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Szanowni Czytelnicy!

W najnowszym numerze naszego czasopisma prowa-
dzimy Was, Drodzy Czytelnicy, w głąb świata „prawdzi-

wej” psychozy i odkrywamy pewne zasady, którymi ów świat 
się rządzi. Dla tzw. normalnych ludzi ograniczenia związane 
z psychotycznym oglądem rzeczywistości są niezrozumiałe, 
dziwaczne, może śmieszne, a może napawają lękiem. Bo jak 
wytłumaczyć, że każdy kontakt chorego z drugim, przypad-
kowo spotkanym człowiekiem jest tak wielkim zdarzeniem, 
ma tyle znaczenia, niesie ze sobą tyle negatywnych (strach, 
panika) emocji? Oswajanie się chorego człowieka z innymi 
ludźmi jest jedynym wyjściem z sytuacji. Człowiek jest istotą 
społeczną i do życia potrzebni mu są bliscy – kochający, 
przyjaźni, życzliwie nastawieni ludzie. To jest warunek „Sine 
qua non”. Tworzenie miejsc, gdzie ludzie po kryzysie psychicz-
nym mogą się spotkać, szczerze porozmawiać, pożalić się 
lub pośmiać, wspólnie przeżyć czas, poczuć obecność innej 
osoby nie jako zagrożenie, ale jako wsparcie i pomoc, jest 
dla tych osób bezcenne. Oczywiście, nie umniejszamy roli 
farmakoterapii, ale wspierająca społeczność, dobre relacje 
między ludźmi są najlepszym lekarstwem. Takim miejscem 
jest „Zawilec”, klub dawnych pacjentów, który skupia się 
wokół pani socjolog Teresy Regułowej, dawnej współpra-
cowniczki profesora Kępińskiego, bez reszty oddanej chorym 
psychicznie. Jeśli już wspominam profesora Kępińskiego, to 
chciałabym także zwrócić uwagę na „Szczęście psychiatry” 
– artykuł Rafała Perkowskiego, snującego własne refleksje 
wokół tematu poruszonego na ostatnim wykładzie profesora 
Jacka Bomby, który odchodzi na emeryturę po 47 latach pracy 
jako badacz i lekarz, wielce zasłużony dla krakowskiej szkoły 
psychiatrii i po prostu wybitny Człowiek.

Tak, człowiek jest dla człowieka najlepszym lekarstwem, 
ale (uwaga!) może być też przeszkodą. Zaborcza miłość 

ubezwłasnowolnia, a często osoby niepełnosprawne są 
wyuczone przez najbliższych bezradności i brakuje im impera-
tywu, aby wywalczyć sobie prawo do decydowania o własnym 
losie.Porusza ten trudny i niewygodny temat Katarzyna 
Maciołek w artykule „Miłość a ubezwłasnowolnienie”.

Bardzo ciekawy sposób radzenia sobie z myślami ksobnymi 
proponuje Bolesław Gargol. Postanowiłam go wypróbo-

wać na sobie.

Najnowszy numer naszego czasopisma zawiera wiele 
ciekawych wspomnień, opowieści, z których wypły-

wają różne emocje i wnioski na temat zdrowienia z choroby 
psychicznej. Najczęściej jako najważniejszy motyw zdrowienia 
wymieniana jest nadzieja. Dlatego za bardzo ważne uznałam 
teksty na temat piątej z 10 tez o schizofrenii: „Schizofrenia 
nie jest chorobą nieuleczalną”. Pani profesor Katarzyna Prot 
naukowo dokumentuje tę kwestię, a Dominika Skrzypak – też 
daje dawkę optymizmu, bardziej opartą na autopsji.

Mikołaj Golenia opisuje swoje doświadczenia z lat 
studenckich; to bardzo ciekawa i pouczająca opowieść 

o  szukaniu i odnalezieniu swojego miejsca na ziemi, wśród 
ludzi podobnych, bo też po kryzysie, przed którymi nie musi 
nic ukrywać, gdyż dobrze go rozumieją i „umieją się dzielić 
swą najlepszą cząstką”. Mikołaj stara się „spłacić rachunki” 
– próbuje dać z siebie coś dobrego, pożytecznego dla innych, 
będących w potrzebie, cierpiących ludzi. 

Barbara, nasza redakcyjna koleżanka opisuje wrażenia 
z Paderborn, miasta malowniczo położonego w sercu 

Niemiec, o ponad 1200-letniej historii, w którym miało miejsce 
XXI Sympozjum Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia 
Psychicznego. Barbara opisuje w skrócie okoliczności zaist-
nienia i bardzo owocnej współpracy Towarzystwa. Ostatnie 
Sympozjum odbywało się pod hasłem „Partnerstwo ponad 
granicami. Spotkanie – dialog – wytrwanie” i jak zwykle 
obfitowało w interesujące nie tylko wykłady, warsztaty, 
panele dyskusyjne, imprezy kulturalno-rozrywkowe, ale było 
miejscem spotkań wiernych przyjaciół i zapoznawania się 
nowych, ciekawych nawzajem siebie ludzi.

Tu samoistnie nasuwają mi się wrażenia ze spotkania 
w Gorlicach i poznania ciekawego środowiska terapeutycz-

nego, w którym zrodziła się kapela „Schemat”. Zamieszczamy 
recenzję wydanej przez nich płyty, zatytułowanej po prostu 
„Schemat” pióra Jacka. 

Zupełnie inną wrażliwość prezentuje moja próba recenzji 
tomiku poezji Grażyny Tomczyk pod tytułem „Świat tu 

i tam, czyli proza i poezja”. Najkrótszą zachętą do wgłębienia 
się w jej twórczość jest fakt, że Grażyna potrafi zaskoczyć 
Czytelnika… 

W numerze zamieszczamy też „Moje Wędkowanie 3” 
i, jak zwykle, dawkę dobrej poezji różnych autorów, 

a także wspomnienia Rafała Sulikowskiego i „Pocztówki 
z dzieciństwa” Marii Makuch oraz stałą rubrykę „Poczta Ojca 
Niebieskiego”. 

Czy świat przez nas przedstawiany nie jest ciekawy? 
Gdyby tak jakiś polityk zainteresował się naszym światem 

i zobaczył, ile determinacji ludzie po kryzysie psychicznym 
wkładają w to, aby pomagać sobie nawzajem w zdrowie-
niu, jak umacniają się nawzajem, to może zechciałby nam 
pomóc w tym zdrowieniu? Oby to pytanie nie zostało tylko 
retoryczne, w końcu stanowimy wraz z naszymi rodzinami 
całkiem pokaźny elektorat…

Z tą nadzieją serdecznie pozdrawiam.

Jolanta Janik

Słowem wstępu
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„Samorząd Partnerem w Ochronie Zdrowia Psychicznego”

Apel w dziesiątą rocznicę polskiej kampanii przeciwko piętnowaniu
 i dyskryminacji osób chorujących psychicznie 

W imieniu osób cierpiących z powodu zaburzeń zdrowia psychicznego – olbrzymiej 
grupy naszych bliskich – a także środowisk zajmujących się zdrowiem psychicznym 
i jego zaburzeniami apelujemy o poparcie dla idei równego traktowania osób 
chorujących somatycznie i psychicznie przy podziale środków finansowych 
przeznaczonych na opiekę zdrowotną w Polsce jako podstawy dla skutecznego 
wdrożenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

W sytuacji narastającego w naszym kraju problemu zaburzeń psychicznych, opieka 
psychiatryczna nie może być traktowana marginalnie i interwencyjnie. 

Realizację powierzonych samorządom zadań utrudnia, a niekiedy uniemożliwia 
rażąco nierówny podział środków finansowych przeznaczonych na opiekę nad 
zdrowiem Polaków chorujących somatycznie i psychicznie. W Europie, w krajach, 
nad którymi obecnie przejmujemy prezydencję, ze wspólnej puli przyznanej na 
zdrowie, na opiekę nad zdrowiem psychicznym przeznacza się średnio 5-6 procent 
środków. W Polsce, w ostatniej dekadzie wskaźnik ten malał i obecnie wynosi 
nieco ponad 3 procent. Dzieje się tak mimo stanowiska Konwentu Marszałków z 
grudnia 2008 roku, który uzasadniał konieczność jego podwyższenia do poziomu 
co najmniej 4,1 procent. Ten postulat nie tylko nie został spełniony, ale udział 
wydatków na opiekę psychiatryczną nadal spadał, doprowadzając wiele placówek 
do granicy opłacalności.

W samorządach gminnych, powiatowych i wojewódzkich – jako podmiotach 
wskazanych do realizacji NPOZP – widzimy naturalnego partnera w realizacji opieki 
psychiatrycznej dla pacjentów w miejscu ich zamieszkania. 

Do jesieni, jako przedstawiciele środowiska zajmującego się zdrowiem psychicznym, 
będziemy pomagać samorządom w staraniach o program naprawczy dla psychiatrii 
przygotowywany właśnie przez gminy, powiaty i regiony, w ramach realizacji 
NPOZP, tak, aby 25 września w całym kraju obchodzić razem X Dzień Solidarności 
z Osobami Chorującymi Psychicznie pod hasłem „Samorząd Partnerem w Ochronie 
Zdrowia  Psychicznego”.

Domagamy się równego traktowania osób chorujących somatycznie i psychicznie 
przy podziale środków finansowych przeznaczonych na opiekę zdrowotną w Polsce. 
Tylko w ten sposób pomożemy wdrożyć Narodowy Program Ochrony Zdrowia 
Psychicznego w naszym kraju.

dr Andrzej Cechnicki,
Koordynator Krajowy 

Koalicji na Rzecz Wdrażania 
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Petycję można podpisać klikając w poniższy link:
http://www.petycje.pl/petycja/7558/rowne_traktowanie_
osob_chorujscych_somatycznie_i_psychicznie_.html
lub wchodząc na stronę www.petycje.pl

Minister Zdrowia
Ewa Kopacz

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
Elżbieta Radziszewska

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Projekt jest współfinansowany ze 
środków Gminy Miejskiej Kraków



To stwierdzenie wydaje się proste. Oznacza, że są osoby, któ-
rym rozpoznano schizofrenię i od wielu lat nie mają objawów 

choroby. Gdy zaczniemy jednak bliżej się tej tezie przyglądać 
natrafiamy na same problemy. Co to znaczy „rozpoznano”? Na 
jakiej podstawie? A może źle rozpoznano i dlatego te osoby się 
wyleczyły? 

I drugi nie mniej trudny wątek – co to znaczy wyleczenie? Czy jak 
ktoś bierze leki i nie ma objawów, to można mówić o wyleczeniu? 

Ile lat bez objawów wystarcza, żeby uznać osobę za wyleczoną?

Pierwsza część naszej dyskusji prowadzi do kryteriów rozpo-
znawania schizofrenii reprezentujących dwa nurty myślenia, 

a określanych poprzez nazwiska ich „ojców” jako nurt kraeplinow-
ski oraz nurt bleulerowski. Kraeplin zakładał z góry niepomyślny 
przebieg choroby, więc zgodnie z jego myśleniem psychoza, która 
została wyleczona nie jest schizofrenią. Tak więc, zgodnie z tym 
paradygmatem, schizofrenii nie można rozpoznać jednorazowym 
badaniem, trzeba zaobserwować negatywny przebieg choroby. 
Ten rodzaj myślenia jest widoczny we współczesnych klasyfika-
cjach, szczególnie w amerykańskiej DSM (Diagnostic and Stati-
stical Manual), gdzie warunkiem postawienia rozpoznania schi-
zofrenii jest obniżenie poziomu funkcjonowania i występowanie 
objawów przez co najmniej pół roku. Bleuler uważał, że podstawą 
rozpoznania są aktualnie występujące objawy, a co ważniejsze (a 
teraz w zasadzie zapomniane) mówił o „grupie schizofrenii” - róż-
nych, aczkolwiek powiązanych ze sobą chorobach, których przy-
czyny i przebieg mogą być wielorakie

Czasami mówimy „schizofrenia jest chorobą jak każda inna” ce-
lem destygmatyzacji osób z tą diagnozą, ale to nie jest praw-

da i takie stwierdzenie nie pozbawia jej piętna, a wręcz przeciwnie. 
Ulubione  przez psychiatrów „biologicznych” jest porównywanie 
schizofrenii z cukrzycą. Jest to porównanie nieprawdziwe (nie ma 
dowodu, żeby w schizofrenii był brak konkretnej substancji, jak 
insulina w cukrzycy) i prowadzące do niebezpiecznych wniosków 
– „cukrzyk” ma uszkodzoną trzustkę, a „schizofrenik” co? Mózg? 

Ja w swojej praktyce klinicznej dystansuję się od określenia 
„schizofrenia”. Mówię o „osobach z rozpoznaniem schizofrenii” 

lub chętniej „po kryzysie psychotycznym” lub „z doświadczeniem 
choroby psychicznej”. To ostatnie określenie związane jest z moim 
stosunkiem do idei „uleczalności”. Choroba psychiczna jest pewne-
go rodzaju doświadczeniem (jest nim też każda poważna choroba 

Teza 5. Schizofrenia nie jest chorobą nieuleczalną
– perspektywa profesjonalisty

somatyczna). „Uleczenie” po poważnej chorobie jest konstruktem 
bardzo niejasnym. Czy chodzi o brak objawów? O tak zwane funk-
cjonowanie społeczne, czyli mówiąc inaczej spełnianie wyobrażeń 
i oczekiwań innych wobec naszej osoby?  Odchodząc od dycho-
tomii wyleczony – niewyleczony, osoby chorujące proponują kon-
cepcję „zdrowienia” (recovery) jako kontinuum pomiędzy chorobą, 
a zdrowiem. Osoba z doświadczeniem psychozy sama decyduje, 
gdzie lokuje się na tym kontinuum i do czego dąży w zakresie 
swojego rozwoju. Takie rozumienie pozwala widzieć chorobę nie 
jako „ubytek”, ale sytuację egzystencjalną człowieka, doświadcze-
nie, które może zostać przyjęte i zintegrowane. Nie wyklucza to 
obecności cierpienia. Jak pisze rabin Kushner, po śmierci swojego 
syna stał się człowiekiem głębszym, lepszym rabinem, ale z całą 
tego świadomością wolałby być gorszym rabinem, a żeby jego syn 
żył. To, że przeżycie choroby może być wartością nie zmienia, że 
osoby z doświadczeniem psychozy często bardzo obawiają się 
doznań  psychotycznych i związanego z nimi cierpienia. 

Oczywiście prawem pacjenta jest zapytać lekarza, jakie są we-
dług współczesnej nauki rokowania w mojej chorobie? Intere-

sujące jest, że pomimo nowych leków, tak często reklamowanych 
przez media i firmy farmaceutyczne, statystyka tzw. „wyleczeń” 
nie ulega zasadniczym zmianom. W jednym z dużych przeglą-
dów badań uwzględniających ponad 4 tysiące pacjentów u 42% 
uznano przebieg choroby za dobry, u 34% za średni, a u 27% za 
niepomyślny  (Menezes, 2006).  Na badania te należy patrzeć kry-
tycznie biorąc pod uwagę to, o czym pisałam, że zdrowienie jest 
procesem. Na to wskazują także badania  świadczące o tym, że u 
prawie 1/3  chorych dochodzi do  poprawy po wielu latach choro-
wania (Huber 1975). Znane są także indywidualne  świadectwa o 
powrocie do aktywnego życia po wielu (w cytowanym przypadku 
ponad 30 latach) choroby (Steele 2009).

Czy schizofrenia jest uleczalna? Na pewno jest, ale ocenę tego, 
co rozumiemy przez „uleczenie” pozostawiam indywidualnym 

wyborom osób z doświadczeniem psychozy.

Katarzyna Prot
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Teza 5. Schizofrenia nie jest chorobą nieuleczalną
– perspektywa benefi cjenta

Wydaje mi się, że rzeczywiście nie można powiedzieć, iż schi-
zofrenia jest chorobą nieuleczalną. Jest duża skuteczność 

zażywanych lekarstw, także terapii indywidualnej i grupowej. Wie-
le osób po kryzysach psychicznych przy odpowiednim doborze 
leków, jak i psychoterapii wraca do zdrowia. Wiele jednak zależy 
od samego pacjenta i mądrego terapeuty. Mam za sobą wiele lat 
leczenia, brania różnych leków i kontaktów z lekarzami. Na dzień 
dzisiejszy mogę powiedzieć, że  psychicznie mam się dobrze. 
Każdy choruje na inny sposób. Niektórzy potrzebują dłuższego 
leczenia, częstej zmiany leków. Ale nie można powiedzieć, że 
schizofrenii nie można wyleczyć. Wtedy leczenie nie miałoby sen-
su. Wiele osób, pacjentów, których znałam, mimo choroby żyło i 
działało jak osoby zdrowe. Moim zdaniem ktoś, kogo dotknęła ta 
choroba, powinien być otoczony miłością. To bardzo ważne po 
pierwszym epizodzie choroby. W trakcie trwania terapii należy re-
gularnie zażywać lekarstwa. Często bywa, że chorzy, kiedy tylko 
lepiej się poczują nie chcą brać leków. Z punktu widzenia medycz-

nego jest to bardzo ryzykowne, gdyż z leków trzeba rezygnować 
stopniowo w porozumieniu z lekarzem.

Osoba chorująca powinna kontaktować się z lekarzem w mia-
rę często. Tak, by ustalić, jakie leki brać i jakie dawki. Wiele 

zależy zarówno od lekarza, jak i od pacjenta. Trzeba zrozumieć 
swoją osobowość, swoje mocne i słabe strony, nad czym powinno 
się pracować. Trzeba widzieć sens swojego leczenia i rozmawiać 
ze swoim terapeutą. Nie można też zapominać o swoich kontak-
tach towarzyskich. Może są inne osoby, które mnie potrzebują, 
które tak jak ja walczą z tą chorobą. 

Schizofrenia nie jest chorobą nieuleczalną. To podejście może 
nieść optymizm i motywować.

Dominika Skrzypak
Środowiskowy Dom Samopomocy

Kraków
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Lekarka, u której bardzo dawno temu 
leczyłem się, stwierdziła, że jestem 

neurastenikiem, ale mam wszelkie dane, 
żeby zarabiać wielkie pieniądze. Według 
niej cierpiałem na depresję reaktywną. Po 
mojemu, to kłopoty zawsze mobilizowały 
mnie do działania. A neurastenik to ktoś, w 
czyjej głowie pojawiają się dwie lub więcej 
wzajemnie sprzecznych myśli, które powo-
dują paraliż w działaniu. 

Moi znajomi uważali, że żyję na wielkim 
luzie i bardzo mi tego zazdrościli. Na 

zewnątrz byłem miłym, uśmiechniętym fa-
cetem, który twierdził, że z niczym nie ma 
problemów i ze wszystkim da sobie radę. A 
przecież ja też miewałem i mam czasami 
niezłego doła, i dosłownie na nic nie mam 
ochoty. Kiedyś to tłumiłem w sobie, ale 
przez to podlegałem wielu frustracjom, nie-
pokojom i lękom. Tak było, zanim jeszcze 
zachorowałem. Nie wiedziałem, że więk-
szość mojego życia było grą pozorów, do 
niczego dobrego nie prowadzącą. Zawsze 
bardziej liczyło się to, co inni o mnie mó-
wią, a nie to, co ja czuję i myślę naprawdę. 
Jednak dawno przestałem takie stany swo-
jej osobowości tłumaczyć sobie chorobą 
psychiczną. Przecież tak naprawdę jestem 

chory na schizofrenię i dobrze zdaję sobie 
z tego sprawę. Jednak zawsze tak nie było. 
Żyłem w błogiej niewiedzy na temat swojej 
choroby i choć to może nieprawdopodobne, 
nie znałem swojej diagnozy przez prawie 
dziesięć lat. A przez prawie trzydzieści lat 
swojego życia byłem zdrowy psychicznie. 
Przynajmniej tak mi się wydawało. Lekarz 
na odchodnym ze szpitala powiedział mi, 
że to tylko chwilowe załamanie i że przez 
jakiś czas będę musiał brać systematycz-
nie leki psychotropowe. 

Tak naprawdę to w domu mam matkę 
cierpiącą na tę samą chorobę i ciągle 

starającą dopatrzyć się u mnie, a nie u sie-
bie, pogorszenia. Jest w niej pewna empa-
tia i wiem, że bardzo mnie kocha, ale więk-
szości kłopotów dopatruje się w chorobie 
psychicznej, oczywiście cudzej, nie swojej. 
Każdego wysyła w swoich wypowiedziach 
do psychiatry. Jej świat już dawno podzielił 
się na nią, czyli normę i resztę, czyli właści-
wie wariatów. Jeszcze tylko pozostaje jedna 
możliwość, że ktoś przejawia swoje ekspre-
syjne uczucia. Mianowicie, może być we-
dług mojej matki głodny. Nawet pies, jak za 
dużo szczeka, to albo zwariował, albo jest 
głodny. To tak jakbym miał swój prywatny 

szpital psychiatryczny w domu. Ja też bacz-
nie obserwuję zachowanie mamy, bo żyje-
my w pewnej symbiozie. To taka wzajemna 
kontrola swojego stanu zdrowia psychicz-
nego, w której pada dużo oskarżeń i jest 
też wzajemne straszenie szpitalem. Brat 
trochę się od tego odseparował. A za dwa 
tygodnie ma założyć własną rodzinę, więc 
moja sytuacja może się jeszcze diametral-
nie zmienić i myślę, że jednak pogorszyć. 
Chodzi tu o opiekę nad matką, bo ona jest 
już właściwie niedołężna. Moja przyszła 
bratowa jest pielęgniarką, ale to jeszcze o 
niczym nie świadczy. Aż cały truchleję na 
myśl, że podczas podróży poślubnej brata 
zostanę z mamą sam w domu. 

Od kilku lat schizofrenia pojawia się w 
moim umyśle jedynie, gdy jestem w 

gabinecie lekarza psychiatry czy u psy-
chologa. Wtedy na mojej twarzy tworzy 
się napięcie i myślę z niepokojem: co czy 
kogo oni we mnie widzą? Jakie nowości 
będą chcieli wprowadzić w moim lecze-
niu? Podobnie choroba, przypomina mi się 
raz na miesiąc, kiedy pielęgniarka wkłuwa 
nową porcję dwóch ampułek dekaldolu 
w mój pośladek. Staram się nie myśleć o 
swojej chorobie i żyć jakby wszystko było 

Nadzieje

We wstępie autorzy piszą m.in. spośród 
1,5 miliona osób z doświadczenie choro-
by psychicznej w Polsce tylko jednostki 
decydują się na to, aby dać świadectwo 
swojego zdrowienia. Robiąc to, wiele ry-
zykują. Na jednej szali stawiają własne 
poczucie bezpieczeństwa „dzisiaj”, na 
drugiej poczucie bezpieczeństwa wszyst-
kich osób po kryzysach psychicznych 
„jutro”. Dzisiaj bezpieczniej jest pozostać 
w ukryciu, jednakże takie „bezpieczniej” 
niczego nie zmieni – nie zmieni lęków, 
stereotypów i uprzedzeń. Ta książka 
nie tylko jest świadectwem zdrowienia  i 
umacniania, jest także świadectwem od-
wagi i wiary w możliwość kształtowania 
przyszłości. Doceńmy to.

Hubert Kaszyński
Anna Liberadzka
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całkowicie w porządku. Zauważyłem, że 
roztkliwianie się nad sobą i myślenie pod 
kątem tego, że jest się chorym, powodu-
je zaostrzenie stanów chorobowych. Po-
dobnie usprawiedliwianie różnych swoich 
stanów lenistwa, niechęci do wychodzenia 
z domu, chęci poleżenia sobie na łóżku i 
pobujania w obłokach słuchając radia, ba-
łaganiarstwa czy tego, że przez trzy dni nie 
chce mi się ogolić zarostu, przestałem tłu-
maczyć swoim, tak bym to nazwał, przywi-
lejem chorowania na schizofrenię. Bo swo-
ją chorobę nazwałem przywilejem. Ktoś 
kiedyś nazwał ją „królewską chorobą”, ale 
to nie daje mi żadnego powodu do dumy i 
samozadowolenia. Właściwie, ani nie lubię 
słowa „schizofrenia”, ani określenia „schi-
zofrenik”. 

Od pięciu lat jeżdżę do Środowisko-
wego Domu Samopomocy i tam też 

mam styczność z różnymi stanami i przy-
padkami swojej choroby. W Domu często 
obserwuję fazy schizofrenii, przez jakie 
sam przechodziłem. Spotykam ludzi, któ-
rzy są w znacznie gorszej sytuacji życiowej 
niż moja. Wśród przebywających tam schi-
zofreników niewielu tryska na zewnątrz 
radością, a wręcz obnoszą się ze swoim 
cierpieniem. Może to dziwne, ale ja nigdy 
swojej choroby nie traktowałem jako cier-
pienia. Jeszcze dziwniejsze jest chyba to, 
że do niektórych stanów psychotycznych 
chciałbym powrócić. W psychozach było 
mi łatwiej żyć, bo nie miałem wielu prob-
lemów, z którymi zmagam się teraz. Poza 
jednym atakiem paraliżującego lęku, któ-
rego nie chciałbym więcej przeżyć, mój 
nastrój był podwyższony i doznawałem 
niesamowitych ataków wesołości. Właści-
wie wszystko mnie śmieszyło i bawiło. Ale 
działo się to w mojej głowie. Na zewnątrz 
byłem dość poważny, choć rozmawiałem z 
głosami i samym sobą, przejawiając dużą 
ruchową aktywność. Po prostu włóczyłem 
się po całej okolicy, aż do całkowitego wy-
czerpania fizycznego. 

A w Domu Środowiskowym czułem się 
na początku tak, jakbym to ja był nor-

mą i wszystko miało kręcić się dookoła 
mnie. Wydawało mi się, że ośrodek nie 
jest mi potrzebny. To powodowało trochę 
lęku i stresu, bo przypominało mi szpital. 
Znajdowałem się wtedy na takim etapie, że 
wyjście z domu na zakupy czy w niedzie-
lę do kościoła było dla mnie wydarzeniem 
powodującym wielogodzinne rozmyślanie 
o tym, co jest poza moim pokojem. Wręcz 
dorobiłem się lęku przed spotkaniami z in-
nymi ludźmi, a co dopiero rozmową czy za-
bawą. Krótka wymiana zdań z ekspedient-
ką pobliskiego sklepu była dla mnie czymś 
bardzo trudnym i dziwnym. Do fryzjera 
chodziłem najwyżej raz na trzy miesiące, 
goląc jednocześnie zarost i włosy. Po pro-
stu, mój zewnętrzny świat tak bardzo się 
zawęził, że wyjście do pobliskiego sklepu 

czy kiosku było dla mnie wyprawą prawie 
na drugi koniec świata. 

Ale powoli uczyłem się, że reszta osób 
ma problemy takie jak moje i nie mogę 

traktować siebie jak jakiś wyjątek. Znala-
złem się w grupie ludzi podobnych sobie i 
niczym szczególnym się nie wyróżniałem. 
Może tym, że jako jeden z nielicznych nie 
pogodziłem się ze swoją chorobą i do tej 
pory tak do końca nie potrafię jej zaakcep-
tować. W pewnym sensie sprawiało mi to 
zadowolenie, że nikt z uczestników nie 
mógł mi wytknąć mojej choroby i przykła-
dowo śmiać się ze mnie, bo sam ją miał i 
zmagał się z nią tak jak ja. Osobny prob-
lem stanowił dla mnie personel ośrodka, od 
którego chciałem nauczyć się normalności 
i trzeźwego spojrzenia na życie. Nie mogło 
pomieścić mi się w głowie, że komuś cze-
goś się nie chciało, czy że przespał całe 
popołudnie, bo był zmęczony i powiedział 
spokojnie o tym rano na społeczności, bę-
dąc zdrową psychicznie osobą. Wsadza-
łem cały personel na piedestał ludzi dosko-
nałych, idealnych i perfekcyjnych. Prawie 
bogów. Wydawało mi się, że po pracy 
są jeszcze na większych obrotach niż w 
ośrodku. Codzienność pokazała, że są 
ludźmi takimi jak ja. Jeżeli ja po powrocie 
z ośrodka czuję zmęczenie, to co dopiero 
personel? Jednak żeby zrozumieć ten stan 
rzeczy, potrzebowałem dość dużo czasu. 
Długo nie docierała do mnie rola Środowi-
skowego Domu Samopomocy w leczeniu 
typowych, może nie objawów, ale skutków 
schizofrenii. Właściwie, ile razy ktoś zre-
zygnuje na dłuższy czas z uczęszczania 
na zajęcia, jego stan zdrowia psychiczne-
go się pogarsza. Sam zauważyłem, że po 
dłuższej nieobecności w ośrodku miewam 
duże problemy ze zmobilizowaniem się do 
ponownego chodzenia na zajęcia. Potrafi-
łem znaleźć dziesiątki powodów do tego, 
żeby pozostać w swoim mieszkaniu. Naj-
bardziej obawiałem się wymówek ze stro-
ny personelu, których tak naprawdę nigdy 
nie usłyszałem! Co najwyżej kończyło się 
na rozmowie z psychologiem próbującym 
ustalić, co się działo ze mną podczas nie-
obecności. Również zamartwiałem się tym, 
co powiem na społeczności, zapominając 
o tym, że mogę nic nie powiedzieć. 

Dom, jeżeli jest się jego uczestnikiem, 
zmusza do wyjścia poza cztery ściany 

swojego pokoju i poza krąg myśli, w któ-
rych można dosłownie utonąć. Dom wy-
musza na zasadzie dobrowolności jakąś 
aktywność i systematyczność, tak trudną 
dla wielu schizofreników. Sam na własnej 
skórze przekonałem się, że poza magicz-
nym kręgiem myśli istnieje jeszcze zjawi-
sko pustki w głowie. Nic się nie chce i o 
niczym nie można myśleć. Chce się tylko 
trwać w takim stanie, który może dopro-
wadzić do samobójstwa. Albo tworzy się w 
umyśle całkiem fikcyjny świat, nie mający 

pokrycia w rzeczywistości, a człowiek w 
tym świecie żyje i wierzy w niego. Pomału 
fikcja w umyśle jest odbierana jak realna 
rzeczywistość i dość często pociąga za 
sobą czyny czy wypowiedzi kompletnie 
niezrozumiałe dla otoczenia. Niekiedy ta-
kie sytuacje wywołują lęk u innych ludzi, a 
niekiedy po prostu śmiech.   

Przez wiele lat trwania mojej choroby 
w ogóle o niej nic nie wiedziałem i nie 

zdawałem sobie z niej sprawy. Żyłem z 
diagnozą napisaną po łacinie na pożółkłym 
wypisie szpitalnym. Połykałem co dnia na 
wieczór tabletkę fenaktilu i nie wyobraża-
łem sobie, że mogę być na rencie i żyć bez 
pracy. Raz na pół roku odwiedzałem leka-
rza psychiatrę w odległej miejscowości i 
brałem od niego plik recept bez prowadze-
nia kartoteki. Było mi z tym dość dobrze. 
Psychiatrze nie zwierzałem się ze swoich 
myśli, a on traktował to za przejaw auty-
zmu u mnie. Powód mojego zamknięcia się 
na lekarza był prozaiczny. Bałem się, że za 
moje myśli i słowa dostanę skierowanie do 
szpitala. W pewnym sensie wstydziłem się 
mimo wszystko swoich wizyt u psychiatry 
i układ, w którym płaciłem za prywatne 
wizyty, a one pozostawały jakby w konspi-
racji, bardzo mi odpowiadał. Swój nowy i 
hipotetyczny pobyt w szpitalu traktowałem 
jako czającą się katastrofę życiową i de-
konspirację swojej choroby, której, zgodnie 
z nastawieniem społeczeństwa, wstydzi-
łem się. Lęk przed chorobą psychiczną, a 
mówiąc prosto, obłędem był tak wielki, że 
chyba, jak napisał profesor Kępiński, ba-
łem się swojego szaleństwa bardziej niż 
śmierci. W tamtych czasach nie traktowa-
łem siebie jako osoby przewlekle chorej. 
Chorobę u siebie postrzegałem jedynie w 
postaci epizodów, które przeszedłem i bar-
dzo bałem się ich powtórki. Ale te epizody 
traktowałem mniej więcej jak zwykłą grypę 
lub katar. Było mi z tym jednak tak dobrze, 
że odłożyłem zażywanie leków i w ciągu 
roku uległem całkowitej degradacji, sięga-
jąc dna. Branie leków było dla mnie atry-
butem choroby i jej objawem! Po roku zna-
lazłem się w szpitalu i spędziłem tam kilka 
miesięcy, po których otrzymałem rentę.   

Wystąpił u mnie podział świata na ludzi 
normalnych i tak jak ja, chorych. Wy-

obrażałem sobie, że gdybym był zdrowy 
to cały czas byłbym na pełnych obrotach, 
tryskał energią, na wszystko miał ochotę 
i wszystkim się cieszył. Czyli tak, jakbym 
miał kilkanaście lat życia i był pierwszy raz 
zakochany. Potrzeba ciszy, poleniuchowa-
nia, niechcenia czegoś, były dla mnie prze-
jawem choroby i czymś, co domagało się 
zwiększenia dawek leków, w których za-
żywaniu miałem ograniczoną dowolność. 
Jak było lepiej, to mniej, jak było gorzej, to 
więcej.

Ocena należała do mnie, a ja wolałem 
brać więcej niż potrzeba i udawać 
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bardziej chorego, niż byłem w rzeczywi-
stości. W ogóle negowałem istnienie we-
wnętrznego świata we własnym umyśle, a 
przejaw dialogu wewnętrznego traktowa-
łem jako coś chorobliwego. Właściwie to, 
że w ogóle myślę i potrafię to oblekać w 
słowa wydawało mi się chorobliwe. Cały 
czas próbowałem tropić u siebie nienor-
malne myśli, właściwie nie mając szans 
na porównanie ze zdrowymi. Do dziś łapię 
się na tym, że przynajmniej niektóre szu-
fladkuję jako chorobliwe i spycham je do 
podświadomości. Mówiąc prościej, dość 
często zastanawiam się, jak w danej sytu-
acji postąpiłby całkowicie zdrowy człowiek, 
nie nafaszerowany psychotropami i nie 
uczęszczający regularnie do psychiatry.  

Gdybym miał teraz opowiedzieć o 
swojej nadziei na przyszłość, to nie 

chciałbym się w siłowy sposób znaleźć w 
szpitalu psychiatrycznym, jak to było dzie-
sięć lat temu i sześć lat temu. Czyli inaczej 
mówiąc, nie chciałbym silnego nawrotu 
choroby. Chciałbym też dalej jeździć na 
zajęcia do Środowiskowego Domu Samo-
pomocy, bo tam, we wszystkich bez wyjąt-
ku, znajduję wsparcie. Ten Dom z czasem 
zacząłem po części traktować jako swoją 
pracę, a powoli jako odskocznię od tego, 
co mam w domu. Ciężko jest mi codziennie 
rano zmobilizować się do tego, żeby iść na 
przystanek autobusowy, ale po powrocie 
zawsze przychodzi myśl, że dobrze zrobi-

łem, jadąc na zajęcia. To trochę tak, jak-
bym był wampirem odbierającym ludziom 
to, co dobre, a zostawiającym to, co złe. 
Nie opuszcza mnie nadzieja, że obecny 
stan będzie trwał jak najdłużej, że jeszcze 
się polepszy. Przestałem jednak wierzyć 
we własne uzdrowienie i oczekiwać jakie-
goś cudownego leku na schizofrenię czy 
cudownego uleczenia.

Odsuwam myśl o nawrocie choroby i 
stawiam ją jakby na przeciwnym bie-

gunie mojego obecnego stanu zdrowia.

Za trzy dni jest Sylwester. Dla mnie jest 
to czas zbilansowania minionego roku 

i porównania go z innymi, które już prze-
żyłem. Zdecydowanie ten rok był inny od 
poprzednich. Był jakiś weselszy, dający 
nadzieję, że ten Nowy będzie jeszcze lep-
szy. Wyremontowałem swój pokój po kilku 
latach nierobienia w nim niczego. Unowo-
cześniłem swój sprzęt komputerowy. Ku-
piłem sobie porządny telefon komórkowy. 
Wreszcie też okazało się, że bratowa spo-
dziewa się dziecka i gdzieś w kwietniu ma 
przyjść na świat Maria Faustyna. Więc zo-
stanę po raz pierwszy wujkiem. Moja mama 
po trzydziestu sześciu latach zmieniała leki 
psychotropowe na te nowej generacji i oby-
ło się bez szpitala. Dzięki temu przestała 
dopatrywać się u mnie pogorszenia stanu 
psychicznego i jakby trochę się wyciszyła. 
Ja też mam wprowadzony ambulatoryjnie 
nowy lek. Czuję się po nim znacznie lepiej. 

Jakoś wzrosła jeszcze moja aktywność i 
radość z życia. Przestałem spać po jedena-
ście godzin dziennie i wystarcza mi około 
siedmiu. Od sierpnia schudłem przeszło 
dziesięć kilo. Trudno mi teraz powiedzieć, 
że pół małej tabletki i wycofanie się trochę z 
innych leków sprawiło nagły cud. To raczej 
ja zacząłem zastanawiać się, co jeszcze 
mogę zmienić w swoim życiu i zacząłem te 
zmiany stopniowo wprowadzać. 

Zastanawiam się, co za rok będę mógł 
powiedzieć o sobie. Jednak nie zanu-

rzam się w fikcyjny świat marzeń tak, żeby 
nie móc z niego wyjść. Moje marzenia są 
prozaiczne, a największym z nich jest rzu-
cenie palenia. Chciałbym też przeczytać 
kilka książek, które leżą na mojej półce. 
Wśród nich jest „Alchemik” Paulo Coelho i 
„Pamięć i tożsamość” Jana Pawła II. 

Zauważyłem, że wiele moich proble-
mów rozwiązało się lepiej, niżbym 

chciał i przypuszczał. Nie wiem tylko, czy 
te przejawy samozadowolenia nie są zbyt 
mocne. Jednak dla mnie liczy się fakt, że 
je dostrzegam i czuję się z nimi dobrze. 
Dociera do mnie, jak dobrze jest zacząć 
postrzegać pozytywnie życie i w nim siebie 
samego.

Jerzy Czuba
Środowiskowy Dom Samopomocy
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Odchodząc na emeryturę, profesor Jacek Bomba przestaje 
kierować Katedrą Psychiatrii Collegium Medicum UJ oraz 

Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego 
w Krakowie. Wygłosił przy tej okazji wykład pt. Mea summa psy-
chiatriae ukazujący obraz psychiatrii z punktu widzenia badacza 
i lekarza, od czterdziestu siedmiu lat zajmującego się tym obsza-
rem medycyny. Członkowie redakcji pisma „Dla Nas” poprosili 
mnie o zrelacjonowanie tego wydarzenia. Podczas wykładu i dys-
kusji pojawiło się wiele myśli, które zmusiły mnie do poszukania 
ich rozwinięcia w opublikowanych przez Jacka Bombę tekstach. 
Przeglądając literaturę zrezygnowałem z powierzonego zadania, 
ponieważ prof. Bomba dzieli się sam swoimi obserwacjami w roz-
maitych publikacjach i pośród różnych gremiów. Wspomnę jednak 
o tym, co odebrałem jako zasadę postępowania  terapeutyczne-
go. Przedstawia się ona następująco: w pracy z osobami choru-
jącymi psychicznie należy uznać, że stan bezradności występuje 
naprzemiennie z zachwytem nad własną wiedzą i umiejętnościa-
mi, i że z tej wyczerpującej dwoistości doznań wynikają wnioski do 
dalszego postępowania. 

Uczciwość terapeuty względem siebie nie pomaga tylko w zro-
zumieniu wybuchów pychy i pojawiających się tuż za nimi 

chwil rezygnacji. Jest to też droga do zaakceptowania dysonansu 

poznawczego wzbudzającego ciekawość drugą osobą. Dysonans 
taki – pisze Jacek Bomba, interpretując myśl Antoniego Kępiń-
skiego – pojawia się wtedy, gdy: „to, co wiemy nie wyjaśnia tego, 
z czym się spotykamy. Zadanie stawiane przed terapeutą to po-
godzenie się ze świadomością, że cokolwiek wie, nie jest wystar-
czające, aby pojąć człowieka, z którym spotyka się właśnie teraz”.  
W czasie wykładu prof. Bomba przedstawił obraz zamkniętego 
we własnych teoriach terapeuty, którego przykładem są dwie 
osoby oddzielone siatką pojęć psychiatrii. W takiej sytuacji myśli 
terapeuty odbijają się od siatki i wracają do niego, podczas gdy 
pacjent daremnie próbuje się przez tę siatkę przebić. Ilustracja ta 
nie oznacza bezsensu tworzenia modeli, które zbliżają do istoty  
problemu. Należy jednak pamiętać, że tworząc budzący zachwyt 
model, nieuchronnie oddalamy się od pacjenta, a powrót w jego 
kierunku zaczyna się od dostrzeżenia ułomności naszej konstruk-
cji. Niekończący się proces oddalania i zbliżania do pacjenta po-
zwala porządkować bolesne przeżycia chorego, może przynieść 
ulgę i usunąć źródło cierpienia. 

Takie podejście nie ucieszy osób próbujących odnaleźć uniwer-
salne reguły poznania i leczenia, których skuteczność chcia-

łyby potwierdzić metodami statystki matematycznej. Niemożność 
znalezienia takich zasad prowadzi do zniechęcenia terapeuty. 
W przytoczonej przez prof. Bombę rozmowie z Antonim Kępiń-
skim, frustrację terapeuty łagodzi wówczas zgoda na zawiedzenie 
nadziei, którą pacjenci umieszczają w kompetencjach i osobie le-
czącego. W niemocy terapeutycznej warto sobie ponadto uzmy-
słowić, że psychiatria rozwinęła się z opieki nad osobami, które 
były niesprawne społecznie; ta dziedzina medycyny nie pojawiła 
się w XIX wieku w klinikach psychiatrycznych, ale w schroniskach 
„dla osób bezdomnych, zwariowanych albo takich, których rodzi-
na chciała się pozbyć...”. Myślę zatem, że kiedy musimy zawieść 
nadzieje pacjenta związane z wyleczeniem, pozostaje jeszcze 

Szczęście psychiatry
drugie zadanie lekarza i terapeuty, jakim jest opieka nad cierpią-
cymi. 

Przez całe spotkanie niepokoiły mnie dwa pytania. Czy można 
być szczęśliwym, wykonując wyczerpującą pracę polegającą 

na mierzeniu się ze skrajnie różnymi ocenami własnego postępo-
wania? Co sprawia, że istnieją osoby skłonne podejmować niekoń-
czący się wysiłek poznania drugiej osoby i jednocześnie siebie? 
Pytań nie zadałem dlatego, że jakiś czas wcześniej prof. Bomba 
polecił biograficzną książkę Marka Rowlandsa. Jest to opowieść 
o dziesięciu latach życia filozofa spędzonych w towarzystwie wil-
ka. Zastanawiając się nad tym, kiedy Brenin był szczęśliwy Row-
lands doszedł do wniosku, że najprawdopodobniej podczas po-
wtarzających się i niezwykle angażujących wilka, choć najczęściej 
bezowocnych, polowań na króliki. Zrozumiał, że chwile szczęścia 
wcale nie dowodzą skuteczności i nie są tożsame z błogostanem, 
„to co przyjemne i to co przykre tworzy w nim [szczęściu] jedną ca-
łość”, nie przychodzą też one same; w przypadku terapeuty może 
oznaczać to nieprzerwany wysiłek rozumienia świata chorego.

Rafał Perkowski 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

Kraków

Pisząc ten tekst oparłem się na wykładzie prof. Jacka Bomby 
Mea summa psychiatriae oraz dyskusji podczas zebrania Katedry 
Psychiatrii CM UJ dnia 21 czerwca 2011, korzystałem z tekstów: 
Jacek Bomba (2002), „Obecność Kępińskiego” Psychoterapia 1 
(120); Dorota Terakowska, Jacek Bomba (2004), Być rodziną, 
czyli jak zmieniamy się przez całe życie, Kraków; Mark Rowlands 
(2011), Filozof i wilk. Czego może nauczyć nas dzikość o miłości, 
śmierci i szczęściu, Warszawa.
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cokolwiek wie, nie jest wystarczające, 
aby pojąć człowieka, z którym
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Pragnę Czytelnikom zarekomendować 
tomik pod tytułem „Świat tu i tam czyli 

proza i poezja” autorstwa Grażyny Tom-
czyk. Grażyna mieszka niedaleko Rado-
mia, na wsi. Wydawałoby się, że nic cie-
kawego się tam nie dzieje, ten sam pokój, 
to samo okno, do tego stopnia zewnętrzna 
monotonia, że zakłóca ją nawet ustawiony 
na półce kwiat, który wdziera się do oto-
czenia jako nowy element, po prostu: in-
truz. 

A jednak, dzieje się dużo we wnętrzu 
autorki prześlicznych, z nieco absur-

dalnym poczuciem humoru napisanych 
miniatur prozy. Grażyna kocha wielką lite-
raturę, swoich ulubionych twórców traktuje 
jako osobistych przyjaciół, często przywo-
łuje współgrające z jej nastrojem cytaty z 
ich dzieł. Szczególnie polubiła Katharine 
Mansfield: „Książeczko miła, przyjaciółko 
wzruszeń, światełko w tunelu, promyczek 
w smutku”(str. 20).

Powracające ulubione motywy  twórczo-
ści Grażyny to: anioły białe i czarne, 

Świat tu i tam, czyli proza i poezja
ptaki, chmury, drzewa, zwierzęta, kwiaty, 
które w jej miniaturach pełnią określony 
cel – wyrażają stany psychiczne autorki. 
Zdradźmy jej tajemnicę: talent i ogromną 
wrażliwość poetki dostrzegł i potwierdził 
wybitny profesor Kazimierz Dąbrowski, z 
którym niegdyś korespondowała. 

Jej tomik trzeba smakować powoli, ale 
czasami z napięciem oczekiwać trzeba  

pointy poszczególnych utworów, które bar-
dzo wciągają w dalszą lekturę. To drugi wy-
dany tomik poezji Grażyny Tomczyk. Jest 
piękny edytorsko, wprost kusi do czytania. 
Dziękujemy Fundacji Kultury Jana Kocha-
nowskiego w Radomiu, nakładem której 
został wydany, przy wsparciu Starostów 
Powiatu Radomskiego i Stowarzyszenia 
Ochrony Zdrowia Psychicznego „Wzajem-
na Pomoc” z Radomia.

Aby zachęcić do lektury książeczki 
„Świat tu i tam czyli proza i poezja”- 

warto poświęcić jej czas i uwagę – za-
mieszczam próbkę talentu autorki.

Siła Przebicia
O gdybyż tak mogła oddać swój świat 
bez reszty!
…patrzy w okno,
…ćwiczy miny do lustra
…zapisaną kartką papieru
zatyka dziurkę od klucza.
Nikt nie wie po co,
… chodzi po przekątnej
Pomrukując nieprzyzwoite piosenki,
…przed ścianą staje.
Nagle… siłą impetu przebija głową mur!
Wychylając na zewnątrz spogląda na boki, 
w górę,
w dół, przed siebie. O, nie! O, nie! Naprze-
ciw: 
okrągłe oko przeciwległego okna pod wy-
soką brwią
okapu(!) 

Polecam 
Jolanta Janik

Bałagan 
W moim pokoju jest straszny bałagan. Dywan już chyba od dwóch miesięcy nie widział się z odkurzaczem. Na 
biurku kurz. Okna były myte jakieś pół roku temu. Już tydzień nie wynoszę z pokoju brudnych szklanek. Jeżeli 
jakąś uda mi się wynieść do kuchni, to jedynie wyrzucam torebkę po herbacie i zaparzam nową w starej, nie 
wymytej szklance. Z puszki wysypują się niedopałki. Śmieci poupychałem w reklamówkach. Trochę się tego 
wstydzę, dlatego dokładnie pozasłaniałem okna.
Najlepiej śpi mi się bez pościeli w dresie, w którym chodzę też wszędzie w dzień. Dobrze, że dostrzegam to 
moje niedbalstwo i trochę mi ono przeszkadza. Jednak odkąd zachorowałem,  wiele rzeczy mi zobojętniało. Nic 
mnie nie cieszy i jakbym stracił sens czy cel życia. Najbardziej prozaiczne czynności, jak mycie się czy golenie 
przychodzą mi z wielką trudnością. 
Mój sen jest sztuczny, bo pod wpływem leków. Mam coraz większy apetyt i coraz więcej ważę. Nie mam ochoty 
na to, żeby wyjść z domu. Nic mi się nie chce. Pamiętam takie stany z  czasów, kiedy byłem jeszcze zdrowy, ale 
one trwały wtedy najwyżej po parę dni. Mój obecny letarg trwa może dwa, może trzy, a może pięć lat. 
Powoli zatracam poczucie czasu. Zacząłem czytać trzy książki naraz i żadnej nie skończyłem, o ile w ogóle 
mogę powiedzieć, że zacząłem. W głowie mam pustkę przeplataną dawnymi wspomnieniami. Cały czas czuję 
się lekko podenerwowany. Zupełnie tak, jakbym czekał na kogoś bardzo ważnego, a on nie przychodził. Od-
czuwam żal, smutek i zniecierpliwienie. Chociaż, szczerze mówiąc, nie chcę, żeby ktoś do mnie przychodził. 
Chcę być sam! Chcę mieć święty spokój!
Większość dnia spędzam w łóżku, próbując wybrać najdogodniejszą pozycję do słuchania radia, którego i tak 
nie słucham. To znaczy, coś brzęczy w głośnikach, ale nie wiem co! Nie mogę się doczekać, kiedy ten marazm 
przejdzie. Liczę na to, że jak zjem więcej tabletek, to będzie mi lepiej. Mój lekarz ostatnio kazał mi zmniejszyć 
ilość zażywanych leków, ale go nie posłuchałem. Gdzieś w głowie kołacze mi się myśl, żeby w ogóle wyrzucić 
leki na śmietnik. Już dwa razy w swoim życiu to zrobiłem i czułem się znacznie lepiej. Nie biorąc leków nie 
miałem wielu kłopotów i problemów, chociaż za każdym razem kończyło się szpitalem. 
Wpadłem na pomysł, żeby od jutra to wszystko spróbować zmienić. Ten pomysł nachodzi mnie już od kilku 
lat. Nie wdrażam go w życie, bo codziennie czuję się bardzo zmęczony! Niekiedy poruszanie ręką lub nogą 
sprawia mi trudność. To tak, jakby moje kończyny ważyły tonę, były z ołowiu. 

J. Czuba

Moje Okienko
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Wisła teraz jest zupełnie inna niż kie-
dyś. Jakieś 30 lat temu  była prak-

tycznie ściekiem. Słyszałem od wędkarzy, 
że żyłka po kilku wędkowaniach nie nada-
wała się do łowienia, rozpadała się albo 
rozpuszczała. Było to związane z truci-
cielami, jakimi były zakłady przemysłowe, 
które odprowadzały zanieczyszczenia do 
Wisły, z pominięciem odstojników i oczysz-
czalni nie istniejących w tamtych czasach. 
Podobno ryby były mutantami, pojawia-
ły się na ich ciele pancerze i różne inne 
zmiany genetyczne. Obecnie Wisła jest 
czysta, pojawiła się roślinność, ryby mają 
tarło, a w ich mięsie nie stwierdza się me-
tali ciężkich.

Kiedyś rozmawiałem z wędkarzem 
spotkanym w Przylasku Rusieckim 

i od niego dowiedziałem się, że po wielkiej 
powodzi w 1997 roku wody Wisły są czy-
ste spektralnie, a ryby można bez obawy 
konsumować. W Wiśle występują prawie 
wszystkie gatunki ryb z wyjątkiem ryb mor-
skich. Trafiają się piękne leszcze po 60-70 
cm, szczupaki, sandacze, sumy, klenie, 
okonie, płocie, jazie, jazgarze, węgorze, 
karasie. Pewnej jesieni, a jest to najlepszy 
czas na drapieżniki, sam byłem świadkiem 
złowienia pięknego szczupaka ponad 70 
cm. Był również drugi, następny, ale nie 
wytrzymał sprzęt i podczas holu pękł wol-
framowy przypon.

W przeciwieństwie do łowienia szczu-
paków w Przylasku Rusieckim, gdzie 

80% jest niewymiarowa, to w Wiśle 90% to 
ładne sztuki.

Najlepsze miejsce, niedaleko moje-
go osiedla, to most Wandy na Wiśle, 

niedaleko klasztoru w Mogile. Znajomy 
wędkarz pokazywał mi zdjęcie sandacza, 
którego złowił tam jesienią ubiegłego roku. 
Piękna sztuka o długości 96 cm zwisała 
na jego wyciągniętych ramionach, a ogon 
i głowa wystawały po bokach. Ja niestety 
nie miałem takiego szczęścia Często uda-
wało mi się złowić sandacze, ale wszystkie 
były niewymiarowe.

Kilkanaście lat temu łowiliśmy z ojcem 
ryby w Podgórkach Tynieckich. Jest 

to stare koryto Wisły, udostępnione dla 
wędkarzy, zarybiane przynajmniej raz 
w roku. Złowiliśmy pięknego szczupaka 73 
cm i z dumą przywieźliśmy go do domu. 
Rodzina zasiadła do obiadu. Po jednym 
i jedynym kęsie czułem smak fenolu tak 
intensywny, że jeszcze przez kilka godzin 
czułem go w gardle. Zupełnie jakby był 
marynowany w fenolu. Strach pomyśleć, 
co musiało być w tej wodzie. Szczupak wy-
lądował w koszu na śmieci.

Od czterech lat łowię w Wiśle sumy. 
Znajomy wędkarz zdradził mi super 

skuteczną przynętę, jaką była wątróbka 

Moje wędkowanie 3
drobiowa, i miał rację. Przeciętny wędkarz, 
który łowi sumy na rosówki ma 1 lub 2 bra-
nia przez cały dzień. Ja natomiast, łowiąc 
na wątróbkę, mam brań kilkanaście. Łowie-
nie na wątróbkę drobiową nie jest takie ła-
twe. Przynęta jest bardzo delikatna i trzeba 
stosować delikatne wyrzuty, aby nie spadła 
z kotwicy, która też musi być odpowiednich 
rozmiarów. Łowiąc w rzekach nie używa 
się spławika (niektórzy łowią na tzw. prze-
pływankę) z wyjątkiem łowienia szczupaka, 
natomiast ustawia się zestaw na sztywno, 
t.j. rzuca się duży ciężarek ok. 50 g razem 
z przynętą daleko od brzegu, likwiduje luzy 
żyłki, a brania są sygnalizowane przez 
szczytówkę (końcówka wędki).

Pewnego czerwcowego poranka wybra-
łem się nad Wisłę w okolicę Mogiły. 

Świt o tej porze jest o godz. 4.00, tak więc 

o godz.  4.30 byłem już nad wodą. Wsta-
wał piękny słoneczny poranek, nad wodą 
unosiły się opary mgły, przy brzegu buszo-
wały dzikie kaczki, w oddali ktoś trenował 
pływanie w kanadyjce. Rozłożyłem obie 
wędki. Na jedną założyłem kukurydzę,  
na drugiej oblokłem na kotwicę wątróbkę. 
Obydwa zestawy z przynętą spoczęły na 
dnie jakieś 60 m od mojego stanowiska. 
prąd zniósł je trochę w lewo, tak że po  zli-
kwidowaniu luzów żyłki tworzyły z wędką 
kąt prosty, i każde nawet delikatne branie 
byłoby sygnalizowane przez szczytówkę. 
Zapaliłem papierosa i wpatrywałem się 
w końcówki wędek. Niektórzy, nie chcąc 
ciągle patrzeć na wędki, zakładają specjal-
ne maleńkie dzwoneczki, ale ja wolę ob-
serwować wędki, ponieważ szybciej moż-
na zauważyć delikatne drganie szczytówki 
niż usłyszeć dzwoneczek, W końcu zaczę-
ło się. Najpierw delikatne uderzenie, za 
chwilę mocniejsze, wreszcie zdecydowane 
szarpnięcie. Łapię za wędkę i zacinam. 
Coś jest, ale po holu można stwierdzić, że 
nie jest to wymiarowy sum. Chwilę trwa, 
zanim znajdzie się przy brzegu. Na oko wi-
dać, że dużo mu brakuje do 70 cm, które 
są wymagane jako minimalny wymiar. Jest 
tak nieduży, że nawet nie używam podbie-
raka, wyciągam go z wody na żyłce. Ma 
około 40 cm i wraca z powrotem na wol-
ność. Założyłem nową wątróbkę i rzuciłem 
w to samo miejsce co poprzednio. Czekam  
5 minut i kolejne branie. Uderzenie ,moc-

niejsze, jeszcze mocniejsze i wreszcie 
targa całą wędką. Zacinam i czuję, że tym 
razem jest coś większego.

Wędka się wygina, ryba ciągnie w swo-
ją stronę, płynie na środek rzeki, 

ale wszystkie jej odjazdy są pod kontrolą. 
Gdy był około 20 m od brzegu, odhaczył 
się. Zwijam pusty zestaw i widzę, że jedno 
z ramion kotwicy jest rozgięte. Szkoda, że 
nie zaczepił się za dwa groty, bo może bym 
dał radę go złowić. Przypuszczam, że był 
wymiarowy. Założyłem kolejną świeżą wą-
tróbkę. Po kilku minutach następne branie, 
które tym razem skutecznie zacinam. Po 
holu czuję, że nie jest to sum, bo energicz-
nie targa wędką. Proszę Grażynę D., mają 
dobrą znajomą, o pomoc przy podebraniu. 
Podbierze, przytrzyma wędkę,  pomoże 
rozplątać zestaw. Trochę brzydzi się ro-
baków, ale to normalne u każdej kobiety. 
W końcu na brzegu wylądował piękny kleń, 
około 50 cm. Był bardzo słabo zahaczony, 
za jeden grot, i w podbieraku się odczepił.

Miałem dużo szczęścia, że udało mi się 
go złowić. Nie będę pisał dokładnie 

o całym dniu, wystarczy, że dodam, iż było 
jeszcze kilka brań, dwa skutecznie zacięte, 
ale sumy nie miały wymiaru. Dzień uwień-
czyłem sukcesem, ale pozostał niesmak 
po nie złowionym sumie.

W następną sobotę pojechałem nad 
Wisłę ze spiningiem i łowiłem na 

„paprochy”. „Paproch” to w wędkarskiej 
gwarze mała wirująca w wodzie gumka, 
nawleczona na hak i uzbrojona w ołowianą 
główkę (aby można było rzucać). Takie ni 
to, ni owo.

Nastawiłem się na okonie, których w Wi-
śle jest mnóstwo, ale najczęściej tra-

fiają się małe sztuki ok. 15-20 cm chociaż 
słyszałem opowieści o pięknych okazach 
nawet do 40 cm.

Zmontowałem spining i uzbroiłem go 
w „paprocha”. Rzuciłem i po chwili 

zwijania poczułem uderzenie. W zasadzie 
ryby łowione na spining same się zacinają, 
tak też było i teraz.

Na kamienistym brzegu wylądował 
okoń. Nieduży, około 20 cm, tzw. „pa-

telniak.”

W ciągu dwóch godzin które spędzi-
łem nad wodą złowiłem kilkanaście 

okoni podobnej wielkości. Na koniec trafił 
się mały szczupaczek około 30 cm, który 
oczywiście wrócił na wolność, Wsiadłem 
do auta i wracałem do domu, czując już 
zapach smażonych okoni, które wytrawni 
smakosze uznają za najsmaczniejsze.

TH
Warsztaty Terapii Zajęciowej

Kraków



Był rok 2001. Dawno minęły lata, kiedy pogrążony w bólu 
rozpaczałem z tego powodu, że jestem nieśmiały, co zablo-

kowało mi możliwość okazania swojej miłości „dziewczynie-nie-
do-zdobycia”, pięknej, zdrowej i rzecz jasna, przynajmniej wtedy, 
z „wyższych sfer”. Teraz był początek dwudziestego pierwszego 
wieku, śliczny dzień pierwszego września i szlak z Krowiarek na 
Babią Górę (czerwony, 2.30 h marszu umiarkowanym tempem 
w warunkach zimowych), dokąd dojechaliśmy kupionym od ko-
legi piaskowym maluchem. Działo się samo, jak zawsze wtedy, 
gdy działa los. W dole zostawialiśmy pogodę, a na Diablaku 
spotkaliśmy lodowatą mgłę i chłodny, południowo-zachodni wiatr. 
Szła przede mną w żółtej kurtce, która do dzisiaj wisi w szafie 
na szczególne okazje, albo gdy dopadną mnie miłe wspomnienia. 

Pierwsze zetknięcie to podanie mocnej, męskiej ręki podczas po-
konywania łańcuchów na trasie Akademickiej Perci (szlak żółty, 
czynny od maja do października). Kilkaset metrów niżej przytulne 
wnętrze starego jeszcze wtedy schroniska i pożywna zupa żurko-
wa. Pierwsze opowieści o psychiatrii i nadziei niedojrzałego umy-
słu, ufającego tylko farmakologii, jakby chwytającego się przysło-
wiowej brzytwy i powoli otwierającego na tę pewność dzisiejszą, 
że leki nie wyleczą życia i mnie – mogą najwyżej częściowo przy-
wrócić jako takie funkcjonowanie.

Trudne zejście z Diablaka okazało się początkiem. Potem wzię-
ła moją lewą dłoń już na niebieskim szlaku z Markowych do 

Krowiarek, bo szedłem po prawej stronie. Widzę teraz jej profil, 
oświetlony wczesnozachodnim słońcem, prześwitującym spomię-
dzy liści babiego lata, późnej, najciekawszej, lśniącej wieloma 
kolorami pory tużprzedjesiennej. Czuję lekki dotyk, który zmienia 
moje „ja” w jakieś nowe, trochę chyba lepsze i szersze „ja”. Dziś 
wiem, że tamte chwile były tak naprawdę momentem całkowitej 
remisji wszystkich objawów, jak to naukowo (zbyt) określa, dość 
zresztą eufemistycznie, akademicka psychiatria. 

Tak, zeszliśmy z gór, minął dzień, zachowały się bilety wstępu 
(oczywiście ulgowe), ze stemplem i szkicem zarysu okolicy, 

nie ma już malucha, ale jest żółta kurtka i daleko stąd Babia Góra, 
która ostatnio odesłała mnie z kwitkiem, gdy chciałem samotnie 
pokonać znowu czerwony szlak, zniechęcony skutecznie zalega-
jącym jeszcze na czerwonym szlaku kwietniowym, mokrym śnie-
giem. 

Teraz przychodzi kolej na czas uprzedni, zmierzający wcale nie 
prostoliniowo, w którym są uskoki, tąpnięcia, kryjące niejasne 

alternatywy, możliwości ciągle-do-zrealizowania. Bo przecież nie 

Niekończąca się droga...
byłoby 1 września 2001 bez gitary, którą przyniosłem, by wes-
przeć Magdę w liturgii. Miała słuch, ale gitarę stroiła po prostu 
źle, a głos zupełnie delikatny, jak ona sama. Nie byłoby jednak 
gitary, gdyby Mama nie kupiła mi w ‘92 zwykłej polskiej gita-
ry, która mnie prowadziła przez trudny czas nauki pierwszych 
akordów barre (och, ten nieszczęsny F-dur, chyba najtrudniej 
było go oswoić, bo leży na pierwszym progu). Nie byłoby zatem 
roku 2001, naszej krótkiej radości, nagle przerwanej nawrotem 
„przeznaczenia”, bez tamtej gitary, kiedy obudzeni z komuni-
stycznej paranoi we wczesnych latach dziewięćdziesiątych 
przy wieczornym ognisku słyszeliśmy – my, polska młodzież 
– daleki świst lokomotyw, świerszcze w krzakach, chłodną woń 
jeziora Rybieńskiego i harmonię sfer gdzieś wysoko ponad 
nami. 

Potem Msze święte w kościele opodal telewizji „Kraków”, 
gdzie się poznaliśmy, się skończyły, a ja wróciłem do pisa-

nia magisterium na ujotowskiej polonistyce, Magda zaś odeszła 
z gitarą na ramieniu sprzed mojego bloku. Lecz wcześniej zdą-
żyła i, co ważniejsze, miała śmiałość no i potrafiła umiejętnie 
wcisnąć mi gdzieś skrawek kartki, jakby pośpiesznie wyrwanej, 
z numerem telefonu w „erze”. Patrzyła tylko.

Tak przeminęło dni niemało. Pewnego razu nadeszła jednak 
pora ponownego zbliżenia naszych orbit, oddalonych na 

czas wakacji. W międzyczasie z trudem, ale jednak udało się 
obronić pracę magisterską, przygotować szkic na kolokwium 
kwalifikacyjne do studium doktoranckiego, odwiedzić piękny 
zawsze i zabytkowy (ach, te pomorskie katedry...) Szczecin, 
tudzież rodzinę w stolicy. 

Pierwsze spotkanie miało miejsce na rynku, a kwiatek, który 
kupiłem bardzo się Madzi podobał. Poszliśmy do sklepu 

muzycznego, bo jestem namiętnym słuchaczem muzyki, coś 
kupiłem. 

Potem dni się potoczyły gładko. Wrzesień, rozpoczęty trafio-
ną wyraźnie wyprawą wysokogórską (na naszą miarę), był 

najlepszym czasem w moim dotychczasowym istnieniu. Potem 
już tylko wspomnienia, wspólne plany, praca w szkole mojej 
dziewczyny, pierwszej „realnej” w życiu i jak dotąd – raczej 
ostatniej. 

Nikt nie wie, dlaczego wszechświat chciał inaczej. „Nie wiem 
ciągle, dlaczego zaczęło się tak, czemu zgasło – też nie 

wie nikt...” Lekarze nazwali moją decyzję o nagłym rozstaniu 
dwa lata później „nawrotem” ciężkiej psychozy idealizacyjnej 
na podłożu teorii dwóch idealnych połówek (no cóż, idealną 
parą nie byliśmy... fakt), podali haloperidol, który niewiele dał 
poza tym, że chodziłem w kółko pomiędzy domem babci i ro-
dziców po 5 km w obie strony...

Różne myśli teraz siedzą we mnie. Może nie była odpowied-
nia? Jak można planować rodzinę bez środków do życia? 

Jak pokonać lęki rodziców, niedojrzałych do nowych ról? Jak 
przekonać siebie, że przeznaczenie niejedno ma imię i nieko-
niecznie twarz tajemniczej brunetki z młodzieńczych snów?

Stało się. I się raczej nie odstanie. Magda ma męża, a ja 
ponownie – tylko siebie. I na szczęście nie kończące się 

wspomnienia. 

Słucham teraz ulubionej piosenki Budki Suflera. Przywołuję 
tedy swoje ścieżki, miraże, zakręty życiowe... „jeśli pośród 

naszych gwiezdnych dróg, pośród nieskończonych tras gdzieś 
istnieje jeden wieczny Bóg, to na imię ma On czas...”

Rafał Sulikowski
Kraków

Jak przekonać
siebie, że przeznaczenie 

niejedno ma imię
i niekoniecznie twarz 
tajemniczej brunetki

z młodzieńczych snów?
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Poemat

Twój poemat niczym bogactwo piękna.
Kreślisz myśli zawarte w nim
Obraz przepojony mozaiką uczuć
Wstęgą myśli.
W nim dostrzegasz wyrazistość każdej postaci.
Mowa niczym piękno przesycone nadzieją –
Poemat.

Iwona Sierakowska

Serce twoje daleko
Daleko najdalej
Głęboko głęboko
Najgłębiej
Choć stoimy ramię 
W ramię
Może poruszę ruchem
Motylich skrzydeł
Czyjś ocean współczucia

Mira Skopowska

Sukienka

W letnich promieniach
Ubieram sukienkę
Myśli ożywione Twoim istnieniem
Zamykam siebie na klucz tylko Tobie wiadomy
TY otworzysz swe serce
Pójdę za Tobą oszołomiona
Znak zodiaku ukazał
Dzikie zwierzę
Kiedy przyjdzie w końcu to senne marzenie
Zabierze mnie do krainy szczęśliwości.
Czy potrzebne jest mi takie odkrycie
Że przyglądam się Twoim oczom w zachwycie
I widzę niezbicie własne oblicze

Elżbieta Domazer

Księżyc

Księżyc świeci
Można to inaczej powiedzieć – 
Oto srebrna tarcza
Broni przed zwątpieniem nocy
Przed strachem nocy
Przed omyłkami nocy

Jak długo świeci?
Można to inaczej powiedzieć –
Kto pierwszy dostrzegł tę tarczę
I pomyślał: nie cała noc
Należy do zwątpienia
Do strachu
Do omyłek
Oto ułamek dnia
Iskra nadziei
Można to inaczej powiedzieć –
Księżyc świeci

Jacek Stawowy

pusta kartka papieru kryje w sobie tyle możliwości
marzy 
czeka 
aż stanie się 
Słowo 

Jolanta Janik

Umieramy z miłości 
Nie mówiąc do siebie ani jednego 
słowa
umieramy z nienawiści 
nie zamieniając ze sobą ani słowa 
Kiedy wreszcie nauczymy się 
rozmawiać ze sobą ? 

Jolanta Janik
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Krajobraz

Skórka nieba podrapana drzewem
Zakrwawiła się zachodem słońca
Na niej bandaż miasta
I strzykawka kopalni
Dookoła morze łez

Jacek Stawowy

To

To moje „ja”
Daję ból
Chorobę co jak ośmiornica
Wysuwa swoje macki
Patrzę na Ciebie
Jesteś jutrem bez dat
Namiętnością
Tęczą na niebie
Oparciem w potrzebie

Janusz Grabias

Z Trudem
Przynależnym ograniczeniom
Będę odtąd wchodzić
Na szczyt szklanej góry
Aby spotkać Ciebie
Z Trudem
Przynależnym ograniczeniom
Będę mówić po drodze n i e
Tym wszystkim
Którzy zechcą mi przeszkodzić
Mówić – nie! – przeszkadzasz mi!
Mam mało czasu
I nikły płomyk
Ażeby go ochronić
W skórze, którą właśnie
Własną dostałam
Przepraszam
Nie jestem wszechmogąca
/tylko tak mi się poprzednio wydawało/

Prawda? Tak
Tylko że
Kiedy u szczytu
Poprosi mnie
Jeden ze spragnionych
Wróć
U stóp góry jest źródło
Czy przyniesiesz mi kubek wody?
Wrócę, wybacz
I wiem
Zniknie to
Co mnie ogranicza
Pragnienie

Małgorzata Misiewicz 

Mama

Od mamy dostałam liliowe buty
Wkładam je latem – 
kiedy powietrze tchnie ciepłem –
myślę tak o niej...
Od mamy dostałam
apaszkę w kolorze czerwieni –
zakładam ją, gdy deszczyk jesienny.
Współczuję łzom spływającym z jej twarzy.
Obliczam uśmiechy
niesione nad ranem.
Od mamy dostałam
list poobiedni – 
tym listem było zdjęcie z fotografi ą mnie małej.
Rozczuliła mnie głosem otuchy –
Nie włożę go na nogi,
Ani głowy nie schronię,
ale w serce me zapadnie
obraz dziecka trzymanego na kolanie...

Elżbieta Domazer
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Kiedy zacząłem się zastanawiać nad racjonalną walką z my-
ślami ksobnymi, skupiłem się na demaskowaniu irracjonalno-

ści  tychże myśli i przeciwstawianiu się im myślami prawdziwymi, 
zgodnie z rzeczywistością. 

Wymyśliłem wtedy następujące ćwiczenie: Idę ulicą i wyda-
je mi się, że ludzie na mnie patrzą, a kiedy rozmawiają ze 

sobą, to jestem przekonany, że mówią o mnie. Świadczy to o moim 
egocentryzmie – stanie, w którym jestem najważniejszą dla siebie 
osobą, kiedy cały odbierany świat przepuszczam przez filtr włas-
nego Ja. 

Zauważyłem pewien związek między egocentryzmem a długim 
przebywaniem w samotności, to tak, jakby mózg rejestrował  

tylko moją osobę, a pozostali ludzie byli dla niej tylko tłem, oto-
czeniem. Gdybym spędzał więcej czasu z ludźmi, to być może po-
strzegałbym siebie jako część grupy, a nie wyizolowaną  jednostkę. 
Innym spostrzeżeniem dotyczącym tej kwestii jest występowanie 
myśli ksobnych we względnej próżni mojego umysłu, kiedy jestem 
bez zajęcia, zatrudnienia, kiedy nie mam nic do roboty, kiedy nie 
mam o czym myśleć, kiedy nie jestem w nic zaangażowany, to w tę 
próżnię musi coś wejść (mówi się, że natura nie znosi próżni) i tym 
czymś są myśli ksobne. Może, gdybym się zaangażował w coś 
absorbującego moje myśli, wolę i wyobraźnię, to myśli ksobne nie 
mogłyby z nimi konkurować?

W każdym razie taki ksobny egocentryzm jest uciążliwym sta-
nem i dobrze byłoby się od niego uwolnić. A uwolnić może 

tylko prawda o tej rzeczywistości, jaka mnie otacza. Prawdę tę 
poznaję przez uczciwy i obiektywny wgląd w codzienne sytuacje 
życiowe. 

Kiedy zatem idę ulicą i wydaje mi się, że ludzie na mnie patrzą  
i mówią o mnie, to co wtedy robię? Otóż rozglądam się wokoło 

i obserwuję ludzi, wychwytując ich spojrzenia i strzępy rozmów. 
W ten sposób prowokuję ich do tego, by rzeczywiście mi się przy-
glądali i rozmawiali o mnie. A to wszystko utwierdza mnie w mojej 
iluzji ksobnej. 

Szedłem  kiedyś ulicą i grupka ludzi rozmawiała ze sobą. 
W pewnym momencie usłyszałem z ust jednego z nich swoje 

imię. Uruchomiły się we mnie automatycznie myśli ksobne, jednak 
wytłumaczyłem sobie, że nie rozmawiają oni o mnie, ale o kimś 
obcym, kto przypadkiem nosi  takie imię, jak moje. 

Popełnia błąd ten, kto gdy niepożądana myśl przychodzi, to albo 
jej słucha przez chwilę, albo czerpie z niej jakieś małe zadowo-

lenie, albo ulega jakiemuś niedbalstwu w odrzuceniu takiej myśli. 

Przy okazji św. Ignacy powiedział coś cennego o naturze myśli, 
to mianowicie, że myśli przychodzą z zewnątrz i to od nas za-

leży, czy je przyjmiemy, czy odrzucimy. To przyjęcie lub odrzucenie 
natarczywie powracających myśli można skutecznie ćwiczyć aż do 
automatyzmu. Św. Ignacy mówi wyraźnie o woli człowieka w wybo-
rze myśli; woli, którą można kształtować.   

W życiu każdego człowieka  przynajmniej raz występowały 
myśli niepożądane, kłócące się z jego moralnością, norma-

mi obyczajowymi itp., które natychmiast i bez wahania odrzucił, 
a one już nie powróciły. W przypadku myśli ksobnych występuje 
ten „mały problem”, że myśli takie mają  pozorną  słuszność i jakiś 
drobny element zgodności z rzeczywistością. Zauważyłem, że je-
śli ktoś przez dłuższy okres czasu był krytykowany, dręczony psy-
chicznie (np. w dzieciństwie), to w jego umyśle utrwala się obraz 
tego niezdrowego okazywania mu zainteresowania jako jedyny. 
Każdy z nas pragnie, by mu okazywano życzliwe zainteresowanie 
i kiedy to zainteresowanie jest – delikatnie mówiąc – nieżyczliwe, 
to staje się namiastką  tego pierwszego, jedyną dostarczaną mu 
przez otoczenie. A że życie, w tym życie psychiczne  nie znosi 
próżni, to owe „niezdrowe zainteresowanie”, jest jakby wsysane 
i przyswajane przez psychikę, bo tylko takie zna. Nic zatem dziw-
nego, że taka dręczona i upokarzana latami osoba ma w głowie 
skojarzenie „okazują mi zainteresowanie (element dobra) poprzez  
krytykę i upokorzenie (element zła).Z jednej strony rozpaczliwie 

Myśli ksobne i święci
pragnie uwagi i zainteresowania, z drugiej – kojarzy je z czymś 
negatywnym. Taka niezdrowa mieszanka dwóch sprzężonych ze 
sobą silnych myśli wymaga rozplątania. I wydaje mi się, że rozplą-
tanie to może się dokonać poprzez utworzenie nowego, zdrowego 
splotu myśli: „okazują mi zainteresowanie poprzez życzliwość, ak-
ceptację i uznanie”. Trzeba postarać się w miarę możliwości o ota-
czanie takimi  właśnie  ludźmi. W życiu napotykamy na różnych 
ludzi i różne sytuacje niezależne od nas, ale mamy wybór z kim 
rozmawiamy, z kim się spotykamy i z jakimi ludźmi się wiążemy. 

Również noblista John Nash  wypracował własną metodę na 
odrzucanie urojeń. Nazwał ją „dietą umysłu”, a polega ona na 

odrzucaniu tego, co fałszywe i niezgodne z rzeczywistością i przyj-
mowaniu rzeczy takimi, jakie są. Jest to dość prosto sformułowane, 
ale trudne w realizacji z powodu  sprzężeń elementów fałszywych 
z prawdziwymi – mówiąc językiem biblijnym, na polu naszej  psy-
chiki  rosną często  równocześnie pszenica i kąkol. W przypadku  
Nasha występowały omamy wzrokowe, które pamiętamy z filmu 
„Piękny umysł”.

Były to postacie młodzieńca i dziewczynki. Owe „zjawy” towa-
rzyszyły mu przez  długie lata, aż w końcu  Nash zorientował 

się, że nie mogą być prawdziwe z jednego powodu: one się w ogó-
le nie starzały, wyglądały tak samo, jak kilkadziesiąt lat  wcześniej. 
Od czasu tego prostego spostrzeżenia zaczął je spokojnie igno-
rować. 

To był kolejny etap moich poszukiwań skutecznych metod walki 
z myślami ksobnymi. Potem znów upłynęło trochę czasu, kiedy 

natknąłem się na  wspaniałą modlitwę św. Patryka, która dla osoby 
wierzącej mającej problemy z rzeczywistym  postrzeganiem ludzi 
i siebie może mieć duże znaczenie w pozytywnej zmianie tego po-
strzegania. 

Jedno z tłumaczeń tej modlitwy  wygląda następująco:
„Bądź, Jezu, ze mną!
We mnie,
Za mną,
Po mej prawicy, 
Po mej lewicy, 
Ogarnij mnie ze wszystkich stron 
Bądź w sercu tego,
Który myśli o mnie.
Bądź w oczach tego,
Który patrzy na mnie.
Bądź w uszach tego,
Który mnie słucha.
Bądź w ustach tego,
Który mówi o mnie.
Jezu, bądź w nas.”

Czy  można wyobrazić sobie bardziej odpowiednią modlitwę dla 
ludzi  borykających się ze zniekształconym odbiorem rzeczy-

wistości? Jest ona jakby stworzona dla nich, dla nas. Odmawiając 
tę modlitwę  prawie codziennie, osiągnąłem ufność  w to, że Jezus 
rzeczywiście jest obecny w tym  wszystkim, co we mnie i wokół 
mnie się dzieje. Nie chodzi mi tu o myślenie magiczne, że wypo-
wiem odpowiednią formułkę  i wszyscy będą dla mnie mili i nic 
złego mi się nie stanie, lub nikt nic złego na mój temat nie powie. 
Chodzi mi raczej o taką postawę, w której  powierzam to wszystko 
dobro i zło ze strony ludzi w ręce Boga z intencją, by On wyprowa-
dził z tego wszystkiego dobro dla mnie. 

Nawiasem mówiąc, to żadna modlitwa i żadne, nawet najpoboż-
niejsze życzenie i myślenie nie gwarantuję i nie chronią mnie 

od tego, że od czasu do czasu nie zetknę się z ludzką obmową, 
nieprzychylnością itp. Cóż, taka jest natura ludzi i nie mamy na to 
większego wpływu. 

Mamy jednak wpływ na to, co zależy od nas samych i na czym 
należy się skupić: że my sami nie będziemy mieć udziału 



Podobno studia to najpiękniejszy okres 
życia. Zaczynasz być dorosły i otwie-

rają się przed tobą nowe drzwi, ale jeszcze 
nie musisz grzeszyć dojrzałością, wiele 
rzeczy uchodzi ci płazem, masz ciągle ta-
ryfę ulgową. Jeśli wyjeżdżasz studiować 
do innego miasta, okazuje się, jak łatwo 
można teraz tworzyć nieznane kiedyś lub 
mocniejsze niż dawniej więzy z ludźmi 
własnego pokolenia, żyć łapczywie, gęsto, 
intensywnie. Coś dzieje się po raz pierw-
szy, nie zawsze nazwane, ale tak wyjątko-
we, że będziesz zawsze pamiętał. Można 
już smakować całkiem poważne wyzwania, 
a chwilę potem zachłysnąć się zabawą bez 
granic, bo dziś jeszcze odpowiadasz tylko 
za siebie; zresztą dookoła dzieje się zbyt 
wiele, by wszystko ogarnąć.    

Dla ludzi zdających maturę w roku 1989 
następne lata były niezwykłe także 

z powodu historii globalnej: wrażenie, że 
tylko oczy miały kolory – co zapamiętał 
angielski gwiazdor rocka, odwiedzający 
Polskę z koncertami w latach ’80 – znik-
nęło; cały kraj powoli nabierał rumieńców, 
otwierały się granice, mogliśmy zobaczyć 
z bliska urodę świata i – o ile starczyło 
nam odwagi – stać się jego gospodarza-
mi, sięgnąć po jego bogactwa. O ile star-
czyło odwagi... Skoro chodziło o mniejsze 
wyzwania niż kamień filozoficzny, prawie 
każdy dawał radę, bo właściwie co stało 
na przeszkodzie? Jednak „prawie” czyni 
wielką różnicę.

Dla mnie studia, obok wszystkich za-
kosztowanych powabów i arkadyj-

skich chwil oznaczają rozdział, kiedy świat 
zwyczajnie mi odjechał. Bynajmniej umyśl-
nie – raczej tak, jak zdarza się podczas 
górskich wypraw: jeden uczestnik szybko 
dostaje zadyszki, zwalnia i często odpo-
czywa. Grupa nie może czekać, musi być 
na szczycie o rozsądnej porze, żeby zejść 
na dół, zanim będzie ciemno, więc rada 
nasuwa się sama: nie musisz przejść całej 
trasy, idź tylko do przełęczy albo od razu 
do schroniska, tam się spotkamy. I rze-
czywiście, wieczorem znów ich widzisz 
– zwycięskich, roześmianych, opowiada-
jących wspaniałe anegdoty, inspirowane 
wydarzeniami ostatnich godzin. Dalej się 
przyjaźnicie, tylko już nie należysz do tej 
grupy, coraz więcej was dzieli, coraz mniej 
macie wspólnych tematów. Dzień póź-
niej spod okapu schroniska spoglądasz 
za nimi, gdy pną się pod górę – im dalej, 

Wysokie schody wyższej uczelni
tym mniej realni – aż zupełnie znikną ci 
z oczu.                          

Codzienność wygląda podobnie – naj-
prostsze czynności zajmują ci godzi-

ny i wymagają ogromnej koncentracji. Nie 
wiadomo, dlaczego tak się dzieje, a ra-
czej domyślasz się, że jesteś gorszy od 
kolegów. Na pierwszym roku architektury 
wyrównujesz tuzin razy tę samą kreskę, 
chociaż nikt jej nie zauważy; na drugim ca-
łymi dniami poprawiasz nieistotny szczegół 
rzutu, który nie będzie nigdy oceniany; za-
czynając projekt stawiasz założenia, które 
praktycznie nie dają się pogodzić – ale 
rezygnacja z nich oznaczałaby zdradę ja-
kiegoś ideału.

Wewnętrzny głos każe ci dokonywać 
wyboru wiodącego dalej od celu albo 

najbardziej okrężną drogą, wbrew rzeczy-
wistej intencji i zdrowemu rozsądkowi, a im 
surowiej się oceniasz, tym bardziej nie-
nawidzisz swoich obowiązków. Zaległości 
rosną, więc by ratować twarz, usiłujesz być 
na jakimś odcinku lepszy od innych, nie-
stety, taka presja wiąże ci ręce, nie umiesz 
już nic zrobić spontanicznie, bojąc się ko-
lejnej porażki.                                 

Rozmowa z ludźmi to niebezpieczne 
ryzyko – unikasz jednoznacznych 

odpowiedzi na łatwe pytania, nie wiado-
mo bowiem, jaka treść może być obrazą 
twojego rozmówcy albo skłonić go do dzia-
łania, które poskutkuje tragedią. Idąc ulicą 
oglądasz każdy drobiazg, zauważony ką-
tem oka na chodniku, by upewnić się, czy 
nie zgubiłeś czegoś ważnego – pokonanie 
stu metrów zabiera ci teraz nawet kwa-
drans, zwłaszcza że, po drodze zbierasz 
napotkane gwoździe czy kawałki rozbitego 
szkła, by nie zagrażały drogim ci osobom. 
Kurczy się obszar bezpieczeństwa, zosta-
ją pojedyncze enklawy, gdzie jeszcze mo-
żesz się odprężyć.          

Pod każdym pretekstem usiłujesz uciec 
od czynności potęgujących niepokój; 

unikasz kolegów, ukrywasz się przed wy-
kładowcami, nie mogąc spojrzeć im w oczy. 
Mija siedem lat od maturya ty jesteś na 
trzecim roku studiów i jak generałowie pod 
Verdun – wyczerpałeś ostatnie rezerwy. 
Gdy nie oddajesz indeksu po letniej sesji, 
bo pośród zaliczeń brakuje tam czegokol-
wiek nowego i sekretariat wydziału uznaje 
cię skreślonym z listy studentów, już nie 
próbujesz tego odkręcać.                             

Dopiero wtedy zdarza się okazja, by 
opowiedzieć komuś o minionych la-

tach, szukać diagnozy. Nerwica natręctw? 
Udane rozgrzeszenie na początek nowego 
otwarcia i może jeszcze czas coś ugrać. 
Historia sztuki wygląda dobrze – obejmuje 
architekturę, ale bez technicznych obcią-
żeń, a kameralne Collegium Iuridicum jest 
jednym z najładniejszych miejsc na całym 
uniwersytecie – zagraniczni turyści zaglą-
dają tam obejrzeć arkadowy dziedziniec 
i fotografują rzeźbę Igora Mitoraja. Mimo 
różnicy wieku nie tylko jesteś akcepto-
wany, ale koleżanki i koledzy poznani na 
zajęciach, okazują ci masę sympatii; twoje 
notatki są chętnie pożyczane, wspólne eg-
zaminy leczą kompleks samotnika. Razem 
bierzecie udział w objazdach naukowych 
po Niderlandach, Lombardii, Czechach 
i Dolnym Śląsku, inwentaryzujecie zabytki 
Kalwarii Pacławskiej i dawnych Kresów. Na 
podróżnych ścieżkach, pod dachem uczel-
nianej biblioteki, na krużganku instytutu 
rodzą się przyjaźnie i coś więcej. Ochrona 
tej lepszej rzeczywistości, wolnej od ner-
wicy nie zawsze jest łatwa, jej organizacja 
kosztuje dużo czasu i wysiłku, żąda rytua-
łów. Jedno jest pewne: za powyższą cenę 
znakomicie ukrywasz swoje dolegliwości 
– po wielu latach dziewczyna, która była 
w tobie zakochana nie będzie umiała uwie-
rzyć, że zwykłe bycie obecnym często cię 
przerastało.             

Ale licho nie śpi; to, co utrudniało ry-
sowanie, doskonale rozkwitło przy 

seminaryjnych tekstach – jak ogień więc 
odrzucasz niechciane słowa, wymyślając 
ich zamienniki, zastępujesz całe zdania, 
by wyeliminować sąsiednie wyrazy roz-
poczynające się taką samą głoską lub 
niejednoznaczne modele składniowe; rów-
nocześnie jako temat dyplomu wybierasz 
rekonstrukcję średniowiecznej architektury 
– nie da się obejść bez rysunków, czyli od 
dawna  twojego przekleństwa. Jednego 
dnia wielogodzinne próby narysowania 
machikuł gotyckiej wieży kończą się wbi-
ciem rapidografu w blat deski kreślarskiej. 
Dalszy opór nie ma sensu – składasz broń, 
myśląc, że to warunek spokoju.                                                            

Niestety, za około miesiąc dziwnie 
znajoma scena: idąc od tramwaju 

zauważasz swojego promotora – najbar-
dziej podziwiany i szanowany profesor 
wydziału historycznego, wybitny badacz 
średniowiecza, fascynujący wykładowca, 
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w obmawianiu, oszczerstwach, nieżyczliwości itp. Dlatego posta-
nowiłem sparafrazować modlitwę św. Patryka tak, aby obejmowała 
moje postrzeganie świata:

Bądź w moim sercu, kiedy myślę,
Bądź w moich oczach, kiedy patrzę,
Bądź w moich ustach, kiedy mówię,
Bądź w moich uszach, kiedy słyszę,
Bądź, Jezu, we mnie!

 

Czyż  Jezus, który sam nazywa siebie prawdą, mógłby przejść 
obojętnie obok takiej modlitwy o prawdziwe, zniekształcone 

postrzeganie rzeczywistości? Tego typu rozważania mogą być 
cenne dla osób wierzących. Mam jednak nadzieję, że i pozostali, 
którzy akurat zmagają się z tego typu problemem natarczywych  
myśli mogli coś cennego tu dla siebie znaleźć.

Bolesław Gargol



bezinteresowny przyjaciel studentów wie-
rzył, że sobie poradzisz i bardzo chciał ci 
pomóc dokończyć pracę dyplomową. Nie 
dałeś mu nawet szansy, zawodząc jego 
wielkie zaufanie. Teraz wstyd każe ci uciec 
do najbliższej bramy.                         

Powraca stare pytanie, czy rzekoma 
choroba usprawiedliwia cały życiorys 

– skoro jesteś kowalem własnego losu, 
chyba jednak słabo kułeś. Zdaniem wielu 
natręctwa i nerwice nikogo nie wyróżniają, 
będąc w jakimś stopniu udziałem każdego, 
czego dowodzi choćby tak częsty u kobiet 
irracjonalny strach przed myszami. Na 
wydziale architektury studiował chłopak, 
pozbawiony jednej całej dłoni i dwóch pal-
ców u drugiej – nie chciał jednak żadnych 
wygodnych tłumaczeń, bo należał do naj-

lepszych studentów. Czy pamiętając go 
wypada mówić o nerwicy?                                                   

Minione lata „studiów” to był rzeczywi-
ście piękny okres. Chociaż bardzo 

długi, miejski urząd pracy orzeka, że uzy-
skałeś wtedy średnie wykształcenie. Zaak-
ceptuj je i zobacz, ile się udało – nadal ktoś 
cię pamięta i chce spotykać, na starych 
slajdach niezmiennie masz młody uśmiech 
i zuchwałe spojrzenie, kilka kamieni two-
rzących nawierzchnię prowansalskiej dro-
gi, ułożonych twoimi rękami podczas stu-
denckiej praktyki, było świadkami trudnego 
uczucia i największego nasilenia chorobo-
wych objawów. Mimo całej niezdarności, 
mazgajstwa i lenistwa może dostajesz 
więcej niż zasłużyłeś, trafiając dziś wresz-
cie między ludzi tobie podobnych – teraz 

jest okazja spłacić rachunki – spróbuj dać 
im coś pożytecznego, bo oni umieją dzielić 
się swoją najlepszą częścią. Nie musisz 
nic ukrywać – rozumieją cię dobrze i powo-
li bezpieczna enklawa rośnie. Teraz, kiedy 
wracasz myślami do tamtej górskiej wypra-
wy, nabiera ona nowego wymiaru; może 
nie wejdziesz na szczyty razem z kolegami 
ze studiów, którzy zdobyli już Nobla lub kil-
ka Oskarów – ale przełęcz nadal zostaje 
w twoim zasięgu.                    

Mikołaj Golenia 
ŚDS

Kraków

Położone malowniczo w sercu Niemiec miasto Paderborn pełne 
jest różnorodnych atrakcji i niespodzianek. Z przeszło 1200-

letnią historią, przesiąknięte jest tradycją, która uformowała jego 
wizerunek. U źródeł rzeki Pader (w mieście jest ich ponad 200) 
wzniesiono zamek, a w 799 r. rozpoczęto budowę świątyni, na ba-
zie której powstała później katedra. Mieszają się tu styl starożytny 
i nowoczesny, sakralny i świecki, wpływ ekonomii i polityki.

W takim to niezwykłym mieście Jola Janik, Dorota Dużyk-Wy-
pich i ja z zespołu naszej Redakcji oraz Basia Płachta z „Te-

atru Psyche” miałyśmy okazję gościć na XXI Polsko-Niemieckim 
Sympozjum, Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psy-
chicznego, korzystając z zaproszenia doktora Andrzeja Cechni-
ckiego, przewodniczącego (ze strony polskiej) tejże organizacji.

Towarzystwo jest Laureatem „Nagrody Polsko-Niemieckiej” za 
szczególne zasługi dla rozwoju stosunków polsko-niemieckich 

w roku 2000. Powstało ono na bazie pochylenia się  nad najtrud-
niejszymi elementami wspólnej historii, inwazją niemiecką na Pol-
skę w czasie II wojny światowej i wymordowaniem chorych psy-
chicznie w Polsce wraz z ich opiekunami przez Wehrmacht i SS 
oraz nad programem eutanazji, zwróconym przeciwko niemieckim 
chorym psychicznie. Doświadczenie  osobistego spotkania, prze-
łamywanie resentymentów i poszukiwanie tego, co łączy dzisiaj 
niemieckich i polskich psychiatrów w ich pragnieniu współpracy, 
doprowadziło do powstania 26.10.1989 roku tegoż Towarzystwa. 
Ma ono m.in. na celu popieranie i rozwój psychiatrii środowiskowej 
i zorientowanej personalistycznie opieki nad chorymi psychicznie. 
Bierze udział w europejskim procesie zjednoczenia i integracji 
w psychiatrii oraz służy jako pośrednik w wymianie doświadczeń, 
idei i koncepcji reformy w psychiatrii. W ramach swoich działań 
Towarzystwo organizuje programy wymiany i podróże dla osób 
pracujących w psychiatrii oraz spotkania i wymianę między pa-
cjentami i ich rodzinami. Spektrum inicjatyw i ich form realizacji 
jest bardzo szerokie i nie sposób wyczerpać tematu w ramach 
tego artykułu. Odsyłam w tym miejscu do czasopisma „Dialog” 
– zeszytów Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicz-
nego, których do tej pory ukazało się 18.

Sympozjum w Paderborn odbywało się pod hasłem „Partner-
stwo ponad granicami. Spotkanie – dialog – wytrwanie” i trwa-

ło od 30.09 do 03.10.2010 roku. Program był bardzo bogaty, obej-
mował wykłady, warsztaty, panele dyskusyjne i integrację poprzez 
imprezy kulturalno-rozrywkowe.

Cykl wykładów rozpoczęła  Maria Cechnicka wystąpieniem 
„Partnerstwo ponad granicami: Spotkanie – Dialog – Wytrwa-

nie!? Podkreśliła, że tragedia jednej osoby w bezpośredniej rela-
cji robi większe wrażenie niż zagłada milionów, stąd tak ważne 
spotkania Niemców, Polaków i Żydów w kontaktach face to face. 
W takim kontekście zapomnieni odzyskują swoje imiona, które 

Paderborn – warto było tam jechać
wyłaniają się z przeszłości. Określenie „Europa pulsuje’’ zwraca 
uwagę, że na powierzchnię tejże pamięci wyrzucane są różne 
przedmioty. Maria Cechnicka pytała w związku z tym, jaką rolę 
do odegrania ma pokolenie, które nie było świadkiem tragicznych 
wydarzeń dziejowych związanych z II wojną światową. Odnosząc 
się do naszej historii najnowszej, stwierdziła, że „burzyliśmy mury, 
zanim runął mur berliński”.

Mocnym akcentem polskim był również wykład Joli Janik, na-
szej redaktor naczelnej czasopisma „Dla Nas’’, która mówiła 

o „Działaniach w trialogu z perspektywy chorujących psychicznie”. 
Ten słynny trialog psychiatryczny to profesjonaliści, pacjenci–ludzie 
po kryzysach psychicznych i ich rodziny. Jola w świetnie przygoto-
wanym merytorycznie wykładzie (odsyłam do strony internetowej 
„Stowarzyszenia Otwórzcie Drzwi”, na której ten wykład jest za-
mieszczony) przedstawiła dokonania krakowskiej psychiatrii śro-
dowiskowej, która od lat ów trialog konsekwentnie buduje i dzieli 
się swoimi doświadczeniami z szeroko rozumianym gremium za-
interesowanych tą problematyką. Wyeksponowała znaczenie hi-
storyczne i pracę krakowskiego Stowarzyszenia Rodzin „Zdrowie 
Psychiczne” i Stowarzyszenia  „Otwórzcie Drzwi”  skupiającego 
osoby po kryzysach psychicznych oraz wspierającego i inicjują-
cego działania tych organizacji Towarzystwa na Rzecz Rozwoju 
Psychiatrii Środowiskowej. Symbolem tak rozumianego trialogu 
są charakterystyczne dla Paderborn trzy zające z okna Katedry, 
połączone uszami  tak, że ucho jednego z nich jest równocześnie 
uchem kolejnego. To, co słyszy jeden, jest równocześnie słysza-
ne przez pozostałe. I to jest ideał, wizja jasna i czytelna. Słuchać 
wspólnie i odczytywać to, co jest kierowane do jednego z uczest-
ników trialogu jako jednoczesny przekaz dla dwóch pozostałych. 
Przekaz przyjęty i optymalnie wykorzystany. Oby tak było zawsze, 
wtedy pytanie, które zadała Renate Schernus w swoim wykładzie 
„Partnerstwo w działaniach psychiatrycznych – Fikcja czy wizja?’’ 
znajdzie odpowiedź satysfakcjonującą wszystkich uczestników 
trialogu. Na razie jest różnie i o tym właśnie dyskutowano na pa-
nelach i warsztatach. Pani doktor Renate Schernus stwierdziła, 
że „wszystkie wymienione i niewymienione partnerskie działania 
i projekty, mimo napotkanych ograniczeń, pozostają drożdżami 
w psychiatrycznym cieście, oddziałują na tych, którzy nie chcą lub 
nie mogą brać w nich bezpośredniego udziału.’’

Myślę, że takimi drożdżami może być również nasze Stowarzy-
szenie „Otwórzcie Drzwi’’, które poprzez uczestnictwo swo-

ich członków w tego typu wydarzeniach psychiatrycznych może 
wzbogacać swoją wiedzę oraz doświadczenia i wpływać realnie 
na kształt psychiatrii w regionie, a nawet całej Polsce.

W Paderborn aktywnie uczestniczyłyśmy w panelu dysku-
syjnym i w warsztatach „Partnerstwo ponad podziałami” 

prowadzonymi przez doktor Renate Schernus z Bielefeld i dok-
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tora Andrzeja Cechnickiego z Krakowa. Nawiązałyśmy kontakty 
z osobami z Polski i z Niemiec, mamy nadzieję, że zaowocują one 
współpracą w przyszłości i przyczynią się do efektywnych dzia-
łań na rzecz walki ze stygmatyzacją, wykluczeniem społecznym 
i dyskryminacją osób chorujących psychicznie oraz tych, którzy 
po przezwyciężeniu choroby chcą włączyć się aktywnie w nurt ży-
cia społecznego.

Ubogaciłyśmy się wewnętrznie poprzez obcowanie z kulturą 
sakralną tego pięknego miasta, jak również poprzez wspól-

ne spędzenie tych niecodziennych chwil, które przyniosły nam 
wiele radości, niezapomnianych przeżyć, ale i trudu. Warto było 
naprawdę warto było tam jechać!           

BARBARA

PS

Moją refleksję zawarłam również w wierszu, który na zakończenie 
Sympozjum zadedykowałam wszystkim jego uczestnikom.

WIERSZ Z PADERBORN

Jesteś linią papilarną Boga
Jedyną 

Niepowtarzalną
To On

Odcisnął w tobie ten znak
Znak 

Swojej Obecności

W dzieciństwie jeździłam na wakacje 
już w maju, do Orawki, do Szczęś-

niaków. Szczęśniakowie mieli drewniany, 
śliczny dom z werandą i ganeczkiem, z 
którego z naszej kuchni wychodziło się 
na ogród warzywno-kwiatowy. Szczęś-
niakowa za ten ogród dostała nagrodę z 
koła gospodyń i pojechała na wycieczkę 
do Warszawy. Dla mnie ten ogród to był 
raj – podkradało się słodkie, soczyste ma-
liny, agrest i groszek. Zawsze na imieniny 
dostawałam od Szczęśniakowej goździki 
ogrodowe, upojnie pachnące jej ogrodem. 
Wieczorami pachniało maciejką. Pamię-
tam, jak w okresie żniw Szczęśniakowa 
piekła ciemny chleb i robiła jajecznicę z 
boczkiem dla gospodarza i synów, którzy 
pracowali w polu. I my z Janką zanosiły-
śmy im to w południe, jako obiad.

Później, po południu szłyśmy z krowami 
na wypas, a pod wieczór na dół do rze-

ki, napoić je. Nad rzeką była też plaża i ką-
pielisko, gdzie spędzało się czas w lecie. 
Wieczorami nad rzeką piekło się ziemniaki 
w ognisku albo, jak już byłam nastolatką, 
szło się grupą w sierpniowe wieczory po 
kolacji na spacer do Podwilka. Granato-
we, sierpniowe niebo lśniło spadającymi 
gwiazdami, powietrze było przesycone za-
pachem ziół. 

Wracając do dzieciństwa – czuję smak 
i zapach chleba pieczonego przez 

Szczęśniakową, którego nie pozwalała 
nam ruszać po wyjęciu z piekarnika, ale 
ja, niecnota, nie mogłam się oprzeć, żeby 
nie podkraść gorącej chrupiącej skórki. 
Poza tym, uwielbiałam prażuchę polaną 
słoninką. To też się robiło z ciemnej mąki 
i też niosło się w pole rolnikom. Pamiętam, 
Tata zawsze łowił ryby. Ale kiedyś z połowu 
przywiózł raki, które ugotowaliśmy i kosz-
towaliśmy  pysznego mięska spod twardej 
skorupy. Pamiętam jeża, którego Miłek wy-
ciągnął podtopionego z rzeki, nad którym 
płakałam, jak zdechł po jednym dniu. 

Pocztówki z dzieciństwa
W zimie też czasem jeździłam do Oraw-

ki ogród był wtedy otulony pierzynką 
śniegu. Ja też miałam do spania pierzynkę 
i ciepło od nagrzanej, kaflowej kuchni.

Później, gdy byłam większa, jeździłam 
na jeden miesiąc w góry, drugi do Gol-

ków, nad morze. Golkowie mieli psa, sukę 
Dianę. Żywili ją surowymi rybami. Sami też 
jedli ryby, ale gotowane. Mnie tam zawsze 
smakowały świeże, smażone i wędzone 
ryby. Najlepsze lato nad morzem było, gdy 
była plaga biedronek. Rdzawa czerwień 
biedronek odbijała się od jasnozłotego pia-
sku. Lazur nieba otulał turkusowe morze. 
Ja, oczywiście opalona, w jasnym plażo-
wym kostiumie. Grałam w kolorową piłkę 
ręczną z Andrzejem i przy okazji równo-
miernie się opalałam.

Golkowa Sztefa  hodowała od frontu 
domu piękne róże, które zawsze o 18 

po południu i o 9 rano podlewała. Rosły na 
ziemi nawiezionej na piasek. Sztefa miała 
czterech synów: Stasia, Antosia, Olesia i 

Marysia. W przeciwieństwie do Szczęś-
niaków, którzy mieli dwóch synów i dwie 
córki. 

Jak już byłam nastolatką, jeździłam do 
Orawki,  już nie do Szczęśniaków, a do 

Obertaczów. Było tam całodzienne wyży-
wienie bardzo smaczne, urozmaicone. Jak 
byłam zaziębiona i leżałam w łóżku, Bab-
cia Sabcia nacierała mi klatkę piersiową 
spirytusem kamforowym. Spałam w pokoju 
Sabci. Specjalną opieką byłam otoczona.
U nich zaprzyjaźniłam się z Kasią. Do dziś 
byłyśmy w listownym kontakcie. Kasia jest 
z Warszawy otarłam się o ludzi z Korpusu 
Dyplomatycznego…

Dziękuję rodzinie i bliskim za magiczne 
miejsca, czasy i wspomnienia, które 

stały się moim udziałem.

Maria Makuch
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Grupę „Schemat” pozna-
łam podczas spotkania 5 

sierpnia 2010 roku w Gorlickim 
Ośrodku Wsparcia, który odwie-
dziliśmy w ramach wyjazdu edu-
kacyjno-warsztatowego z reali-
zowanego przez Stowarzyszenie 
„Otwórzcie Drzwi” projektu „Trze-
ba dać świadectwo. Zdrowienie 
i umacnianie osób chorujących 
psychicznie w Polsce południo-
wo-wschodniej”. Jedną z atrakcji 
artystycznych przygotowanych 
dla nas przez gospodarzy był 
występ kapeli „Schemat”.  Nie-
szczególnie znam się na muzyce 
rockowej, ale utwory i gra bardzo 
mi się spodobały. Po występie 
muzycy powiedzieli, że ich ma-
rzeniem jest nagranie autorskiej 
płyty.

I rzeczywiście, po kilku miesią-
cach przesłali nam swój wyma-

rzony krążek, który nazwali tak, 
jak i zespół „Schemat”. Poniżej 
kilka słów recenzji od redakcyj-
nego kolegi Jacka Nowaka, który 
w przeciwieństwie do mnie do-
brze zna się na muzyce rocko-
wej. Tyle z mojej strony (jj), a te-
raz oddaję głos Jackowi:

„Schemat” to muzyka nie dla grzecz-
nych, ładnie uczesanych chłopców 

z żelem na włosach i disco-pop dziew-
cząt. „Schemat” wydał płytę z mocno za-
angażowanymi emocjonalnie tekstami 
oraz niebanalną, wyszukaną muzyką o  
post-punkowych rytmach, z wyraźnymi 
akcentami akordeonu w tle. 

Od pierwszych taktów pierwszego 
utworu, „Gdzie jest wyjście”, można 

zrozumieć, że nie jest to muzyka lekka, 
choć daleka jest od ciężkich brzmień 
i rytmów. Widoczne w tekstach zaan-
gażowanie ma rodowód wyraźnie post-
punkowy. Teksty to kwintesencja tego, 
co bolesne i trudne, przeznaczone są 
dla nieprzeciętnego słuchacza. Pyta-
nia, które stawiają, dotyczą sensu bycia 
w naszej polskiej rzeczywistości. Niektó-

re teksty są zaangażowane politycznie, 
a inne  dotykają delikatnej natury emo-
cjonalnej większości z nas, miłości. Jed-
nak nie są to teksty naiwne, jak to bywa 
w muzyce pop czy disco. Wciągają słu-
chacza, nie chce się opuścić ani jedne-
go wersu piosenki. 

Muzyka oparta jest na rockowych 
brzmieniach gitar. Te trzy gitary, 

które słychać na całej płycie, wzajemnie 
się uzupełniają, jak również przeplatają. 
Mimo zachowanego na całej płycie jed-
norodnego stylu, poszczególne utwory 
mają swój niepowtarzalny smak, czar, 
siłę i wymowę. Całość płyty trudno po-
równać do któregoś ze współczesnych 
polskich zespołów rockowych. „Schemat” 
ma swoje oryginalne i niepowtarzalne 
brzmienie. Teksty i muzyka wzajemnie 
się dopełniają i stanowią niepowtarzalną 
jakość rockowego brzmienia gitar i przy-
jemnych dla ucha słuchacza, charakte-
rystycznych dla muzyki zaangażowanej 
dźwięków akordeonu, przez co zespół 
ustawia wyżej poprzeczkę dla innych 

Recenzja płyty grupy „Schemat”

Gdzie jest wyjście?
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rockowych i post-punkowych zespołów 
z ambicjami. 

Zarzutem dla całości płyty jest zbyt 
jednostajny, moim zdaniem, „sche-

matyczny” śpiew wokalisty zespołu, 
choć po kolejnym przesłuchaniu płyty 
można uznać, że jest to niepowtarzalny 
styl wokalisty – taką po prostu przybrał 
modłę i ją powtarza, co podkreśla obra-
ny kierunek. 

„Schematu” słucha się przyjemnie, 
pod warunkiem że ktoś się nie boi 

egzystencjalnego zacięcia w tekstach. 
Muzyka, może oprócz szóstego utwo-
ru, o mocnym brzmieniu, jest rytmiczna, 
mocno gitarowa. „Schemat” to dobry 
post-punkowy band z małopolskich Gor-
lic, o charakterystycznym, „schematycz-
nym” wokalu. 

Jacek N.
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

Kraków
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Tak trudno jest kochać dziecko niepełnosprawne, tak trudno 
jest dać mu tę miłość, która nie przekracza granicy i nie staje 

się toksyczna. Wiem, jak jest to trudne, jako osoba dorosła niepeł-
nosprawna ruchowo, wiem jak trudno jest wyrwać się z toksycznej 
pętli rodzicielskiej miłości, miłości, która potrafi ubezwłasnowolnić 
i niesie ze sobą konsekwencje codziennej walki o godność własnej 
egzystencji. Dlatego właśnie postanowiłam podjąć problem, być 
może uświadomić rodzicom osób niepełnosprawnych i osobom 
niepełnosprawnym – w tym sobie samej jak łatwo jest pozwolić na 
ubezwłasnowolnienie, jak łatwo jest nieświadomie i powoli ubez-

własnowolnić i w tym ubezwłasnowolnieniu własnego dziecka wi-
dzieć swoje szczęście, swoje dowartościowanie i  swoją wygraną 
nad własnymi kompleksami, słabościami i niespełnionym życiem 
zawodowym, społecznym i osobistym. Jest to przykre, ale nieste-
ty prawdziwe, spotykane codziennie.

My, jako osoby niepełnosprawne, sami dajemy przyzwolenie 
na nasze ubezwłasnowolnienie, a z czasem nie potrafimy 

już się z tego wyzwolić. Będąc dziećmi, często wolimy nadopie-
kuńczość matek, wolimy, jak nas ktoś we wszystkim wyręcza. Nie 
chcemy robić przykrości rodzicom i poddajemy się zupełnie ich 
woli, tłumacząc, że oni nas przecież najbardziej kochają, oni nam 
poświęcają całe życie, są z nami na dobre i złe, w rehabilitacji, 
edukacji.. Tak, kochani, to jest prawda, wiele zawdzięczamy na-
szym rodzicom. Ja sama wiem, że bez moich rodziców i bez przy-
jaciół, z którymi współpracuję, nie byłabym takim człowiekiem, 
jakim jestem. Wiem również, że sama pozwoliłam się w pewien 
sposób ubezwłasnowolnić, dlatego dzielę się z wami osobistym 
doświadczeniem. Robię to po to, abyście potrafili się temu prze-
ciwstawić, nie ulegać mu. Robię to również dla siebie i moich 
przyjaciół, którzy do dziś w tym trwają. To nie są tylko puste słowa, 
psychologiczne teorie, to moje życie napisane doświadczeniem 
i sercem. 

Ta niewinna, zawsze szczera, wygodna i oddana miłość ro-
dzicielska w okresie naszego dojrzewania staje się miłością 

toksyczną, taką, która nas zniewala, dusi i rani. Kiedy dorastamy, 
zaczynamy zauważać, że nie jesteśmy sobą, że jesteśmy osoba-
mi wykreowanymi przez rodziców. A dlaczego? A dlatego, że wy-
braliśmy drogę powolnego ubezwłasnowolnienia, zamiast uczyć 
się odpowiedzialności. Woleliśmy niańczenie. Wtedy pojawia się 
bunt – tak było ze mną. Bunt, który sprzeciwia się tym wpajanym 
w dzieciństwie systemom wartości i schematom, które zostały 
nam narzucone w wyniku naszej niepełnosprawności. 

Kiedy my, niepełnosprawni stajemy, się dorośli, zaczyna się 
najtrudniejszy okres w naszym życiu, czas, kiedy już tracimy 

siły by walczyć z domowym toksycznym wstydem, kiedy mamy 
dość bycia w trójkącie z rodzicami. Próbujemy temu wszystkiemu 
powiedzieć nie! Mamy tego dość! Chcemy żyć własnym życiem, 
swoimi sprawami, chcemy kochać, być kochani mimo wszystko, 

kreować swoje życie tak, jak chcemy, spełniać się, realizować, 
dając siebie innym i żyjąc dla innych, a nie żyjąc tak, jak chcą 
tego rodzice. 

Jak wiem, kochani, z własnego doświadczenia, z obserwacji 
i analizy wielu rozmów terapeutycznych, w takim momencie 

u rodziców zauważa się przerażenie, lęk, strach. Przede wszyst-
kim czuje się u nich zagrożenie, że tracą kontrolę nad swoim nie-
pełnosprawnym dzieckiem, które przecież, mimo swoich ograni-
czeń, jest już dorosłe i ma prawo żyć własnym życiem. A przecież 
rodzice chcą, by ich  niepełnosprawne dziecko było postrzega-
ne normalnie, wymagają od społeczeństwa akceptacji, integra-
cji, a nie mogą sobie poradzić z dorosłością własnego dziecka. 
Rodzice nie umieją sobie poradzić ze swoimi słabościami, które 
uświadamiają im, że trzeba pozwolić dziecku żyć po swojemu, 
uczyć się na własnych błędach. Stosują wtedy często szantaż 
emocjonalny. Przypominają o ograniczeniach, niepełnosprawno-
ści i wzbudzają poczucie winy, mówiąc na przykład, że poświęcili 
całe życie dziecku. Otóż, kochani, moim zdaniem rodzice zawsze 
są odpowiedzialni za rekonwalescencję, wychowanie i edukację 
własnych dzieci, bez względu na to, czy SĄ one sprawne, czy nie. 
Niepełnosprawne dziecko nie jest własnością rodziców, nie może 
być z rodzicami na wyłączność, tak jak oni nie mogą być z nim na 
wyłączność, bo przecież mają swoje życie i siebie nawzajem. 

Dlatego, kochani, nie pozwólmy się ubezwłasnowolnić, bo to 
rani nas i naszych rodziców. Jest to trudne, ale możliwe do 

zrealizowania, bo potrzeba tylko – i może aż – szczerej rozmowy, 
wzajemnego wysłuchania i  pracy nad sobą i własnym postępo-
waniem.  

Katarzyna Maciałek 

Miłość a ubezwłasnowolnienie

Ta niewinna, zawsze szczera, wy-
godna i oddana miłość rodziciel-
ska w okresie naszego dojrzewa-
nia staje się miłością toksyczną, 
taką, która nas zniewala, dusi 
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Najpierw jest wielki szok. Zmiana odczuwania świata. Odczu-
wana przez chorą osobę albo przez bliskich. Depresja, po-

padnięcie w niechęć do jakichkolwiek działań. 

Prowadzi to niekiedy do stuporu – zupełnego bezruchu. Jest 
też stan wprost przeciwny – nadmierne ożywienie bez opie-

ki przechodzące w końcu w furię. Szokiem jest znalezienie się 
w szpitalu, silna dawka lekarstw, dyscyplina w grupie, różne ade-
kwatne formy zabiegów i rozmowy z terapeutą

Rodzi się strach, lęk przed przedłużeniem choroby, rozmowy 
z towarzyszami niedoli i nadzieja wyjścia z choroby. Ponie-

waż rzecz dzieje się w czasach, gdy po wyzdrowieniu czekał 
nakaz pracy, głodowa renta, utrata lokum, a czasami odtrącenie 
przez najbliższych, a także tych, których nazywaliśmy przyjaciół-
mi, zabieganych w swych sprawach w środowisku. Albo powrót 
do pracy, niekiedy poprzedzony kuracją w sanatorium. Ale jakże 
często powrót bez zrozumienia Innego, niepewnego, więc cza-
sami odtrąconego i podejrzliwie sprawdzanego w nerwowych sy-
tuacjach. Ale także znajdującego oparcie w grupie, nie boję się 
tego powiedzieć, oświeconych ludzi, których kultura pozwala na 
otrzymanie pomocy i okazjonalnego współczucia. 

Ś.p. prof. Antoni Kępiński obserwował społeczne uwarunkowa-
nia choroby psychicznej i zorganizował kawiarenkę dla pa-

cjentów w trakcie terapii. W lutym 1970 r. zaangażował panią mgr 
socjologii Teresę Regułową w ów proces tworzenia kawiarenki, 
przeze mnie nazwanej odsapką. Ta drobna, szykowna kobieta za-
jęła się w rozpolitykowanych czasach grupą pacjentów powraca-
jących z mniejszym lub większym trudem do normalnego życia. 

Socjolog, absolwent studiów związanych silnie z polityką budzi-
ła w gronie psychiatrów zdziwienie, a nawet nieuzasadnione 

i przykre podejrzenia. Pełne zaangażowanie w sprawy pacjen-
tów pozwoliło przełamać pani Teresie tę dwuznaczną atmosferę. 
Działalność przyjęła charakter klubu. Można było przyjść, mniej 
lub bardziej wylewnie zwierzyć się (szczególnie trudne rozmowy 
odbywały się w cztery oczy z panią Teresą), lub tylko co pewien 
czas, pobyć wśród swoich, gdzie świat nie był tak obcy. Bo w klu-
bie odczuwało się dzięki prowadzącej pani Teresie dobry nastrój, 

Zawiłe losy Zawilca
był skromny poczęstunek, a sukcesy i wsparcie klubowiczów po-
zwoliły, jak to ujął jeden z klubowiczów, poczuć się lepiej. 

W związku z remontem kliniki klub przebył lokalne perypetie, by 
w końcu osiąść w małej suterenie przy ul. Radziwiłłowskiej 

w Krakowie przy Centrum Interwencji Kryzysowej. Klub przybrał 
nazwę Zawilec, co uzasadnia nazwa kwiatu chronionego i podej-
mowana tematyka zawiłych  problemów życia i losów uczestników 
spotkań. Klub skupia seniorów, lecz tylko z daty urodzenia. Są to 
przecież ludzie, którzy swym samopoczuciem i odczuciem życia 
przeczą tej nazwie. 

Nie można tu nie docenić działania pani Teresy – troskliwej, 
nie tylko w czasie spotkań, ale w razie potrzeby potrafiącej 

zatelefonować i odwiedzić osobę potrzebującą wsparcia, złożyć 
wizytę w domu i szpitalu, wesprzeć finansowo małą sumą. Klub 
kultywuje swoje rocznice, imieniny i urodziny uczestników, bywa 
w rocznicę śmierci na grobie profesora Antoniego Kępińskiego, 
skupia na swych imprezach kulturalnych, jak wieczory poezji i uro-
czyste spotkania, grono przyjaciół także psychiatrzy bywają tam 
i aktorzy, dziennikarze, czyli ci, którzy uznali, że im też potrzebna 
jest odsapka. 

Zmieniły się warunki społeczne beneficjentów. Klub jednak nie 
jest zamknięty na nowe osoby, choć grono stałych uczestni-

ków trwa już od lat w przyjaźni i zaufaniu. Lektura księgi pamiąt-
kowej i albumu zdjęć świadczy, jak szerokie grono uczestniczyło 
w zajęciach klubu rzadziej lub prawie stale. Księgi te wymagałyby 
szczególnego opracowania jako przykład wzorowej pracy tera-
peuty i jego beneficjentów. Ten najstarszy w Polsce klub działa 
epatując rodzinnym ciepłem w swych pionierskich poczynaniach, 
programach subtelnych w tak delikatnym środowisku, jakie tworzą 
wrażliwi, czasami zaaferowani, czasami zasmuceni podopieczni 
pani Teresy Regułowej, magistra socjologa praktyka. Sto lat Pani 
Tereso!

Marek
Centrum Seniora

Kraków

W czasie spotkania grupy redakcyjnej 
padło na mnie zadanie napisania na 

temat Klubu o nazwie Zawilec. W tym celu 
wybrałam się w to miejsce razem z panem 
Markiem i tak w duecie zrobiliśmy wywiad 
na temat tego klubu. 

Najpierw należałoby wyjaśnić skąd 
się wzięła nazwa Zawilec. Pochodzi 

ona od kwiatka będącego pod ochroną, 
a drugie jej znaczenie to zawiłości losów 
ludzkich. Klub ten bowiem tworzą osoby 
po przebytych chorobach psychicznych. 
Łączy ich wspólne chorowanie i wspólny 
pobyt w szpitalu. 

Datą powstania Zawilca jest rok 1970. 
Inicjatorem był profesor Antonii Kę-

piński, a opiekunem od samego początku 
pani Teresa Regułowa. Klub zaczął dzia-
łać z początku w Klinice Psychiatrii przy 
ulicy Kopernika w Krakowie. Kiedy klinika 

Cztery dekady
była w remoncie, uczestnicy przenieśli się 
na ulicę Symfoniczną. Potem pani Teresa 
przeszła na emeryturę i zaczęły się po-
szukiwania nowego miejsca. Ona jednak 
nie zapomniała o swoich podopiecznych. 
Spotykała się z klubowiczami w kawiarni 
Hamlet przy ulicy Miodowej.  Uczestnicy 
zapraszani byli również do mieszkania tej 
zaufanej opiekunki. Wtedy pani Teresa 
fundowała uczestnikom lody, pizzę. 

W trakcie istnienia klubu miały rów-
nież miejsce pogrzeby uczestników, 

przecież Klub Zawilec jest jednym z naj-
starszych w Polsce klubów pacjentów. Na 
podstawie jego doświadczenia powstały 
inne kluby w Krakowie i w Polsce. 

Zawilca można traktować jako instytu-
cję, która służy chorym i byłym chorym. 

Pani Teresa jest bardzo dobra, przy niej pa-
cjenci lepiej się czują, nikt nie zostaje sam.  

Czasami odwiedza osoby hospitalizowa-
ne, niektórym załatwia pracę, nieraz po-
życza pieniądze.  Spotkania klubowiczów 
miały być przedłużeniem psychologiczno-
społecznych oddziaływań już po wyjściu 
chorego ze szpitala. Klub ten zapobiega 
poczuciu izolacji społecznej, odrzuceniu, 
osamotnieniu. 

Klub Zawilec trwa już 41 lat. Wciąż ma 
swój sens. Wiele osób powraca do 

zdrowia lub idzie do pracy. Mam bardzo 
miłe wrażenie po wizycie w tym miejscu. 
Panuje tam bardzo przyjazna atmosfera, 
można wypić herbatę lub coś zjeść. Życzę 
uczestnikom jak i pani Teresie Regułowej 
dalszego trwania Zawilca, jak i nowych klu-
bowiczów. 

Dominika Skrzypak
ŚDS

Kraków
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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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X Dzień Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie
„Samorząd Partnerem w Ochronie Zdrowia Psychicznego” 

Niedziela 25 września 2011 r.

Pod patronatem:
Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Kardynała Stanisława Dziwisza

Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego
Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy

Wojewody Małopolskiego Stanisława Kracika
 

Godz. 10.00 Rynek krakowski „Teatr Masek” działający przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Psy-
chiatrii i Opieki Środowiskowej – PODPISZ PETYCJĘ w sprawie równego traktowania osób chorujących  
psychicznie
Godz. 11.00-13.00 Wykłady otwarte  i dyskusja panelowa w Instytucie Goethego. Rynek Główny 
Mary Nettle – Mental Health User Consultant, (Londyn), Konsultant ds. Zdrowia Psychicznego z ramienia 
pacjentów przy Komisji Europejskiej. Wykład „Jak rozumiem zdrowienie z psychozy” (z tłumaczeniem) 
Dyskusja panelowa przedstawicieli samorządu, rodzin i pacjentów oraz profesjonalistów z dziedziny 
psychiatrii „Opieka psychiatryczna nastawiona na zdrowienie w Krakowie i Małopolsce?”– prowadzenie
dr Andrzej Cechnicki, CMUJ
Godz. 13.00-14.00 Konsultacje specjalistów: lekarz psychiatra, psycholog, przedstawiciele Stowarzy-
szenia Rodzin i Stowarzyszenia Pacjentów; Instytut Goethego
Godz. 14.30 Msza w Bazylice oo. Jezuitów (ul. Kopernika 21) w intencji osób chorujących psychicznie 
i ich rodzin   
Godz. 18.00 Spektakl teatru Psyche „Sen nocy letniej”, Teatr Groteska, wstęp wolny

Wydarzenia towarzyszące
Piątek 23.09. 2011 r.  Dzień otwarty w Galerii Miodowa przy ul. Miodowej 9 Ip.
Sobota 24.09.2011 r. Pensjonat „U Pana Cogito”. Sympozjum polsko-francuskie – „Psychiatria środo-
wiskowa w Polsce i we Francji” 
Sobota 24.09.2011 r. godz. 18.00 Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży ul. Wietora 15 – spektakl 
grupy Masek ”Ich Twarze”, wstęp wolny
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Poczta Ojca Niebieskiego

Kochany Tato!

I znów lato... Piszę do Ciebie w jego pełni, w piętnastym dniu 
sierpnia, w dzień wniebowzięcia Matki Bożej. Soczysta zieleń 

ożywia blokowiska, w trawie kwitną polne kwiaty, zadziwiając 
swą różnorodnością. Wczoraj zrywałam te maleńkie cuda na 
trawnikach koło głównej arterii szumiącej samochodami nieopo-
dal mojego bloku. Koniki polne uskakiwały przed moimi stopami. 
Wieczorem całe połacie trawy grają, cykotanie świerszczy brzmi 
jednym wielkim chórem w środku miasta. Przyniosłam do domu 
skrawek łąki – fioletową koniczynę, żółte chabazie, białe krwaw-
niki, zielone kłosy zboża i delikatne zielono-żółte baldaszki. Tyle 
piękna w krainie betonu i asfaltu...

Dzisiaj chyba pierwszy raz w życiu zaniosłam łąkowy bukiet na 
mszę świętą, wszak to Dzień Matki Boskiej Zielnej... Może 

kiedyś, w dzieciństwie, mama przygotowywała bukiety, a ja je 
niosłam, a teraz pierwszy raz zrobiłam to sama i byłam dumna 
i blada... W kościele różnobarwne kwiaty i zioła leżały na pulpi-
tach klęczników, zerwane w domowych ogródkach, na balkonach. 
I wreszcie dowiedziałam się, dlaczego Dzień Wniebowzięcia Maryi 
jest nazwany Matki Boskiej Zielnej i święci się zioła, zboża, plony 
pól i łąk. Według legendy, kiedy apostołowie otworzyli grób Maryi, 
nie znaleźli w nim ciała, tylko kwiaty i zioła. Niepokalana Panna 
zostawiła po sobie kwietno-zielne wspomnienie. Wierzę w prawdę 
zawartą w legendach, więc bardzo ucieszyła mnie ta wiadomość. 
I tak kwitnące poletka miastowe zostały poświęcone, żeby wśród 
gwaru i pośpiechu wielkiego miasta dawały wytchnienie oczom 
i duszom, mieszkanie owadom, motylom, świerszczom i różnym 
innym dziwnym żyjątkom, które nie zawsze są przyjemne, ale za-
pewne potrzebne, skoro Ty je stworzyłeś. Nie lubię owadów i ro-
baczków, chyba że są świętojańskie i świecą zielonozłoto w nocy, 

byleby nie wpadały na mnie... Dlaczego człowiek brzydzi się tymi 
stworzonkami? Czy to Ty obdarzyłeś nas tym wstrętem, może dla-
tego, żeby chronił nas przed ukąszeniem tarantuli, skorpiona czy 
kleszczy? A może sami w sobie wykształciliśmy ten wstręt, tylko 
po co? Kościół uczy, żeby nie zgłębiać Bożych tajemnic, bo i tak 
pozostaną niezgłębione, ale pytania powstają. Tajemnice zasta-
nawiają, tak bardzo chciałoby się wiedzieć dlaczego...

Cierpienie wzbudza najwięcej pytań i wątpliwości, przecież go 
nie pragniemy i najlepiej, żeby go wcale nie było, ale ono cią-

gle jest obecne w ludzkim życiu.

Przeczytałam piękną książkę o cierpieniu i o spotkaniu z Bo-
giem. To „Chata”, napisana przez Williama Paula Young’a, 

której tłumaczenie ukazało się u nas w tym roku. Poza Biblią po-
wstało już mnóstwo wyobrażeń o spotkaniu człowieka z Bogiem 
jeszcze na ziemi, a ta opowieść jest jedną z piękniejszych. Męż-
czyzna, który stracił córkę, otrzymuje zaproszenie na spotkanie 
z Bogiem, który pragnie uleczyć jego ból i zapewnić go o swej 
miłości. Tytułowa chata jest miejscem tragedii i miejscem ulecze-
nia. Autor słowami Boga stwierdza, że każdy z nas ma taką chatę. 
Tragedia pozostaje bólem, ale chata rozkwita na nowo, już nie jest 
ponura i odrażająca, pachnie drewnem i chlebem, w kuchni Bóg 
przygotowuje naleśniki, ciasta, różne przysmaki. Dookoła chaty 
rozkwita ogród, pełen kwiatów, ziół, drzew. Duch Święty zamie-
nia swą przedziwną, mieniącą się tęczowymi barwami szatę na 
podkoszulek i ogrodniczki, żeby pracować w ogrodzie. Mężczy-
zna zachwycony jest bogactwem ogrodu, ale zauważa, że panuje 
w nim bałagan, a wtedy Duch Święty mówi, że to ogród jego du-
szy, a bałagan jest cząstką porządku, fraktalem układającym się 
w nieskończony wzór.

Człowiek przebywa w chacie z Trójcą Świętą, która przybiera 
ludzkie postacie, burząc wszelkie jego wyobrażenia i stereo-

typy. Przemierza z Jezusem jezioro, krocząc po wodzie. Kiedy 
pokonując obawy stawia na pomarszczonej tafli pierwszy krok, 
wpada po kostki w wodę. Wtedy Jezus mówi, że oni zawsze zdej-
mują buty i skarpetki przed takim spacerem.

Opowieść jest pełna uroczego humoru. Bóg to Tata – dlatego 
tak Ciebie teraz nazywam, bo chcę wierzyć, że jesteś Tatą, 

ciepłym, kochającym, troskliwym do tego stopnia, że możesz dla 
mnie przygotować najwspanialszy posiłek, chociaż sam nie mu-
sisz jeść. I koisz cierpienie, szanując ból, sam też cierpisz.

„Chata” pachnie ogrodem i domem. Krążą w niej pytania i pró-
by odpowiedzi, ból miesza się z radością chwili, pełnej za-

chwytu nad stworzonym światem. Można leżeć na drewnianym 
pomoście nad jeziorem razem z Jezusem, późnym wieczorem 
podziwiając rozgwieżdżone niebo.

Czy można ją polecić ludziom chorującym psychicznie, którzy 
czasem gubią się w świecie psychozy, będącej urojonym 

wyobrażeniem nierzeczywistej rzeczywistości? Tato, myślę, że 
można zaryzykować, ta opowieść jest tego warta. Nie musimy 
od razu odpływać w urojony świat, każdy ma swoją chatę. Ak-
ceptacja cierpienia to pogodzenie się z rzeczywistością prowadzi 
do zadomowienia się w codzienności bez konieczności ucieczki 
w psychozę.

Każdy ma swoje spotkanie z Tobą, Tato, które prowadzi do ule-
czenia, a kuracja bywa bolesna. Potem można się śmiać do 

woli, pamiętając, że przed spacerem po wodzie należy zdjąć buty 
i skarpetki.

Kocham Cię nawet w przemoczonych butach, przecież wy-
schną...

Twoja zbolała córka Dorota
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W naszym 

Ośrodku gościli-

śmy Wojewodów 

i Marszałków 

Małopolski

Ośrodek
Recepcyjno-Szkoleniowy

„Zielony Dół”
dysponuje:

– pokojami noclegowymi 1, 2, 3 i 
4-osobowymi,

– grillem,

– cateringiem z dostawą do 
klienta.

Oferuje również:

– wynajem sal konferencyjnych,

– organizację imprez 
okolicznościowych
(komunie, wesela),

– możliwość wynajmu ogrodu.
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