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Sierpieƒ 2003

Kwartalnik Ârodowisk Dzia∏ajàcych na Rzecz Osób Chorujàcych Psychicznie

Konkurs: „Schizofrenia
– Otwórzcie Drzwi”
„U Pana Cogito”
„Chory to coÊ wi´cej
ni˝ tylko choroba”
„Agnieszka
z telewizji”

„Nowoczesna
terapia – prawo
czy przywilej?”

Drodzy
Przyjaciele!
C

hcàc usprawiedliwiç tytu∏ „Dla Nas”
(tytu∏ historyczny) napisa∏am krótki
list, który nawet je˝eli brzmi troch´
patetycznie, a troch´ naiwnie powinien
byç wzi´ty wprost.

A

wi´c – myÊl´ dziÊ, ˝e nie by∏oby
mnie gdyby nie by∏o Was w moim
˝yciu przyjaciele. Jest to bardzo dos∏owne powiedzieç – nie by∏oby mnie.
Umar∏abym, w bardzo dos∏owny sposób. Na bojaêƒ i dr˝enie? No, jest to
choroba na Êmierç. Tak si´ przecie˝ tak˝e umiera. Najpierw dusza
umiera, zaraz po nim cia∏o. Bardzo nied∏ugo. By∏am ju˝ w tym „bardzo
nied∏ugo”. Nawet mojemu cia∏u zagra˝a∏a Êmierç. Kiedy to dusza bawi∏a w ciemnoÊci zupe∏nej, w ciemnoÊci absolutnej. Cia∏o sprawowa∏o
tylko funkcj´ matki niemowl´tom. Dlatego gromadzi∏o przyjació∏
dooko∏a nich. Dlatego resztkà istnienia wo∏a∏o o pomoc (nie gram
tu niemowl´tami – taka by∏a czysta prawda). Wi´c cia∏o dokonywa∏o
nadludzkich sztuczek, aby przyjaciele dostarczali energii (nieobecnej we mnie) moim dzieciom. Chcàcy i niechcàcy. Przyzywane by∏y
i duchy i idee. Krà˝y∏ tak˝e Jezus Chrystus ze swojà serdecznà
proÊbà – „innych brzemiona noÊcie”. Rozdawa∏am brzemiona
Wam przyjaciele, aby prze˝y∏y moje dzieci i dla nich ja. O ile
odda∏am wtedy kontrol´ nad moimi zmys∏ami (tu has∏o
– postradaç zmys∏y), nie odda∏am kontroli nad tym co dzieje si´
z moimi dzieçmi. Nie wiem czy wiecie, ale ÊwiadomoÊç rozdawania
brzemion cià˝y∏a mi. W nadziei jednak, ˝e d∏ugi pozwracam.
I wydaje mi si´, ˝e to w∏aÊnie przyszed∏ czas. Dzieci sà doros∏e
i zdrowe, przyjaciele dostajà zwrotki wdzi´cznoÊci w postaci
wierszy, a ja mam potrzeb´ zbudowania konstrukcji wielkiego ratunku dla wszystkich zagro˝onych bojaênià i dr˝eniem
– to jest chorobà na Êmierç.

N

ie tylko ja mam takà potrzeb´. Kiedy 13 lat temu zaczynaliÊmy
nazywaç to, co zdawa∏o si´ poprzednio niewyra˝alne, w ma∏ym
gronie pacjentów i terapeutów Oddzia∏u Dziennego w Krakowie na
Zwierzynieckiej, myÊleliÊmy, ˝e „Dla Nas” to b´dzie po prostu dla nas
– chorych, ich bliskich i lekarzy. Powsta∏o wiele cennych tekstów, którymi
przekazywaliÊmy sobie informacje z g∏´bi siebie. Bo one mia∏y si´ przydaç. Nam – wi´c „Dla Nas”. DziÊ, kiedy widzimy jasno, ˝e „nas” jest wi´cej
– bo wi´cej jest ludzi wystraszonych Êwiatem, zagubionych, zaplàtanych
w Êwiecie, który nie ka˝demu daje si´ w ca∏oÊci zrozumieç (a w∏aÊciwie
dla nikogo w ca∏oÊci jest zrozumia∏y), nasz ma∏y tytu∏ przybiera inne
znaczenie. JeÊli rzeczywiÊcie – a jest to ostatnie odkrycie nowej
psychiatrii, tu˝ obok leków nowej generacji – rozmowa jest czymÊ
niezwykle wa˝nym dla ka˝dego cz∏owieka, nasze teksty z g∏´bi siebie
mogà mieç generalne znaczenie dla nas wszystkich – osób szukajàcych sensu. W tym dla tych, którzy natrafili na Êlady rozwiàzania.
A wi´c – dla nas. Dla s∏abych i tych, którzy mogà przekazaç (tak jak moi
przyjaciele moim dzieciom) energi´ potrzebnà do ˝ycia dalej. Dla nas to
znaczy dla tych, którzy chcà we w∏aÊciwy sposób rozdzieliç brzemiona.
Dla nas to dla tych, którzy proszà i tych którzy dajà. Bo te role (pokazuje
Êwiat) mogà byç zamienione i tak naprawd´ to nie one sà wa˝ne. Wa˝ne
jest przyjazne spojrzenie w stron´ ka˝dego cz∏owieka. My chcemy go
uczyç, poniewa˝ gdzie próba zrozumienia tam i dobroç.

I

tam nie mo˝e wydarzyç si´ nic z∏ego. Przekazujemy te teksty opowiadajàce o psychiatrii dla nas. To jest – dla ludzi. Skoro jest to zgodne
z poprzednim patosem – dla wszystkich, którzy sà dobrej woli.

M

ówi∏am o bezcennoÊci kr´gu przyjació∏ w sposób, który jeÊli
nawet jest zbyt osobisty, to nie bez bardzo Êwiadomie wybranego
przes∏ania. MyÊl´, ˝e w Êwiecie, który pe∏en jest z∏a, wielu ludzi szuka
sposobu „wyjÊcia”, sposobu walki. I chcà oni prowadziç w tej sprawie
rozmow´. Pismo nasze nie jest prostà kontynuacjà dawnego krakowskiego „Dla Nas”. Otwiera si´ bowiem nowy czas dla psychiatrii
w Êwiecie, tak˝e w Polsce i wiele Êrodowisk zwiàzanych z tà dziedzinà
medycyny chce si´ spotkaç, chce si´ zaprzyjaêniç i chce opowiadaç
sobie o doÊwiadczeniach najbardziej tajemniczych, bo dotyczàcych
cierpienia ludzkiej duszy. A tak˝e o tym, jak si´ z nich wydobyç. Pismo,
którego pierwszy numer oddajemy w∏aÊnie w r´ce Czytelnika ma
w zamyÊle stanowiç forum dla takiej rozmowy.
Ma∏gorzata Misiewicz,
Redaktor Naczelna Kwartalnika „Dla Nas”
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Szanowni Państwo,
Drodzy Przyjaciele!

Z

wielkà radoÊcià oddajemy w Wasze r´ce pierwszy numer kwartalnika „Dla Nas”. B´dzie on platformà
wymiany mysli i doswiadczeƒ osób
chorujàcych na schizofreni´, ich rodzin,
opiekunów, oraz profesjonalistów. Tutaj przeczytacie o sobie i sprawach
dla Was istotnych, widzianych oczami Waszych przyjació∏ chorych na
schizofreni´. Tutaj znajdziecie wiele
po˝ytecznych informacji i porad, które
– mamy nadziej´ – pomogà Wam
skuteczniej upominaç si´ o przys∏ugujàce Wam prawa: do godnego
˝ycia, pracy i nowoczesnej terapii.

W

pierwszym numerze sporo miejsca poÊwi´camy I Konferencji
Naukowo-Szkoleniowej „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”, która
odby∏a si´ 9-10 kwietnia w Instytucie Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie. Wzi´∏o w niej udzia∏ ponad stu przedstawicieli stowarzyszeƒ pacjentów, ich rodzin i opiekunów z ca∏ej Polski, a jej efekty
przesz∏y nasze najÊmielsze oczekiwania.

W

jednym z najwa˝niejszych artyku∏ów tego numeru kwartalnika
prof. Marek Jarema – Przewodniczàcy Polskiej Grupy Roboczej
do spraw Leków Przeciwpsychotycznych II Generacji – przedstawia
Stanowisko wybitnych polskich psychiatrów w sprawie nowoczesnej terapii schizofrenii. To pierwszy tego typu dokument w historii polskiej psychiatrii. Zapoznajcie sie z nim konieczcie, bo powsta∏
z myÊlà o Was.

G

oràco polecam tak˝e bardzo osobiste i
Agnieszki Ejsmont, która z podniesiona
o swojej chorobie przed telewizyjnymi kamerami
jeszcze wi´cej pewnoÊci siebie oraz uznanie
i rodziny.

krzepiàce wyznanie
g∏owà opowiedzia∏a
i dzi´ki temu zyska∏a
sàsiadów, przyjació∏

N

ie mog´ wyliczyç wszystkich artyku∏ów zamieszczonych w pierwszym numerze naszego czasopisma. Zapewniam Was jednak,
˝e sà ciekawe i warte przeczytania. JednoczeÊnie zach´cam Was
do dyskusji – mo˝ecie do nas pisaç na adres: Kwartalnik „Dla Nas”,
ul. Mochnackiego 17 m. 12, 02-041 Warszawa. Wasze g∏osy spowodujà, ˝e to czasopismo b´dzie rzeczywiÊcie „Dla Nas”. Szanowni Paƒstwo,
Drodzy Przyjaciele – ˝ycz´ mi∏ej lektury!
Prof. Aleksander Araszkiewicz

w tym
numerze:
Wst´p ........................................... 2
Chory to coÊ wi´cej
ni˝ tylko choroba ............. 3
Nowoczesna terapia
prawo czy przywilej? .... 4
Co nas os∏abia,
co nam pomaga? ............ 4
U Pana Cogito ..................... 5

Chory

to coś więcej
niż tylko

choroba

Praca
jako lekarstwo ..................... 6

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Agnieszka
z telewizji ................................... 7

O

W jednoÊci si∏a ................... 7
W krainie mistrza .............. 8
Konkurs ................................... 10
Dzieƒ SolidarnoÊci
z Chorymi
na Schizofreni´ ............... 10
Psychiatria
w mediach ........................... 11
Poezja ....................................... 11

••••••••••••

w następnym
numerze m.in.:
•

Relacja z II Ogólnopolskiego Dnia
SolidarnoÊci z Osobami Chorymi na
Schizofreni´

•

„Dekada przyjaêni” – prezentacja
Warszawskiego
Klubu „Amicus”

•

„Kto nas krzywdzi?”
– wywiad z prof. Aleksandrem Araszkiewiczem

•

„Sztuka leczy” – s∏ów
kilka o arteterapii

•

Kàcik poetycki

d I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Schizofrenia
– Otwórzcie Drzwi”, która odbyła
si´ 9 kwietnia w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie min´ły dwa miesiàce. W tym
niezwykłym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kilkudziesi´ciu stowarzyszeƒ osób chorych na schizofreni´, ich rodzin
oraz opiekunów z całej Polski.
Podczas warsztatów, dyskutowaliÊmy o problemach, z którymi
zmagamy si´ na co dzieƒ – my
i nasi bliscy. DoszliÊmy wspólnie
do wniosku, ˝e: niezb´dna jest
edukacja społeczna na szerokà
skal´; powinniÊmy mieç wi´kszy
wpływ na decyzje podejmowane
przez polityków, a dotyczàce nas;
wi´kszy dost´p do specjalistów oraz programów terapeutycznych. Niezb´dne sà szkolenia,
na których dowiemy si´ wi´cej
jak profesjonalnie zarzàdzaç
naszymi stowarzyszeniami, jak
pozyskiwaç pieniàdze na ich działalnoÊç, jak zbudowaç sprawny
system obiegu informacji mi´dzy
regionami, a tak˝e w jaki sposób
stworzyç baz´ danych o naszych
organizacjach, programach i placówkach w całej Polsce. Liczba
potrzeb, o których mówiliÊmy na
konferencji jest ogromna, niemniej lista sukcesów poszczególnych stowarzyszeƒ jest równie˝ imponujàca. Za sukcesy
uznaliÊmy m.in.: fakt powstawania nowych stowarzyszeƒ, skuteczne działania terapeutyczne,
podejmowanie pracy, usamodzielnianie si´ członków naszych
organizacji, pozytywne efekty
edukacji Êrodowiskowej, czy dobrà współprac´ z mediami.

K

toÊ mógłby zapytaç, co
zmieniło si´ w sytuacji chorych przez ostatnie dwa miesiàce.
Odpowiadam: choç jest jeszcze
bardzo du˝o do zrobienia nasza
sytuacja wreszcie si´ zmienia.
Najlepszym dowodem na to
jest fakt, ˝e trzymasz w r´kach
pierwszy ogólnopolski biuletyn
stworzony z myÊlà o osobach
chorych na schizofreni´ i – co
równie wa˝ne – tworzony tak˝e
przez osoby chore. Poza tym
trwajà ju˝ prace nad organizacjà Drugiego Dnia SolidarnoÊci
z Chorymi na Schizofreni´, który
b´dzie wielkim Êwi´tem tolerancji i zrozumienia.

N

asze pismo chciałoby pozostaç wierne potrójnej formule dialogu: pacjent – rodzina – profesjonaliÊci. Na osi naszej pracy
stawiamy człowieka, który cierpi
z powodu swej choroby. Naszym
zamiarem jest ukazywanie problemów składajàcych si´ na
całoÊç conditio humana, bo
przecie˝ choroba ma wpływ na
to jak ˝yjemy. ˚ycie osoby doÊwiadczajàcej problemów psychicznych skupia jak w soczewce blaski i cienie ludzkiej
egzystencji, czy tego chcemy
czy nie. Postaramy si´, aby „Dla
Nas” było redagowane z nerwem. Nie b´dziemy unikaç
tematów trudnych, dra˝liwych,
a nawet kontrowersyjnych. Chcemy byç pismem z pasjà.
Chcemy byç pismem ˝arliwie
zabiegajàcym o dobro wspólne.
Przyjdzie nam zabraç zapewne
nie raz głos o sprawach, które
sà przemilczane. Chcemy odczarowaç dominacj´, jakà majà

lekarze w powstajàcej tu i ówdzie
Societas Schizofrenica. Niemniej
interesujàce byłoby poznanie
problemów z jakimi spotykajà si´
w trakcie wykonywania swojego
zawodu. „Chory to coÊ wi´cej ni˝
tylko choroba”. MyÊl´, ˝e mój
komentarz nie zabił ducha ogólnoludzkiego ekumenizmu, który
powinien nam towarzyszyç we
wszystkich naszych działaniach
(w tym miejscu czyni´ ukłon
w stosunku do wszystkich pasjonatów programu „Schizofrenia
– Otwórzcie Drzwi”). Sàdz´, ˝e
w naszym piÊmie odnajdà si´ ci
wszyscy, którym droga jest myÊl,
aby ka˝da treÊç miała swojà
twarz nie zakrytà ˝adnà maskà.

O

becnie najwa˝niejszym wyzwaniem, jakie stoi przed
nami jest wymiana doÊwiadczeƒ
mi´dzy stowarzyszeniami. Dzi´ki
niej b´dziemy mogli wspólnie
rozwiàzywaç nasze problemy.
Sukces jednej organizacji mo˝e
si´ staç odpowiedzià na potrzeby innej. Nauczmy si´ pomagaç
sobie nawzajem w walce o dotacje i przysługujàce nam prawa: do pracy, stypendiów naukowych, mieszkaƒ chronionych,
edukacji i nowoczesnych leków.

•••

Jaros∏aw Strzeszewski
Członek Komitetu Roboczego
wyłonionego na I Konferencji
Naukowo-Szkoleniowej
„Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi.
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Nowoczesna

terapia

prawo czy
przywilej?
D

ost´pnoÊç nowoczesnych leków przeciwpsychotycznych II generacji jest w Polsce bez medycznego uzasadnienia ograniczona
i nale˝y jà zwi´kszyç. Leki te powinny byç zaliczone do leków pierwszego
rzutu w leczeniu schizofrenii oraz powinny byç dost´pne dla pacjentów
w takim samym stopniu co leki klasyczne. To główne wnioski zawarte
w Stanowisku Polskiej Grupy Roboczej ds. Leków Przeciwpsychotycznych II Generacji.

czesnymi preparatami drugiej generacji. Dla porównania na Litwie
jedna czwarta pacjentów otrzymuje leki atypowe, a w Stanach Zjednoczonych 75 procent. To jest Êwiatowa tendencja i dla dobra naszych
pacjentów powinniÊmy jà wprowadzaç w ˝ycie w Polsce.

P

rowadzone na całym Êwiecie badania kliniczne wykazujà, ˝e leki
II generacji sà co najmniej równie skuteczne, a niekiedy skuteczniejsze ni˝ leki klasyczne, oraz lepiej tolerowane. Tymczasem, jak
czytamy w Stanowisku Polskiej Grupy Roboczej, obecnie dost´pnoÊç
leków przeciwpsychotycznych II generacji jest w Polsce bez medycznego uzasadnienia ograniczona.

P

acjent leczony nowoczesnymi lekami o wiele rzadziej wraca
do szpitala, nie cierpi z powodu stygmatyzujàcych objawów
ubocznych, takich jak dr˝enie ràk, czy Êlinotok, i co najwa˝niejsze,
szybciej wraca do normalnego funkcjonowania; mo˝e znowu cieszyç
si´ ˝yciem. Terapia lekami drugiej generacji stanowi skutecznà i bezpiecznà metod´ leczenia zaburzeƒ psychotycznych. Zdaniem Polskiej
Grupy Roboczej leki te powinny byç zaliczone do leków pierwszego
rzutu w schizofrenii, a ka˝dy chory powinien mieç do nich dost´p na
równi z innymi lekami przeciwpsychotycznymi.

prof. Marek Jarema,
Kierownik III Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie oraz Przewodniczàcy Polskiej Grupy Roboczej
ds. Leków Przeciwpsychotycznych II Generacji

W

Polsce jest ok. czterysta tysi´cy osób cierpiàcych na schizofreni´. Jednak zaledwie 13 procent z nich jest leczonych nowo-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Co nas osłabia,
co nam pomaga?
N

ie tak dalej jak dzisiaj by∏am
Êwiadkiem pewnej sytuacji.
Przystanek autobusowy pe∏en
ludzi, pada deszcz, m´˝czyzna
przeklina, ˝e autobus jest spóêniony 20 minut. Nobliwa pani
stwierdza, ˝e to chory psychicznie. Na jakiej podstawie?

Komunikat w radio,
czy w telewizji – coÊ si´
sta∏o – oczywiÊcie:
„psychiczny”.

A

przecie˝ chorzy psychicznie
przewa˝nie nie stanowià zagro˝enia dla otoczenia. Nie sà
synonimem ró˝nego rodzaju niebezpieczeƒstw. OczywiÊcie w uzasadnionych przypadkach trzeba
zastosowaç radykalne Êrodki bezpieczeƒstwa. Ale np. chory w depresji jest najbardziej niebezpieczny dla siebie.

S

ami chorzy wiedzà, ˝e kiedy
leczenie domowe nie pomaga
– znam to z autopsji – nasze mie-

4

jsce jest „tam”, w szpitalu. Choruj´ bardzo d∏ugo i ka˝da moja
hospitalizacja, czy d∏u˝sze leczenie domowe koƒczy∏y si´ wygaÊni´ciem umowy o prac´. Albo
z powodu d∏ugotrwa∏ej choroby
albo na mocy porozumienia stron.

Aktywizacji Zawodowej.

Co mi pomaga?

Co nas os∏abia?

P

T

ak wi´c okresy remisji to ciàg∏y
czas powracania do siebie po
kryzysach psychicznych, walka
i praca nad sobà. OczywiÊcie
bierze w tym udzia∏ lekarz,
psycholog, rodzina, przyjaciele
i spo∏eczeƒstwo. Ale to ostatnie
ma g∏ówny udzia∏ w stygmatyzacji
chorych psychicznie.

U

N

Irytuje mnie podejrzliwoÊç,
nadmierna obserwacja.

ie mo˝na znaleêç pracy. Przy
jej poszukiwaniu nie mo˝na
si´ przyznaç, ˝e jest si´ „psychicznym”, bo wtedy z góry stawiamy
si´ na przegranej pozycji. Wprawdzie teraz mamy „jaskó∏k´” – firm´
spo∏ecznà „U Pana Cogito” (wi´cej
o niej wewnàtrz numeru), ale
„jedna jaskó∏ka nie czyni wiosny”.
Mo˝e powstanà nast´pne Zak∏ady

B

rak tolerancji, zrozumienia,
akceptacji, poczucia bezpieczeƒstwa.
mnie Mama jest wyrozumia∏a,
ale cz´Êç rodziny przyznaje,
˝e nie rozumie. A to niezrozumienie jest powszechne – o tym ju˝
wspomina∏am. Potrzebna jest edukacja poszczególnych grup spo∏ecznych to jeden z g∏ównych celów
dzia∏ania Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”, w którym pracuj´.

W

okresie wi´kszego kryzysu
– si∏à rzeczy – wy∏àczam si´
z ˝ycia, przez co du˝o trac´ – urywajà mi si´ kontakty z ludêmi,
dzi´ki Bogu nie ze wszystkimi.
Nie u∏o˝y∏am te˝ sobie ˝ycia
osobistego.

ierwszorz´dni sà bliscy, jak
ju˝ wspomnia∏am. Mama,
której bardzo wiele zawdzi´czam
i brat. Przyjaciele. Poza tym wiara.
Pan Bóg zawsze mnie wzmacnia.

P

o wtóre – wszystko to, co jest
przeciwieƒstwem tego, co
mnie os∏abia. Prawo do pracy,
bo w czasach remisji mo˝na pracowaç i chwa∏a autorom projektu
„U Pana Cogito”, co jeszcze raz
podkreÊlam. Poza tym program
Warsztatów Terapii Zaj´ciowej.
Ale generalnie: kontakt z ludêmi,
naturà, kulturà (w tym spektakle
teatralne, seanse filmowe, wystawy, spotkania autorskie, odczyty, wyk∏ady, koncerty). Ponadto
wyjazdy integracyjne (np. cz∏onków Stowarzyszenia „Otwórzcie
Drzwi”, czy warsztaty w Arendsee). Wiele dajà i majà ogromne
znaczenie.
JS

U Pana

Cogito

P

o szeÊciu latach przygotowaƒ
i zainwestowaniu prawie miliona złotych 15 czerwca udało nam

oczywiÊcie niejednokrotnie si´
zmieniał – nie wszyscy podołali
zadaniom, do których si´ zgłosili.

skoƒczonej szkole hotelarskiej,
pracowała w recepcji jednego
z krakowskich hoteli. Pewnego
dnia przyniosła zwolnienie – niestety, podpisane przez psychiatr´
– i natychmiast pod błahym pretekstem została zwolniona. Potem ju˝
nie znalazła pracy – a˝ do dzisiaj.

P

racodawcy nie chcà zatrudniaç
chorych psychicznie – bojà si´.
Jest to powszechna, podÊwiadoma
obawa, która sprawia, ˝e takie osoby skazane sà na bezrobocie, ˝ycie
na marginesie społeczeƒstwa,
najcz´Êciej w ci´˝kich warunkach
materialnych. „U Pana Cogito” pensja b´dzie niewysoka, ale pomo˝e
chorym ˝yç. I podniesie ich na
duchu, b´dà to bowiem pieniàdze
wypracowane, a nie renta. To zupełnie inna jakoÊç ˝ycia.

O
Hotel „U Pana Cogito”.

si´ otworzyç w Krakowie niezwykły
hotel o nazwie „U Pana Cogito”.
Poło˝ony blisko Wawelu, z zewnàtrz
nie ró˝ni si´ od innych krakowskich
pensjonatów. WyjàtkowoÊç hotelu
„U Pana Cogito” polega na tym,
˝e niemal wszyscy jego pracownicy sà osobami po przebytych
kryzysach psychicznych.

P

omysł na hotel narodził si´
z inspiracji naszych przyjaciół
ze Szkocji i przy współpracy
władz Krakowa oraz Edynburga.
Na Zachodzie podobnych hoteli
i restauracji jest kilkaset. Kiedy
zobaczyliÊmy, jak one funkcjonujà
w Szkocji i w Niemczech, od razu
zacz´liÊmy si´ zastanawiaç jak
zrealizowaç ten pomysł w Polsce.

P

o przejÊciu przez pierwsze
niezb´dne formalnoÊci, prace
nad powstaniem hotelu szły
dwoma torami – po pierwsze staraliÊmy si´ namówiç do współpracy
odpowiednich partnerów (jak du˝o
ich udało nam si´ pozyskaç przez
te lata, zobaczyliÊmy dopiero
na uroczystoÊci otwarcia, kiedy
wszyscy zapełnili ogród przed
hotelem). Po drugie zaÊ wyłoniona
została grupa terapeutyczna, która
docelowo miała zamieniç si´
w personel hotelowy. Jej skład

Uczestnicy grupy mieli praktyki
w zaprzyjaênionych kawiarniach
i hotelach w Krakowie. Cała grupa
ukoƒczyła kurs obsługi konsumenta. Wiele osób podniosło
swoje kompetencje i zdobyło
nowe doÊwiadczenia.

D

zisiaj widzimy, jakà drog´
przebyliÊmy wszyscy razem.
Pan Maciek, który pracowa∏ b´dzie w charakterze ogrodnika,
w którymÊ momencie przygotowaƒ przejàł na siebie całà odpowiedzialnoÊç za ogród. Nie
chodzi o to, ˝e wykonywał nasze
proÊby. On sam myÊlał o tym, co
jeszcze jest do zrobienia – stał si´
samodzielnym, odpowiedzialnym
pracownikiem, takim, jakiego nieraz bezskutecznie poszukuje si´
na rynku pracy.

wszystkim tym, o całej pi´knej
teorii zapomina si´, kiedy
codziennie trzeba załatwiç mnóstwo papierkowej roboty. Dopiero
podczas uroczystoÊci otwarcia
miałam okazj´ zobaczyç, co udało
nam si´ wspólnie zbudowaç.
Kiedy Kardynał Franciszek Macharski Êwi´càc budynek powiedział,
˝e kiedy odwiedzi Papie˝a Jana
Pawła II, powie mu o tym „cudownym miejscu”, ka˝demu z nas
przeszły ciarki po plecach. Potem
przyszedł czas na przemówienia,
oficjalne podzi´kowania i gratulacje. Szczególnà niespodziank´ przygotowała firma Eli Lilly,
partner hotelu – gratulujàc sukcesu
dr. Cechnickiemu, Krzysztof Łokaj
z tej firmy niespodziewanie wr´czył pomysłodawcy przedsi´wzi´cia czek na 25.000 zł.

Hotel poÊwi´ci∏ kard. Franciszek Macharski

P

o skoƒczonej uroczystoÊci,
licznie przybyli dziennikarze
sami si´ dziwili, ˝e tak du˝o ich
przyszło. – Otwarcie takiego miejsca nie powinno byç ˝adnà sensacjà – mówił dziennikarz Super
Expressu. – Hotele takie jak ten
powinny powstawaç nagminnie.
Wcià˝ jest dla nas odkryciem,
˝e mo˝na pomagaç ludziom chorym w inny sposób ni˝ tylko dajàc
im pieniàdze.

J

akby na potwierdzenie tych
słów, o Hotelu mówiono tego
i nast´pnego dnia we wszystkich najwa˝niejszych krakowskich i ogólnopolskich dziennikach. Nas wcale to nie zmartwiło.
Takie hotele i restauracje powinny
byç otwierane wsz´dzie tam, gdzie
chorzy pozostajà bez pracy.

Agnieszka Lewonowska – Banach
Dyrektor Hotelu „U Pana Cogito”

W

szyscy, którzy pracowali przy
powstaniu hotelu, na czele
z ojcem całego przedsi´wzi´cia,
dr. Andrzejem Cechnickim, sà
zdania, ˝e praca jest najlepszym
lekarstwem dla osób po przebytym
kryzysie psychicznym. Wi´kszoÊç
pracowników hotelu straciła kiedyÊ
prac´ w wyniku choroby. Fakt, ˝e
b´dà mogli znowu pracowaç,
jest dla nich bardzo budujàcy.
Pani Monika, nasza kelnerka, po

Krzysztof Łokaj z firmy Eli Lilly wr´cza czek na 25.000 zł.
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Praca jak
lekarstwo
Propozycje pracy dla osób
chorych na schizofreni´
w programie „Schizofrenia
– Otwórzcie Drzwi”

P

olska jako kolejny kraj podj´∏a si´ walki z pi´tnowaniem i dyskryminacjà osób chorych psychicznie. Tym samym wesz∏a do rodziny
paƒstw zabiegajàcych, aby ich wszyscy obywatele mogli czuç si´
równi wobec przys∏ugujàcych im praw: do szacunku, podmiotowoÊci
i pracy. Program „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi” puka do wielu serc
i drzwi - szczególnie serc i drzwi przedstawicieli KoÊcio∏a, samorzàdów
lokalnych, m∏odych ludzi i pracodawców.

Dlaczego „Otwieranie Drzwi”

do pracy zawodowej jest cz´Êcià
programu „Schizofrenia
– Otwórzcie Drzwi”?

P

raca jest wartoÊcià, która zapewnia jednostce warunki egzystencji
i umo˝liwia jej pe∏ne uczestnictwo w ˝yciu spo∏ecznym. Jest
postrzegana przez pacjentów jako „pomost” u∏atwiajàcy nawiàzywanie kontaktów mi´dzyludzkich. Brak pracy prowadzi do depresji
oraz stopniowej izolacji. Tylko 15-40% niepe∏nosprawnych z powodu choroby psychicznej jest zdolnych do utrzymania si´ w pracy
w warunkach konkurencyjnych. 85% pacjentów pozostajàcych
w ró˝nych formach opieki Êrodowiskowej jest trwale bezrobotna.
Na rynku pracy „chorzy psychicznie” sà traktowani jako pracownicy
nieproduktywni, niewiarygodni, wymagajàcy specjalnej kontroli i nadzoru. A. K´piƒski w „Schizofrenii” pisa∏: „Opuszczajàc szpital, chory
zazwyczaj znajduje si´ w bardzo trudnej sytuacji (...) To co u zwyk∏ego
cz∏owieka jest poczytywane jako objaw z∏ego humoru, chwilowego
nastroju, lub rozdra˝nienia, to u by∏ego pacjenta jest brane jako nawrót
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choroby. Choremu trudno wróciç w dawne Êrodowisko pracy. Koƒczy
si´ zwykle tym, ˝e chory zostaje z pracy zwolniony, prze∏o˝eni nie majà
do niego zaufania, idzie na rent´, a to jest zwykle poczàtkiem jego
degradacji spo∏ecznej.”

N

ie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie w jaki sposób praca
wp∏ywa na objawy schizofrenii. Jednak˝e bezsprzecznie wp∏yw ten
istnieje co zosta∏o zaobserwowane we wszystkich programach opieki
psychiatrycznej, w których praca zosta∏a odpowiednio zintegrowana
z szerszym systemem leczenia i rehabilitacji chorych.

Program „˚yç, mieszkaç
i pracowaç w gminie”

J

ednym z celów programu „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi” jest
wspieranie reformy opieki psychiatrycznej w Polsce, w modelu Êrodowiskowym. Tworzàc ma∏e ojczyzny, w∏àczamy chorych we wspólnà
przestrzeƒ ˝ycia i pracy w ich Êrodowisku. SpoÊród wielu projektów
realizowanych w ca∏ym kraju wartoÊciowym i inspirujàcym przyk∏adem
mo˝e byç realizacja naszego programu przez gmin´ krakowskà.
Kraków jest miejscem niepowtarzalnym, które posiada swój „genius
loci”, ˝yje duchem K´piƒskiego i Tischnera – ludzi, którzy jak nikt dotàd
przybli˝yli doÊwiadczenie cierpienia i prze˝yç osób chorych psychicznie naszemu spo∏eczeƒstwu. Wielu ludzi ∏àczà wspólne przekonania,
które mo˝na wyraziç stwierdzeniem, i˝ praca pomaga odzyskaç wiar´
we w∏asne si∏y. Praca jest rytmem ˝ycia. W pracy wyra˝a si´ etos
naszej solidarnoÊci, przywraca ona szacunek i wiar´ w samego siebie.
Dlatego te˝ praca dzia∏a jak lekarstwo.

Andrzej Cechnicki
Klinika Psychiatrii Doros∏ych
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Agnieszka

z telewizji

Schizofrenia jest podobno chorobà osób wra˝liwych. Ja zawsze brałam wszystko do siebie, cz´sto
płakałam. ˚yłam na huÊtawce nastrojów.

O

dkàd zacz´ły si´ moje problemy psychiczne, miałam przywidzenia, słyszałam nieistniejàce głosy, komentujàce moje zachowanie. Nie radziłam sobie te˝ w pracy. Nie mogłam skupiç myÊli, ciàgle
o czymÊ zapominałam, jàkałam si´. Nie znalazłam wspólnego j´zyka
z kole˝ankami. Bałam si´ ich, a one – najwyraêniej wyczuwajàc to
– dokuczały mi. W koƒcu szefowa mnie zwolniła.

K

iedy trafiłam do psychiatry, wszystko zacz´ło si´ układaç. Czułam,
˝e w koƒcu komuÊ na mnie zale˝y. I byłoby tak pewnie dalej, gdybym nie uciekła spod gabinetu przy drugiej wizycie.

W

siadłam do autobusu. Nie miałam biletu. Ludzie jakoÊ tak dziwnie
na mnie patrzyli. Musiałam êle wyglàdaç, włosy rozczochrane,
strach w oczach. Chciałam jechaç do babci, by mnie przytuliła,
pocałowała i – dziwnie w to wierzyłam – uzdrowiła.

W
O

tedy pierwszy raz trafiłam na oddział psychiatryczny w szpitalu.

d kilku lat nale˝´ do klubu pacjenckiego. Tam poznałam cudownych ludzi, którzy pomogli mi wróciç do ˝ycia, do normalnego
Êrodowiska.

P

o krótkim czasie zostałam
wybrana na prezesa klubu,
co było i jest do dzisiaj wielkim
wyró˝nieniem. Wyró˝nieniem, które ka˝e mi wcià˝ pracowaç nad
sobà, jak te˝ wspieraç innych
członków klubu, moich przyjaciół, którzy kiedy tylko czujà si´ gorzej,
zamykajà si´ w sobie.

O

gromnym przełomem w moim ˝yciu były obchody Pierwszego
Dnia SolidarnoÊci z Chorymi „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”,
w których uczestniczył nasz klub. Wtedy, po raz pierwszy na takà skal´,
wystàpiliÊmy przed całym Êwiatem.

U

dzieliłam wtedy wywiadu Panoramie, lokalnym wiadomoÊciom
TVP 3 i Rowerowi Bła˝eja – młodzie˝owemu programowi, który
w całoÊci poÊwi´cono schizofrenii. Kiedy było ju˝ po wszystkim, cała
moja rodzina i sàsiedzi gratulowali mi odwagi, byli pod wra˝eniem
tego, co zrobiłam. Kolega z klubu, który odkàd zaczàł przychodziç na
nasze spotkania, nie odezwał si´ ani słowem, podszedł wtedy do mnie
i powiedział: „Agnieszka, skoro ty si´ nie boisz o tym mówiç w telewizji,
to ja si´ ju˝ niczego nie boj´”. Od tego dnia zaczàł bez skr´powania
rozmawiaç o chorobie z lekarzami. Teraz widzà, ˝e ten dzieƒ otworzył
nam „drzwi” na nowe mo˝liwoÊci, ale przede wszystkim otworzył oczy
ludzi na nas i naszà chorob´.
Agnieszka Ejsmont

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Szanowni Państwo,

Gdyby ktoÊ zapyta∏ mnie: w czym tkwi sekret sukcesu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków?
– odpowiedzia∏bym bez wahania, ˝e zawdzi´czamy go pe∏nym zapa∏u ludziom i jednoÊci. Nie ma kilkudziesi´ciu rozrzuconych po Polsce stowarzyszeƒ, nieporozumieƒ i êle rozumianej rywalizacji.
Jest jedna organizacja i jeden cel, do którego wspólnie dà˝ymy.

P

ierwsze kluby pacjentów cierpiàcych na cukrzyc´ powsta∏y
w latach 50. Ich cz∏onkowie zacz´li wymieniaç si´ doÊwiadczeniami ze swej walki z chorobà, uczyli si´ stosowania odpowiedniej diety,
poznawali zasady leczenia i zapobiegania wielu groênym powik∏aniom.
TrzydzieÊci lat od momentu powstania pierwszego klubu – 19 czerwca
1981 roku w Bydgoszczy - zarejestrowano Stowarzyszenie, które aktualnie wyst´puje pod nazwà Polskie Stowarzyszenie Diabetyków.

D

ziÊ zrzesza ono ponad sto tysi´cy cz∏onków zarejestrowanych
w pi´ciuset dwudziestu ko∏ach terenowych. W ciàgu dwudziestu
lat dzia∏ania:
- wyedukowaliÊmy 5 mln osób dotkni´tych cukrzycà i ich rodziny;
- przekazaliÊmy polskim diabetykom 30 tys. glukometrów;
- doprowadziliÊmy do powszechnej dost´pnoÊci automatów PEN
do wstrzykiwania insuliny;
- zorganizowaliÊmy turnusy rehabilitacyjno-edukacyjne dla ponad
10 tys. osób doros∏ych i dla ok. 3 tys. dzieci i m∏odzie˝y;

• wyposa˝yliÊmy specjalistyczne przychodnie w urzàdzenia laserowe do leczenia dna oka;
• wydaliÊmy szeÊçdziesiàt numerów jedynego czasopisma dla chorych na cukrzyc´ „Diabetyk” i tyle samo numerów „Biuletynu
Informacyjnego” dla dzia∏aczy Stowarzyszenia oraz kilka ksià˝ek
i broszur o tematyce cukrzycowej.

B

ardzo si´ ucieszy∏em, gdy us∏ysza∏em o powstaniu biuletynu
osób chorych na schizofreni´ „Dla Nas”. Warto mówiç wspólnym
g∏osem, bo jak mówi stare powiedzenie: w jednoÊci si∏a. ˚ycz´ Wam
z ca∏ego serca, aby nie zabrak∏o Wam tej si∏y i abyÊcie byli razem, bo
tylko w ten sposób mo˝ecie skutecznie walczyç o swoje prawa.

Andrzej Bauman
Przewodniczàcy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
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W krainie

mistrza

Eckharta
W

e wrzeÊniu ubieg∏ego roku
kilka osób z ÂDS „Vita” wyjecha∏o z wizytà do zaprzyjaênionego oÊrodka w Niemczech. Wyjazd
ten zainspirowa∏ autora niniejszego
tekstu do refleksji nad historià i kulturà kraju Goethego i Schillera.

W

dzieciƒstwie s∏owo „Niemiec”
nieodparcie kojarzy∏o mi si´
z przemocà i zaborczoÊcià jakiejÊ mrocznej postaci, która ciàgle
chce napaÊç na Polsk´ i ciàgle
jej si´ to nie udaje, bo jest zbyt
niezgrabna i nawet Êmieszna.
Osch∏oÊç, schematyzm, nuda, patos i brak dystansu do siebie to by∏
mój schemat widzenia Niemców.
l jeszcze brak indywidualizmu
przejawiajàcy si´ w zespo∏owym,
bardzo pos∏usznym podejÊciu
do w∏adzy, który nieraz dowodzi
moralnej oboj´tnoÊci. Przera˝a∏a
mnie si∏a „blond bestii” zdolnej
z takà ∏atwoÊcià podà˝aç pod
pràd przyj´tych norm, Êmia∏oÊç
w obalaniu istniejàcych wartoÊci,
aby ustanawiaç nowe, podporzàdkowane woli Nadcz∏owieka.

K

iedy bardziej dojrza∏em, zobaczy∏em drugà stron´. Najpierw
by∏o zaskoczenie silnà reprezentacjà Niemców w epoce romantyzmu. Póêniej otar∏em si´ o barok
i Bacha, który by∏ dla mnie ju˝
pierwszym romantykiem (Pasja
wg Âw. Mateusza). Drà˝àc dalej
odkry∏em ekspresjonizm jako nieomal ÊciÊle niemiecki kierunek
nacechowany te˝ subiektywnym
obrazem Êwiata (jak w romantyzmie) kszta∏towanym w jaêni twórcy
przez si∏y tkwiàce w podÊwiadomoÊci lub wr´cz chorob´ psychicznà. Ale bardziej utknà∏em
– utopi∏em si´ – w oceanie muzyki
Ryszarda Wagnera (równie wa˝nego dla mnie jak Bach), która
apelowa∏a do ducha subtelnoÊcià,
a zarazem pot´gà (nieskoƒczo-
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noÊcià). By∏a takim ˝ywio∏em jak
moja niespokojna psychika i rozum. Póêniej pokrewny romantyzmowi modernizm, przyniós∏ postaç
i dzie∏o Fryderyka Nietzschego,
który nieomal opanowa∏ mój Êwiatopoglàd. Poczàtkowo by∏ on przyjacielem Wagnera, potem jednak
sta∏ si´ jego zajad∏ym przeciwnikiem. Sztuk´ geniusza muzycznego ocenia∏ z poczàtku jako zgodnà
z duchem dionizyjskim, potem
dostrzeg∏ jednak ˝e „Wagner sta∏
si´ religijny” – Êwi´toÊç, którà
wyznawa∏ i ukazywa∏ by∏a rozumiana tradycyjnie, po chrzeÊcijaƒsku,
gdzie Duch jest celem wy˝szym
ponad biologi´ i ˝ycie. A z ˝ycia
Nietzsche uczyni∏ przecie˝ wartoÊç najwi´kszà. Wed∏ug niego
najbardziej charakterystyczny dla
staro˝ytnej Grecji by∏ ˝ywio∏ dionizyjski. Dionizos uosabia∏ pe∏ni´,
si∏´, p∏odnoÊç i p´d ˝ycia. Wprawdzie Grecja kojarzona z Fidiaszem, Homerem i Arystotelesem
uderza najpierw harmonià, umiarem i opanowaniem, ale to zas∏uga
Apolla. Postawa apolliƒska wydawa∏oby si´ dominowa∏a w Grecji,
ale dla Nietzschego (stojàcego
po stronie Dionizosa) by∏a mniej
istotna. Dowodzi∏ tego wskazujàc
na tragedi´ greckà oraz na filozofów przedsokratjskich (zw∏aszcza na Heraklita) jako rdzennie greckich. Dla mnie to w∏aÊnie
jest romantyczne u Nietzschego,
chocia˝ konsekwencjà takiego
umi∏owania ˝ycia jest wola mocy
(„Wille zur Macht”), tak fatalnie (i bynajmniej nieromantycznie) zrozumiana przez polityków.

N

iemców cechuje te˝ poszukiwanie harmonii (jasnoÊç,
porzàdek, równowaga), ale w ich
g∏´bi nurtuje jakaÊ nieokie∏znana
si∏a. Uwa˝am, ˝e oba elementy
sà sobie potrzebne, wzajemnie
si´ dope∏niajà – twórczy Dionizos

i porzàdkujàcy Apollo. Mo˝e ten
pierwszy odpowiada za upodobanie Niemców w mitach (baÊniach), niestety za sprawà „woli
mocy” – tak˝e w mitach na swój
temat – jak w micie rasizmu. Mit,
legenda, baÊƒ – alternatywne dla
chrzeÊcijaƒstwa, gdy zaczyna
si´ w nich czciç ˝ycie dla niego
samego stajà si´ mu szybko
wrogie. Zresztà te˝ ca∏ej reszcie
Êwiata. To co wiemy o II wojnie
Êwiatowej jest karykaturà Dionizosa i pomagajàcego mu sprawnie
mordowaç ˚ydów w komorach
gazowych Apolla. Tu by∏a si∏a, ale
brak∏o dostojeƒstwa, które mia∏o
cechowaç Nadcz∏owieka. Dlatego
Nietzsche pot´pi∏by to na pewno,
ale b´dàc naturalistà i antyteistà
w swoich teoriach nie uwzgl´dni∏
wp∏ywu z∏ego Ducha i przypisanej
ludzkiej naturze s∏aboÊci. MyÊl´, ˝e
w swojej szlachetnoÊci mia∏ te˝ za
du˝e mniemanie o nowym pokoleniu swoich czytelników.

˚

ywym przyk∏adem, wspó∏czesnym ucieleÊnieniem nietzscheaƒskiego idea∏u Nadcz∏owieka wydawa∏ mi si´ zawsze Klaus Kinski
– g∏ówny aktor filmów bawarczyka
Wernera Herzoga. Nie mog´ pozbyç si´ wra˝enia, ˝e wyst´pujàc
w ró˝nych rolach, kreujàc nierzadko immoralne, a zarazem wielkie
postacie, cz∏owiek ten nie musia∏
zbytnio si´ wysilaç, by graç. By∏
nieprzewidywalny i sam Herzog
powiedzia∏, ˝e gdy Kinski jest na
planie, jest podobny do konia
wyjàtkowo szlachetnej, pe∏nej krwi
rasy, po którym mo˝na oczekiwaç
rzeczy niezwyk∏ych.

M

roczny geniusz Niemców i zarazem jasnoÊç, czystoÊç,
przejrzystoÊç. MyÊl´, ˝e za cz´sto
definiujemy Niemców wed∏ug tego
ich mrocznego ducha, ˝ywiàc tym
ró˝ne nasze narodowe uprzedze-

nia. A przecie˝ jest te˝ ta strona
jaÊniejsza, bardzo twórcza, pragmatyczna, gospodarna pozwalajàca na tworzenie mitów o ile pozwoli
to rozwinàç skrzyd∏a wyobraêni,
aby byç dalej dzieckiem otwartym
na cud. Takimi dzieçmi bo˝ymi
sà dla mnie mistycy nadreƒscy
z XIV w. Z jednej strony wsz´dzie
widzieli Boga, a z drugiej ogo∏acali
si´ ze wszystkiego, aby osiàgnàç
doskona∏e z Nim zjednoczenie.
Fascynuje mnie j´zyk ich kazaƒ,
nie emocjonalny, ale teologicznie
spekulatywny, nie roszczàcy sobie
nawet praw do opisu Boga czy jego
dzia∏ania, ale opisujàcy bardziej
czym On nie jest. Najg∏oÊniejszy
z nich – Mistrz Eckhart – by∏ nawet
podejrzewany o herezj´ i broni∏ si´
przed Inkwizycjà. Na szcz´Êcie
obroni∏ si´, tym niemniej na jego
twórczoÊç pad∏ cieƒ i dopiero
teraz, po wiekach, jego nauczanie prze˝ywa renesans. Ksiàdz
Tischner powiedzia∏ o odwadze
kilku uczonych Doktorów KoÊcio∏a,
˝e „to sà dopiero Pierony” – wÊród
nich wymieni∏ Mistrza Eckharta.
Porówna∏ t´ odwag´ z odwagà
Êmierci m´czeƒskiej, a nawet uzna∏
t´ ich si∏´ przekraczania granic za
jeszcze wi´kszy heroizm.

N

iemieckoj´zyczna spuÊcizna
mistyków wskazuje na w∏asne
êród∏a duchowoÊci u Niemców,
do których ch´tnie si´ odwo∏ujà.
Ju˝ Karol Wielki, król Barbarossa,
potem Luter (cz´Êciowo inspirujàcy si´ tymi mistykami) próbowali
wed∏ug mnie jakoÊ zareagowaç
na prymat Rzymu jako Cesarstwa
i jako Stolicy Apostolskiej. Nie
by∏o to chyba najszcz´Êliwsze
w przypadku Lutra i reformacji, ale
dzi´ki temu KoÊció∏ si´ odnawia,
aby przez wieloÊç dojÊç do
prawdziwej jednoÊci. Tak jakby
duch niemiecki znajdowa∏ dla
siebie form´ jedynie u siebie, i to

jest dobre, to umi∏owanie cudu,
jeÊli tylko nie nast´puje jego mitologizacja i swobodne nadu˝ywanie
w∏asnych dóbr, by dowieÊç wy˝szoÊci w∏asnego narodu. Cud
umi∏owany przez tak wydawa∏oby
si´ pragmatyczny naród? Tak, bo
to naród romantyków, muzyków
i filozofów, któremu nie obcy jest
te˝ humor. Dosadny, sprowadzajàcy na ziemi´ z wy˝yn uczucia,
pikantny i spotykajàcy si´ z cudem
w osobie barona Munchaussena.
To moja ulubiona postaç od drugiej
klasy podstawówki: ˝o∏nierz, myÊliwy, szlachcic, obie˝yÊwiat walczàcy z pustkà oÊwiecenia, parodiujàcy niemal wszystkie Êwi´te
legendy europejskie, przy tym
tak realistycznie i nieraz g∏upio,
˝e mo˝na umrzeç ze Êmiechu.
Wielki bajarz i blagier Munchaussen na skrzyd∏ach fantazji nie
traci jednak kontaktu ze Êwiatem
tak, ˝e jego bujdy wydajà si´
nieraz prawdopodobne i nabierajà naiwnych. „Bohaterstwo”
barona opiera si´ na bujdzie,
ale opowiadajàcy tak odkrywczo
prze∏amuje granice zdrowego roz-

sàdku, ˝e staje si´ bohaterem.

T

ak wi´c twórczy Dionizos, duch,
romantycznoÊç, cud i porzàdkujàcy Apollo, opanowanie, zamkni´cie i doskona∏oÊç pozwalajà
wytrwaç przy swoich marzeniach. „Bo kiedy ludzie zapominajà
o marzeniach przychodzi pustka” – przestrzega∏ Michael Ende
autor „The Neverending Story”.
A przecie˝ wyobraênia jest potrzebna. Marzenia, wiara w cuda
oznaczajà zmian´, rozwój. Cierpienie, kryzys sà pokutà, uzdrowieniem, rozwojem i twórczoÊcià.
Pewnie dlatego cierpiàcy tak
cz´sto okazujà wyjàtkowà wyobraêni´. W ogóle rozwój to
przekroczenie granicy jakiegoÊ
schematu, a cierpienie, niewygoda
mogà do tego prowadziç, tak
˝e i olbrzymi pies – smok z filmu
„The Neverending Story” oraz
wyciàgajàcy siebie za w∏asny
warkocz z morza Munchaussen
pojawiajà si´ naraz w naszym Êwiecie. l raduje si´ dziecko, które jest
w ka˝dym z nas.

P

odobne Ojcom Staro˝ytnym
wykazywanie wielkoÊci Boga
przez wielkoÊç Jego dzie∏a – cz∏owieka, a nie przez poni˝anie tego
dzie∏a, wydaje mi si´ ˝ywe w romantyzmie niemieckim.

O

brazy Caspara Davida Friedricha ukazujà wielkoÊç skoƒczonego cz∏owieka na tle „nieskoƒczonej” kontemplowanej przez
niego przyrody, która staje si´
miejscem spotkania duszy z Bogiem. Nie ma tu scen religijnych,
ale ˝ywa wiara malarza wydaje
si´ byç pewna, gdy˝ dyskretnie
czci on Boga i wydaje si´ powtarzaç za Êw. Augustynem: „Pragn´
znaç Boga i dusz´, l nic wi´cej?
Nic wi´cej”. Sam Friedrich mówi
zaÊ: „zadaniem malarza nie jest
tylko malowanie tego, co widzi
przed sobà, ale równie˝ tego, co
widzi w sobie samym. JeÊli niczego w sobie nie dostrzega
niech zaprzestanie malowania
tego, co widzi przed sobà”. To
credo malarskie Friedricha te˝
wydaje si´ byç jakby wyjàtkiem
z filozofii Êw. Augustyna, który jak

nikt przed nim zaleca∏ skupienie si´
na wewn´trznym ˝yciu cz∏owieka.

J

ak widaç cechuje mnie troch´
spirytualistyczne podejÊcie do
Êwiata, ale myÊl´, ˝e ono jest typowe dla wi´kszoÊci osób cierpiàcych na schizofreni´. Nieodparcie
kieruje mnie to w stron´ religii
i KoÊcio∏a, choç oczywiÊcie nie tylko
to. Poza samym wyczuleniem na
duchowoÊci, odpowiada za to g∏ód
transcendencji, który le˝y mo˝e
w cz∏owieku najg∏´biej. Na szcz´Êcie wielu twórców niemieckich
umie to wyraziç przekraczajàc samà tylko zmys∏owoÊç, realizm i niewolnicze naÊladownictwo natury
(które sà czasem samym tylko
popisem), aby dojÊç do Absolutu.

•••

Jaros∏aw Kleban
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Psychiatria w mediach
P

sychiatria, schizofrenia w mediach. W tej rubryce b´dziemy
starali si´ odnotowywaç i komentowaç, to co na temat psychiatrii i chorych psychicznie ukazujesi´ w prasie, radiu i telewizji.

K

ilka lat temu przeprowadzi∏em pod tym kàtem badania
dotyczàce
wielkonak∏adowych
dzienników i tygodników stwierdzajàc, ˝e psychiatria jest dziedzinà medycyny, którà bardzo
ch´tnie zajmujà si´ media,
ust´pujàc chyba jedynie kardiologii i chorobom kobiecym.

J

ednak˝e obraz schorzeƒ
psychicznych, jaki wy∏ania
si´ z tych publikacji jest ma∏o

klarowny. Obok artyku∏ów rzetelnych i obiektywnych, du˝o jest
polowania na tanià sensacj´ i prezentacji zafa∏szowujàcych rzeczywisty charakter problemów,
z którymi borykajà si´ chorzy.
Liczàc na wspó∏prac´ z czytelnikami w redagowaniu tej rubryki
chcia∏bym na poczàtek podzieliç
si´ kilkoma uwagami na temat
szczególnie mnie bulwersujàcy.

W

przesz∏oÊci bywa∏o ju˝ niestety tak, ˝e niektóre nazwy
psychiatrycznych zespo∏ów chorobowych przenikn´∏y do j´zyka
potocznego w charakterze inwektywy, np. idiota, imbecyl,
psychopata, itp. Z tego wzgl´du
zosta∏y zastàpione innymi okreÊle-

niami. W ostatnich latach natomiast, zw∏aszcza w okresie wzmo˝onych walk i potyczek politycznych, daje si´ zaobserwowaç
nowe niepokojàce zjawisko – popularne stajà si´ zwroty w rodzaju
„to jakaÊ schizofrenia”, „˝yjemy
w Êwiecie schizofrenicznym”,
itp., stosowane z upodobaniem
w dziennikarskiej publicystyce
i wystàpieniach polemizujàcych
ze sobà polityków. Nie sadz´,
a˝eby i w tym wypadku dobrà
metodà by∏o wykreÊlenie nazwy
„schizofrenia” z j´zyka medycznego (postulat taki zg∏osi∏
w jednym ze swych artyku∏ów
doc. B. De Barbaro z Krakowa).
Uwa˝am raczej, ˝e nale˝y dà˝yç
do tego, by rodzimi polityczni ad-

wersarze przestali u˝ywaç nazwy
choroby, na którà cierpià tysiàce
ludzi jako epitetu.

W

ciàgu ostatnich lat wysy∏a∏em w tej sprawie listy m.in.
do b. wicepremiera Grzegorza
Ko∏odki, pos∏a Jerzego Dziewulskiego, Profesora Garlickiego,
Wojciecha Manna i Krzysztofa
Materny itd.

N

ie uzyska∏em ˝adnej odpowiedzi. A mo˝e moje oburzenie jest przesadzone?
Czekam na opinie.

Krzysztof Czuma

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Konkurs KonkursKonkurs

K

onkurs na program edukacyjny organizowany w ramach kampanii „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”. Fundatorem dwóch nagród
(o łàcznej wartoÊci 25 tys. zł.) dla najlepszych projektów, jest firma Eli Lilly,
Êwiatowy Partner Programu „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”. Pierwsza nagroda w wysokoÊci 15 tys. zł przyznana zostanie za I miejsce. Projekt,
który zajmie II miejsce otrzyma 10 tys. zł.

J

est to ju˝ druga edycja konkursu zorganizowanego pod patronatem
firmy Eli Lilly. W roku ubiegłym zwyci´˝ył projekt „Przez sztuk´ do
serc – rola sztuki w terapii chorych na schizofreni´” autorstwa dr Adama
Małeckiego. Jest on od stycznia br. realizowany z powodzeniem w Poradni Zdrowia Psychicznego w Człuchowie, woj. pomorskie.
Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie projektów zgodnie z poni˝szymi
zasadami :
Opis projektu:
W konkursie biorà udział projekty programów edukacyjnych dotyczàcych
działaƒ, które majà na celu:
• szerzenie wiedzy na temat schizofrenii
• przeciwdziałanie stygmatyzacji chorych poprzez kształtowanie
postaw społecznych wobec osób psychicznie chorych
• popraw´ opieki nad chorymi na schizofreni´
• promocj´ kampanii „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”.
Adresat programu:
Działania te nale˝y adresowaç do wybranej grupy odbiorców np.:
• pracowników publicznej słu˝by zdrowia, młodzie˝y szkolnej i nauczycieli
• ksi´˝y i kleryków
• organizacji pozarzàdowych
• agendy opieki Êrodowiskowej
• mediów
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Opis projektu powinien uwzgl´dniaç:
• autorów (imi´, nazwisko, nazw´ instytucji)
• szczegóły projektu
- cel projektu
- uzasadnienie i zało˝enia
- materiał i metodologi´
(z uwzgl´dnieniem cz´Êci ewaluacyjnej projektu)
- harmonogram prac
- spodziewane efekty projektu
- szczegółowy kosztorys projektu

Realizacja projektu programu edukacyjnego powinna byç zaplanowana
na jeden rok. Prosimy o wysyłanie projektów do 15 wrzeÊnia na adres
organizatora:
Dr n. med. Joanna Meder
Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel.: (022) 321 35 00
Pytania prosimy kierowaç na adres e-mail: mederj@ipin.edu.pl
Formularz zgłoszeniowy umieszczony jest na stronie: www.ipin.edu.pl
Prosimy dołàczyç go do projektu.
Projekty b´dà oceniane komisyjnie. Wyniki konkursu zostanà ogłoszone
podczas zjazdu psychiatrii Êrodowiskowej, który odb´dzie si´ 23-24
paêdziernika 2003 r. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Nagrody na realizacj´ zwyci´skich programów edukacyjnych, która
powinna rozpoczàç si´ 02.01.2004 r. zostanà przesłane wciàgu miesiàca
od dnia ogłoszenia wyników, na konto instytucji, w której powstały.
Regulamin konkursu dost´pny jest do wglàdu w siedzibie organizatora.

Dzień Solidarności z Osobami
Chorymi na Schizofrenię
Kole˝anki i Koledzy!

P

e∏nà parà ruszy∏y przygotowania do II Ogólnopolskiego Dnia SolidarnoÊci
z Osobami Chorymi na Schizofreni´, który b´dzie obchodzony
w ca∏ym kraju 14 wrzeÊnia
2003
roku.
Zawdzi´czamy
go Programowi „Schizofrenia
– Otwórzcie Drzwi” na rzecz
przeciwdzia∏ania
pi´tnowaniu
i dyskryminacji osób chorych na
schizofreni´. Program jest realizowany od siedmiu lat w ponad
dwudziestu krajach na Êwiecie.

W naszym kraju prowadzi go
z powodzeniem Zarzàd G∏ówny
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego przy wspó∏pracy
Âwiatowej Organizacji Zdrowia
oraz Êwiatowego partnera Programu „Schizofrenia – Otwórzcie
Drzwi” firmy Eli Lilly. Kampani´
w Polsce wspiera równie˝
Êwiatowy koordynator Programu
„Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”
prof. Norman Sartorius.

W

roku bie˝àcym uwaga organizatorów skupia si´ na
m∏odych ludziach, bo to w∏aÊnie

ich choroba dosi´ga najcz´Êciej.
M∏odzi ludzie dotkni´ci schizofrenià nie muszà byç skazani
na ˝ycie w izolacji, z pi´tnem
„wariata”. Mogà normalnie funkcjonowaç: uczyç si´, pracowaç
i byç pe∏nowartoÊciowymi cz∏onkami spo∏eczeƒstwa. Niemniej
potrzebujà mi∏oÊci, otwartoÊci
i nowoczesnej terapii.

K

ulminacjà II Ogólnopolskiego
Dnia SolidarnoÊci z Osobami
Chorymi na Schizofreni´ oraz
zwiàzanej z nimi kampanii medialnej – b´dzie przejÊcie osób

chorych i ich rodzin, cz∏onków
Komitetu Honorowego, m∏odzie˝y,
artystów, profesjonalistów i warszawiaków przez symboliczne
drzwi
na
Nowym
Âwiecie
w Warszawie, w dniu 14 wrzeÊnia
2003 roku. Podobne uroczystoÊci odb´dà si´ w kilkudziesi´ciu
miastach ca∏ej Polski. Relacj´
z obchodów II Ogólnopolskiego
Dnia SolidarnoÊci z Osobami Chorymi na Schizofreni´ zamieÊcimy
w kolejnym numerze naszego
czasopisma.
Agnieszka Ejsmont

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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P

ODARUNEK

Nocà przychodzi do mnie mój
anio∏, który w ciàgu dnia czesze
splàtane warkocze s∏oƒca. Upina
jasne runo w obietnic´ powrotu.
Pada Ênieg, strzepuj´ bia∏e p∏atki
z jego skrzyde∏ w koronkowy py∏.
Za ka˝dym razem anio∏ przynosi
mi jakiÊ podarunek. KiedyÊ by∏
to ma∏y smok w srebrnej misie,
w której bardzo lubi si´ wygrzewaç, gdy k∏ad´ go na parapecie.
Smok ˝ywi si´ wy∏àcznie p∏atkami
ró˝ i motylami. Codziennie musz´
zdobywaç dla niego pokarm, a to
jest bardzo k∏opotliwe, zw∏aszcza
zimà.
Dzisiaj przyszed∏ anio∏, by∏
bardzo smutny. Pewien pijak
zrani∏ jego skrzyd∏o, które smok
musia∏ potem opatrywaç. Ju˝ za

du˝o jest ran na skrzyd∏ach mojego anio∏a. Kryszta∏owa i p∏aczàca
dusza dobroci, tkwiàca w nim
jest zupe∏nie bezbronna, odarta
z pokrywy, chroniàcej przed
z∏em.
Smok bezustannie wertuje
stare manuskrypty, by odnaleêç
antidotum na z∏o i uleczyç dusz´
naszego anio∏a, gdy˝ nawet Bóg
nie ma dla niego czasu.
Dosz∏am do wniosku, ˝e
anio∏ jest okrutny. Zostawi∏ smoka
i mnie bez po˝egnania, by za
wisnàç na p∏aszczu Boga – jako
kolejna niepotrzebna b∏yskotka...
Musz´ wyjÊç ze smokiem
na d∏ugi spacer, aby odzyska∏
radoÊç. On te˝ uwa˝a∏ anio∏a za
swojego przyjaciela.

KATARZYNA MILCEWICZ

SNY DALEKIE, SNY BLISKIE
mocne wra˝enia mijajà bez wra˝eƒ
s∏abe wra˝enia rosnà w nadmiarze
pomieÊciç s∏aboÊç t´ pomieÊciç wszechmiar´ rzeczy
to jak odnaleêç g∏os swój wyraêny cichy
w bezbarwnej symfonii zdarzeƒ milionów
potok obrazów trwa
a˝ do znikni´cia – rozb∏ysku – fali
w krysztale czasu
nad kruchym wàwozem wznoszenia si´
i opadania w dó∏
dolina cienia pok∏adów zdrój
tutaj wyrasta korzeƒ pragnienia
tutaj odnajd´ w prochu ten kamieƒ
szlachetny mocà klejnotu
prowadzàcego do domu
przyjaznych stron
AZER
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ul. Mochnackiego 17 m. 12
02-041 Warszawa.
Kwartalnik Ârodowisk Dzia∏ajàcych na Rzecz Osób Chorujàcych Psychicznie
„Dla Nas” redaguje komitet redakcyjny w sk∏adzie:
• Ma∏gorzata Misiewicz, Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” – redaktor naczelna
• Jaros∏aw Strzeszewski, Warszawski „Dom Pod Fontannà” – z-ca redaktor naczelnej
• Rafa∏ Sulikowski, Czasopismo „Imaginacje” – sekretarz redakcji
• Agnieszka Ejsmont, Przewodniczàca Klubu Pacjentów „Amicus”
• Jaros∏aw Kleban, Czasopismo „Imaginacje”
• Piotr Chuchler, Czasopismo „PolFamilia”

Projekt graficzny i DTP:

ZAKO¡CZYå TO
Mówienie bez granic,
w ramach ob∏´dnych racji
– skazane na fiasko.
Rozumiesz to, co piszà?
Pojmujesz to, co s∏yszysz
i tylko zegar idzie miarowym
mi∏osiernym:
teraz
na wiecznoÊç.

a ja wiem, ˝e kiedyÊ
zobacz´ po co
i biegn´ bez tchu
w tym zamiarze
i uda mi si´ zatrzymaç
Êwiat
w tym ogromnym,
przemo˝nym ha∏asie
na okamgnienie ciszy
i to b´dzie dane jak wszystko
a zobacz´
bo mi pozwolisz

Nad pracami redakcji czuwa Rada Programowa w sk∏adzie:
• Prof. Aleksander Araszkiewicz, Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii
Akademii Medycznej w Bydgoszczy
• Prof. Jacek Wciórka, Kierownik I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie
• Dr Andrzej Cechnicki, Krajowy Koordynator Programu „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”
• Dr Krzysztof Czuma, Dyrektor Szpitala Centrum Psychiatrii w Katowicach
• Andrzej Warot, Prezes Zwiàzku Stowarzyszeƒ Rodzin i Opiekunów Osób Chorych „PolFamilia”
Partnerem kwartalnika „Dla Nas” jest Eli Lilly
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