z ży-
wopłotem i dalszym ciągiem chodnika. Czy jest tam coś więcej? 
Nie pamiętam. Prawdę mówiąc rzuciłam tylko okiem i uciekłam. 
Jestem taka szczęśliwa, że w końcu to zrobiłam!
Nie jestem nienormalna
  Jestem normalna
    JESTEM NORMALNA! 

 
 18 lipca, niedziela

 Już śpij
Niechaj bez ciebie świat sam się pokręci
Przestań mu się narzucać  nie zrobisz nic więcej
Dźwigałaś niebo na swych barkach
    Przez dzień cały jak Atlas
Odpocznij zapomnij
Już śpij
Niech dokoła dzwonią telefony
Niech ludzie pukają sami do drzwi twoich
Kto chce – niech zostaje 
Kto chce – niech odchodzi
Reszta dnia niech się spokojnie dopali
W ogniskach  pod zamkniętymi powiekami

 19 lipca, poniedziałek

Zdecydowałam: jest mi lepiej z każdą godziną.
Dzisiaj dotarłam aż do pierwszego słupa latarni za ogrodzeniem. 
I  leciutko go pocałowałam. Gorąco  jest okropne, lecz jutro praw-
dopodobnie będzie padać.

 20 lipca, wtorek

Próbuję napisać sztukę, coś o ludziach w szpitalu psychiatrycz-
nym. Właściwie to dopiero ją zaczęłam, bo pisać jest mi bardzo 
ciężko. Siostrzyczka dzwoniła do mnie i przyrzekła jutro wizytę... 
z zakupami. Na koniec usłyszałam: „Powinnaś iść do kościoła po-
modlić się, Justynko”.
To mnie rozzłościło i rzuciłam do słuchawki: „Przestań mnie wy-
chowywać, Joanno”.
Ona nawet nie podejrzewa, że kiedy wychodzę na swój mały spa-
cer czuję się jakbym szła do kościoła.  Jakbym się modliła.

 21 lipca, środa

Nie przyszła. Pieprz się Joanno!

 22 lipca, czwartek

Przyszła. Na szczęście, bo już prawie wpadłam w histerię. Bez 
chleba… i przede wszystkim BEZ  PAPIEROSÓW!!!

 23 lipca, piątek

Zauważyłam coś nowego. Doszłam dziś do następnej latarni. Było 
już koło jedenastej i mocno przygrzewało słońce. Wszędzie bawi-
ły się dzieci. Widok jednocześnie rozkoszny i smutny. Pewna mała 
dziewczynka zapytała znienacka: „Jak ci na imię?” Zaczęłam  roz-
mawiać z nią, bo wydała się bardzo sympatyczna.
– Będziesz na mnie patrzeć jak jeżdżę rowerem? – zaproponowa-
ła. I dodała z dumą:
– Mogę pojechać bardzo daleko, nie boję się.
Nie miałam wyboru, powiedziałam tylko: „No, pokaż mi”. 
Wsiadła na trójkołowy rowerek i odjechała. Obserwowałam ją, tak 
jak obiecałam. Minęła przejście dla pieszych i znalazła się naprze-
ciw mojej kamienicy. Jechała dzielnie wzdłuż żywopłotu. Wkrótce 
dom został za jej plecami, a nieco dalej znajdował się… C I E Ń.
Pamiętam. Są tam przecież krzaki, dużo krzaków. One go rzuca-
ją. Dziewczynka zniknęła w tym cieniu, wchłonął ją w siebie. Jakie 
to piękne. I dziwne. A przy tym nieco mroczne.
Nie wiem nawet jak ta dziewczynka ma na imię.

 24 lipca, sobota

Chcę żyć. Chcę pisać moją sztukę. Chcę słuchać  Nicka Cave’a  
i oglądać „Skrzypka na dachu”. Chcę przeczytać do końca „Dziew-
czynę taką jak ty”. Chciałabym kogoś spotkać w mym życiu. I chcę 
spacerować. A także fruwać!
Moje życie jest takie ważne.
Mam tyle do zaofiarowania.

 25 lipca, niedziela

Jestem bardzo podekscytowana tym cieniem.
To taki t a j e m n i c z y widok. Definitywnie zmieniam się. Przed-
tem obawiałam się  spacerów, teraz spaceruję sobie spokojnie, 
choć w dalszym ciągu druga lampa stanowi nieprzekraczalną ba-
rierę. Z niecierpliwością oczekuję każdej takiej podróży. Wreszcie 
nauczyłam się chodzić. Czas pełzania minął. Światełko zapaliło 
się w mrokach mojego umysłu. Nie chcę go stracić. 

 26 lipca, poniedziałek
 
Znowu poniedziałek. „Tell me why I don’t like Monday”. Chyba 
polubię ten dzień. Znów widziałam moją smugę cienia. Z pewnej 
odległości  rozciąga się w promieniach popołudniowego słońca 
wzdłuż chodnika.
Rysowałam to przeszło 15 minut, żeby wyszło jak najładniej. Mam 
pytanie: co jest  p o z a  tą smugą cienia? Tego nie wiem.
Co jest poza?

 27 lipca, wtorek

Wyjątkowo ponury dzień. Jestem kompletnie załamana. Dałabym 
wszystko za jeden telefon. Parę słów. Czasami mam ochotę wy-
brać pierwszy lepszy numer jaki nawinie mi się pod palce i wrzas-
nąć do słuchawki: „Jestem tutaj! Rozumiecie?! Żyję! Odezwijcie 
się!”

 28 lipca, środa

Śniłam o Nim tej nocy. Ciemnowłosy, smukły, chłopięcy, mój. Śni-
łam  o nim całą noc. O mężczyźnie, który mnie opuścił. Obudziłam 
się wczesnym rankiem i już nie mogłam zasnąć. Usiadłam w ot-
wartym oknie  i powiewałam moją koszulą w świat, obserwując 
budzące się miasto.
Niebo zwiastowało upał.
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 29 lipca, czwartek

Chcę pisać o tym cieniu. To szeroka,  długa strefa Nieznanego. 
Leży na chodniku jak mroczne Widmo Duszy. Duchowa plama. 
Sprawia wrażenie rzeczy Nietykalnej, Nienaruszalnej, Dziewi-
czej. 
I coś jest poza Nim. Może to zabrzmi śmiesznie, ale wygląda On 
zupełnie jak Brama Do Innego Świata.

 30 lipca, sobota

Wyobraźnia.
Moje życie ogniskuje się na planie wyobraźni. Odzwierciedla się 
na tych oto kartkach papieru. I jeszcze długo tak będzie. Czego to 
dowodzi? Ten świat wyobraźni nie jest mniej realny od Rzeczywi-
stości za oknem. W pewien sposób jest nawet lepszy, dyskretny, 
pełen sekretów, bardziej interesujący. Czuję współczucie dla tych, 
którzy nie znają takiego świata. Pozbawieni są uroku powolnego 
spaceru wzdłuż zielonych ogrodów, słupów latarni, w pobliżu igra-
jących dzieci, tuż przy asfaltowej drodze.
Obywają się oni bez cieni. Nie mają prywatnych, swoich własnych 
Smug Cienia. To musi być naprawdę żałosne i płytkie życie.

 2 sierpnia, poniedziałek

Przez cały wczorajszy dzień zastanawiałam się nad swoim ży-
ciem. O przeszłości lepiej nie myśleć. Czego się dotknę, wszystko 
boli. ON… choroba… szpital… Kiedy  myślę o przeszłości żal wal-
czy we mnie ze wstydem. Ale wstyd jest gorszy.
Tak się cieszę, że mam swoją smugę cienia. Mam teraz takie wra-
żenie jakbym mogła się w niej schować  razem z moim bólem. 
Z moją przeszłością i ciemnymi myślami. Z całą moją chorobą.
Wydaje mi się, że już wiem dlaczego boję się słońca. Dlaczego 
ono mnie przygniata – obnaża moją chorą duszę, chore życie i za-
robaczywione serce. „Pokrop mnie hyzopem, a nad śnieg wybiele-
ję…” Muszę odnaleźć ten psalm i dokładnie go sobie przeczytać.
Dobranoc.

 3 sierpnia, wtorek

Chyba przechodzę metamorfozę. Hurra!
Obudziłam się o trzeciej w nocy. Gwałtowny podmuch zwiastujący 
burzę trzasnął otwartym oknem. Podbiegłam doń, ale zamiast je 
zamknąć – otworzyłam na oścież. Wspięłam się na parapet, prze-
rzuciłam nogi i znalazłam się na dachu przybudówki tuż pod moim 
oknem. Wiało. 
Twarz wilgotniała pod pierwszymi kroplami deszczu. Uwielbiam 
burzę. Wyciągnęłam ramiona, wchłaniając w siebie noc. Było cu-
downie.
Tkwiłam niby stateczek-widmo pośrodku szalejącego ciemnego 
morza. Pozwoliłam, by rozwiało mi nocną koszulę, po czym wsko-
czyłam z powrotem na parapet. Finał nocnej burzy obserwowałam 
już z pokoju.
Nad ranem po nawałnicy nie było ani śladu, cała ziemia dostała 
się znów pod okupację słonecznego żaru. 
Czym prędzej wyszłam z domu, z nieodpartym zamiarem dotarcia 
do Smugi Cienia. Przystanęłam dopiero na przejściu dla pieszych 
(brawo!).
Tuż koło ogrodzenia leżała zapomniana przez jakieś dziecko pił-
ka. Zwyczajna, niewielka, bardzo zniszczona i nieprawdopodob-
nie brudna. Podniosłam ją i bez namysłu cisnęłam przed siebie 
w kierunku Smugi Cienia. Oczywiście piłka nie dosięgła celu.
Justynka się bawi. No proszę… Mam wrażenie jakbym „rosła”. 
Nie fizycznie. Wewnątrz. 
Rozrastam się wewnętrznie jak jakiś krzak głogu. Powoli mój los 
odwraca się. Mam nadzieję, że to nie złudzenie. Ta smuga cienia, 
jej tajemniczy urok odmieniły całe moje życie.
 

4 sierpnia, środa

Kolejna noc na dachu przybudówki. Tym razem pogodna. Niebo 
niezwykle ugwieżdżone. Miliony mrugających w milczeniu punk-
cików. Gapiłam się z głową zadartą do góry przez blisko godzinę. 
Potem wskoczyłam na chwilę do pokoju, aby przynieść sobie no-
tes i powróciwszy na dach zanotowałam dwa słowa:
 OBŁOK  MAGELLANA
Początkowo zanosiło się na wiersz, ale byłam zbyt podekscyto-
wana, by pisać. Kilka metafor plątało się gdzieś po głowie. A jed-
nak… Bywa, że tytuł, zwłaszcza piękny, wystarcza za cały wiersz. 
Czyż nie tak?
Czy naprawdę obserwowałam tej nocy Obłok Magellana? Bardzo 
wątpię.Może to była Mgławica Andromedy? Albo Gwiazda Ber-
narda? Antares? Wega?
Chryste, same cudownie piękne nazwy.

 6 sierpień, piątek

Muszę opisać wczorajszy dzień… (chociaż zupełnie nie wiem jak 
to zrobić) – w głowie mam pustkę.
Po nieprzespanej nocy, naenergetyzowana do granic możliwo-
ści, „dokręcona” czarną kawą postanowiłam przejść się, chociaż 
w telewizji ostrzegano, żeby nie wychodzić, jeśli nie odczuwa się 
takiej potrzeby. Temperatura w słońcu miała osiągnąć 40 stopni!
Chcąc uniknąć udaru, założyłam na głowę słomkowy kapelusz 
i wyszłam. Gorąco buchało z góry i z dołu, słońce dopiekało z pra-
wa i z lewa. Ruszyłam ku bramie.
Wszędzie było pusto. Ludzie pouciekali do domów. Kiedy osiąg-
nęłam przejście dla pieszych zdjęłam kapelusz z głowy i zaczęłam 
się nim energicznie wachlować. Zwróciłam uważne spojrzenie 
w kierunku smugi cienia.
NIE BYŁO JEJ!!!
Pomyślałam, że z powodu upału cierpię na zaburzenia wzrokowe. 
Stałam  więc nieruchomo, wytrzeszczając oczy. To jednak nie była 
halucynacja. Cień, MÓJ cień zniknął.
Bez namysłu ruszyłam przed siebie jakby na ratunek Cieniowi. 
Szybko przebyłam pasy, wyminęłam sąsiednią kamienicę… Cie-
niu, Cieniu, gdzie jesteś? Zniknął. Jakim cudem cień może znik-
nąć…? Poznałam odpowiedź, gdy stanęłam w miejscu, gdzie 
Cień p o w i n i e n być. Ktoś wyciął krzaki…
Jakiś łotr. To koniec. Koniec krzaków. 
Koniec Cienia.  
Koniec Wielkiej Tajemnicy.
Nie ma gdzie się schronić. Stałam wmurowana w chodnik.
– I co? – zapytałam siebie półgłosem.
– Pani do mnie mówiła? – odezwał się ktoś za moimi plecami.
– Nie – odburknęłam spłoszona nawet się nie odwracając. A po-
tem dodałam z rozpaczą:  
– Tutaj był Cień. 
– Proszę?
Wciąż stałam tyłem do „ktosia”, więc obszedł mnie i ustawił się 
naprzeciw. Był wysoki i uśmiechnięty. 
– Pan nic nie rozumie. Stał tak przede mną  i… zasłaniał mi słoń-
ce. Więc istnieje jeszcze inny Cień…? Inna Tajemnica? Uniosłam 
głowę i też się uśmiechnęłam.
Ot, tak po prostu.  

Justyna Sokół
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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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Miara mądrości
Naturalną własnością dorosłego jest 

odczuwanie sympatii do dzieci, które 
zwykle kojarzą się nam miło. Inaczej bywa 
w stosunku do osób starszych. Tu już je-
steśmy skłonni kierować się uprzedzenia-
mi. Czy słusznie?

Warto na początku zauważyć, że dzieci 
lgną bardzo często do swoich babć 

i dziadków. Myślę, że wyczuwają podświa-
domie ich życiową mądrość i spokój, który 
jest zwykle nieosiągalny dla zabieganych 
rodziców.

Mnie osobiście zawsze emocjonalnie 
bliscy byli ludzie starsi (może też dla-

tego, że wcześnie straciłam babcię, z którą 
czułam się bardzo związana). Dzisiaj do 
osób starszych zalicza się już pokolenie 
moich rodziców. W rodzinie spotykam 
wielu, bardzo różniących się od siebie, 
seniorów. Niektórzy są pogodni i radośni, 
inni wciąż nie mogą pogodzić się z utratą 
bliskich osób, jeszcze inni wymagają du-
żej cierpliwości przez utrwalone już wady 
charakteru.

Myślę, że współcześni seniorzy nie-
koniecznie mają większą wiedzę od 

swoich dzieci, jak było może dawniej, nie 
zawsze też mają większe doświadczenie 

(bo to jest bardzo indywidualne), ale są 
predysponowani do dwóch bardzo cen-
nych wartości, które wskazuje Ks. Mądro-
ści w następujących słowach: „Starość 
jest czcigodna nie przez długowieczność 
i liczbą lat się jej nie mierzy: sędziwością 
u ludzi jest mądrość, a miarą starości życie 
nieskalane” (Mdr 4,8-9). 

Mądrość i życie nieskalane. Czy to 
cechy wszystkich seniorów? Z pew-

nością nie. Mądrość jest czymś innym niż 
wiedza i nawet życiowe doświadczenie jej 
nie gwarantuje. Jednak związana jest na 
pewno z sumą doświadczeń i trafnie wy-
ciąganych z nich wniosków. Stąd starsi są 
szczególnie predysponowani do jej osiąg-
nięcia.

Na pewno bardzo lubimy starszych lu-
dzi, którzy są optymistami. Myślę, że 

właściwe przeżywanie różnorakich do-
świadczeń do optymizmu prowadzi. Jed-
nak nie jest to łatwe. Być wartościowym 
seniorem uczymy się od lat dziecięcych, 
przez młodość i wiek dojrzały.

Optymizm i spokój to coś, co najbardziej 
cenię u seniorów i tego z wyrazami 

wielkiej sympatii im życzę.

Anna Wilk

rysunek XX.
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„Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów,
A kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził”

(Stary Testament, Mądrość Syracha, wersy 3 i 4)

Miałam szczęśliwe dzieciństwo. Myślę, że dlatego żyję, że 
otrzymałam w dzieciństwie duży zastrzyk miłości rodziciel-

skiej i „wyssałam z mlekiem Matki wiarę katolicką”. Jestem jedy-
naczką, nic więc w tym dziwnego, że byłam „oczkiem w głowie” 
Rodziców. Wychowywałam się raczej pośród dorosłych, byłam 
inteligentną, grzeczną, wzorową uczennicą, z którą nigdy nie było 
problemów, wręcz przynosiłam swoim rodzicom radość, byli ze 
mnie dumni… 

Aż trach! Przyszła choroba psychiczna. Jak grom z jasnego 
nieba. Wywołało ją traumatyczne wydarzenie, o którym nie 

będę tu pisać. W głowie kołatała się myśl: właściwie powinnam 
honorowo popełnić samobójstwo. Miałam jednak pełne zaufanie 
do Mamy, która mnie wysłuchała i zamiast potępić, powiedziała: 
„Nie martw się, dziecko, poszukamy pomocy”. Zaczęła się wę-
drówka po psychologach, w końcu Tatuś uprosił znajomego psy-
chiatrę, który właściwie postawił diagnozę, tyle że wówczas, 30 lat 
temu, nie było leku na moją chorobę.

Mój największy
skarb

Nie chcę tu opisywać całego życia, ale miałam kilka rzutów 
schizofrenii, w których zachowywałam się z totalną nieod-

powiedzialnością. Kilka razy „lądowałam” na toksykologii. Tak 
naprawdę, tylko raz naprawdę chciałam umrzeć, pozostałe przy-
padki to wołanie o pomoc. Hurtowo biłam o posadzkę kubkami 
i szklankami, raz zdarzyło mi się, że uderzyłam Mamę. Wtedy za-
reagował odpowiednio Tatuś, powiedział, żebym nigdy nie ważyła 
się uderzyć Mamy, jego – proszę bardzo, On sobie ze mną pora-
dzi, ale Mamę – nie. Zakodowało mi się to w pamięci i nigdy wię-
cej nie stosowałam przemocy fizycznej, zastępowałam ją szanta-
żem emocjonalnym. Opisuję tu wszystkie moje przewinienia, żeby 
Czytelnicy wiedzieli, jak duże sprawiałam kłopoty i zmartwienia 
swoim Rodzicom.

Wszystko się zmieniło, gdy zamieszkała z nami po śmierci 
Dziadka Babcia Zosia. Miała wtedy 84 lata i była pełna ener-

gii, wyglądała młodo, sąsiedzi myśleli, że Babcia jest starszą sio-
strą Mamy. W domu doszło do przewrotu „kopernikańskiego”. Do-
tąd ja byłam słońcem, a reszta orbitowała wokół, teraz w centrum 
naszego świata była Babcia. Bardzo Ją szanowałam, z czasem 
pokochałam, ale to była „trudna” miłość, gdyż Babcia przyzwy-
czajona była do rządzenia w domu, a tu… trafiła kosa na kamień; 
mój Tatuś miał również apodyktyczne usposobienie. Ja stanowi-
łam „bufor” pomiędzy dwoma groźnymi żywiołami, co wymagało 
wielu dyplomatycznych zachowań. W każdym razie jak mogłam, 
w miarę starzenia się Babci, pomagałam. Codzienna toaleta, po-
siłki, leki – to było na mojej głowie. Oprócz tego wysłuchiwałam  
nieskończoną ilość razy różnych zdarzeń z przeszłości, które 
wkrótce znałam na pamięć, ale których zawsze uważnie słucha-
łam – na pozór z uwagą, naprawdę wpuszczając jednym uchem, 
wypuszczając drugim, inaczej można by zwariować. 

A ja opiekując się Babcią, zdrowiałam. Nie mogłam przecież, 
powiedzieć: „Babciu, mam depresję, więc nie dam Ci śnia-

dania”. Trzeba było się mobilizować, co było zbawienne. Babcia, 
jak to ludzie szacowni wiekiem, bywała podejrzliwa. Bez przerwy, 
gdy dostała emeryturę, chowała ją gdzie indziej, a to pod doniczką 
z kwiatkiem, a to do szuflady, a to za obrazem, a to pod dywanem. 
Nie pamiętając, gdzie schowała pieniądze oskarżała któreś z Ro-
dziców o kradzież. Wyspecjalizowałam się wówczas w znajdowa-
niu zguby jak najlepszy „Komisarz Alex”. 

Bywały z Babcią kłopoty, które dziś wywołują mój uśmiech. Na 
przykład Mama podaje Babci na śniadanie serek, a Babcia 

stwierdza kategorycznie: „Wolę umrzeć, niż jeść ten ser” i leci 
w dół, mdleje, prawie że naprawdę umiera. Przeniosłyśmy Ją na 
tapczan, podniosłam Babci nogi do góry i... ożyła. Ani razu więcej 
nie proponowałyśmy Babci serka, zawsze kiełbasę. Mama mówi, 
że Babcia na starość zrobiła się „kiełbasiana”. 

Babcia była prostą kobietą, ale według mnie urodziła się na ak-
torkę, lubiła śpiewać, deklamować, miała cięty dowcip i była 

mądra życiowo. Lubiła towarzystwo. Nigdy się Jej nie wstydzi-
liśmy, zawsze siedziała z gośćmi, choć pod koniec życia Babci 
unosił się w domu specyficzny zapach.

Dbała o siebie, lubiła jasne sukienki. Zawsze, gdy z Mamą ką-
pałyśmy Ją, mówiła „Nie boicie się, że wam umrę, tak mi do-

Międzypokoleniowość w Centrum Seniora.
Zapraszamy do nas przedszkolaki i odwiedzamy ich

– babciując im i dzadkując.
Przygotowujemy dla nich przedstawienia, spektakle, czytamy bajki,

wspólnie się bawimy.
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brze”. Potem Mama kremowała Ją, całowała i Babcia wzdychała 
z wdzięcznością: „Jaka z Ciebie dobra córka, ja tak o swoją Mamę 
nie dbałam.” W nocy gdy nie mogła spać, wyglądała przez okno 
i liczyła samochody. Żartowała, że pracuje jako parkingowy. Lubiła 
siedzieć na balkonie i obserwować świat, lubiła (dokąd mogła) coś 
pomóc, np. obierała porzeczki czy agrest na kompot.

To nie jest prawda, że nie przesadza się starych drzew. Starzy 
ludzie, jeśli się ich kocha i szanuje, zawsze się zaadaptują 

w nowych warunkach. Muszę tu przyznać, że Babcia nauczyła 
mnie wielkiego szacunku do Różańca św. Odmawiały jej posłu-
szeństwa kolejno uszy, oczy, nogi, a Różaniec przy Niej pozostał 
do końca. W ostatnim roku życia wstawałam do Niej średnio trzy 
razy w nocy, czwarty raz nie mogłam, wtedy wstawała Mama. Le-
karka, która do Babci przychodziła powiedziała, że tylko dzięki 
naszej troskliwej opiece przeżyła tyle lat. 

Kiedy Babcia zmarła nikt nie mógł mnie zrozumieć, że tak 
bardzo to przeżywam. Taki wiek! 92 lata, to z czego tu robić 

problem. Nikt mnie nawet nie usiłował pocieszyć, pociechą dla 
mnie stał się Pan Jezus. Dopiero kiedy do Niego się skierowałam, 
poczułam ulgę.

Teraz starsi są już moi Rodzice: Tatuś ma 80 lat, Mama 78. 
Choćbym chciała chorować, to nie mogę, bo w domu jestem 

bardzo potrzebna. Wszystkie opłaty typu: czynsz, telefon, telewi-
zja, wszystkie sprawy urzędowe są na mojej głowie. Jak również 
wyprowadzanie psiaka na spacer, codzienne zakupy, gotowanie, 
sprzątanie, pranie i prowadzenie domu. Pilnowanie lekarstw, wi-
zyty Rodziców u lekarzy to też ja. Czyli pracuję jako gosposia do-
mowa i pielęgniarka „osobista”, jak to nazywa Tatuś. 

Skąd w krótkim stosunkowo czasie musiałam przemienić swoje 
życie codzienne? Po prostu: choroby obydwojga Rodziców. 

Choroby związane z wiekiem, ale też przyznam się, że Rodzice 
chorują psychicznie. Do Tatusia musiałam wezwać pogotowie, 
w szpitalu był miesiąc i dobrze mu dobrali leki. Wrócił do równo-
wagi, ale leki musi brać do końca życia. Codziennie odwiedzała 

Go Mama i, jak to ja oceniam, przyspieszyło to wybuch choroby 
(depresji starczej) u Mamy. Teraz to ja proszę ją o pomoc w domu 
i muszę znosić to, że nic nie chce się Jej robić, z rozbrajającym 
uśmiechem twierdzi, że nie może mi pomóc. Dlaczego? Po pro-
stu: nie może, bo boli Ją serce, stawy, głowa itp. Lubi się powta-
rzać, opowiadać po kilka razy to samo, ale na to się uodporniłam. 
Gorzej, gdy jest brzydka pogoda, potrafi wówczas cały dzień prze-
spać. Tatuś jest bardziej zrównoważony, więcej pomaga, choć też 
ma kłopoty z pamięcią. 

To nie jest tak, że Rodziców nic nie obchodzi. Tatuś często wy-
chodzi z psem (szczególnie rano, co stanowi dla mnie dużą 

pomoc),  zrobi zakupy według przygotowanej przeze mnie listy. 
Czasem coś upitrasi. Mama posprząta, też lubi chodzić z psem, 
gdy jest ładna pogoda. Ale gdyby zostawić Ich samych, to spa-
liby cały dzień. Kilka razy tak było, że pies wył przeraźliwie na 
mój widok, gdyż nie dostał nic jeść ani nikt nie wyprowadził go 
na spacer. 

Rodzice, tak jak w piosence „czas nas uczy pogody”, lubią swo-
je towarzystwo, okazują sobie nawzajem czułość i szacunek. 

Bardzo się z tego cieszę, wzruszają mnie. Obserwuję jak ubierają 
się starsi wiekiem ludzie i dbam o garderobę Rodziców. Stali się 
sensem mojego życia. Oddaję Im to, co wcześniej od Nich otrzy-
małam. Nie narzucam Im swojej woli, staram się dostosować do 
sytuacji i przeprowadzić swoje dobrocią. Rano budzę Ich w deli-
katny sposób – pocałunkiem, pogłaskaniem po twarzy.

Dopiero teraz widzę, jak wiele trudu i troski Ich kosztowałam. 
Teraz to Oni są moim największym skarbem. Czy pragnę, 

żeby mnie przeżyli? Nie, ja sama dam sobie radę, Oni – wymaga-
ją pomocy. Chciałabym, żeby mieli dobrą starość. 

Jadwiga

Moje okienko
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„Pożegnanie”

W dniu 4.03.; był to poniedziałek, pożegnałam ostatecznie stary telewizor. Sąsiad z miesz-
kania numer 6 powiedział ,  że może go zabrać. Przyszl i  we dwóch, bo odbiornik był c iężki , 
jak s ię dowiedziałam pójdzie do rozbiórki .  Być może będzie z niego złomu metalowego za 
10 złotych.

Na obiad było r izotto - podsmażany ryż, k iełbasa, papryka. Jutro też będzie dobry obiad, 
ale telewizora  już nie będzie, chociaż wiernie służył najpierw pierwszemu właścic ie lowi, 
o którym nic mi nie wiadomo, następnie używała go rodzina mojej s iostry, jej  mąż przywiózł 
go, k iedy odwiedzał bl isk ich w Krakowie. Of iarował go naszej mamie, bo kineskop był duży, 
kolory względnie dobre, a głośność doskonała, co ważne jest dla starszych osób.

Dobrze s ię spisywał, stał w dużym pokoju. Mama oglądała telewizję s iedząc na wersalce. 
Kiedy brat przychodzi ł ,  żeby trochę pomóc, to odbywał s ię ten sam rytuał.  Zwykle mama 
siedzi  na wersalce i  ogląda program, rozmawiając  z Andrzejem, a czasem dzwoni  jej 
s iostra, do końca nierozumiejąca powagi choroby, potem podaję  Mamie kolację, czyl i  po-
krojone w kosteczki  kromki chleba z wędl iną albo ty lko jogurt,  gdy nic jeść nie chciała. 
Następnie była kąpiel   i  układanie w łóżku, po założeniu świeżego pampersa na noc.

Pewnego dnia mama opuści ła swoje mieszkanie i  swoje dwa telewizory, zmieniając miejsce 
pobytu na Zakład Opiekuńczy. A potem opuści ła nas wszystkich, wybierając ten lepszy ze 
światów w dniu 6.03.2009. Równo cztery lata temu. 

Aleksandra Jagoda
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Wiele osób chorujących na schizofrenię rozmyśla o duchowo-
ści. Mówiąc duchowość, mam na myśli zarówno wszelkie 

religie, systemy filozoficzne, jak i przemyślenia czy przekona-
nia każdego człowieka dotyczące spraw transcedentalnych. Nie 
znam nikogo, kto choruje czy chorował psychicznie i nie przeżywa 
lub nie przeżywał silnych emocji związanych z duchowością. Są 
to tematy zawsze aktualne i z jakiegoś powodu częściej interesu-
jące osoby z problemami psychicznymi niż innych. 

W moim przypadku było podobnie. Do wieku 17 lat, kiedy to po 
raz pierwszy pojawiła się u mnie psychoza, duchowość zu-

pełnie mnie nie interesowała. Czasem chodziłam do kościoła, bo 
tak zostałam wychowana, ale zupełnie nic mi to nie dawało. Sły-
szałam, ale nie słuchałam. Gdy zachorowałam, miałam wiele uro-
jeń związanych z szeroko pojętą duchowością, szczególnie religią 
katolicką, o której moja wiedza była wtedy największa. Okazało 
się, że to bardzo interesujące tematy. Po epizodzie psychotycz-
nym zaczęłam poszukiwania. Szukałam czegoś, co zaspokoi mój 
głód wiedzy, jak to jest naprawdę. Znalazłam jednak coś innego.

Pewnego dnia natknęłam się na ulotkę reklamującą centrum 
jogi. Pomyślałam, że ćwiczenia dobrze mi zrobią na sporą 

nadwagę wypracowaną przez 2 lata zażywania leków psychotro-
powych. Poszłam tam bez żadnych wyobrażeń, oczekiwań czy 
uprzedeń. Okazało się, że trafiłam w dziesiątkę. Nie tylko ćwicze-
nia pomogły mi zrzucić nieco kilogramów, ale też dostałam na-
rzędzie wg mnie doskonałe. Joga nie daje odpowiedzi. Jest ona 
narzędziem, dzięki któremu odpowiedzi można odkryć samemu. 
Jak? Na podstawie własnego doświadczenia duchowego. Prak-
tykując jogę (we właściwy sposób), człowiek zmienia się. Myślę, 
że na lepsze. Na wszystkich poziomach – fizycznym, umysłowym 
i duchowym. Poprawia się zdrowie, zarówno fizyczne, jak i umy-
słowe, lepsza koncentracja, pamięć, roszerza się świadomość. 

Po 3 latach praktyki ukończyłam kurs dla nauczycieli jogi, a 4 
lata później kurs dla zaawansowanych nauczycieli. Uczenie 

innych tych w sumie dość prostych, ale jakże pomocnych każde-
mu technik dawało mi ogromną satysfakcję. Czułam się komuś 
potrzebna. Czułam, że robię coś dobrego. Po 5 latach z pewnych 
powodów przestałam uczyć, ale mam nadzieję kiedyś do tego 
powrócić. Co mnie dała joga? Przede wszystkim spokój umy-
słu, tak bardzo potrzebny przy chorobie psychicznej. Medytacja, 
podobnie jak inne techniki jogi, pozwala znaleźć w sobie ciszę. 
Nie trzeba szukać jej nigdzie indziej. Wystarczy spojrzeć w głąb 
siebie. Jest tam coś niezmiennego. Coś, na co psychoza nie ma 
wpływu. W religiach nazywają to duszą. Joga pozwala z tym się 
skontaktować. 

W tym miejscu chciałabym zaznaczyć, że joga nie jest 
religią ani sektą. Sekta jest zamknięta dla ludzi z ze-

wnątrz, a jogę praktykować może każdy. Ważne jednak, by 
znaleźć dobrą szkołę, jeśli chcemy skorzystać też na pozio-
mie umysłowym i duchowym – poziom fizyczny joga podre-
peruje nawet w fitness klubie. Nie żebym miała coś przeciwko 
uczeniu jogi tylko ze względu na korzyści fizyczne – to też 
jest bardzo potrzebne, ale poza ciałem mamy też umysł, który 
czasem szwankuje, a joga to naprawdę doskonałe narzędzie, 
by sobie z tym poradzić. Poza tym, jeśli ktoś chce, może iść 
dalej – do pracy z poziomem duchowym. Jest to oczywiście 
najtrudniejsze, ale daje najwięcej. Daje właściwie wszystko: 
rozwój duchowy, czyli coraz lepszy kontakt ze swoją duszą. 
Równowagę. 

Tak jak powiedziałam, według organizacji Sivananda Yoga 
Vedanta Centres, w której ukończyłam kursy dla nauczy-

cieli, jogę praktykować może każdy. Katolik, muzułmanin, 
świadek Jehowy czy wyznawca jakejkolwiek innej religii, tak 
samo jak ateista. Joga nie narzuca żadnego światopoglądu. 
Można bez żadnych przeszkód praktykować religię i jogę rów-
nocześnie. Wokół jogi istnieje niestety wiele mitów: że jest 
nauką tajemną, że ludzie praktykujący ją należą do sekty, że 
trzeba być bardzo sprawnym, by wykonywać jej pozycje, że 
to religia czy system duchowy, któremu trzeba się podporząd-
kować. Żadne z tych stwierdzeń nie jest prawdą. Jak powie-
działam, i jak ponownie podkreślam, joga jest systemem tech-
nik, stosowanie których pozwala być zdrowym, szczęśliwym, 
a jeśli chcemy – rozwijać się duchowo. Jest to system bardzo 
zintegrowany. 

Jak jednak joga pomaga osobom chorym psychicznie? 
Mogę to opowiedzieć na podstawie własnego doświad-

czenia. Mnie joga na poziomie fizycznym pomogła schudnąć, 
poprawić kondycję i ruchomość stawów, polepszyć stan orga-
nów wewnętrznych, obniżyć cholesterol. Jeśli chodzi o poziom 
umysłowy, to nie znam chyba lepszego narzędzia pozame-
dycznego, by poradzić sobie ze schizofrenią. Joga uczy kon-
centracji, co pozwala uspokoić umysł. Z czasem i z praktyką 
pojawia się coraz mniej niepotrzebnych myśli, również urojeń. 
Przez wiele lat moje pół godziny medytacji i półtorej godziny 
ćwiczeń było dla mnie jak ostoja podczas burzy (oczywiście 
czas ten można skrócić, jeśli ktoś nie ma go za wiele, najlepiej 
jednak praktykować codziennie).

Na poziomie duchowym joga dała mi też pewnego rodzaju 
spokój. Miałam trochę doświadczeń duchowych, z których 

wyciągnęłam właściwe dla siebie wnioski. Można oczywiście 
zaufać jakiejś religii czy systemowi duchowemu. Można też na 
podstawie własnego doświadczenia samodzielnie odkrywać te 
tajemnice. Jak? Właśnie m.in. za pomocą jogi. Można również 
korzystać z jogi na innych poziomach (czyli fizycznym i umy-
słowym), jeśli tego akurat się nie potrzebuje, czy nie chce. 

Na koniec chciałabym jeszcze zaznaczyć, że jeśli ktoś 
chce praktykować techniki jogi, powinien poszukać do-

brej szkoły, szczególnie jeśli chce rozwijać się duchowo za 
pomocą tego systemu. Dobry nauczyciel jest, przynajmniej 
na początku, najważniejszy. Pytajmy o ukończone kursy i do-
świadczenie. Jeśli natomiast ktoś chce praktykować jogę tylko 
ze względu na korzyści fizyczne, polecam system jogi Iyen-
gara, który zajmuje się głównie tym poziomem. Ja osobiście 
preferuję system Sivanandy, obejmujący pracę z poziomem 
fizycznym, umysłowym i duchowym. 

Satya

Joga
– mój sposób na schizofrenię

fo
to

 a
rc

hi
w

um



21

Odkąd pamiętam miałam problemy 
związane z jedzeniem. Moja Mama 

krótko karmiła mnie piersią, gdyż dostała 
zapalenia – groziła jej nawet operacja, ale 
Tatuś stanowczo się nie zgodził i jakoś Ją 
wyleczyli. Niestety na skutek tych prob-
lemów nie mogła mnie karmić w sposób 
naturalny. Był to głęboki PRL, w sklepach 
nie było niczego dla takich maluszków, 
Rodzice stawali na głowie, żeby kupić po 
znajomościach, słono płacąc, zalecane 
przez lekarza zagraniczne produkty żyw-
nościowe. Podobno jako maluch nie chcia-
łam nic jeść, karmienie mnie przez Mamę 
to był cały rytuał: „Leci samolocik, leci sa-
molocik i buuu… ląduje w buzi Jolusi” itp. 
Mama chodziła ze mną do różnych leka-
rzy, robili mi różne badania, aż dostałam 
się pod opiekę z renomą – Pana Profesora 
z Instytutu Pediatrii. Po wykonaniu różnych 
badań i ich analizie Pan Profesor stwier-
dził, że dziecko jest zdrowe, zalecił tylko, 
żebym latem jak najdłużej przebywała nad 
naszym pięknym morzem. I tak się stało, 
że od drugiego roku życia do ukończenia 
liceum przynajmniej jeden miesiąc, a czę-
sto dwa spędzałam nad Bałtykiem. Bardzo 
pokochałam nasze morze, mam stamtąd 
wiele miłych wspomnień, a jedno z tych 
wspomnień związane jest z jedzeniem. 
Zapamiętałam to wydarzenie na zawsze. 
Siedzę z Mamą jako dziesięciolatka nad 
obiadem i strasznie marudzę. Obok mnie 
siedzi znajoma pani z dzieckiem trzyletnim, 
które wcina zdrowo. Nagle nasza sąsiadka 
mówi: „Jolusiu, nie wstyd ci, że takie małe 
dziecko, a więcej potrafi zjeść niż ty? I nie 
marudzi.” Weszła mi na ambicję i począt-
kowo na siłę, a z czasem z apetytem za-
częłam jeść. Przytyłam, ale wagę miałam 
w normie.

Problem pojawił się znowu w okresie 
dojrzewania, chciałam być szczup-

ła…właściwie sama nie wiem, dlaczego 
znów przestałam jeść. Może nie lubiłam 
szkolnej stołówki? A w domu byłam sama, 
gdyż niestety jestem jedynaczką, i nikt nie 
sprawdzał, czy jem, czy nie. Sprawa się 
wydała, gdy w wieku czternastu lat ze-
mdlałam w kościele. Lekarz, który mnie 
badał, ostro zwrócił się do Taty: „Przecież 
to dziecko jest wygłodzone!” No, tylko tego 
brakowało. Od tego czasu znów byłam pil-
nowana – rano obowiązkowo zupa mlecz-
na (przychodziła co dzień pani mleczarka), 
a w szkole byłam pilnowana z kolei przez 
panią świetliczankę. Oprócz tego codzien-
nie sok ze świeżej marchwi z sokowirówki, 
ofiarnie przygotowany przez Tatusia. Wró-
ciłam do wagi odpowiedniej do wzrostu 
i do końca liceum byłam w sam raz. 

Jedzenie mam w głowie
Niestety ostatni rok, maturalny, to był 

rok, kiedy dopadła mnie pełzająca 
jak dotąd psychoza. Rodzice usiłowali mi 
pomóc, znaleźli psychologa, który ocenił, 
że powinnam być pod opieką psychiatry. 
Byłam u lekarza prywatnie kilka razy. Prze-
pisał mi lekarstwo, po którym niestety by-
łam bardzo senna i nie mogłam się uczyć. 
Samowolnie przestałam brać lekarstwa 
i zerwałam (na krótko) z psychiatrią. Nie 
zależało mi na zdaniu matury, było mi to 
wszystko obojętne. Tylko dzięki modlitwom 
Mamy podeszłam do egzaminu i zdałam 
go najlepiej z całego liceum, średnia 5,00. 
Zdałam też bez problemu egzamin na fi-
lologię polską na Uniwersytet Jagielloński 
i zostałam przyjęta. Na pół roku, w nowym 
środowisku, psychoza przycichła, ale po 
ukończonym pierwszym semestrze „Ciotka 
Paranoja”, jak ją nazywam, dała znać o so-
bie ze wzmożoną siłą. Zaczęłam się leczyć 
w poradni studenckiej przy ul. Tokarskiego, 
skąd dostałam skierowanie do Kliniki Psy-
chiatrii Dorosłych na oddział „C”.  

Zanim się tam dostałam, czekałam 
tydzień w domu, sama, bez leków. 

Pamiętam, że nie byłam w stanie się po-
ruszyć z miejsca. Stałam na środku poko-
ju, którego ściany były czerwone i dymiły 
(nie paliły się). W ustach czułam suchość 
i sól, cokolwiek zjadłam lub wypiłam mia-
ło ten sam słony smak. To była okropna 
męka. W ciągu tygodnia schudłam 5 kg. 
Nie lepiej było na początku leczenia; sil-
nie stresująca była dla mnie konieczność 
jedzenia przy jednym stole z innymi młody-

mi ludźmi. Na czas obiadu chowałam się 
w pokoju lub w toalecie, co szybko zostało 
wykryte. Zostałam psychicznie przymu-
szona do wspólnych posiłków. W Klinice 
spędziłam aż sześć miesięcy. Dopiero po 
serii elektrowstrząsów (oczywiście w peł-
nej narkozie) wyzdrowiałam i to zupełnie 
nagle i całkowicie. Znów byłam zdrowa, 
kochałam życie na nowo i – co najważniej-
sze – zrozumiałam, że to, co przeżywałam 
to była choroba, omamy i urojenia, powsta-
łe w mojej głowie. Świat znów był piękny 
i kolorowy. 

Niestety, terapia elektrowstrząsami nie 
daje gwarancji, że choroba nie wró-

ci. I wróciła. Po dwóch latach. Okropna 
depresja na skutek przebrzydłych oma-
mów i urojeń. Przerwałam studia. Świat 
mi się zawalił, miałam pierwszą i jedyną 
prawdziwą próbę samobójczą. Po wypisie 
z oddziału toksykologii dostałam silne leki 
antydepresyjne. Cały miesiąc opiekował 
się mną Tatuś. Codziennie prosiłam go 
o coś słodkiego, a On zdobywał dla mnie 
tabliczkę prawdziwej czekolady. Codzien-
nie tabliczka czekolady przez cały miesiąc! 
Przytyłam 10 kg, aż wkroczyła Mama i pró-
bowała mnie odchudzić, na próżno. Może 
też przyczyną ogromnego wzrostu wagi do 
106 kg było to, że nie wychodziłam wtedy 
z mieszkania, gdyż panicznie bałam się lu-
dzi. Okropnie też wstydziłam się swojego 
wyglądu i wagi. Sąsiedzi z początku my-
śleli chyba, że jestem w ciąży, ale potem 
przyzwyczaili się. Ale gdziekolwiek po-
szłam, słyszałam złośliwe komentarze.
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Przełom nastąpił w czasie wizyty Jana 
Pawła II w 1991 roku i wiążę go ze 

spojrzeniem w oczy Wielkiego Papieża, 
który osobiście mnie pobłogosławił. Pew-
nie kilka czynników złożyło się na fakt, że 
spróbowałam schudnąć, dla mnie jednak 
było ważne to jedno, jedyne spojrzenie 
wprost w oczy i błogosławieństwo. Wraca-
łam z tego spotkania odmieniona. Posta-
nowiłam zmienić swoje życie – po prostu 
wyzdrowieć! Mój lekarz prowadzący dopa-
sował mi lek nowej generacji, który zaczął 
działać. Zaczęłam też codziennie godzinę 
spacerować po parku z moim psiakiem. 
Kiedy po dwóch miesiącach poczułam 
się lżejsza, spacery zaczęły sprawiać mi 
przyjemność. Miałam też stałe kontakty 
z innymi właścicielami psów, co sprzyjało 
przyzwyczajeniu się do rozmów z innymi 
ludźmi. Okazali się nie tacy straszni, jak 
ich z początku oceniałam. Codzienna daw-
ka ruchu i dieta (jak najmniej chleba i sło-
dyczy, jak najwięcej warzyw) sprawiły, że 
w ciągu pół roku schudłam aż 30 kg. Sta-
łam się trochę bardziej podobna do ludzi. 

Jednocześnie znalazłam „drugi dom”, 
czyli Warsztaty Terapii Zajęciowej przy 

ulicy Miodowej 9. Tam zaczęłam naprawdę 

„Życie umieraniem”

Życie to umieranie, choć umieranie życiem być nie chce.
Gdy najdzie chęć umierania nie ma miejsca na życie,
lecz życie to przemijanie, zawsze tak będzie, 
A lata uczą, by nie wypierać chęcią śmierci życia,
W którym się tyle może jeszcze wydarzyć.
Nadzieja nie zawsze wierna człowiekowi.
Sukces, bywa, że lubi niezależność, 
Nagle zabłyśnie, by szybko zniknąć.
Gdy jednak wpadnie w naszą niewolę, 
Ujarzmią go praca, wysiłki, trudy, 
Zostanie na dłużej przy tym, kto żyć chce 
I nie jest bez złudzeń
Taka rzeczywistość rzadko rodzi znających świat optymistów
Częściej widać uśmiech na obliczach nieświadomych
A „mądrzy”  z doświadczeń bagażem
Patrzą z ironii grymasem na twarzy.
Znajdą się i ci, co znają receptę na życie, 
Gdyż nic co ludzkie nie jest im obce, 
Są dobrymi smakoszami życia – to nie głupcy
To ludzie z wiarą, nadzieją i ducha hartem.
Każda z tych grup inaczej mierzy czas umierania.
Chcesz wiedzieć kim jesteś?
Zadaj sobie pytanie:
Ile ja czasu poświęcam na umieranie?

Anna Węglarz
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Moje okienko
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zdrowieć, poczułam się zaakceptowana 
przez grupę i zaczęłam od nowa lubić lu-
dzi, przyjaźnić się, znalazłam pracę, któ-
ra mnie bardzo interesowała w pracowni 
biurowo-komputerowej, zaczęłam pisać 
wiersze. Moja koleżanka, koło której sie-
działam, przemiła zresztą dziewczyna, 
bardzo ładnie odchudziła się i zaczęła cho-
dzić z chłopakiem – ja też tak chciałam. 
Motywację moją wzmacniało bardzo ciepłe 
uczucie do kolegi z WTZ. Zaczęłam dietę, 
którą sama wymyśliłam, czyli: do syta śnia-
danie, lekki obiad i zero na kolację. W myśl 
przysłowia: śniadanie zjedz sam, obiadem 
podziel się z przyjacielem, kolację oddaj 
wrogowi. W ciągu trzech miesięcy schud-
łam 24 kg. Stałam się inną kobietą, pewną 
swojej atrakcyjności, pewną siebie. I nie-
raz robiłam sobie żarty z kolegów, którzy 
wreszcie mnie dostrzegli jako kobietę. To 
był dobry okres w moim życiu. Panowałam 
nad sobą, nad swymi odruchami fizjolo-
gicznymi.

Niestety, potem nastąpiła seria wy-
padków, wydarzeń nieszczęśliwych, 

które psychologowie nazywają „utratami”. 
Była to śmierć bardzo kochanej Babci, 
którą się opiekowałam do końca, odrzu-

cona przez ukochanego mężczyznę mi-
łość, zakończona niepowodzeniem nauka 
księgowości komputerowej, w którą to na-
ukę włożyłam wiele wysiłku… Zaczęłam 
z powrotem podjadać, pocieszać się sło-
dyczami, objadać się wysokokalorycznymi 
posiłkami. Pamiętam wspaniałą skądinąd 
wizytę u Cioci w Niemczech, gdzie w cią-
gu dwóch tygodni „podjadając” przytyłam 8 
kg. Wkrótce potem przestałam się hamo-
wać. Słodkie napoje, drożdżówki, cukierki, 
ciastka… Posunęłam się do tego, że potra-
fiłam ukraść kuzynowi, który nas odwiedził, 
czekoladę z plecaka. To było dno! 

Obecnie walczę ze swoim wybujałym 
apetytem, raz wygrywam, raz prze-

grywam – brak mi stanowczości, silnej 
woli. Ale wiem, co powinnam zrobić – pod-
jąć dietę, której skuteczność leży w mojej 
psychice, nie gdzie indziej tylko w mojej 
głowie. Jest coraz ładniejsza pogoda, 
chciałabym znów schudnąć, proszę – trzy-
majcie za mnie kciuki!

Jolanta Janik
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

Kraków



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
 Zakład 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

Nasza Galeria
rysunek Marcin Franaszek



łamanie w kościach nie przeszkodzi tańcom i hulankom; 
tańczymy na balach w zamku w Niepołomicach,

w Centrum Seniora i w czasie gimnastyki   
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na co dzień z nas aniołki, ale w grupie teatralnej
ćwiczymy się w rolach diabełków
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dużo wyjeżdżamy i zwiedzamy, odpoczywamy poza Krakowem – Rabka Zdrój
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międzypokoleniowość w Centrum Seniora:
zapraszamy do nas przedszkolaki i odwiedzamy ich

– babciując im i dziadkując;
przygotowujemy dla nich spektakle, czytamy bajki, wspólnie się bawimy
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dużo wyjeżdżamy i zwiedzamy, odpoczywamy poza Krakowem
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urządzamy w ośrodku liczne imprezy z okazji urodzin, 
karnawału, dnia seniora, świąt i wielu innych okazji   
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