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Słowem wstępu
Drodzy Czytelnicy!

Chciałabym dziś w inny niż zwykle sposób przedstawić słowem 
wstępu myśli (a więc wybrać z wielu – zbyt licznych, co jaśniejsze), 

które rodziły się z numerem 12 i na spotkaniach redakcji, i wtedy kiedy 
już okazało się, co ten numer ma utworzyć. Ażeby to zrobić (zanim 
wezmę udział w trójgłosie na temat książki Pani Arnhild Lauveng), 
przywołam  jedno  z  piękniejszych  zdań,  jakie  słyszałam w  całym 
psychiatrycznym doświadczeniu życia przecież wielu z nas. Zdanie, 
które może służyć śmiało jako motto wręcz numeru 12, ponieważ 
jest on jakby zbudowany dookoła tego zdania. „Jutro zawsze miałam 
być lwem”. Jeden z autorów trójgłosu napisał, że to oryginalny tytuł 
książki norweskiej autorki. Jest to jednocześnie zakończenie zupełnie 
cudownego wiersza, który tę książkę rozpoczyna. 
„Ale jutro zawsze miałam być lwem”. 
(Wiersz „wystąpi” w całości w części Rodziny). Ano tak właśnie. Tak 
będąc człowiekiem chorującym psychicznie należy (czy konieczne 
jest) wierzyć. Taką też świadomość powinni mieć ci, którzy nas leczą. 
I ci, którzy są blisko cierpień „owcy” – ona czasem cicho beczy 
– „gdy jest się szalonym można przecież beczeć”. Ważne jednak, 
ażeby nie przestraszyli  się  i nie pouciekali  ci właśnie bliscy, bo 
„gonitwa przez sawanny” może także pisana być rozpłakanej owcy. 
I temu akurat trzeba sprzyjać. Ostatnio już prawie wszyscy to widzą. 
Posługując się słowami wiersza Pani Arnhild mówię równocześnie 
o tekstach dotyczących kierunku nowej, lepszej psychiatrii, a więc (po 
pierwsze) o tym, co w sprawie idei „empowerment i recovery” zawarła 
w swoim wykładzie dr Michaela Amering; także o tym, o czym Paulina 
pisze w artykule „Choroba jako nauka życia” (nauka życia? – czy to 
nie pozytywne?) i o tym, co przedstawia (w skrócie niby, a bardzo 
wnikliwie) Bogusława Skimina,  kiedy  rozważa  temat  samobójstwa 
pod jednak pełnym Nadziei  tytułem „Dać życiu szansę”. A kiedy 
Katarzyna M. wylicza bariery w powrocie na rynek pracy to też jest, 
to gdzieś pod skórą nas wszystkich przekonanie, że można już dziś 
próbować te bariery pokonać i w takim razie powrócić do własnej 
„gonitwy przez sawanny”. (Cóż za mądry, cóż za „dokładny” ten 
wiersz Pani Arnhild). I jak krótko Ona opowiada w nim h i s t o r i ę, 
nad  którą  zastanawiają  się  także autorzy Narodowego Programu 
Ochrony  Zdrowia  Psychicznego.  A więc.  Czy  program  zmian w 
dzisiejszej  psychiatrii,  cała  konstrukcja  ustawy,  którą  proponują 
świadomi jej przyszłych owoców lekarze, nie jest tym właśnie projek-
tem przejścia pacjenta psychiatrycznego ze stada owiec co to musi 
zgodnie tkwić w zagrodzie zbyt ciasnej (bo tak lepiej)? A być może, 
można owce u w a l n i a ć ? Jakimi małymi kroczkami – to rzecz 
inna. A właśnie może czasem poprzez „znaki bliskości”? O czymże 
jest nagrodzona nagrodą pierwszą praca  „Bunt dotyku na mnie” 
przedstawiona w numerze 11? Jest o Dotyku. Pewnie, że o choro-
bie na dotyk i o takim jego głodzie, który narusza proporcje (niby 
właściwe). Na przekór jednak dowodzi ona jasno jak niewątpliwe jest, 
że brak „znaków bliskości” uszkadza, niszczy. Przeczytałam w jednej 
z nienagrodzonych prac wiadomość ważną – wynik badań naukow-
ców amerykańskich. Dziwne, ale podobno 16 dotyków (niekoniecznie 
seksualnych) dziennie jest ludziom do zdrowia psychicznego potrzeb-
nych jak oddech – rytmiczny, prawidłowy oddech. Dotyk – dotyk, 
symbol dotyku (osobiście myślę, że starczy i namiastka symbolu). 
A dotyk przestrzeni? Czyż nie ważny? Jak działa przestrzeń na tych, 
którzy się w niej poruszają? Przecież  może ona pocieszyć albo 
straszyć, budzić zachwyt (leczący, też leczący) albo zgrozę. Pewnie, 

że  te uczucia  i  tak są subiektywne  i  zależą od stanu  (ducha?). 
Przekazujemy pierwszy ze spodziewanego cyklu tekst „O oswajaniu 
przestrzeni”. W sposób profesjonalny (jest architektem Marek Z.) pisze 
on o tym, czego się lata temu uczyliśmy na Politechnice Krakowskiej 
– z jaką myślą projektować przestrzeń, aby sprzyjała ludziom. 

Ale wracając do „małych kroków w lepszą  stronę”: NPOZP nawet 
jeśli wydaje się jeszcze jedynie kuszącą utopią, to już jest precy-

zyjnie sformułowany, zresztą od lat. I w końcu jakieś tego części 
funkcjonują  też od  lat – co sprawozdaje Agnieszka Lewonowska 
pisząc o rezultatach programu Equal (na przykład). W debacie telewi-
zyjnej, która nie tak dawno odbyła się w Krakowie (w programie TVP) 
z udziałem terapeutów, przedstawicieli władz i pacjentów czy tez 
użytkowników psychiatrii, „udało mi się” (pośrodku moich poplątanych 
zwyczajowo myśli) przekazać jedną, sądzę celną czy ważną może, 
myśl. Coś, czym chciałabym się pożegnać z Wami na dziś. Otóż nie 
Idea sama pomoże w naprawie rzeczywistości, jaka nas często boli 
czy napawa goryczą albo wprost budzi sprzeciw. To nie idea ma być 
„humanitarna”, to ludzie muszą być humanistami. To ludzie. To tylko 
ci, którzy w całej strukturze (choćby była najdoskonalej wymyślona 
i  zaakceptowana przez najwyższe Władze),  jeśli będą naprawdę 
chcieli i to (przepraszam) z uczciwego serca i z dobrocią własną 
i osobistą mądrością a także Uwagą dla chorujących, jeśli tak będą 
pracować dla tej Idei, to tylko ci mogą sprawić, aby rozbeczane owce 
przeistaczały się zgodnie z własną naturą w niedźwiedzie, krokodyle, 
wiewiórki czy  też  lwy –  jak  ten, którym okazała się Pani Arnhild. 
Wzruszona lekturą książki „Byłam po drugiej stronie lustra”, polecając 
ją wszystkim, pozdrawiam serdecznie. 

Małgorzata Misiewicz 

PS być musi, ponieważ trzy teksty (w duchu tego samego motta) 
przeczytałam zbyt późno, a są cenną częścią nr 12. Dwie prace 
konkursu – druga nagroda „Spowiedź Odysa” i wyróżnienie „Parę 
niewypowiedzianych słów”. To są relacje (spowiedzi – jakieś aż tak 
własne) brata i córki chorujących, chorych bardzo, właśnie bez szcze-
gólnej Nadziei dla nich samych.
Kiedy się mówi w kościele zawsze straszne dla mnie zdanie, że Pan 
Bóg dookoła zła, które się dzieje, buduje i dobro, to po tej lekturze 
mam uczucie, że to nawet może jest prawda. 
Ci bliscy, bardzo bliscy „skazańcom” – tym, dla których schizofrenia 
była czy jest wyrokiem (tak też się zdarza), ci odkrywają swoją Itakę. 
„Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga” – Mickiewicz uczył, a kto w to wierzy? 
Sięgnąć? Czy objąć (niekoniecznie wzrokiem tylko) postać okropną, 
zdeformowaną chorobą, nieszczęsną i smutną, i uznać ją za tę samą, 
którą się kochało – i kochać ją nadal, i być, i trwać przy niej Pomimo 
Wszystko – okazuje się być wartością, Łaską, odnalezieniem Itaki. 
Lekcja dla rodzin, lekcja dla terapeutów i dla zjadaczy chleba – dla 
każdego z nas. Jestem przy słowie „lekcja”. Dwa zdania zauważyłam 
w artykule profesora Bogdana de Barbaro rekomendującym książkę 
„Praca,  zdrowie  psychiczne...”,  a  to,  że  „osoba  z  zaburzeniami 
psychicznymi może być nie tylko pacjentem a i nauczycielem” (za 
profesorem Kępińskim powtórzył profesor Barbaro). I o tym napisał, 
jak się zmienia psychiatria na  lepsze.  I o  tym, że w książce  tej 
nieobecny jest naukowy chłód. Bez chłodu naukowego – to Ludzkie 
spojrzenie. Ja nie wiem na pewno, ale czy nie takiego spojrzenia 
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Doroczny  raport  Œwiatowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) opubli-

kowany  w  roku  2001  poœwiecony  by³ 
zdrowiu psychicznemu i zwraca³ uwagê 
na  globalne  obci¹¿enia  powodowane 
zaburzeniami psychicznymi – indywidu-
alne, spo³eczne i ekonomiczne. Zwraca³ 
te¿ uwagê na niemo¿liwe do akceptacji 
bariery  –  zwi¹zane  ze  stygmatyzacj¹, 
dyskryminacj¹ i nieadekwatnymi formami 
pomocy,  która  jest  mo¿liwa  i  która 
powinna byæ dostêpna. Wed³ug ówczes-
nych oszacowañ ok. 450 milionów ludzi 
na œwiecie cierpia³o z powodu zaburzeñ 
psychicznych,  lecz  tylko  niewielka 
mniejszoœæ  uzyskiwa³a  choæby  najbar-
dziej  podstawow¹  pomoc.  Zaburzenia 
psychiczne  i  zachowania  stanowi³y 
12% globalnego obci¹¿enia chorobami 
(jedna  z  najwiêkszych  grup  obci¹¿eñ 
zdrowotnych), lecz w wiêkszoœci krajów 
œwiata na zdrowie psychiczne przezna-
czano mniej ni¿ 1% wszystkich wydat-
ków na zdrowie. Ponad 40% krajów nie 
prowadzi³o ¿adnej polityki wobec zdrowia 
psychicznego, a ponad 30% nie mia³o 
¿adnego  programu  w  tej  dziedzinie. 
Ponad 90% krajów nie ustanowi³o ¿adnej 
polityki w dziedzinie zdrowia psychicz-
nego  dzieci  i  m³odzie¿y.  Problemy 
zdrowia psychicznego s¹ od lat ignoro-
wane i lekcewa¿one. Wychodz¹c z tych 
konstatacji,  Raport  WHO  kierowa³  do 
rz¹dów krajów œwiata 10 podstawowych 
zaleceñ  dotycz¹cych  rozwi¹zywania 
problemów zdrowia psychicznego:
1. Udostêpniæ pomoc w podstawowej 

opiece zdrowotnej. 
2. Udostêpniæ leki psychotropowe. 

3. Oferowaæ opiekê œrodowiskow¹. 
4. Inicjowaæ edukacjê publiczn¹. 
5.  Angażowaæ  spo³ecznoœæ,  rodziny 

i konsumentów. 
6. Tworzyæ narodowe polityki, programy 

i ustawodawstwo. 
7. Zwiêkszaæ zasoby ludzkie (wielospe-

cjalistyczne). 
8. Wi¹zaæ aktywnoœæ ró¿nych sektorów. 
9.  Monitorowaæ  i  rozwijaæ  badania 

naukowe. 

W  styczniu 2005 roku przedstawiciele ministerstw  zdrowia  53  krajów 
europejskiego regionu WHO na wspólnej 
konferencji  z  reprezentantami  Komisji 
Europejskiej i Rady Europy w Helsinkach 
przyjêli  Deklaracjê  [2],  której  g³ówne 
tezy brzmia³y:
1.  Kraje  europejskie  zobowi¹zuj¹ 

siê  w  ci¹gu  nastêpnych  5-10  lat 
opracowaæ,  wprowadziæ  i  oceniæ 
tak¹  politykê  i  ustawodawstwo, 
które pozwol¹ na poprawê dobrego 
samopoczucia  psychicznego  ca³ej 
populacji, pozwol¹ stworzyæ warunki 
do  zapobiegania  zaburzeniom 
psychicznym  i  wreszcie  pozwol¹ 
na dobre funkcjonowanie spo³eczne 
i  osobiste  ludzi  doœwiadczaj¹cych 
problemów psychicznych.

2. Polityka ochrony zdrowia psychicz-
nego  powinna  uwzglêdniaæ 
nastêpuj¹ce badania:

a.  rozwijanie  œwiadomoœci  znaczenia 
dobrego samopoczucia psychicznego 
dla funkcjonowania spo³eczeñstwa;

b.  przeciwdzia³anie  stygmatyzacji, 
nierównoœci  i  dyskryminacji,  jakiej 

Zdrowie psychiczne  
w œwiecie i w Europie

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia nastroju,  
który pozwoli zaśpiewać w kolędowy czas,  

opłatka pełnego życzeń dobrych jak chleb, uchwycenia tego,  
co nieuchwytne w codziennej krzątaninie  

oraz  
wszechogarniającej miłości Dzieciątka Jezus  

życzy Wszystkim Czytelnikom
 

Redakcja

Życzenia  
Bożonarodzeniowe
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doœwiadczaj¹  osoby  choruj¹ce 
psychicznie i ich rodziny;

c. opracowanie i wdro¿enie systemów 
ochrony zdrowie psychicznego, które 
uwzglêdniaj¹ promocjê, profilaktykê, 
leczenie i rehabilitacjê;

d.  zapewnienie  kszta³cenia  kadr 
o odpowiednich kompetencjach;

e.  wykorzystanie  do  realizacji  tych 
zadañ  doœwiadczeñ  i  wiedzy 
osób  doœwiadczaj¹cych  zaburzeñ 
psychicznych i ich opiekunów.

Deklaracjê  tê,  jak  i  zwi¹zany  z  ni¹ 
plan  dzia³ania  podpisa³  tak¿e 

Minister Zdrowia Rzeczypospolitej.

W  paŸdzierniku  2005  roku  Komisja Europejska  opublikowa³a  Zielon¹ 
Ksiêgê  [3],  zawieraj¹c¹  pakiet  propo-
zycji  w  sprawie  poprawy  zdrowia 
psychicznego  ludnoœci  i  strategiê  dla 
Unii Europejskiej w dziedzinie zdrowia 
psychicznego. Zapraszaj¹c do szerokiej 
dyskusji, w Zielonej Ksiêdze wskazano 
podstawowe  zadania  polityki  ochrony 
zdrowia psychicznego w krajach Unii:
1. Promowanie  zdrowia psychicznego 

(niemowl¹t, dzieci i m³odzie¿y, ludzi 
starych,  w  œrodowisku  pracy  oraz 
w  grupach  s³abych  ekonomicznie 
lub spo³ecznie) oraz przeciwdzia³anie 
z³emu  stanowi  zdrowia  psychicz-
nego przez dzia³ania profilaktyczne 
(zapobieganie depresji, uzale¿nieniu 
siê, samobójstwom).

2. Poprawa jakoœci ¿ycia ludzi chorych 
i  niepe³nosprawnych  psychicz-
nie  poprzez  integracjê  spo³eczn¹ 
oraz  ochronê  ich  praw  i  godnoœci 
– co wymaga zmiany modelu opieki 
psychiatrycznej w kierunku rozwi¹zañ 
œrodowiskowych,  zmniejszaj¹cych 
ryzyko  napiêtnowania,  nierównoœci 
i  wykluczania,  a  u³atwiaj¹cych 
zdrowienie, umocnienie i upodmioto-
wienie jej odbiorców.

3.  Opracowanie  zasad  budowania 
systemu  informacji,  wspó³pracy 
w  zakresie  badañ  naukowych 
i upowszechnienia wiedzy na temat 
zdrowia  psychicznego  miêdzy 
krajami Unii Europejskiej.

P ubliczna  dyskusja  tej  strate-
gii  w  krajach  wspólnoty  zosta³a 

zakoñczona.  Jej  wnioski  zostan¹ 
niebawem  przekszta³cone  w  bardziej 
szczegó³owe  zalecenia  dla  krajów 
cz³onkowskich.

 
Z perspektywy historycznej

Przytoczone wysi³ki organizacji œwiato-
wych  i  europejskich  charakteryzuj¹ 

aktualny  stan  wysi³ków  zmierzaj¹cych 
do  zmiany  pozycji  zdrowia  psychicz-
nego,  osób  choruj¹cych  psychicznie 
i  systemów  pomocy  psychiatrycznej 
w wyobraŸni  i  praktyce  spo³eczeñstw. 
Ich najdawniejsze etapy s¹ nam ma³o 
znane, czêsto zagadkowe, choæ raczej 
ma³o  chwalebne.  Z  punktu  widzenia 
osób  choruj¹cych  psychicznie,  lepiej 
znane  procesy  historyczne  nowszych 
czasów mo¿na opisaæ jako:

 · odzyskiwanie  cz³owieczeñstwa, 
uzyskanie dostêpu do opieki i azylu 
(zapocz¹tkowane  gestem  Pinela, 
praktyk¹  „leczenia  moralnego” 
i rozwojem psychiatrii – od prze³omu 
XVIII i XIX wieku); 
 · odzyskiwanie  praw,  uzyskanie 
dostêpu  do  terapii  oraz  ¿ycia 
w  œrodowisku  (zapocz¹tkowane 
traum¹ II wojny œwiatowej, wprowa-
dzeniem  aktywnych  form  leczenia 
oraz falami radykalnej krytyki trady-
cyjnych  instytucji  psychiatrycznych 
– od po³owy XX wieku); 
 · odzyskiwanie  podmiotowoœci, 
uzyskanie  wp³ywu  na  politykê 
spo³eczn¹  i zdrowotn¹, oraz wybór 
formy  pomocy  (zapocz¹tkowane 
aktywnoœci¹  organizacji  konsumen-
ckich i fal¹ liberalnej krytyki tradycyj-
nych instytucji psychiatrycznych – od 
po³owy XX wieku); 
 · odzyskiwanie  podmiotowoœci, 
uzyskanie  wp³ywu  na  politykê 
spo³eczn¹  i zdrowotn¹, oraz wybór 
formy  pomocy  (zapocz¹tkowane 
aktywnoœci¹  organizacji  konsumen-
ckich  i  fal¹  liberalnej  krytyki  tzw. 
paternalistycznej tradycji w psychia-
trii – od prze³omu XX i XXI wieku). 

W         wielu  funkcjonuj¹cych 
wspó³czeœnie  systemach  pomocy 

psychiatrycznej  mo¿na  wyœledziæ 
obecnoœæ  wszystkich  tych  procesów, 
choæ  w  ró¿nym  stopniu.  Dominacja 
instytucji  typu  azylowego  w  systemie 
oznacza  na  ogó³  œlady  pierwszego 
z  procesów.  Tolerowanie  nierównoœci 
praw  lub  dostêpu  do  œwiadczeñ 
zdrowotnych wskazuje na niezakoñczony 
proces  drugi.  Powstanie  silnych, 
wp³ywowych organizacji konsumenckich 
zapocz¹tkowuje proces trzeci.

 
W Polsce

Próby  zmiany  miejsca  i  pozycji 
zdrowia psychicznego, a zw³aszcza 

zreformowania  opieki  psychiatrycznej 
w Polsce siêgaj¹ lat siedemdziesi¹tych 
ubieg³ego stulecia. Wtedy zainicjowano 
zarówno pierwsze projekty przebudowy 
systemu opieki zmierzaj¹ce w kierunku 

upowszechnienia  modelu  œrodowisko-
wego, jak i lokalne próby zastosowania 
nowoczesnych  rozwi¹zañ  w  praktyce. 
W  tym  czasie  powstawa³y  pierwsze 
oddzia³y dzienne, hostele, zespo³y opieki 
œrodowiskowej, oddzia³y psychiatryczne 
w szpitalach ogólnych. Próbowano te¿ 
zmieniaæ  œrodowisko  szpitali  psychia-
trycznych w myœl  zasad  spo³ecznoœci 
leczniczej.

Tego przyp³ywu idei i inicjatyw organi-
zacyjnych  nie  uda³o  siê  jednak 

upowszechniæ. Za³amanie siê gospodarki 
socjalistycznego pañstwa z koñcem lat 
siedemdziesi¹tych,  a  potem  wszelkiej 
polityki spo³ecznej w  latach osiemdzie-
si¹tych spowodowa³o odsuniêcie reformy 
opieki  psychiatrycznej  na  plan  dalszy. 
Zapocz¹tkowane  procesy  moderniza-
cyjne postêpowa³y, ale niezwykle wolno 
i bez systemowej koordynacji. Tak¿e po 
odzyskaniu  niepodleg³oœci  zagadnie-
nia  zdrowia  psychicznego  nie  znalaz³y 
w³aœciwego miejsca w polityce spo³ecz-
nej  kolejnych  rz¹dów Rzeczypospolitej. 
Uchwalenie  w  roku  1994  Ustawy 
o ochronie zdrowia psychicznego, tylko 
czêœciowo  odpowiada³o  na  wyzwa-
nia  czasu.  Zadania  z  zakresu  reformy 
opieki  psychiatrycznej  zosta³y  tam 
zapisane w sposób s³abo zobowi¹zuj¹cy 
i nie nada³y reformowaniu dostatecznej 
energii i systemowego upowszechnienia. 
Te  s³aboœci  uwypukli³o  wprowadzenie 
nowych  zasad  finansowania  opieki 
zdrowotnej (1998), które w zakresie opieki 
psychiatrycznej  przynios³y  widoczny  i 
odczuwalny  regres. Ogólny stan opieki 
psychiatrycznej w Polsce, mimo ró¿nych 
inicjatyw  i  dzia³añ,  które  pozytywnie 
odbijaj¹ siê od t³a, nie jest zadowalaj¹cy.

 
Narodowy Program Ochrony Zdrowia 
Psychicznego – 2007

Obecna  redakcja  projektu 
Narodowego  programu  Ochrony 

Zdrowia  Psychicznego  (redakcja 
z grudnia 2006, z poprawkami z kwiet-
nia  2007)  jest  kontynuacj¹  pracy 
œrodowiska psychiatrycznego zapocz¹t-
kowanej  w  po³owie  lat  dziewiêædzie-
si¹tych  [4].  Niestety  bezowocnej,  bo 
mimo wielu prób oraz deklarowanego 
zainteresowania  i  poparcia  ze  strony 
niektórych rz¹dów i komisji parlamen-
tarnych,  dot¹d  nie  uda³o  siê  nadaæ 
Programowi  rangi  obowi¹zuj¹cego, 
skutecznego  prawa.  Aktualna  redak-
cja Programu [5] stanowi za³¹cznik do 
projektu Rozporz¹dzenia Rady Ministrów 
ustanawiaj¹cego  Narodowy  Program 

ciąg dalszy na str. 8



7

K iedy  miałem  kilka  lat  obejrza-
łem w  telewizji  film  o  przygodach 

Odyseusza.  Od  tej  chwili  marzyłem 
o morskich przygodach, o pływaniu. Po 
latach te dziecięce mrzonki spełniły się. 
Zostałem  marynarzem,  pływałem  pod 
różnymi banderami i chociaż nie zawsze 
było  tak  fantastycznie,  jak  to  sobie 
wyobrażałem,  czułem  się  naprawdę 
szczęśliwym facetem.

„Witaj Kwiatuszku!
Dopłynąłem do Buenos Aires. Słońce 
pali niemiłosiernie, załoga klnie, jedzenie 
podłe, a życie bez Ciebie nie ma sensu.”

Sylwia  była  całym  moim  światem. 
Była moją przystanią ciepła i miłości. 

Piękna  długonoga  blondynka… To  do 
Sylwii  wracałem  z  kolejnych  rejsów, 
marzyłem o niej w dzień i w nocy. Była 
moją Penelopą, największym skarbem, 
jaki może mieć marynarz. Mieszkaliśmy 
razem w Szczecinie. Ona studiowała, ja 
pływałem i zarabiałem dużą kasę. Nie 
miałem  przed  nią  żadnych  tajemnic. 
A właściwie miałem… Jedną, najwięk-
szą. Mojego starszego brata.

„Kochany syneczku.
Jak Ty tam żyjesz, jak sobie radzisz? U nas 
nic nowego. Ale z Romciem coraz gorzej. 
Żywi się już tylko pomidorami, bo myśli, 
że go otruję. Wczoraj wyobraził sobie, że 
w zlewie w łazience jest podsłuch. Rozbił 
umywalkę, pokaleczył się. Pani doktor 
chce go znowu wziąć na oddział. Nie 
wiem co robić. Nie daję rady. Poradź coś. 
Mama.”

Jakoś  tak  udało  mi  się  zawsze 
przeczekać nawroty choroby  Romana 

na morzu.  Było mi  trochę  głupio,  ale 
rozgrzeszałem się pieniędzmi. Płaciłem 
za  leczenie  brata,  pomagałem mamie 
finansowo…  Cóż,  mama  była  coraz 
słabsza,  a Roman częściej  stawał  się 
agresywny.

K iedy  nasz  ojciec  umarł  na  raka, 
z  moim  bratem  zaczęło  dziać 

się  coś  złego.  Najpierw  przestał  się 
odzywać,  stał  się  nieobecny,  dziwny. 
Nie  zależało mu  już  na wymarzonych 
studiach. Myśleliśmy, że mu przejdzie, 
że  się  otrząśnie.  Lekarze  nie  dawali 
jednak większych nadziei.
– Schizofrenia to ciężka choroba, raczej nie 
będzie lepiej – mówili kolejni specjaliści.

N iestety,  było  gorzej.  Roman  miał 
napady szału albo lęku. Wydawało 

mu się, że czyhają na niego mordercy. 
Słyszał głosy, miał makabryczne urojenia. 
Leczenie  niewiele  dawało.  Z  przystoj-
nego chłopaka stał się swoim własnym 
cieniem. Jadł przecież prawie wyłącznie 
te cholerne pomidory…

„Synku mój drogi!
Piszę do Ciebie, bo nie daję sobie rady 
z Romkiem. Wiem, że masz własne życie 
i problemy, ale nie wytrzymuję już z tym 
wszystkim. Dziś Roman rzucił się na mnie, 
gdyby nie sąsiad, to pewnie by mnie zabił. 
Było w nim tyle złości! Przyjechało pogoto-
wie i założyli mu kaftan. Krzyczał, płakał. 
Pomóż nam. Wracaj!!! Mama.”

N astępna wiadomość była od ciotki. 
Mama miała udar i sama wymagała 

opieki…  Pamiętam,  że  byłem  wtedy 
w Walii, w Cardiff. Rzuciłem wszystko 
i wróciłem do Polski. Postanowiłem zająć 
się Romkiem. No i powiedziałem Sylwii 
prawdę  o  moim  bracie.  Zareagowała 
zaskakująco spokojnie.
– Oddaj go do jakiegoś przytułku… Nie 
chcę o nim słyszeć. Wybieraj: albo on, 
albo ja – powiedziała tylko. 

Cóż, zacząłem szukać ośrodka opieki 
dla  chłopaka  ze  schizofrenią.  Nie 

było  to  takie  łatwe, ale znalazłem. Na 
południu  Polski,  prowadzony  przez 
siostry zakonne. Podobno bardzo dobry.
Mama ze łzami w oczach pożegnała się 
z Romanem. 

To była  najdłuższa  podróż  w moim 
życiu. Nafaszerowałem brata lekami 

uspokajającymi,  bo  krzyczał  i  błagał, 
żeby nie zabierać go z domu, że tam 
czekają na niego mordercy, śmierć.

–  Głupi  świr  –  myślałem,  ale  gdzieś 
głębiej nienawidziłem siebie za  to, co 
robiłem, nienawidziłem brata i tej strasz-
nej  choroby.  Myślałem,  że  kiedy  go 
zostawię,  to  będę miał  święty  spokój. 
Raz  na  zawsze.  Wrócę  do  Sylwii 
i będziemy żyć szczęśliwie  jak przed-
tem. Formalności w zakładzie opiekuń-
czym nie trwały długo. 

– Proszę się nie martwić, bratu będzie 
u nas dobrze – zapewniała mnie siostra 
dyrektorka, ale jakoś tak miałem coraz 
więcej wątpliwości.  Te przygnębiające 
pokoje, zapach lizolu i czegoś jeszcze…

Nie  potrafiłem  spojrzeć  Romanowi 
w oczy. Czułem, że to nie w porządku.

– Nie  zostawiaj mnie  tutaj  –  poprosił, 
kiedy chciałem się z nim pożegnać i – 
co tu dużo mówić – po prostu uciec.

Jego głos brzmiał dobitnie. On dosko-
nale wiedział, co się dzieje, co chcę 

zrobić. Wiedział, że chcę się go pozbyć! 
Był jak bezbronne, przerażone dziecko…

– Wracamy do domu Romek.  Już cię 
nie zostawię – nagle powiedziałem, sam 
zdziwiony  swoimi  słowami.  Poczułem 
wtedy,  jakby ogromny ciężar spadł mi 
z  serca.  Myślę,  że  to  właśnie  serce 
zadziałało najpierw, później rozum…

Tak podjąłem decyzję, która zaważyła 
na całym moim życiu. Moja Sylwia 

oczywiście  odeszła  ode mnie.  Zostały 
mi po niej wspomnienia, zdjęcia i listy. 
Ten jest ostatni.
„(…) i pomyśleć, że dla takiego chama 
zmarnowałam kilka lat mojego życia. 
Czekałam, tęskniłam. Czy nic to dla Ciebie 
nie znaczy, ty egoistyczny tępy draniu?”
Cóż, widocznie nie było nam pisane…

Zająłem  się  Romkiem  i  mamą. 
Z  czasem  poczułem,  że  to  moje 

dotychczasowe  życie,  te  rejsy, 
„przygody”,  tak  naprawdę  nie  miały 
wielkiej wartości. Nigdy nie zaznałbym 
spokoju, gdybym nie zajął się bratem.

A   Sylwia?…  Było,  minęło,  chociaż 
długo nie mogłem o niej zapomnieć. 

Zająłem  się  rozkręcaniem  małego 
biznesu.  Roman  jakby  wyciszył  się, 
uspokoił.  Kiedy  miał  lepsze  dni  – 
pomagał mi nawet w firmie, komputery 
nie miały dla niego tajemnic! No i dzięki 
niemu poznałem moją żonę – najlepszą 
na świecie, mądrą i dobrą.

Jest  lekarzem,  zajmowała  się 
Romanem,  kiedy  miewał  „odloty”.

Pokochała go jak brata. Bardzo nam go 
brakuje… Bo Romek zmarł w zeszłym 
roku, na ostrą niewydolność nerek. Miał 
tylko 42 lata, z czego ostatnich kilkana-
ście ofiarował mi – swojemu niemądremu 
bratu – egoiście…

Gdyby  nie  on,  pewnie  goniłbym  do 
tej pory po świecie za tym, co tak 

naprawdę  puste  i  pozbawione  sensu.
Dzięki niemu odnalazłem swoją ITAKĘ…

II nagroda w konkursie „Tak daleko i tak blisko”

Spowiedź Odysa
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„Kiedy bêdziesz du¿y
Œwiat Ci ca³y powtórzy
Nie ma takiej burzy, 
która nie minie.”

Anna Maria Jopek

Listopadowe,  smêtne,  szare 
przedpo³udnie. Mróz œcina policzki. 

Zimno i w d³onie – schowa³abym je do 
kieszeni,  ale niosê w nich  reklamówki 
z rzeczami dla Mamy. Bielizna, pi¿ama, 
dres,  rozpinany  sweter,  nowe  kapcie. 
Stare  zginê³y,  a  mo¿e  raczej  któryœ 
z pacjentów po¿yczy³ na wieczne nieod-
danie – pewnie Mama sprezentowa³a je 
komuœ,  komu  po  prostu  by³y  bardziej 
potrzebne. I tak¹ j¹ lubiê, mimo dodat-
kowych wydatków. Sama mo¿e cierpieæ 
niedostatek, ale gdy ma okazjê komuœ 
sprawiæ radoœæ podarunkiem – czyni to 
bez chwili zastanowienia. „Ja lubiê tak 
po pañsku”, mówi. Chyba mam to po 
niej. Tak samo z papierosami, których 
parê  „ramek”  mam w  drugiej  torbie. 
Obok  papieru  toaletowego,  notesu, 
przyborów  do  pisania,  kawy  i  kilku 
wafelków  Grzeœków  (¿eby  os³odziæ 
czymœ szpitalny ¿ywot) bez czekolady 
(¿eby za bardzo nie posz³o w biodra). 
Tak  wiêc  papierosy  od  razu  po 
wejœciu na oddzia³ zaniosê do dy¿urki 
i poproszê pielêgniarki, aby wydziela³y 
mamie po kilka.

I dê przez d³ugi  ³¹cznik – odnowione, jasne korytarze, udekorowane pracami 
pacjentów. Chc¹c nie chc¹c, wdycham 
szpitaln¹ woñ. Kiedyœ mdli³o mnie  od 
tego  zapachu.  Krtañ  siê  zaciska³a, 
¿o³¹dek kurczy³, a ³zy nap³ywa³y niebez-
piecznie  do  oczu  –  ju¿  od  szpitalnej 
bramy. Ciê¿ki to obowi¹zek, odwiedziny. 
Tak  by³o.  Teraz  –  rutyna,  ¿adnych 
niepotrzebnych emocji  i wewnêtrznego 
dygotu.  Tak  mi  siê  wydaje,  tak  siê 
staram.  Skupiona,  wyprostowana, 
uwa¿nie i dumnie kroczê po wy³o¿onym 
linoleum  korytarzu.  Idê  z  poczuciem 
misji i to poczucie daje mi si³ê. K³aniam 
siê mijanej lekarce – ciekawe, czy mnie 
pamiêta? Pamiêta, uœmiechnê³a siê. 

Jestem na miejscu. Przed zamkniêtymi 
na  klucz  drzwiami  oddzia³u 

zamkniêtego  IV  B. Naciskam przycisk 
dzwonka,  aby  personel mnie  wpuœci³. 
Brak reakcji, pewnie wszyscy s¹ zajêci. 
Nie  lubiê  byæ  natrêtna,  jednak  jakoœ 
wejœæ  muszê.  Wciskam  jeszcze  raz, 

i znowu, a¿ pacjenci przerywaj¹ swoje 
wêdrówki  po  utartych  korytarzowych 
szlakach, podchodz¹ pod same drzwi, 
i z zainteresowaniem mi siê przygl¹daj¹. 
Nieswojo  siê  czujê  pod  ostrza³em  ich 
spojrzeñ  –  jestem  przybyszem  ze 
œwiata, od którego oni s¹ tymczasowo 
odciêci. W koñcu podchodzi terapeutka 
z brzêcz¹cym pêkiem kluczy.

To Dominika  –  m³oda,  energiczna i  weso³a  kobieta,  z  ogromem 
dobrej  woli,  cierpliwoœci  i  ciep³a, 
terapeutka. Wysoka i szczup³a brunetka. 
Przedstawiam  siê,  mówiê  kogo  chcê 
odwiedziæ. „Ach, to ty jesteœ córk¹ pani 
Marianny. Wczoraj  by³  u mamy    twój 
brat.”  Nie  znam  tej  dziewczyny,  ale 
mam wra¿enie, ¿e ona du¿o o mnie wie. 
(No tak, Mama tak bardzo lubi chwaliæ 
siê  swoimi  skarbami:  bratem,  mn¹, 
moj¹ córk¹...). „Twoja mama jest teraz 
bardzo chora, ale nied³ugo wyzdrowieje. 
Usi¹dŸ tutaj i poczekaj, zaraz do ciebie 
przyjdzie.” Siadam w czêœci holu, która 
jest  jednoczeœnie  jadalni¹  i  miejscem 
odwiedzin.  Pacjenci  obserwuj¹  mnie 
z bezpiecznego dystansu. Ja udajê, ¿e 
nie widzê ich spojrzeñ i czytam gazetkê 
œcienn¹.  „Podró¿e:  Wenecja”,  „Zalety 
diety  lekkostrawnej”,  „Gimnastyka  dla 
zdrowego krêgos³upa”.

Mama  wreszcie  przychodzi. 
Przycz³apuje  w  zasadzie.  Powoli 

sunie ociê¿a³ymi nogami po pod³odze, 
wyci¹ga ramiona, otwiera usta. Próbuje 
siê ze mn¹ wylewnie przywitaæ, ale coœ 
j¹ zatrzymuje, spowalnia  jej  ruchy. No 
tak, to pierwsze dni pobytu w szpitalu, 
Mama dostaje du¿e dawki leków i st¹d 
ta  ociê¿a³oœæ  w  ruchach,  powolna 
i trudno zrozumia³a mowa.

*  *  *

Ta  biedna kobieta to chyba jest moja Matka... To ktoœ znajomy, jednak 
nie Ona. Tak sobie egoistycznie myœlê. 
Wishful thinking, pobo¿ne ¿yczenia. Bo 
moja Mama wróci za jakiœ czas, nied³ugo 
–  jak  okreœli³a  Dominika.  Uœmiechnie 
siê  i  pogodnie  ze  mn¹  porozmawia, 
podnosz¹c mnie  na duchu,  co  i  rusz 
sypi¹c celnymi ripostami,  tak  jak  tylko 
Ona potrafi. Bo trzeba Wam wiedzieæ, 
¿e  moja  Mama  to  wyj¹tkowa  osoba. 
Elegancka i piêkna, szczup³a brunetka 
w  lnianej  sukience  i  rzemykowych 
sanda³ach,  trzymaj¹ca za rêkê dwójkê 

ma³ych dzieci: mnie i brata, gdy szliœmy 
na spacer nad brzegiem morza podczas 
wakacji w Pobierowie.  (Kiedy  to by³o? 
Rok ’86 mo¿e ’87). Moja Rodzicielka to 
wra¿liwa i ciep³a kobieta, bardzo inteli-
gentna,  oczytana,  b³yskotliwa,  zdolna, 
po prostu... urocza. Troskliwa i oddana 
dzieciom,  niesamowicie  towarzyska, 
czasem  tylko chaotyczna  i zagubiona. 
Jest to ktoœ wyj¹tkowy, z kim chce siê 
rozmawiaæ, s³uchaæ go, byæ blisko, kogo 
mo¿na poprosiæ o pomoc i spodziewaæ 
siê  zrozumienia.  Tak¹  j¹  pamiêtam 
i zawsze pamiêtaæ bêdê. Ten wizerunek 
to mój skarb, na nic go nie zamieniê. 
Mimo wszystkich przykroœci, które potem 
siê  wydarzy³y,  i  które  przecz¹  tym 
wspomnieniom.

*  *  *

A  póki co... Siedzê z Mam¹ w jadalni i  wiem,  ¿e  dziœ  nie  uda  nam  siê 
porozmawiaæ.  Przyniesione  s³odycze 
Mamy  nie  ciesz¹  (pewnie  dostanie  je 
ktoœ,  komu  sprawi¹  wiêkszą  radoœæ), 
o¿ywia  siê  jedynie,  gdy  wyci¹gam 
paczkê papierosów. Raveny. Wczeœniej 
takich  nie  pali³a,  ale  prosi³a  o  nie 
– widaæ s¹ popularne wœród pacjentów 
tego oddzia³u. Dobre, bo tanie –  tutaj 
pali siê na akord. Papierosy w szpital-
nej  rzeczywistoœci s¹ wielkim dobrem, 
swoist¹  jednostk¹  monetarn¹,  za  nie 
mo¿na sobie kupiæ dostêp do cudzego 
telefonu komórkowego, szampon i myd³o, 
czy brakuj¹c¹ czêœæ odzie¿y.

Wymieniamy parê s³ów i parê gestów 
–  trzymanie  za  rêkê,  uwa¿ne 

spojrzenie.  Jestem  obok.  To  tyle  by 
by³o na dzisiaj. Niewiele, ale w tej chwili 
to  wszystko,  co  mo¿emy  sobie  daæ. 
Pozytywny  komunikat  pozawerbalny. 
To te¿ siê liczy. Nie zawsze jest akcja 
– reakcja (a mo¿e reakcja jest zawsze, 
tylko  niezauwa¿alna,  subtelna  jak 
lot motyla?). Dziœ  s¹ punkty  za  sam¹ 
tylko obecnoœæ. Nie jestem zbyt dobra 
w takich sytuacjach, czujê siê nieswojo, 
tak  siedz¹c  w  milczeniu.  Bo  ja  lubiê 
konkretne sytuacje, ruch, dzia³anie – to 
akurat mam po Tacie. Chyba siê bojê. 
Czego? Pewnie tego, ¿e – jak œpiewa³a 
Edyta Geppert – „milczeæ ze mn¹ nie 
ma o czym”.

Co Ona czuje teraz? Czy wyczuwa moje  rozczarowanie,  które 
nieudolnie staram siê ukryæ za kwadra-
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towym  uœmiechem?  Gdzie  siê  teraz 
naprawdê  znajduje,  uwiêziona  w  tej 
zbuntowanej i  niedoskona³ej fizycznoœci, 
usadowiona na prostym krzeœle?

*  *  *

Mam  dziœ  du¿o  szczêœcia  –  pani 
ordynator  ma  dla  mnie  czas, 

praktycznie „od rêki”, zupe³nie jakby nie 
mia³a  innych obowi¹zków. Pani doktor 
to  pogodna,  ³agodna  kobieta  o  mi³ej 
powierzchownoœci.  Blondynka.  (Chyba 
racjê  ma  moja  córeczka,  dopytuj¹c 
niecierpliwie:  z  dobrymi  wró¿kami 
i czarodziejkami z bajek. Z ³agodnoœci¹, 
empati¹, dobroci¹. Bia³e w³osy – bia³a 
magia.  Pani  doktor,  czy  umie  pani 
czarowaæ? Proszê zdj¹æ z mojej Mamusi 
z³y urok! Nie umie pani? To szkoda...).

P ani  ordynator  mówi  dok³adnie  to, 
co  spodziewa³am  siê  us³yszeæ. 

Mama  trafi³a  do  szpitala  w  doœæ 
ciê¿kim stanie, nie ma z ni¹ kontaktu, 
ma urojenia, jest wrogo nastawiona do 
otoczenia,  bywa  agresywna,  nie  chce 
wspó³pracowaæ i dobrowolnie nie przyj-
muje leków. Kilkanaœcie lat zmagania siê 
z chorob¹, ka¿dy atak przynosi ze sob¹ 
nowe  okolicznoœci  i  trudnoœci,  którym 
trzeba  sprostaæ,  za  ka¿dym  razem 
Mama  wpada  w  nieco  inne  tarapaty, 
a  jednoczeœnie  ka¿de  wychodzenie 
z  choroby  wygl¹da  bardzo  podobnie. 
Jako ¿e – jak w wiêkszoœci przypadków 
–  tym  razem Mama  trafi³a do szpitala 
bez  swojej  zgody,  w  ci¹gu  kilku  dni 
odbêdzie  siê  w  szpitalu  rozprawa 
s¹dowa,  na  której  sêdzia  orzeknie, 
czy Mama powinna zostaæ zatrzymana 
na  leczeniu.  Formalnoœæ,  jak  obiecuje 
lekarka. Widaæ „go³ym okiem”, ¿e Mama 
potrzebuje leczenia.

Doktor mówi, ¿e w badaniu stwierdzi³a 
schizofreniê.  Aha.  Czy  to  coś 

zmienia?  Kiedyœ  ju¿  diagnozowano 
u mamy schizofreniê, potem zaburzenia 
schizoafektywne.  „Przy  wspó³czesnych 
metodach leczenia dla pacjenta i jego 
rodziny  nie  ma  wiêkszego  znaczenia, 
czy  to  schizofrenia  czy  zaburzenia 
schizoafektywne. Leki  i metody  terapii 
s¹ te same.” Przypominaj¹ mi siê s³owa 
Martyny, psychologa z dzia³aj¹cej przy 
szpitalu  grupy  wsparcia  dla  rodzin 
pacjentów. No w³aœnie – co to za ró¿nica, 
jak nazwaæ tę chorobê? Dla pani doktor 
na pewno ró¿nica jest z³owieszcza, jak 
„powa¿na”  choroba,  piêtno,  a  terminu 
zaburzenia  schizoafektywne nie  s³yszy 
siê  tak czêsto  i mog¹ one wydaæ siê 
czymœ mniej  istotnym i  ³atwiej uleczal-
nym. Zreszt¹ nies³usznie. Mojej Mamie 
za  ka¿dym  razem  tak  samo  ciê¿ko 

wyjœæ z zakrêtów psychozy, niezale¿nie 
od  tego,  czy  choroba  nazwana  jest 
zaburzeniami, czy schizofreni¹.

Opowiadam  pani  doktor  –  staram 
siê  jak  najbardziej  rzeczowo,  bez 

emocji – o ostatnim nawrocie choroby, 
ile  trwa³,  jak  siê  objawia³,  jak  bardzo 
Mama  wzbrania³a  siê  przed  sugero-
wan¹ wizyt¹ u  lekarza  i  jak stopniowo 
buntowa³a siê przeciwko ca³emu otocze-
niu, wreszcie co musia³o siê wydarzyæ, 
aby  Mama  znalaz³a  siê  w  szpitalu. 
Niestety,  z  ka¿dym nawrotem choroby 
jest  trudniej  i  dochodzi  do  bardzo 
przykrych  sytuacji,  wyczerpuj¹cych 
mnie  i  resztê  rodziny,  szkodz¹cych 
Mamie, czasem wrêcz niebezpiecznych. 
Dlatego  wspólnie  z  ojcem  i  bratem 
zdecydowaliœmy,  ¿e  wyst¹pimy  do 
s¹du  o  ubezw³asnowolnienie  Mamy. 
Czêœciowe. Tak, ¿eby wyznaczony przez 
s¹d  opiekun  móg³  za  ni¹  decydowaæ 
o podjêciu leczenia wtedy, gdy bêdzie 
to potrzebne. (To trudna decyzja, mimo 
œwiadomoœci, ¿e Mama jest chora i cza-
sem nie jest w stanie rozs¹dnie kierowaæ 
swoim  zachowaniem, mimo  stuprocen-
towego  przekonania,  ¿e  taki  opiekun 
– najpewniej w mojej osobie – by³by dla 
niej  dobrodziejstwem,  z³o¿enie  takiego 
wniosku do s¹du postrzegam, chc¹c nie 
chc¹c,  jako  ograniczenie  jej  wolnoœci, 
donos, ingerencjê w jej osobiste sprawy, 
wreszcie  jako  sprzeniewierzenie  siê 
w³adzy rodzicielskiej.)

P ani  doktor  kiwa  g³ow¹  ze  zrozu-
mieniem. Mówi, ¿e  to  rzeczywiœcie 

mo¿e  rozwi¹zaæ  wiêkszoœæ  naszych 
k³opotów, bo – co prawda ta choroba 
ma tendencjê do ³agodnienia, wycisza-
nia z up³ywem  lat, ale skoro u Mamy 
nic  takiego  siê  nie  dzieje,  a  wrêcz 
nawroty s¹ czêstsze i bardziej destruk-
cyjne  –  nale¿y  skorzystaæ  z  tej  insty-
tucji.  Dziêkuję  pani,  pani  doktor,  ¿e 
nie  oceni³a  mnie  pani  surowo  bez 
znajomoœci realiów, z jakimi przysz³o mi 
siê mierzyæ, ¿e nie da³a mi pani odczuæ, 
tak jak niektóre pani poprzedniczki, ¿e 
jestem  z³¹,  wygodnick¹  córk¹,  która 
w imiê w³asnego komfortu chce zrobiæ 
swojej  Matce  wielk¹  krzywdê.  (Bo  to 
przecie¿ nie tak!).

P ani  ordynator  poinformowa³a  mnie 
jeszcze  wyczerpuj¹co  o  stoso-

wanym  u  mamy  leczeniu,  o  rokowa-
niach, odpowiedzia³a na moje pytania. 
Opuszczaj¹c jej gabinet czujê ulgê, bo 
wiem, ¿e zdrowie Mamy jest w rêkach 
dobrej specjalistki i dobrego cz³owieka. 
Mama  na  pewno  j¹  polubi  i  zechce 
wspó³pracowaæ, gdy tylko choroba nieco 
siê wyciszy.

*  *  *

Zastanawia³am  siê  niegdyœ  czêsto, 
jaki wp³yw na ewentualne zachoro-

wanie u mnie maj¹ czynniki dziedziczne. 
To  moja  wielka  fobia.  Kiedyœ  nawet 
by³am przez to chorobliwie nieœmia³a – 
wydawa³o mi siê, ¿e zwracaj¹c na siebie 
uwagê mogê przyspieszyæ rozpoznanie 
u mnie choroby. Wed³ug statystyki mam 
trzynastokrotnie wiêksze szanse zachoro-
wania na schizofreniê, ni¿ przeciêtny Jan 
Kowalski, w którego najbli¿szej rodzinie 
tej jednostki chorobowej nie stwierdzono. 
U Kowalskiego ryzyko wynosi 1%. Jedna 
szansa na sto. Có¿,13% to nie tak znowu 
du¿o, aby zarywaæ noce w oczekiwaniu 
najgorszego, ale liczê siê z mo¿liwoœci¹, 
¿e  byæ mo¿e  wróg  drzemie  we mnie 
utajony od chwili narodzin  i czeka na 
odpowiedni  moment,  aby  uderzyæ 
i zabraæ mi – tak jak Mamie – wszystko, 
co siê da: zdrowie, mê¿czyznê, pracê, 
urodê. Mo¿e nawet nadziejê.

P ewnie dlatego jestem taka zach³anna 
na  ¿ycie,  taka  niecierpliwa,  tak 

g³odna  przygód,  wyzwañ,  podró¿y, 
sukcesów, uznania, przyjaŸni i mi³oœci. 
Ci¹gle  pêdzê,  bo  nie  wiem,  ile  mam 
jeszcze czasu... (Zreszt¹, kto to wie?!) 
Jeœli  kiedyœ  moja  energia,  radoœæ, 
zdrowie  zostan¹  mi  odebrane,  jeœli 
moje niebo na d³ugi czas zaci¹gnie siê 
czarnymi chmurami, bêdê mog³a chocia¿ 
powspominaæ.  Bêdê mog³a  stwierdziæ 
–  oby  z  satysfakcj¹  –  ¿e  korzysta³am 
z tego, co mia³am. Póki mia³am.

*  *  *

O  schizofrenii mówi siê, ¿e to królewska choroba, takie bogactwo prze¿yæ ze 
sob¹ niesie. Mamo, Ty i tak zawsze by³aœ 
dla mnie Królow¹. I wtedy w Pobierowie 
– piêkna, m³oda, radosna, i teraz – gdy 
od kilkunastu lat zmagasz siê z ogromem 
nieszczêœæ,  które  spad³y  na  Ciebie. 
Podziwiam Twoj¹ si³ê i odwagê, choæ tak 
naprawdê mogê siê tylko domyœlaæ, jak 
wiele kosztowa³o Ciê stawienie czo³a tym 
przeciwnoœciom. Ka¿dego dnia mierzysz 
siê  z  tyloma  trudnoœciami  –  brakiem 
wyrozumia³oœci i empatii, czasem wrêcz 
wrogoœci¹  ludzi  (na  szczêœcie  tylko 
niektórych), paskudnymi skutkami ubocz-
nymi leków, z apati¹, depresj¹. Widzê to, 
jak trudno Ci czasem rano wstaæ z ³ó¿ka 
i wskrzesiæ w sobie choæ odrobinê woli 
do prostych domowych czynnoœci. Bardzo 
Ci wspó³czuje. Nie zawsze mam w sobie 
doœæ ciep³a, aby wzi¹æ Ciê wtedy za rêkê 
i przytuliæ, czêsto mam te¿ wra¿enie, ¿e 
jestem z Tob¹. Zawsze bêdê, niezale¿nie 
jaki adres w dowodzie osobistym bêdê 
nosiæ. Ciebie noszê w sercu.
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*  *  *

Mamo,  pani  doktor mówi³a,  ¿e  nie 
chcesz  braæ  lekarstw.  Czemu? 

Spróbuj chocia¿, mo¿e nie bêd¹ takie 
z³e...  Poczujesz  siê  lepiej  i  bêdziesz 
mog³a szybciej do nas wróciæ.

A  co z Betty? Tata j¹ karmi i wypusz-cza  na  dwór.  A  jak  wyjedzie,  to 
wezmê j¹ do siebie.

Rozmawiamy chwilê o mamy ukocha-
nej  kotce.  Potem  o  ukochanej 

wnuczce. Mama chcia³aby j¹ zobaczyæ, 
na razie to nie jest mo¿liwe, ale obiecujê 
nastêpnym razem przynieœæ jej zdjêcie. 
Umawiamy siê z mam¹, ¿e zadzwoniê 
do niej pojutrze. Jutro odwiedzi ją brat.

Od  mojego  wejœcia  na  oddzia³ minê³a godzina. Muszê wracaæ 
do swoich obowi¹zków – dziecko, dom, 
praca.  ¯egnam  siê  krótko  z  Mam¹, 
ca³uje w policzek. Nied³ugo wrócê.

Znów  idê  wyprostowana  przez 
d³ugaœny  szpitalny  hol.  Wychodzê 

na mroŸne powietrze, trochê rozgrzane 
nieœmia³o  przebijaj¹cymi  siê  przez 
chmury  promieniami  po³udniowego 
s³oñca. Przypomina mi  siê  „Ko³ysanka 
Rosemary”: „Mo¿e szczêœciem b³yœnie, 
co siê dzisiaj czarno œni.”

  Na pewno. Ju¿ nied³ugo.
 

Autorka tekstu 
(sierpieñ 2007)

à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à

Ochrony  Zdrowia  Psychicznego  na 
lata 2009-2013. Rozporz¹dzenie to jest 
aktem  wykonawczym,  umocowanym 
w projekcie kolejnej nowelizacji Ustawy 
o  ochronie  zdrowia  psychicznego, 
która  ustanawia  Narodowy  Program 
Ochrony  Zdrowia  Psychicznego.  Ten 
pakiet  regulacji  prawnych  przygoto-
wanych  przez  Ministerstwo  Zdrowia 
zosta³  przyjêty  przez  Radê  Ministrów 
9 paŸdziernika 2007 r.

Program  sk³ada  siê  z  krótkiego 
wprowadzenia,  omówienia  sytuacji 

ochrony zdrowia psychicznego w Polsce 
na  tle  priorytetów  Unii  Europejskiej, 
przedstawienia  celów,  etapów  realiza-
cji oraz Ÿróde³ finansowania i kosztów. 
W  aneksach  przedstawiono  kluczowy 
dla reformowanej opieki model centrum 
zdrowia oraz proponowane, minimalne 
wskaŸniki  dostêpnoœci  i  oczekiwane, 
docelowe  wskaŸniki  zatrudnienia 
w  zawodach  kluczowych  dla  opieki 
psychiatrycznej.

 
NIE MA ZDROWIA BEZ 
ZDROWIA PSYCHICZNEGO 

Tytu£  wprowadzenia  do  programu 
nawiązuje  do  popularyzowanego 

przez WHO hasła „nie ma zdrowia bez 
zdrowia psychicznego”. Przedstawiono 
w nim zwiêźle zasadnicze motywy i cele 
programu.

Tak¿e w Polsce, mimo wielu jeszcze 
zapóŸnieñ, zaniedbañ i uprzedzeñ, 

zdrowie psychiczne zaczyna byæ trakto-

wane jako nieod³¹czny sk³adnik zdrowia. 
Mo¿na ¿ywić nadziejê, ¿e zyska zrozu-
mienie  i  bêdzie  sk³aniaæ do dzia³ania 
na rzecz zasadniczej zmiany podejœcia 
wobec  zwi¹zanych  z  nim  problemów 
spo³ecznych i ekonomicznych.

Bo, niestety, nadal jeszcze dominuj¹-
cym  odczuciem  wobec  problemów 

zdrowia  psychicznego  jest  przera¿enie 
i bezradnoœæ lub obojêtnoœæ. Zbyt wielk¹ 
te¿ rolê odgrywaj¹ nieracjonalne stereo-
typy,  otwieraj¹ce  drogê  spo³ecznemu 
napiêtnowaniu, nierównoœci i wykluczeniu 
osób z zaburzeniami zdrowia psychicz-
nego. Zbyt czêsto udzielana im pomoc 
nie jest dostatecznej jakoœci – a warunki, 
w  jakich  jest  udzielana,  zbyt  czêsto 
bywaj¹  niegodne  i  poni¿aj¹ce.  Zbyt 
rzadko  wreszcie  tworzone  s¹  warunki 
do gromadzenia wiedzy i informacji na 
temat zdrowia i zaburzeñ psychicznych 
przydatnych dla przysz³ych pokoleñ.

Zdrowie  psychiczne  obejmuje  znacz-
nie  szerszy  zakres  zagadnieñ  ni¿ 

problematyka  uzale¿nieñ  od  alkoholu 
i  innych  substancji  psychoaktywnych, 
która  jest  rozwi¹zywana  na  poziomie 
krajowym przez  ju¿  istniej¹ce programy 
(Narodowy  Program  Profilaktyki 
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych 
na lata 2006-2010 oraz Krajowy Program 
Przeciwdzia³ania  Narkomanii  na  lata 
2006-2010).

Zdrowie psychiczne mo¿e i powinno 
tak¿e w naszym kraju stać siê istotn¹ 

wartoœci¹  –  wyzwaniem  dla  polityki 
zdrowotnej  pañstwa  oraz  przedstawi-

cielstw  samorz¹dowych,  a  zw³aszcza 
wyzwaniem do:

 · promocji  zdrowia  psychicznego 
i zapobiegania jego zaburzeniom – 
tzn. tworzenia mo¿liwoœci nabywania 
wiedzy  i  umiejêtnoœci  przydatnych 
w  osi¹ganiu  dobrego  samopoczu-
cia psychicznego i przezwyciê¿aniu 
nieuniknionych kryzysów ¿yciowych 
bez  popadania  w  bezradnoœæ, 
rezygnacjê  czy  nieprzystosowa-
nie  –  w  miejscu  nauki  lub  pracy, 
w rodzinach, we wspólnotach lokal-
nych, a tak¿e wobec ró¿nych grup 
wyró¿niaj¹cych  siê  szczególnym 
ryzykiem powstawania zaburzeñ; 

 · unowoczeœnienia opieki psychiatrycz-
nej wed³ug modelu œrodowiskowego 
– by by³a dostêpna, równa, sprawna 
i godna, by chroni³a i umacnia³a wiêzi 
oraz  pozycjê  spo³eczn¹  cierpi¹cej 
osoby, respektowa³a prawa obywa-
telskie chorych  i zachêca³a  ich do 
odpowiedzialnoœci,  podtrzymywa³a 
nadziejê, udostêpnia³a oparcie lokal-
nej wspólnoty  i  uczestnictwo w  jej 
¿yciu, wspomaga³a rodziny chorych; 

 · prowadzenia  badañ  i  budowania 
systemów  informacyjnych  –  by 
nastêpnym  pokoleniom  przekazaæ 
uporz¹dkowan¹  wiedzê  na  temat 
zdrowia  psychicznego,  przydatn¹ 
do  proponowania  metod  jego 
promocji  i  ochrony,  zapobiegania 
jego  zaburzeniom,  skutecznego 
przywracania zdrowia i zapewnienia 
odpowiedniej jakoœci ¿ycia. 

Zdrowie psychiczne w œwiecie i w Europie
ciąg dalszy ze strony 3:
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Umożliwienie organizacjom 
pozarządowym skorzystania 

ze środków unijnych w istotny sposób 
przyczyniło się do rozwoju tych organi-
zacji. Uzyskały one szansę na realizację 
zadań,  które  do  tej  pory  pozostawały 
w sferze ich marzeń, niedoścignionych 
planów, zalążków konkretnych projektów 
lub też przedsięwzięć na małą skalę.

Equal  był  też  wyzwaniem  dającym 
beneficjentom  szansę  na  rozwój 

w oparciu o  ich zasoby  indywidualne, 
o  ich  umiejętności,  skupianie  się  na 
mocnych  stronach,  wyrażanie  opinii, 
wpływanie na przebieg projektu i kon-
kretne rozwiązania. Beneficjenci angażu-
jący się w zadania stawali się eksper-
tami  w  swoich  sprawach.  To  ważny 
element  w  procesie  budowania  wiary 
we własne siły, podejmowania wyzwań 
i odpowiedzialności za los swój i swoich 
kolegów.

P rojekt Equal prawie wymusił mecha-
nizm  współpracy,  zaangażowania 

własnego  beneficjentów,  ale  także 
współpracę wielu środowisk do tej pory 
od siebie oddalonych. To była okazja do 
wzajemnego poznania,  zainspirowania, 
wymiany  doświadczeń  i  kompetencji. 
Warto byłoby, aby  te podmioty  i sieci 
wspierały  się  także  po  zakończeniu 
projektu.

K onkretne projekty wsparcia i miejsca 
pracy, które powstały w toku reali-

zacji zadań lub w ramach powołanych 
firm społecznych były okazją do wypró-
bowania  sił,  sprawdzenia  możliwości, 
rozruchu  działalności,  a  także  eduka-
cji  społeczności  lokalnych  i  otoczenia 
rynkowego.

D opiero kolejne lata będą prawdziwą 
próbą dla utworzonych firm społecz-

nych, które będą musiały samodzielnie 
zmierzyć się z wyzwaniami rynku, dbać 
o  jakość  usług,  kulturę  organizacyjną 
i wykazywać się kompetencjami.

F irmy  społeczne  będą  wymagać 
jednak wsparcia, nie  tylko  finanso-

wego, ale przede wszystkim organiza-
cyjnego  i  prawnego.  Godzenie  celów 
społecznych  z  rynkową  orientacją 
i wykorzystywanie mechanizmów rynko-
wych do wzmocnienia celów społecz-
nych wydaje się być jedną z ważniej-

szych  orientacji  sektora  gospodarki 
społecznej.  Ważna  jest  możliwość 
zastosowania różnorodności rozwiązań, 
aby adekwatnie do grupy beneficjentów 
i ich problemów wybrać formę i rodzaj 
działalności  gospodarczej.  Zapewne 
część utworzonych w  trakcie projektu 
Equal  firm  społecznych  z  uwagi  na 
trudną  grupę  beneficjentów  będzie 
miała duże  trudności  z  zapewnieniem 
rentowności. Jednak utrzymywanie tych 
firm powinno być rozważone jako instru-
ment  interwencyjnej  polityki  państwa, 
gdyż  zaniechanie  działań  może  być 
bardziej kosztowne  i  rodzące bardziej 
dotkliwe skutki niż wspieranie finansowe 
stabilnego działania tych firm i subsy-
diowanie stanowisk pracy.

W  ramach  Krakowskiej  Inicjatywy 
na  rzecz  Gospodarki  Społecznej 

–  COGITO  powstały  cztery  firmy 
społeczne,  które  dały  zatrudnienie  70 
osobom z zaburzeniami psychicznymi. 
Trzy z nich powstały w Krakowie, jedna 
w Radomiu.

S towarzyszenie  na  Rzecz  Rozwoju 
Psychiatrii  i  Opieki  Środowiskowej 

utworzyło  firmę  społeczną  Catering 
Cogito  oraz  Wypożyczalnię  Rowerów 
Cogito, a Chrześcijańskie Stowarzyszenie 
Osób  Niepełnosprawnych,  ich  Rodzin 
i  Przyjaciół  „Ognisko”  utworzyło 
Przedsiębiorstwo  Społeczne  „Ognisko” 
Sp.  z  o.o.  Stowarzyszenie  Ochrony 
Zdrowia  Psychicznego  „Wzajemna 
Pomoc” w Radomiu utworzyło Gospodę 
Jaskółeczka Sp. z o.o.

K ażde z tych przedsięwzięć wymagało 
ogromnego zaangażowania, pracy, 

wsparcia zewnętrznego, serca i pomysło-
wości  zarówno  liderów  tych  przedsię-
wzięć,  jak  i  beneficjentów.  Szkolenia 
prowadzone  pod  kątem  konkretnych 
stanowisk pracy oraz osadzone blisko 
naturalnych sytuacji pracy były ważnym 
elementem  doboru  pracowników, 
nabywania nowych umiejętności  i ćwi-
czenia kluczowych kompetencji. 

K ażdy z nas może wesprzeć działa-
nie  firmy  społecznej,  wystarczy 

w sposób bardziej świadomy kierować 
swoimi  zachowaniami  konsumpcyjnymi 
i dokonując wyboru kupować produkty 
i usługi właśnie w firmach społecznych.

 
Agnieszka Lewonowska-Banach

Projekt Equal i co dalej?
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PROBLEMY  
Z ZATRUDNIENIEM OSÓB PO 

PRZEBYTYCH KRYZYSACH 
PSYCHICZNYCH

Uważam, że jest wiele barier utrudnia-
jących zatrudnienie osobom chorują-

cych psychicznie.

Najważniejszą  z nich jest negatywne 
nastawienie  przyszłych  chlebo-

dawców,  którzy  są  epatowani  przez 
media  doniesieniami  o  przypadkach 
przestępstw dokonywanych z udziałem 
osób  chorych  psychicznie.  Ta  –  być 
może nie do końca uzmysławiana sobie  
przez  środki  masowego  przekazu  – 
akcja stygmatyzacyjna niejednej osobie 
„odebrała” pracę. Co więcej, publiczne 
piętnowanie  skutecznie  studzi  zapał 
osób starających się o pracę. 

Następnym  czynnikiem    jest    tzw. 
ranliwość, czyli podatność na zranie-

nie osób chorujących. Również mniejsza 
odporność na stres, czy też wzmożona 
skłonność do wycofania w  kontaktach 
interpersonalnych.  Często  problemem 
nie jest sama praca, ale panująca tam 
atmosfera, nierzadko toksyczna. 

Bywa  jednak,  że  mądry,  wrażliwy, 
empatyczny  i  wyrozumiały praco-

dawca  może  ułatwić  osobie  chorują-
cej powrót do pracy, bądź pomóc na 
starcie  kariery  zawodowej.  Jeśli  tylko 
jest osobą wolną od uprzedzeń może 

nawiązać  właściwą  relację  zawodową 
z pracownikiem, z uwzględnieniem jego 
ograniczeń, co nie wyklucza, że może 
on być  świetnym specjalistą w  swojej 
dziedzinie.

Powodem,  dla  którego  osoby  chore 
nie  podejmują  pracy  na  wolnym 

rynku jest mała wiara w swoje umiejęt-
ności, często faktycznie niskie kwalifika-
cje, zwłaszcza w sytuacji, gdy choroba 
przerwała edukację bądź uniemożliwiła 
jej kontynuowanie. 

Staram  się  nie  być  defetystką,  ale 
czasami  odnoszę  wrażenie,  że 

trudności  są  nie  do  przezwyciężenia, 
przynajmniej na chwilę obecną. Często 
barierą uniemożliwiającą usamodzielnie-
nie się  i życie na własny rachunek są 
lęki  związane  z  tym,  czy dana osoba 
poradzi  sobie  w  świecie  brutalnej 
rywalizacji,  gdzie  panują  drapieżne 
prawa wolnego rynku i tzw. dobre rady 
najbliższych, którzy często deprecjonują 
chorujących  krewnych,  tak  naprawdę 
w obawie, że mogliby ich oni zaskoczyć 
swoją kompetencją  i profesjonalizmem.

Duże znaczenie, jeśli chodzi o pracę, 
ma  postawa  współpracowników, 

którzy  mogą  pomóc,  ale  mogą  też 
zamienić życie osoby chorej w piekło. 
Na szczęście ta sytuacja ma tendencję 
do zmiany w dobrym kierunku. Okazuje 
się  bowiem,  że  w  obliczu  niemal 
masowej  emigracji  znacznej  części 
mieszkańców naszego kraju pracodawcy 

wreszcie  zwracają  swoją  uwagę  na 
potencjał tkwiący w osobach niepełno-
sprawnych,  które  częstokroć wykazują 
większe  zaangażowanie  w  pełnieniu 
powierzonych  im  obowiązków.  Myślę, 
że przemiana postaw  jest porocesem, 
który  dokonuje  się  ciągle  w  czasie 
i że jest ogromna szansa na poprawę 
w tej materii. Należy więc nie ustawać 
w działaniach edukacyjnych i powtarzać 
wielkimi złotymi literami, iż osoby niepeł-
nosprawne  psychicznie  są  wydajnymi 
i pełnowartościowymi pracownikami.

PROPOZYCJE ODNOŚNIE 
ZMIANY SYTUACJI NA 

RYNKU PRACY

Aby polepszyć sytuację osób choru-
jących na  rynku pracy, należałoby 

wzmóc  akcję  edukacyjną    i    nasilić 
kampanię  informacyjną.  Niesamowicie 
ważne  jest  również  uświadomienie 
przedsiębiorcom  specyfiki  schorzeń 
psychicznych,  tak  aby  posiedli 
niezbędne  minimum  wiedzy  na  temat 
tych zaburzeń, gdyż może się to okazać 
na wagę złota w najmniej  spodziewa-
nej sytuacji, a na pewno ta wiedza nie 
okaże się dla nich bezużyteczna.

  Trzeba umożliwić osobom chorującym psychicznie podjęcie studiów, szkoleń, 
uczestnictwa w warsztatach. Istotne jest 
tworzenie grup dyskutujących o zatrud-
nieniu, wymiana doświadczeń na forum 
zbiorowości osób walczących  o utrzy-
manie  się  na  rynku  pracy  i  podjęcie 
dialogu z chlebodawcą.

Trzeba dążyć do tego, aby pracodaw-
com opłacało się zatrudniać osoby 

niepełnosprawne,  gdyż  jeśli  uzyskają 
oni wymierne korzyści płynące z  tego 
faktu, będą bardziej skłonni do przyjmo-
wania osób chorujących; wtedy takiemu 
pracodawcy  osoba  niepełnosprawna 
zacznie  się  pozytywnie  kojarzyć.  Aby 
to nastąpiło, są niezbędne odpowiednie 
regulacje w prawie pracy.

 
Katarzyna Milcewicz

Bariery w powrocie  
na rynek pracy
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Mówi się, że w życiu są lata tłuste 
i  chude.  A  jak  jest  z  chorobą, 

do  jakich  lat można  ją zaliczyć? To 
trudne pytanie, bo i odpowiedź nie jest 
łatwa.  Jeśli  człowiek spojrzy wstecz 
po ostrej fazie choroby, zaczyna się 
zastanawiać,  co  to  mogło  znaczyć. 
Tak naprawdę choroba daje dużo do 
myślenia. Człowiek zostaje zmuszony 
do refleksji nad swoim życiem. Czas 
cierpienia może  jednak dać szczęś-
cie,  a  to  zależy wyłącznie od  tego, 
jak  człowiek  ustosunkowuje  się  do 
swojego  wcześniejszego  problemu. 
Tylko  cierpiący  wiele  potrafią  być 
w pełni  szczęśliwi,  ponieważ  zrozu-
mieli  w  czym  tkwi  sens  ich  życia. 
Właśnie  takim  ludziom została dana 
szansa cieszenia  się  z  tego,  co na 
pozór  wydaje  się  nie  do  zniesie-
nia.  Zwykły  człowiek  powie,  że  on 
tak nie potrafi  i ma rację, ponieważ 
tylko  doświadczenie  cierpienia  daje 
możliwość  poznania  tej  prawdy. 
Jego zdaniem każdy dzień wnosi coś 
nowego do życia.

Jest to nauka, której uczymy się do 
śmierci.  W  takiej  sytuacji  żaden 

dzień  nie  jest  porażką,  ale  zwycię-
stwem, właśnie nad chorobą. Wtedy nie 
zadajemy pytań związanych z sensem 
naszego  życia.  Kroczymy  do  przodu 
niczym waleczny żołnierz. Często bywa 
bardzo  trudne,  bo  inni  na  to  patrzą 
i  nie mogą  się  nadziwić,  jak  to  jest 
możliwe, że jemu udaje się normalnie 
żyć. W czym tkwi ta wielka siła? 

B udujemy wtedy dom na mocnych 
fundamentach.  Nazywamy  to 

samodzielną  pracą.  My  sami  dla 
siebie jesteśmy rzeźbiarzami własnego 
charakteru. Tego nie można utracić, 
gdyż  w  chwilach  kryzysowych  taki 
skarb  ratuje.  Człowiek  może  tylko 
krzyczeć,  ale  mało  kto  go  usłyszy. 
Wielu  ludzi  jest  teraz  głuchych  na 
wołających o pomoc. W takiej sytua-
cji człowiek pozostaje sam ze swoją 
naruszoną psychiką. Trzeba przerwać 
ten czas goryczy. Nie można myśleć, 
że będzie  trwało bez końca. Każdy, 
kto postępuje w  ten sposób, zakań-
cza  swoje  życie  na  wieki.  Jest  to 
jego  klęska,  bo  nie  widzi  cienia 
nadziei,  który  zawsze  jest,  choćby 
już  wszystko  wydawało  się  przesą-
dzone. Powrót do normalności zależy 

od  samego  chorego.  Jeśli  jesteśmy 
na  ziemi,  to  nie  wolno  nam  z  niej 
zniknąć. Żyjąc z takim przekonaniem, 
zawsze  uwolnimy  się  od  natrętnych 
myśli,  które  próbują  nas  zniszczyć. 
Dzień  za  dniem  nie  będzie  już  taki 
bolesny. 

S ztuką  tworzenia  jest  zbudowanie 
chęci  do  wszelkiego  działania. 

Pojawia  się  to  w  przekonaniu,  że 
człowiek musi  dla  kogoś  żyć. Nigdy 
nie będzie szczęśliwy bez motywacji. 
Z drugiej strony tylko poprzez pozna-
wanie nowych ludzi zaczyna rozumieć 
samego  siebie.  Znajduje wtedy  jakiś 
punkt  odniesienia.  Nie  porównując 
się  do  innych,  jest  w  stanie  zrozu-
mieć samego siebie. Zaakceptowanie 

swojego sposobu myślenia jest niczym 
zdobycie  złotego  medalu  na  igrzy-
skach. Jest to długotrwała praca, ale 
mająca efekt w postaci czegoś najcen-
niejszego. Upór i wytrwałość to także 
znamiona zwycięstwa nad tym, co nas 
boli. Trzeba dać sobie kolejną szansę, 
wiedząc o tym, że życie to nie loteria. 
Umiejętny gracz wie, kiedy zaskoczyć 
przeciwnika, podobnie jest z chorobą. 

N ie wiemy, w jakim momencie nas 
dopadnie, ale musimy wiedzieć, 

jak  z  nią  walczyć.  Najlepszym 
lekarstwem  jest  poznanie  siebie 
i pogodzenie się z myślą o wielkości 
naszego istnienia.

 
Paulina

Choroba jako nauka życia!
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Nasz Ogród
Przychodzimy tu  
za głosem serca,
na prośbę ciała 
i z potrzeby mocy.
Z radością i nadzieją.

Nasze rośliny 
czekają na nas.
Słońce dba o nie 
pod naszą nieobecność.

Choć orzechowe drzewo
straciło wszystkie zawiązki
-  będziemy je kochać nadal. 

Gdy wracamy z Ogrodu
-  w naszych snach
-  latamy na bażantach 
wielkich jak smoki,
 zaś święty Jerzy 
przymyka na to oko.

Katarzyna Milcewicz

Oczy szeroko zamknięte
Kiedy patrzysz widzisz niewiele
Świat jest taki piękny, beztroski
istny raj.
Nadchodzi jednak dzień, w którym
choroba otwiera ci oczy.
Wtedy dostrzegasz wiele ale ten
widok jest już bardzo bolesny.
Powiedziałby ktoś „istna katorga”
i tak niestety jest.
przed sobą widzisz daleką drogę
i nie wiesz jak ją pokonasz
Nie chcę już dłużej patrzeć w jego
fałszywe oczy.
Brak w nich blasku miłości
Jest to teraz tylko suchy liść, który
dawno spadł z owocowego drzewa
Nic, całkowita pustka
Nawet głębokie spojrzenie nie ma 
żadnej wartości
To właśnie on sam zniszczył piękno
głębokiego uczucia i doprowadził mnie
do psychozy.
Ten stan był pragnieniem idealnej 
miłości, która nigdy się nie spełni
Jak na złość wszystko było na nie.
Teraz pozostaje rana w sercu
a w organizmie leki mające ukoić ból 
po stracie tego co jest sensem naszego życia,
czyli miłości

Cząstka
TA chwila
Zachowa się 
W naszej pamięci 
Choćby pustką
Trudnej próby 
Przypomnienia
Jak wyblakłe 
Źwierciadło
Oczekiwania,
Z czarnej głębi
Blasku świtu,
Iskrzącego śniegu
W ciemnej nocy 
W parującej mgle
Otwartej kruchty
Corocznej  pasterki.
Konsekwentnie 
Praktykowanej części,
Bo tylko dana 
Narodzin Cząstka

Marek Zmarz

Cisza
Cisza jest myślą
Myśl jest ciszą -
- to wszystko czasem jest w nas
A my uciekamy w sen

Sen uspokaja myśl
Do czasu gdy wstanie dzień
Wtedy musimy wstać
I odchodzi wszystko co złe
A wraca pogodny następny dzień
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O czym mędrcy nie mówili
Mogę żałować tych słów,
które rodzą się i natychmiast
giną z moich ust.

Mowa ptaków 
i szelest traw
znaczą dla mnie więcej niż
najpiękniej wyartykułowana
przemowa

To co mówi, śpiewa
albo drży
także niesie miłość.

Masz w sobie słowa,
muzykę i wieczór;
jakże mogłabym
nie kochać tych chwil,
pachnących snem świerszcza
i oczekiwaniem.

Tylko cisza popołudni
rzuca cień na to
co w nas się rumieni

Powiedz coś jeszcze,
mój ptaku
z kwitnących krain

Katarzyna Milcewicz

* * *
dozwolona jest
każda dal
niedozwolona jest
żadna bliskość
ponieważ to właśnie
śmiertelne niebezpieczeństwo
niebezpieczeństwo
jeśli kto boi się śmierci
bo ja (już od dawna) nie

Małgorzata Misiewicz

Bliskość

boli
bardzo
nie boli
bardziej

pieści
wprost
zabija

brak

długo
aż do
nieprzytomnego
bólu

uwalniającego
czego nie ma 
w miejsce
kogo?

wtedy
pali
bliskość

najbardziej

jest
niebo

Jarek Naliwajo SJ



16

Część druga – idea recovery

Poniżej przedstawiamy drug¹ część wyk³adu dr Michaeli Amering pt. „Rola empowerment w 
psychiatrii”, wygłoszonego na Forum Psychiatrii Œrodowiskowej i Rehabilitacji w dniach 17-19 
maja 2006 roku w Krakowie. 

W ostatnich latach sporo uwagi 
na arenie międzynarodowej 

wzbudziły tzw. koncepcje „recovery”. 
Wielu pacjentów, którzy po wielu 
latach leczenia psychiatrycznego znów 
wyzdrowieli i osiągnęli sukces, spisało 
swoje doświadczenia i udostępniło 
je innym. Powstały grupy badaw-
cze, w których pacjenci i specjaliści 
w dziedzinie psychiatrii próbują wspól-
nie zbadać naukowo, w jaki sposób ta 
droga wychodzenia z choroby może 
prowadzić do szybszego powrotu do 
zdrowia.

Podobnie jak w przypadku pojęcia 
„empowerment”,  także  i  pojęcie 

„recovery” nie jest łatwe do przetłuma-
czenia. Słownik oferuje nam mnóstwo 
rozmaitych  znaczeń  –  wypoczynek, 
wyzdrowienie,  uzdrowienie,  odzyska-
nie,  odszukanie.  Można  powiedzieć, 
że  „recovery”  opisuje  wydostawanie 
się z roli pacjenta i przechodzenie do 
samodzielnie kształtowanego życia.

W  przypadku  „recovery”  chodzi 
szczególnie o to, aby nie  tracić 

nadziei.  Tylko mając nadzieję można 
się starać osiągać cele i mobilizować 
ukryte możliwości. W chwilach utraty 
nadziei  potrzebni  są  wokół  ludzie, 
którzy  podtrzymają  tę  nadzieję.  Dla 
siebie samego  jest ważnym posiada-
nie poczucia własnej godności  także 

niezależnie  od  tożsamości  chorego 
człowieka.  Żeby  szanować  samego 
siebie,  potrzebne  jest  też  uznanie 
otoczenia.  Respekt,  partnerstwo, 
zaufanie,  otwartość,  nadzieja,  ufność 
w swoje zdolności do samostanowie-
nia i upoważnienia samego siebie do 
działania,  odwaga  do  dokonywania 
zmian w stosunkach władzy w relacjach 
terapeutycznych  i  w  instytucjach 
psychiatrycznych – to postawy opisy-
wane  jako podstawa dla działalności 
instytucji  opiekuńczych,  które  stymu-
lują  zdolność  pacjentów  w  procesie 
„recovery”, potrafią im w tym procesie 
towarzyszyć i wspierać go. Konsensus 
Statement dotyczący prewencji psychia-
trycznej, opracowany przez Światowy 
Związek  Psychiatryczny  reasumuje, 
w  jaki  sposób  powinno  rozwijać  się 
leczenie psychiatryczne, aby mocniej 
koncentrowało się na dawaniu nadziei 
na  uzdrowienie:  „Tradycyjna terapia, 
zorientowana na chorobę powinna rozwi-
jać się w kierunku koncepcji integracyj-
nych, wielowymiarowych, a to na bazie 
pozytywnego nastawienia i zmniejszenia 
powszechnego sceptycyzmu wobec 
możliwości wyleczenia”.

R ezultatu procesów „recovery” nie 
mierzy się według  ilości sympto-

mów, lecz według tego, jakie funkcje 
można spełniać w strukturze społecz-
nej. To,  jak zdrowym może się czuć 

człowiek,  nie  zależy  tak  bardzo  od 
tego, jak często musi iść do szpitala, 
albo  jak  często  musi  korzystać 
z pomocy specjalistów, lecz od tego, 
jak  czuje  się  w  innych  dziedzinach 
życia, czy zdolny jest do sensownych 
kontaktów i aktywności.

Żeby w  tym wszystkim mieć  jakieś 
szanse, ważnym jest, aby przepisy 

prawne nie oddziaływały dyskryminująco. 
Satysfakcjonująca sytuacja w zakresie 
praw  człowieka,  praw  obywatelskich 
i praw pacjenta jest ważnym warunkiem 
wstępnym dla powodzenia „recovery”. 
Przepisy  prawne  przeciwdziałające 
dyskryminacji powinny zapewniać to, że 
choroba nie stanie się powodem jakichś 
dodatkowych  negatywnych  skutków. 
Do  tego  należy  zwłaszcza  zrównanie 
pozycji chorób psychicznych z choro-
bami somatycznymi w prawie o ubez-
pieczeniach,  zagadnienia  ochrony 
pracownika przed zwolnieniem z pracy 
i  rehabilitacji przywracającej zdolność 
do pracy, ale także niezbędna pomoc 
w  prowadzeniu  satysfakcjonującego 
życia rodzinnego.

K oncepcja  „recovery”  znalazła 
duży  oddźwięk  zarówno  wśród 

pacjentów, jak i wśród profesjonalistów 
w dziedzinie psychiatrii. W przypadku 
pacjentów chodzi o uznanie własnego 
doświadczenia za  istotne, wykorzysta-
nie go z dumą i odpowiedzialnością dla 
odnalezienia indywidualnej drogi wyjścia 
z choroby do samodzielnej pozycji i roli 
w strukturze społecznej. W przypadku 
terapeutów chodzi o to, aby wspierali 
takie  procesy,  a  nie  przeszkadzali 
w  nich.  Pomoc,  jakiej  ludzie  potrze-
bują na tej drodze, jest bardzo różno-
rodna, ale zawsze na pierwszym planie 
znajdują się subiektywne modele objaś-
niania i indywidualne priorytety.

P roponując  pomoc,  która  pozwala 
pacjentom  uzyskać  kontrolę  nad 

swoim życiem w myśl „empowerment” 
i  „recovery”,  poruszamy  się  dzisiaj 
pomiędzy  tradycyjnym  modelem 
opisującym choroby psychiczne jedynie 
jako  deficyty  a  koncepcjami zoriento-
wanymi na ukryte możliwości.  Oznacza 
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to, że wykorzystywane są indywidualne 
możliwości,  pojawiające  się  w  osobi-
stym życiu i środowisku pojedynczego 
człowieka.  Dostrzega  się  i  respektuje 
zainteresowania,  postawy,  talenty, 
ale  także  potrzebę  określenia  granic 
i upór. Chodzi o umożliwienie zawarcia 
sojuszu w pracy pomiędzy terapeutami 
i osobami korzystającymi z ich pomocy, 
które  zobowiązują  się  do  współpracy 
przy dokonywaniu zmian w pożądanym 
kierunku. Kooperacja pomiędzy profe-
sjonalistami  w  dziedzinie  psychiatrii, 
organizacjami samopomocowymi i orga-
nizacjami  reprezentującymi  interesy 
pacjentów  stanowi  istotny  przyczynek 
do zintegrowanej oferty opieki psychia-
trycznej.

P odstawę  nowoczesnej  opieki 
psychiatrycznej stanowi „koncepcja 

osobocentryczna”,  która  kieruje  się 
elastycznie  i  mobilnie  indywidualnym 
zapotrzebowaniem  na  oferty  pomocy 
oraz na potrzeby  i ukryte możliwości 
danej  osoby w  jej własnym  środowi-
sku,  zamiast  wymagać  dopasowa-
nia  się  danej  osoby  do  istniejących 
możliwości instytucjonalnych. Obecnie 
w niektórych placówkach jest niestety 
ciągle jeszcze tak, że wraz ze zmianą 
pobytu z  jednej  instytucji do drugiej, 
a  więc  np.  ze  szpitala  do  poradni 
psychospołecznej, albo ze schroniska 
do wspólnoty mieszkaniowej, zmieniają 
się  nie  tylko  opiekunowie,  ale  także 
warunki.  Często  trzeba  się  przyzwy-
czajać nie tylko do nowych osób, lecz 
także  do  zmienionych  zasad  finan-
sowania  i,  ogólnie  rzecz  biorąc,  do 
„nowych  reguł”.  Oprócz  tego  często 
mija sporo czasu, zanim znajdzie się 
nowe  „miejsce”  w  systemie  opieki. 
Natomiast  zintegrowane  osobocen-
tryczne  modele  opieki  pomyślane 
są  w  ten  sposób,  żeby  można  było 
elastycznie  i  bez  przeszkód  skorzy-
stać  z  różnych  form  i  zróżnicowanej 
intensywności opieki, w zależności od 
chwilowego  zapotrzebowania,  które 
w zależności od okoliczności może się 
gwałtownie zmieniać.

Na poziomie  relacji  terapeutycz-nych  modele  „compliance” 
o  charakterze  paternalistycznym 
zastępowane są przez modele party-
cypacyjne, promujące „udział w podej-
mowaniu decyzji”.  To  także wymaga 
nowych  umiejętności  i  to  zarówno 
ze  strony  pacjentów,  jak  i  profe-
sjonalistów.  Właśnie  w  przypadku 
korzystania z pomocy przez dłuższy 
okres czasu należy wspólnie planować 
i wspólnie podejmować decyzje. Także 
trwające dłuższy czas leczenie farma-

kologiczne wymaga wiele współpracy 
i rozmowy. Żeby indywidualnie ustawić 
leczenie farmakologiczne, nie wystar-
czy, że lekarka lub lekarz wie wszystko 
na temat możliwych pożądanych i nie-
pożądanych  skutków  danych  leków. 
Tutaj pożądana jest ścisła współpraca. 
Pacjenci  muszą  wnieść  w  nią  swoją 
wiedzę i swoje doświadczenia. Trzeba 
połączyć  naukowo  ugruntowaną 
wiedzę ekspertów i ich doświadczenia 
z leczenia wielu pacjentów z własnymi 
subiektywnymi, często bardzo indywi-
dualnymi doświadczeniami pacjentów. 
Wymaga  to  nie  tylko  sporej  dozy 
wzajemnego  respektu,  lecz  także 
wystarczającej ilości czasu i zaangażo-
wania. Uzgodnienia w zakresie terapii 
w okresach kryzysu muszą być dobrze 
przemyślane i odzwierciedlać decyzje 
podejmowane przez pacjentów.

M oja  własna  praca  badawcza 
w Nowym Jorku na temat „uwarun-

kowań  psychiatrycznych”  pokazała, 
że  także  pacjenci  z  długą  historią 
przymusowego  leczenia  i  rozczaro-
wań systemem opieki psychiatrycznej 
są gotowi do podjęcia procesu, który 
wymaga od nich dużo odpowiedzial-
ności  za  własną  osobę.  Ci,  którzy 
stawiają czoła temu zadaniu, czynią to 
z wielkim respektem i gotowością do 
dużego wysiłku. Wywołujące niezwykłe 
wrażenie były te wyniki, które pokazy-
wały, że przy formułowaniu dyspozycji 
pacjenci mają  przed  oczami  dokład-
nie  sytuację  profesjonalistów  i  dążą 
do  osiągnięcia  równowagi  pomiędzy 
wskazaniami wynikającymi z ich wiedzy 
naukowej, prawniczej czy też zawodo-
wej  a  swoimi  własnymi  doświadcze-
niami, które wnoszą w celu uniknięcia 
błędów i dla optymalizacji terapii. Są 
to fantastyczne przesłanki dla nowych 
form współpracy.

Indywidualność a solidarność

Wspólny  dla  koncepcji  „empower-
ment”  i  „recovery”  jest  respekt 

przed  jednostką,  jego  prawami  i  siłą 
kształtowania pojedynczego człowieka. 
Indywidualne  doświadczenie  życiowe 
i  subiektywne  modele  objaśniania 
stanowią podstawę rozumienia i punkt 
wyjściowy  dla  rozwoju  oraz  określają 
indywidualne  zapotrzebowanie  na 
pomoc.  Ale  już  od  dawna  w  organi-
zacjach należących do  ruchu pacjen-
tów  trwają  też  dyskusje  na  temat 
nadmiernego  podkreślania  indywidu-
alnej  odpowiedzialności  za  zdrowie 
i  chorobę.  Ruch  pacjentów  żąda 
i  praktykuje  solidarność,  powiązanie 
w sieć i wzajemne wspieranie się jako 
istotne podstawy procesów „empower-
ment” i „recovery”. Stworzenie właściwej 
mieszanki respektu z indywidualizmem i 
pilnie potrzebnego wzmocnienia zasady 
solidarności  jest  nie  tylko  zadaniem 
dla  pacjentów  i  osób  pracujących 
w psychiatrii, lecz w ogóle także jednym 
z  najważniejszych  zadań  naszego 
społeczeństwa.

Nadzieja nadaje sens (Hoffnung 
macht Sinn)

Nadzieja, władza i sens są centralnymi 
punktami „empowerment” i „recovery”. 

Nadzieja  (Hoffnung)  ma  decydujące 
znaczenie  dla  motywacji  i  nie  wolno 
jej  stracić.  Władzę  (Macht)  i  odpowie-
dzialność  trzeba  podzielić  i  sensownie 
z  niej  korzystać.  Dostrzeżenie  sensu 
(Sinn)  we  własnych  wysiłkach  stanowi 
ważny  warunek  dobrego  samopoczu-
cia psychicznego. To piękne, że z tych 
trzech  pojęć można w  języku  niemiec-
kim utworzyć jedno zdanie: HOFFNUNG 
MACHT SINN.
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Adam już siedział na framudze 
okna, mając nogi spuszczone na 

podwórko. Przez chwilę zastanawiał 
się, czy 4. piętro wystarczy, aby całko-
wicie pozbawić go życia. Już miał 
skoczyć, ale pomyślał o Renacie. Jak 
ona to przyjmie, przecież go kocha. 
A może dać życiu jeszcze jedną 
szansę? Może w tej całej beznadziei 
znajdzie się jasne  światełko, dzięki 
któremu zobaczy jeszcze sens życia. 
Przełożył nogi do pokoju i położył się 
na łóżku. Ciężko dyszał,  ta decyzja 
dużo go kosztowała.

Elżbieta  miała  w  pracy  dostęp  do 
eteru. Wystarczyło się odurzyć i już. 

Straciła dziecko, straciła męża, dalsze 
życie  wydawało  jej  się  bez  sensu. 
Pogrążała się w depresji coraz bardziej. 
I  już miała  podciąć  sobie  żyły,  kiedy 
psycholog  zaproponował  jej  rozmowę 
z  księdzem.  I  to  okazało  się  przeło-
mem w jej życiu. Ksiądz zaproponował 
wolontariat – bezpłatną pomoc osobom 
terminalnie  chorym.  I  pomoc  osobom 
stojącym nad grobem stała się sensem 
jej życia. Zobaczyła ile siły jest w tych 
ludziach, którym Pan Bóg wyznaczył już 
datę. Zawstydziła się, że będąc zdrową 
fizycznie  myśli  o  śmierci,  kiedy  inni 
śmiertelnie chorzy myślą o życiu.

K azia jest anorektyczką. Przy 160 cm 
wzrostu waży  42  kilogramy. Kazia 

czuje wstręt do  samej  siebie. Chciała 
się zabić, ale miesiąc temu pomyślała 
o  klasztorze.  Kontemplując  Boga, 
starała  się  jeść  na  siłę.  I  od  czasu, 
kiedy zamknęły się za nią drzwi klasz-
toru, przytyła 3 kilogramy. Wie, że jest to 
decyzja na całe życie, ale jeśli ma to jej 
pomóc, to czemu nie?

Są  samobójstwa, które sa wołaniem o pomoc, zwróceniem na siebie 
uwagi. Anna planowała samobójstwo od 
dawna. Zbierała leki, aż uzbierała tyle, 
że wystarczyło  na  pozbawienie  życia. 
Zażyła  wszystkie  i  czekała  na  efekt. 
Wiedziała, że Piotr lada chwila wróci do 
domu. Samobóstwo było u niej krzykiem 
rozpaczy.  Wylądowała  w  szpitalu 
psychiatrycznym.  Piotr  przychodzi 
codziennie i to ratuje ją przed samouni-
cestwieniem. Miłość bywa silniejsza od 
śmierci.

Te przykłady  świadczą  o  tym,  że można  pokonać myśli  samobój-
cze. Jeśli ktoś nie daje sobie rady z uro-
jeniami targa się na życie. Ale urojenia 
bywają  różne.  I  te  przyjemne,  kiedy 
pacjent znajduje się w manii i te śmier-
cionośne, kiedy depresja zabija chęć do 
życia. Obliczono, że chęć popełnienia 
samobójstwa  występuje  najczęściej 
w chorobach psychicznych. Najbardziej 
newralgiczny wiek to między 16. a 19. 
rokiem życia, a następnie między 45-60. 
W Polsce na  jedną kobietę próbującą 
pozbawić  się  życia  przypada  pięciu 
mężczyzn.  Czyżby  byli  bardziej  słabi 
psychicznie?

Ogromny  wpływ  na  częstotliwość 
samobójstw mają media. Zauważono 

zbieżność  między  traumatycznymi 
przeżyciami  bohaterów  wiadomości, 
a przyśpieszeniem decyzji ostatecznych. 
Już w 1774 roku zauważono wpływ litera-
tury na zachowania społeczne. W tymże 
roku wydana została powieść „Cierpienia 
młodego Wertera”, której bohater targnął 
sie  na  życie.  W  tym  czasie  bardzo 
wzrosła ilość samobójstw. Modna stała 
się żółta kamizelka, pantofle i niebieski 
frak, a więc to wszystko, co Werter miał 
na  sobie  w  momencie  samobójstwa. 
Bohatera  werterowskiego  cechowały: 
wybujała  wyobraźnia,  uczuciowość, 
widzenie świata przez pryzmat marzeń 
i  poezji.  Towarzyszyło  temu  poczucie 
bezcelowości życia.

Samobójstwo jako takie jest naganne 
społecznie. Ale w niektórych kulturach 

występuje – nieuznawane u nas – zjawi-
sko popełniania samobójstw z przyczyn 
honorowych (jak np. seppuku).

W  niektórych  sektach  dochodzi  do zbiorowych  samobójstw,  jak  np. 
w „Świątyni Ludu”. W takich organiza-
cjach  samobójstwo ma  być  najlepszą 
drogą do zjednoczenia z bóstwem.

W  tradycji japońskiej dusza mieściła się w brzuchu, w nim  umiejsco-
wione były uczucia. Rozcięcie brzucha 
uwalniało emocje.

W  buddyzmie śmierć jest przejściem do  innego,  zazwyczaj  lepszego, 
życia.

I nnym  przykładem  dowolnego 
samobójstwa  jest  tzw.  „Boski Wiatr”, 

czyli Kamikadze. Kamikadze  to  japoń-
ska  formacja  wojskowa,  której  istotą 
są  samobójstwa.  Żołnierze  poświęcali 
własne życie dla zniszczenia wroga.

„Żyć  nie  chcę,  ale muszę”  –  śpiewał 
Jacek Kaczmarski.

A  samobójstwa nie można uznać 
za nic innego, jak tylko słabość, 

bo oczywiście łatwiej jest umrzeć niż 
mężnie znosić życie pełne udręki.

C zasami  samobójstwo  popełniane 
jest w przeciągu  kilku  tygodni po 

doznanym urazie psychicznym, zwykle 
przez jakieś traumatyczne przeżycia, jak 
wypadek, utrata zdrowia, pracy, domu 
czy kogoś bliskiego.

Zauważono  pewną  prawidłowość. 
Samobójstwa popełniane są częściej 

w  społeczeństwach,  w  których  więź 
międzyludzka  jest  słaba.  Odsetek 
samobójstw spada w okresie, w którym 
integracja wewnątrz społeczeństwa jest 
silniejsza, np. wojna lub powstanie.

Gdy kobiety decydują się na śmierć, 
wybierają  bardziej  romantyczne 

sposoby:  otwierają  sobie  żyły  albo 
przedawkowują  środki  nasenne.  Ale 
ponoć  targnięcie  się  na własne  życie 
leży w ludzkiej naturze.

I stnieje coś takiego jak „dobra śmierć” – zadanie śmierci osobie nieuleczal-
nie  chorej,  umotywowane  skróceniem 
jej cierpień. Średniowieczne autorytety 
debatowały nad kwestią, czy dozwolona 
jest modlitwa o szybką śmierć nieule-
czalnie chorych.

Pamiętaj!  Twój  problem  jest  zbyt 
mały,  aby  myśleć  o  samobój-

stwie! Są różne rodzaje cierpień, które 
mogą  doprowadzić  do  samobójstwa. 
U każdego człowieka ten sam problem 
znaczy co innego. To, co jest do zniesie-
nia dla jednego, staje się ponad siły dla 
drugiego. Życie jest zbyt piękne, aby je 
przedwcześnie kończyć.

 
Bogusława  Skimina

Dać życiu szansę
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Publikacja  pt.  „Praca,  zdrowie 
psychiczne,  ekonomia  społeczna”, 

będąca wyborem artykułów pod redak-
cją  Huberta  Kaszyńskiego  i  Andrzeja 
Cechnickiego,  jest  w  pewien  szcze-
gólny  sposób  niezwykła.  Oto  bowiem 
dochodzi do realizacji idei, którą przed 
wieloma  laty  sformułował  Profesor 
Antoni Kępiński: osoba z zaburzeniami 
psychicznymi  jest nie tylko pacjentem, 
ale też nauczycielem. Tak bowiem można 
traktować sytuację, kiedy współautorami 
pracy  na  temat wybranych  zagadnień 
z  obszaru  psychiatrii  społecznej  są 
osoby pozostające w leczeniu psychia-
trycznym, bezpośrednio zaangażowane 
w problemy  opisywane w  tej  książce. 
Ich świadectwo ma szczególną wartość, 
a spojrzenie, które w literaturze angloję-
zycznej bywa określane jako First Person 
Account, często więcej wnosi niż uczone 
wywody profesjonalistów. 

K siążka ta jest zarazem dowodem, 
jak wiele  się w polskiej  psychia-

trii  w  ciągu  ostatnich  kilkunastu  lat 
zmieniło.  Nie tylko mamy nowe neuro-
leptyki,  nie  tylko  mamy  nowoczesną 
ustawę  psychiatryczną.  Zmienia  się 
także coś  fundamentalnego  i niezwy-
kle ważnego: miejsce  i  rola pacjenta 
w systemie  leczenia. Model psychia-
trii  patriarchalnej,  w  którym  pełnia 
władzy  i  funkcji  kontrolnych  należała 
do  psychiatry,  a  jedynym  zadaniem 
pacjenta  było  realizowanie  poleceń 
psychiatry  stopniowo  –  przyznajmy, 
że jeszcze nie dość szybko – odcho-
dzi  w  zapomnienie.  Pojawia  się  zaś 
i  rozwija  podejście,  w  którym  osoba 
leczona  jest  partnerem,  a  zadaniem 
psychiatry  nie  jest  powierzchowne 
usuwanie objawów, lecz dbanie o sze-
roko rozumianą jakość życia pacjenta. 
W  tym  kontekście  leczenie  objawów 
jest  jedynie  fragmentem  szerokiego 
planu terapeutycznego, nieomal równie 
ważnym  jak problem dobrej  i godnej 
pracy zawodowej tego pacjenta.  

Autorzy  publikacji  naświetlają  ten 
problem z wielu stron: od perspek-

tywy osobistej i egzystencjalnej poczyna-
jąc, na analizach społeczno-politycznych 
kończąc.  Chociaż  praca  jest  bogata 
w odniesienia do publikacji badawczych, 

trudno by tu szukać chłodu naukowego, 
a sam wydźwięk książki  jest wyrazem 
– jak na pracę z psychiatrii społecznej 
przystało – społecznego zaangażowania 
autorów.

R edaktorom  gratuluję  pomysłu, 
autorom  –  jakości  prac,  zaś 

czytelnikom życzę, by dostrzegli w tej 
publikacji  coś  więcej  niż  tylko  zbiór 
ciekawych  i  kompetentnie  napisa-

nych  publikacji.  Wspólna  refleksja 
terapeutów i pacjentów nad rolą pracy 
w zdrowiu i chorobie, nad uwarunko-
waniami ekonomicznymi  i  kontekstem 
społecznym  zdrowia  psychicznego 
jest przykładem dzieła, w którym idea 
partnerstwa między pacjentem a tera-
peutą spełnia się w nowej, zaskakująco 
owocnej formie.

 
prof. Bogdan de Barbaro

„Praca, zdrowie psychiczne,  
  ekonomia społeczna”
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Trójgłos na temat książki Arnhild Lauveng 
„Byłam po drugiej stronie lustra”

Wrażenia po lekturze książki Arnhild Lauveng 
„Byłam po drugiej stronie lustra”.

Opowieść Arnhild Lauveng niesie w sobie dwie perspek-
tywy: pacjentki i profesjonalistki. Często w trakcie lektury 

można odnieść wrażenie, że autorka nie chce się do końca 
zdeklarować, w jakiej roli występuje.

H istoria pani Arnhild pokazuje, że można wygrać walkę 
z chorobą, choć nie jest to łatwe, wymaga wielu wyrze-

czeń i ogromnej dyscypliny. Piękne jest porównanie osoby 
chorującej  do  krzewu  róży,  który  zimą  przypomina  suchy 
patyk. Oznacza  to, że  trzeba dać sobie czas na wyzdro-
wienie,  i  nierzadko może  okazać  się  pożądana  okresowa 
hibernacja.

Autorka odważnie krytykuje i wypunktowuje niedociągnię-
cia norweskiej psychiatrycznej służby zdrowia, ale równo-

cześnie wspomina o osobach z personelu, które okazały jej 
dużo serca  i  zrozumienia. Podobnie  jak w życiu,  tak  i w 
psychiatrii  nic  nie  jest  czarne  czy  białe,  a w większości 
przypadków intensywnie łaciate.

L ektura tej książki pokazuje, jak kolosalne, nieocenione 
znaczenie  mają  drobne,  na  pozór  nic  nieznaczące 

codzienne gesty  ludzkiej  życzliwości, czy zainteresowa-
nie niedolą drugiego człowieka. Przywracają one nie tylko 
wiarę w siebie, ale również w otaczający nas świat, i dają 
nadzieję na to, że się w nim odnajdziemy.

N iezwykle istotny jest dobry kontakt z terapeutą i wspólne, 
aktywne poszukiwanie drogi wyjścia z kryzysu. Arnhild 

Lauveng pisze z wielkim rozgoryczeniem, że jej próby zwróce-
nia  na  siebie  uwagi  potraktowano  jako  coś  negatywnego 
i  patologicznego.  Podkreśla,  że  niepokojące mogłoby  być 
wycofanie się z kontaktów społecznych, natomiast chęć bycia 
dostrzeżonym jest jak najbardziej ludzką potrzebą i nie ma 
w niej nic nagannego.

Dużą rolę w wyzdrowieniu bohaterki odegrała jej rodzina, 
dla  której  nie  przestała  ona  być  Arnhild,  i  która  nie 

obarczyła jej etykietą osoby chorej psychicznie.

Myślę, że autorka tej  fascynującej autobiografii,  jedynej 
w  swoim  rodzaju  opowieści  o  „byciu”  po  obydwu 

stronach  lustra,  daje  nam obraz pełnej  dramatyzmu walki 
o zdrowie jak też o własną tożsamość, szczęście i miejsce 
w  świecie.  Zaznacza  ona  bardzo  wyraźnie,  że  osoby 
chore  nie  przestają  być  ludźmi,  choroba  nie  odbiera  ani 
nie umniejsza ich człowieczeństwa. Należy o tym pamiętać, 
zanim o kimkolwiek wypowiemy się krzywdząco, nie wnikając 
w istotę problemu tej osoby.

K siążka Arnhild Lauveng daje siłę, ale zarazem przeko-
nuje, że mamy prawo  do słabości i nie daje to podstaw 

do  złego  myślenia  o  sobie  i  deprecjonowania  własnych 
osiągnięć.

Reasumując autobiografia „Byłam po drugiej stronie lustra” 
jest niezmiernie pozytywną, pełną mądrości lekturą, z któ-

rej wszyscy mogą się wiele nauczyć.
 

Katarzyna

O  istnieniu książki Arnhild Lauveng dowiedziałem 
się z recenzji w czasopiśmie „Rodziny” oraz 

z bannerów reklamowych wyświetlanych na kilku 
psychiatrycznych stronach internetowych.  Byłem 
zaciekawiony, a może nawet bardziej niż zaciekawiony, bo 
tematyką schizofrenii interesuję się od lat. Toteż kiedy publi-
kację dostrzegłem na półce księgarskiej, decyzja była prawie 
natychmiastowa: kupić!

W  domu  niecierpliwie  doczekałem  wieczoru  i  równie niecierpliwie rzuciłem się do lektury. Książkę pochło-
nąłem w dwie noce i z ogólnego wrażenia objawów choroby 
autorki, opisów jakichś eksperymentów psychologicznych 
i  tego,  że  autorka  wyzdrowiała,  zostało  mi  w  pamięci 
niewiele.  Pamiętałem  jednak  moją  próbę  wyobrażenia 
sobie  kilkumiesięcznego  pobytu  własnego  w  półmroku 
izolatki i myśl, że osobiście w takiej sytuacji chyba bym 
skonał z cierpienia! A o takim właśnie doświadczeniu pisze 
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gdzieś po drodze, jakby mimochodem, autorka. Poza tym 
pojedynczym wrażeniem-wyobrażeniem z  lektury pozostał 
przede wszystkim niedosyt!

D rugi raz książkę „Byłam po drugiej stronie lustra” zaczą-
łem  czytać  powoli,  właściwie  od  środka  i  to  było  to 

właściwe, zasadnicze moje tej książki czytanie! Z pomocą 
przyszła  mi  forma  dzieła  –  krótkie,  kilkunastostronicowe 
rozdziały o bardziej wyselekcjonowanej tematyce. Myślałem 
o mojej chorobie i identycznym wrażeniu, jakie posłużyło jako 
tytuł polskiego wydania książki  Arnhild Lauveng – chorzy na 
schizofrenię są osobami właśnie „z drugiej strony lustra”, są 
na dokładnie przeciwnym biegunie rzeczywistości niż reszta 
tzw. normalnego, ludzkiego świata! Ale przecież nie wszyscy 
zdrowieją! Więc  wyróżnikiem  historii  Arnhild  Lauveng  jest 
raczej tytuł oryginalny „Jutro zawsze miałam być lwem”, bo 
przypuszczam, że właśnie dzięki  takiej postawie (choć na 
pewno nie tylko) wyzdrowiała.

Wyzdrowienie  ze  schizofrenii?  Autorka  pisze  o  nim 
wyraźnie:  od  lat  nie  bierze  leków,  jest  samodzielna 

mieszkaniowo i zawodowo, jest kreatywna, z powodzeniem 
realizuje swój życiowy potencjał. Tymczasem w tej tematyce 
zdarzyło  mi  się  usłyszeć  nieomal  zgodny  chór  głosów 
wątpiących!  „Nie wyzdrowienie,  ale  co  najwyżej  remisja”. 
Na nic świadectwo autorki, na nic tezy o schizofrenii, na nic 
zdania w podręcznikach akademickich, takie jak to: „Możliwe 
są niemal wszystkie  rodzaje przebiegu  [...]  choroby”  (wg 
J.H. Scully „Psychiatria”). Ci, którzy nie wyzdrowieli wiedzą 
jednak  lepiej  i nie chcą, aby im ktokolwiek ten minimali-
styczny dobrostan zakłócał!

K siążka Arnhild Lauveng jest w jakimś stopniu biografią 
i  tu  cechuje  ją  odczuwany przeze mnie od początku 

niedosyt. W książce brakuje mi dat! Nie wiemy, w  jakich 
latach  mają  miejsce  opisywane  poszczególne  zdarzenia 
i epizody! Autorka wielokrotnie używa takich słów, jak „wiele 
lat”, „wiele, wiele miesięcy” itp. Ale nie podaje JAK wiele! 
Czy pięć miesięcy w psychiatryku  to  już  jest  „wiele”  (dla 
mnie osobiście tak), a może „wiele, wiele” to dopiero 5-8 
lat?! Nie wiemy,  ile to „wiele” oznacza w poszczególnych 
kontekstach w książce! To jest dla mnie jej najpoważniejsza 
wada, zwłaszcza jako biografii, a nie zbioru luźnych gawęd 
o psychiatrii! Według mnie książka w ten sposób traci na 
konkretności i rozmywa się w czasie.

Autorka przyznaje, że gdyby nie system psychiatryczny, 
to prawdopodobnie już by nie żyła, ale poza tym dość 

podstawowym twierdzeniem wymienia szereg wad systemu 
i szereg wad leczenia lekami przeciwpsychotycznymi. O tym 
traktuje wiele (sic!) rozdziałów książki i należą one do najcie-
kawszych. Dają bowiem osobom chorym szanse na porów-
nanie  własnych  doświadczeń  z  doświadczeniami  autorki, 
a osobom spoza systemu psychiatrycznego (jakkolwiek by 
ten  system  definiować)  wyobrażenie  o  tym,  jak  wygląda 
ten system od środka – z punktu widzenia osoby leczonej 
na psychozę! Że „nie ma miodów” to określenie najłagod-
niejsze z  łagodnych  (i z zupełnie  innej bajki), a konkrety 
można odnależć na „wielu, wielu” stronach książki Arnhild 
Lauveng.

Mocną stroną książki  „Byłam po drugiej stronie  lustra” 
jest podany w popularyzatorskiej, a zarazem dokładnej 

formie,  opis  rozmaitych  badań  i  eksperymentów  psycho-
logicznych.  To  kolejna bardzo ciekawa część  książki.  Po 
pierwsze dlatego, że próżno szukać ich opisów gdzie indziej 

–  czy  to  w  opasłych  tomach  z  zakresu  psychologii,  czy 
w terabajtach internetowego szumu. Po drugie dlatego, że 
opisywane  eksperymenty  są  niezależnym  i  obiektywnym 
potwierdzeniem tez i przemyśleń autorki – osoby, która była 
po drugiej stronie lustra, a stała się lwem!

Wiem, że będę do tej książki wracał wielokrotnie i spodzie-
wam się znaleźć w niej za każdym razem coś nowego, 

coś, co przy poprzednim czytaniu umknęło mojej uwadze, lub 
– co niestety bardziej prawdopodobne – mojej pamięci. Może 
w ten sposób nie stanę się lwem, ale – może przynajmniej 
– kotem, na przykład górskim kotem?!

 
JP 

P ani Arnhild ma łagodną, spokojną, mądrą twarz. 
Zielone oczy i rude włosy przydają jej urody 

z (wysokiego) gatunku tych „tajemniczych”. Moje 
przerażenie opowieścią czytaną wtedy – (pierwszy raz przed 
spotkaniem) ustąpiło, kiedy tę twarz zobaczyłam. I to poprzez 
parę chwil zwykłego spojrzenia.

N ie  można,  a  nawet  nie  wolno  porównywać  cierpień 
–  jednego  z  drugim,  drugiego  z  dziesiątym,  setnym. 

Własnego z cudzym. Ale te słowa (które i jeden z autorów 
„Trójgłosu” jako swoje zauważył) są jakimś zjawiskiem. „Byłam 
po drugiej stronie lustra”. No, Boże. Przecież nie zmyślam 
na  rzecz  „robienia  literatury”.  Ja  je  także  powiedziałam! 
W chwili kiedy zaczynała się ostatecznie moja niespodzie-
wana psychoza, a wrogi mi człowiek, który właśnie był obok, 
w końcu nieźle wystraszony, zapytał – Co ci? – Przechodzę  
– (powiedziałam to na pewno). Gdzie przechodzisz? Na Drugą 
Stronę Lustra.

Jakże  mogłam  bez  przerażenia  czytać  tę  książkę 
„o nadziei, o drodze do Zdrowia” – tak to na odwrocie 

niebieskiej okładki piszą inni. Mój lekarz powiedział – też 
jesteś  JUŻ zdrowa,  tylko postawiłaś  na chorobę,  a Pani 
Arnhild  „stawia”  na  Zdrowie.  Nie  mogę  zrozumieć  słów 
mojego lekarza. Choć mi się przydały. Mam jednak raczej 
nadzieję, że to nie do końca tak jest. Pani Arnhild, ażeby 
wyjaśnić sobie Siebie, musiała sama zostać psychologiem. 
Jest i terapeutą. To (myślę), jak obcuje ze swoimi pacjen-
tami, musi być niezwykłe. Bardzo czekam, aby dowiedzieć 
się jak to się dzieje – z nią i z nimi. Nadchodzą podobno 
Jej następne książki. Może i o tym.

Jesteśmy  (jak  i nasze historie życia) zupełnie  inne. Ona 
zresztą żyje ze dwa razy krócej – to już stanowi o różnicy. 

Tylko ta Jej pamięć. Do zupełnie Wszystkiego.

N ie  „stawiam na chorobę”. Także mam podobnie silną 
Pamięć. Której  czasem nienawidzę.  I  to  na pewno  – 

czasem – jest przerażające (prywatnie, jasna rzecz). I moje 
pytanie – czy istnieje zdrowie przy takim rodzaju pamięci? 
– wcale nie jest bez sensu. To co, że można usunąć szczura 
czy wilka nienormalnych rozmiarów ze swojego pola widze-
nia i w takim razie widzieć tak zwaną rzeczywistą przestrzeń 
–  wyjaśniwszy  sobie  w  języku  podręczników  psychologii, 
jak się to przekłada z uczuć na urojone obrazy. I  jak się 
przekłada z Tego, czego ze świata doświadczamy, na to, co 
się potem chorobliwie rozdwaja z całości duszy (jak Ona i jej 
Kapitan wydający coraz surowsze rozkazy, choć byli jedną 
ogromnie za dużo wymagającą od siebie osobą). To co, że 
jest to możliwe – zniszczyć przy pomocy Rozumu urojenia, 
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które przynoszą cierpienie  i  strach.  (A  twarz Pani Arnhild 
naprawdę świadczy o tego rodzaju Zwycięstwie.) A czy to 
zwycięstwo oznacza Zdrowie? Zgoda. Niech oznacza. Życzę 
naprawdę każdemu z Drugiej Strony Lustra, ażeby przynaj-
mniej t a k zwyciężył.

Tylko  że  sawanna  nie  jest  zupełnie  bezpieczna.  A  lew 
(swobodny  wprawdzie)  i  na  sawannie  może  spotkać 

drugiego lwa, z którym przyjdzie mu stoczyć walkę. I może być 
(w całej swojej sile) zwyczajnie słabszy od tamtego – a więc 
grozi mu Zranienie. No a śmierć? Też grozi.  I  lwu  i owcy, 
i wiewiórce. Jest nawet pewna. W życiu najpewniejsza. (To że 
dusze bez końca żyją, to bardzo być może – ale czy od razu 
w harmonii? czy zdrowe już – kiedy opuszczą chore ciało?)

A zahibernowana róża (o której pisze Kasia – a to śliczne zdanie  –  cytat)? No  rzeczywiście,  bywa,  że  odkwita 
z suchego badyla, ale czy jej kolce (nawet już odkwitniętej) 
nie mogą skaleczyć łapy lwa? Tak, że go zaboli?

Zdrowie?  Czy  ono  wyklucza  ból?  Jakikolwiek?  A  ból 
Istnienia? Czy można go zlikwidować bez ogłupienia zupeł-

nego, bez schowania się? Zupełnego schowania w dodatku? 
A gdzież kryjówka – nie widzę, nie widzę. Radosna jest tylko 
możliwość  r o z m o w y – jako Wyjście.

K iedyś myślałam, że radosna jeśli, wszyscy powiemy 
na siebie – Tak. Dziś (a to skutek  ostatnich miesięcy 

mojego życia  i Terapii  – w  tym punkcie zwycięski  jest 
mój lekarz) myślę wręcz przeciwnie. Że tam, gdzie Nie, 
to Nie. A TAK – to po długim, długim namyśle. I nigdy 
za wszelką cenę.

A że Pani Arnhild pisze zachwycająco „dokładnie” i niezwy-kle precyzyjnie nazywa, przynosi to ulgę mojej chorobie na 
słowa (porównywalnej z chorobą na szczury z wilkami razem) 
– tylko że ich (słów) zniszczyć się nie da. Są Nieśmiertelne.

Jestem wdzięczna    za  tę  książkę.  To  dowód  na  to,  że 
najważniejsze  –  szukać właściwej  nazwy.  Czyli  Prawdy 

(choćby za jakim chce horyzontem się skryła). Jak to Szekspir 
kazał  zakończyć  swoją  tragedię  biednemu  Hamletowi? 
– „Reszta jest milczeniem”. TAK. 

 
Małgorzata Misiewicz

PS A zdrowa  to  ja chcę być po swojemu. Z Pamięci  nie 
roniąc niczego – bo to moje. Jakie by nie było. A co ma boleć 
– niech boli. I już. MM

à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à

Dawno, dawno temu, w czasach, 
gdy nikomu nie śniło się o iPo-

dach i gdy o wartości człowieka 
nie stanowił jego majątek, w ubogiej 
chatynce na skraju lasu mieszkali sobie 
krawiec i krawcowa. Poznali się będąc 
na  krawędzi  cierpienia  i  samotności, 
prawie  już  utraciwszy  wiarę  i  ufność 
w  istnienie miłości. Uczucia, które  ich 
łączyło, zazwyczaj nie spotyka się  już 
w dzisiejszym świecie. 

Aby sprawić przyjemność drugiemu 
byli gotowi na wszystko i nie brako-

wało im nigdy pomysłów, jak to uczynić. 
To on namawiał ptaki, aby śpiewały dla 
niej, gdy wokół szalała zamieć, przeku-
pując  je  trudnym do  zdobycia  złotym 
ziarnem.

Ona prosiła ubożęta, aby miały w opiece ich domostwo, i żeby 
pomagały jej mężowi, gdy nie nadążał 
z robotą, żeby pomagały mu w szyciu. 

B yli bardzo biedni, jednak dla siebie 
stanowili źródło niesłabnącej fascy-

nacji  i  lustro  Zachwytów  wzajemnych 
i obustronnych. 

On zawsze  znajdował  sposób, 
aby uradować  ją  jakimś miłym 

drobiazgiem, choćby musiał potem przez 
pewien czas oszczędzać na przyborach 
krawieckich  i  kosztownych,  barwnych 
materiach.  Ona  nie  pozostawała  mu 
dłużna  i  zawsze zdobywała dla niego 
jego  ulubione  książki,  choćby  miało 
to się odbywać kosztem szycia ubrań 
z chmur albo łatania dziur powietrzem. 
Bez wątpienia byli ze sobą szczęśliwi. 
Zanim się spotkali, nigdy wcześniej się 
tyle nie śmiali i nie bawili tak dobrze, jak 
teraz, będąc razem.

Ona nie  spotykała  się  z  innymi mężczyznami,  a  i  on  nie 
rozglądał  się  za  innymi  kobietami,  bo 
to pod jej suknią właśnie rozkwitał ich 
ogród ziemskich rozkoszy. Tam był ich 
Wszechświat, a zarazem Królestwo nie 
z tego świata. 

Pewnego  dnia  krawiec  zachorował. 
Krawcowa  czuwała  dzień  i  noc 

u  jego  łoża,  modląc  się  żarliwie  do 
Boga. A Bóg nie jest przecież okrutny, 
prawda? 

Anioł,  który  przysiadł  wówczas  na 
ich  parapecie  okiennym,  poradził 

krawcowej,  aby  uszyła  ubranie  ze 
swojego  serca  i  łez.  Krawiec  powoli 
wracał  do  sił,  jednak  nigdy  już  nie 

uzyskał  pełnej  sprawności.  Mimo  że 
podupadł  na  zdrowiu,  ich  więź  nie 
słabła.  Przeciwnie  –  stawali  się  sobie 
coraz bliżsi. Brakowało im tylko jednego. 
Maleństwa,  które  ona  mogłaby  nosić 
w  naparstku.  Miała  już  przecież  od 
dawna piersi pełne miłości, a on chciał 
komuś  przekazać  przybornik  z  igłami 
i nożyce.  Mimo wielu upojnych i namięt-
nych nocy nic nie zwiastowało narodze-
nia potomka. 

C zas płynął nieubłaganie. Ich włosy 
przyprószyła  siwizna.  Stracili 

nadzieję, że wróci młodość i Zdrowie. 

Pewnego deszczowego dnia krawiec 
umarł.  Wszystkie  ptaki  zamilkły, 

a ubożęta, zwykle żwawe i beztroskie, 
zastygły w bezruchu. 

K rawcowa nie chciała już dłużej żyć, 
toteż zaniosła Panu Bogu szkatułkę 

z błyskotkami,  prosząc, by  uczynił  jej 
męża Aniołem. Bóg odrzekł, że jedyne 
czego  może  dokonać,  to  zabrać  ją 
również do Nieba. Tak więc w ten oto 
sposób  krawiec  i  krawcowa  na  wieki 
zostali razem. 

 
Katarzyna Milcewicz

Bajka o krawcu i krawcowej
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Rozpoczynam ten kawałek  i  już się 
zgubiłem. Tak to od pewnego czasu 

jest. Zbieram się do drogi, zakładam, 
co osiągnę, sprawdzam, postanawiam, 
robię nie bez trwożnej emocji pierwszy 
krok,  jestem  w  drodze  i  okazuje  się, 
że kluczę, zakłębiam się; nie jestem tu, 
gdzie  spodziewałem  się  znaleźć,  ale 
tam, w miejscu obcym, prawie dzikim, 
niemal wrogim. Między mną a otocze-
niem jakaś ściana, szlaban, bariera.

N ie  tylko ze mną to się dzieje. Ot, 
kilka relacji, opowiadań, zwierzeń.

K toś po jakimś czasie znowu odwie-
dził  znane mu uprzednio miejsce. 

W  drodze  od  dworca  pod  uprzednio 
odwiedzany  adres  zagubił  się.  Szok. 
Depresja. Terapia.

I nny związał się z terenem spacerów w  pobliżu  swojego  osiedla.  Łąka 
z kępami drzew (sam ukradkiem przed 
laty  zasadził  dorodne  dziś  drzewo). 
Przez teren będzie się prowadzić linię 
wysokiego  napięcia.  Drzewa  w  pasie 
ochronnym przeznaczono do wycięcia. 
Także  wycięte  będzie  jego  drzewo. 
Drzewo  wspomnień  jest  inwentaryzo-
wane, mierzone przez geodetów i innych 
fachowców. Komisje oglądają drzewo, 
które posadził bez żadnych zabiegów 
formalnych.  Zdesperowany  zrozumiał 
to  jako  nagonkę.  Panika.  Depresja. 
Terapia.

Jeszcze  jeden,  też  człowiek,  a  nie 
żaden  dziwoląg  miał  w  ostatnim 

czasie dziwną sprawę do załatwienia. 
Dziwną, bo dotyczącą dziedziny przynie-
sionej przez nowe czasy i rozstrzygalnej 
przez  ostatnio  wyszkolonych  specja-
listów.  W  końcu  uzyskał  adres  ich 
firmy  przy  ruchliwej  ulicy.  Adres,  ale 
firma występowała pod nazwą firmową, 
której  logo,  notabene przedstawiające 
budynek,  w  którym  miała  znajdować 
się instytucja, nie mógł skojarzyć z jej 
działalnością. Przemierzył całą zapchaną 
szyldami, reklamami, witrynami uliczkę 
myśląc, że pomylił adres. Doszedł do 
powziętego w panice wniosku, że umyśl-
nie wprowadzono go w błąd i ktoś chce 
wykorzystać jego sprawę dla intratnych 
celów. Zagubienie. Depresja. Terapia.

Sprawami  relacji,  czyli  odniesienia 
pomiędzy istotą ludzką a przestrze-

nią  zajmuje  się  kulturowa  geografia 

osadnictwa, skupiająca prócz geogra-
fów także m.in. architektów, plastyków, 
psychologów,  urbanistów,  socjologów, 
menadżerów i innych doraźnie koniecz-
nych specjalistów, m.in. także teologów, 
co wydaje się zaskakujące. Stworzyli oni 
pojęcie przestrzeni przeżywanej istotne 
nie tylko dla nas, chorych, których sfera 
przeżyć jest szczególnie czuła, ale także 
dla  wszystkich  uczestników  obecnej 
transformacji i innych przemian. Ludzie 
ci  znajdują  się  w  sytuacji,  w  której 
dyfuzja osoby i środowiska przestrzeni 
życia  odciska  się  głębszą  refleksją 
nad strukturą przestrzeni miejskiej czy 
tylko  fragmentarycznie  zurbanizowanej 
w systemie, w którym przyszło im żyć.

S łowo  system należy do  technokra-
tycznej  terminologii,  jest  cyberne-

tyczną nazwą układu (w tym słownictwie 
budowa  układu  to  struktura,  a  jego 
działanie  –  operacja).  Planowanie 
miast  w  okresie  tym  było  działaniem 
zakładającym tylko gospodarczy (jakże 
konieczny) postęp, traktującym ludzi jako 
znormalizowane jednostki, a nie mające 
swój  charakter  osoby.  Założenie  takie 
powodowało odosobnienie, czyli atomi-
zację, poczucie poniżającej odrębności, 
czyli alienację, nicość wartości zadanych 
celów  czyli  frustrację.  Towarzyszyło 
temu  działaniu  wezwanie  humanistów 
o nadanie mu „ludzkiej twarzy”.

C ybernetyka jest jednak nauką o ste-
rowaniu  w  zwierzęciu  i  maszynie 

jako układach względnie odosobnionych. 
Przyjęte działanie odosabniało człowieka 
od  całej  sfery  emocji,  pasji,  marzeń, 
tym  bardziej  że  trudno  było  znaleźć 
je w  sztuce dążącej  do pełnienia  roli 
narzędzia propagandy i to propagandy 
osiąganej najprostszymi środkami; hasło 

„mniej jest więcej” doprowadziło do takiej 
normalizacji, typizacji, unifikacji że publi-
cyści zmienili je na „mniej jest nudniej”. 
Zaszłe zmiany zaowocowały przenikaniem 
w wielu miejscach miasta, tzw. ogniskach 
nowych  inwestycji  (w  odróżnieniu  od 
gniazd tradycyjnego osadnictwa) konflik-
tów między ludźmi o różnej świadomości 
tych  zmian.  Świadomości  wynikającej 
z różnicy interesów, gustów, sentymen-
tów. Jeśli według profesora Władysława 
Woltera ewolucja jest przelaniem starych 
treści do nowego naczynia, to naczynie 
to nie zostało dogmatycznie uformowane, 
ale jest w trakcie zmiany, tworzenia się. 
Trwa  jego  po  ludzku  czasem  ułomna, 
wymagająca  dalszej  korekty  budowa, 
co jest działaniem ciągłym, niezależnym 
od indywidualnych osobistych upodobań 
i wymaga tworzenia grup, które sprawnie 
zorganizowane mogłyby  reprezentować 
nie przypadkowy zbiór rozżalonych ludzi, 
ale zorganizowany zespół.

By poznać  reguły  tej  budowy, 
ogarniającej  coraz  większe 

przestrzenie i to przestrzenie powiązane 
ze  sobą  siatką  wzajemnych  interesów 
i skutecznych celów, nie można narzucić 
jakiejś ogólnej zasady, lecz ograniczyć 
się  do  działań  koniecznych,  wynikają-
cych z pracy  koniecznej do przetrwa-
nia. Przetrwania jako osoby, ponoszącej 
osobistą i cywilną, obywatelską odpowie-
dzialność  wobec  innych  osób.  Tylko 
ocena innych osób, a nie przyjęta poza, 
przybrana „gęba” dają nam odpowiedź 
o kondycji własnej osoby, mimo koniecz-
ności  przybierania  nie  zawsze wygod-
nych ról, by w tej ludzkiej komedii nie 
doprowadzić do konfliktów. Uczymy się 
tego codziennie, niemal ciągle od nowa, 
z pokorą lub krzykliwym buntem, z satys-
fakcją lub cichym upokorzeniem.

W  świadomości,  że  praca  jest 
koniecznością osobistej jaźni, nie 

może pojawić się atomizacja, alienacja, 
frustracja,  stąd  ciągłe  zmiany  umiej-
scowienia naszych celów, przebudowa 
zwana odzyskiwaniem miasta wymaga 
ciągłego uczenia się nowych zachowań 
przez obserwatora – uczestnika.

Przestrzeń postrzegana przez zdefekto-
wane osoby jest łatwiej oswajana, gdy 

w naszym działaniu uświadomimy sobie, 
że  budowniczowie  miast  –  urbaniści 
– dzielą ją na przestrzeń przeżywaną, 
zapamiętaną i symboliczną.

Oswajanie przestrzeni
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P rzestrzeń przeżywana jest z mniej-
szym  napięciem  emocjonalnym, 

gdy dominanty, miejsca wyróżniające 
się  np.  wysokie  (wieże),  obszerne 
(place),  charakterystyczne  (punkty, 
tarasy,  ciągi  widokowe),  połączone 
przez ciągi wiodące (aleje, podcie-
nia,  schody) nauczymy się układać 
w  marszrutę,  trakt,  w  zachowanie 
wg  małego  planu  (taka  marszruta 
może  być  działaniem  mentalnym, 
wtedy jest psychiczną dostępnością 
miejsca); pójście od do i znowu od 
do może  uchronić  nas  od  niezdro-
wych emocji, a dobrze zaplanowana 
wycieczka  wielokrotnie  dostarcza 
przyjemności.

P rzestrzeń  zapamiętana  łączy 
nasze  doraźne  zachowanie  się 

z  bodźcami,  które  zostały  utrwa-
lone  w  naszej  pamięci.  Powrót  do 
przyjemnych  doznań,  asertywność 
wobec działań nieprzyjętych w kultu-
rze,  rozładowanie melancholii  i  fobii 
przez  przeżycie  kontaktu  z  oswojo-
nym, przyjemnym pejzażem (choćby 
na  ilustracji)  sprzyja  przychylnemu 
nastawieniu do krajobrazu. Utrwalenie 
budzących podziw, pięknych miejsc 
(fotografia), kolekcjonowanie widoków 
(albumy, pocztówki, foldery) a także 

wycieczki sprzyja odzyskaniu sympatii 
do pięknych miejsc, kształtuje gust.

Dostrzeżenie  przestrzeni  symbo-
licznej  jest  konsekwencją  powyż-

szych  sytuacji.  Przeżywanie  mijanego, 
oswojonego  krajobrazu  otwartego  czy 
tylko ulubionego miejsca, pozwala nam 
poznać i utrwalić ukryty układ, zachować 
dystans wobec przestrzeni i tworzących 
ją symboli  (znaków tych miejsc), a  ich 
odczytanie narzuca rytm poznania. Ten 
specyficzny  wymiar,  dystans  i  czas 
stanowią o genius loci, rdzennym, tutej-
szym  klimacie  psychicznym. On może 
sprawiać, że miasto moloch odczuwamy 
jak via dolorosa, czyli drogę krzyżową, ale 
również przyjazne nam miejsca przypo-
minają nam o istnieniu naszych przeżyć 
w przyjaznej, wspólnej duchowości tym 
duchu miejsca, czyli genius loci.

N iech to przesłanie towarzyszy nie 
tylko obarczonym traumą chorym, 

niech  nie  stanowi  jeszcze  jednego 
elementu  ich  traumy,  niech  zgodnie 
z tym przesłaniem nas nie straszą, nie 
znerwicują,  zmniejszając  sprawność 
społeczeństwa,  lecz  niech  systema-
tyczne  zachowania  zarówno  budow-
niczych,  jak  i  użytkowników  pozwolą 
podnieść  kulturę  życia  psychicznego 

naszego  miasta,  które,  gdyby  było 
wzorem prawidłowej struktury przeży-
wanej przestrzeni, mogłoby być atrak-
cją na niespotykaną skalę.

M iasta,  które będąc miastem brata 
Alberta,  siostry  Faustyny,  Anieli 

Salawy, Jana Kantego, Szymona z Lip-
nicy, Kazimierza Kazimierczyka, Jacka 
Odrowąża,  Jana  Pawła  II,  którzy  taką 
opieką otaczali tych najmniejszych, nie 
powinno być dla nich niedostępne, lecz 
tym  bardziej  upragnione,  otwarte  nie 
w owczym pędzie, nie na skróty.

 
Marek Zmarz

PS Artykuł jest oparty na pracy pani 
Ewy Przestaszewskiej-Porębskiej 

pod  tytułem  „Struktura  przestrzeni 
miejskiej”,  będącej  częścią  publikacji 
„Miasto i kultura polska doby przemysło-
wej”. Publikacja ta jest pokłosiem konfe-
rencji na temat „Wartości kultury polskiej 
a przemiany społeczne XIX i XX wieku”, 
która  została  zorganizowana  przez 
KUL w  listopadzie 1988  roku z okazji 
70-lecia  odzyskania  niepodległości 
(cytat za „Miasto i kultura polska doby 
przemysłowej. Wartości.”,  „Przestrzeń.” 
Ossolineum, 1993).

Przekaż 1% swojego podatku dla Stowarzyszenia  
na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej  
w Krakowie. Pomożesz osobom niepełnosprawnym  

z powodu choroby psychicznej.

Bank Pekao S.A. I O/ Kraków  
20 1240 1431 1111 0000 1046 9064

Pl. Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków 
KRS 0000146448

ZachŚcamy do odwiedzenia strony Stowarzyszenia  
www.stowarzyszenie-rozwoju.pl  

gdzie moŚna znaleźć informacje o sposobie dokonania rozliczenia  
i realizowanych programach pomocy osobom chorującym psychicznie.
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Szanowna Pani
Ewa Giza 
Prezes Stowarzyszenia Użytkowników  
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej  
oraz Ich Rodzin i Przyjaciół  
„Feniks”,
78-100 Kołobrzeg, ul. Warszawska 15  

Szanowna Pani Ewo,

Zwracam się do Pani z serdeczną prośbą o zorganizowanie oraz koordynację dalszych 
działań Koalicji na Rzecz Uchwalenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 

Zależy mi na tym, aby przy współpracy dotychczas istniejącej grupy koalicjantów 
Programu, jak również pozyskując nowych sojuszników naszej idei zmobilizować liczne 
środowiska w całej Polsce do wystosowania analogicznych do zeszłorocznych pism poparcia dla 
idei ustanowienia w Polsce Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, podkreślając, 
iż w chwili obecnej jesteśmy już w posiadaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia 
psychicznego oraz projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego. Pisma prosimy adresować na ręce Ministra Zdrowia Pani Ewy 
Kopacz, z jednoczesnym przesłaniem ich do wiadomości: Marszałka Sejmu Pana Bronisława 
Komorowskiego, Ministra Obrony Narodowej Pana Bogdana Klicha, Ministra Sprawiedliwości 
Pana Zbigniewa Ćwiąkalskiego, Senatora Jarosława Gowina.

Będę wdzięczny za Pani zaangażowanie w realizację tego słusznego celu.
Z poważaniem,

Dr Andrzej Cechnicki
Przewodniczący Sekcji Naukowej 

Psychiatrii Środowiskowej  
            i Rehabilitacji PTP



III Forum Beneficjentów i Rodzin 

„NASZE POTRZEBY, NASZA INICJATYWA”

28-29.02.2008 r.

Sala teatralna Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie

28.02.2008 r. 

10.00 – 10.15 – Rozpoczęcie „III Forum Beneficjentów” – Anna Przewłocka, Andrzej Cechnicki 

10.15 – 10.45 – Wykład – „O barierach w pracy i zatrudnieniu – perspektywa beneficjentów” – Konrad Wroński, Jolanta 
Janik (Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”)

10.45 – 12.15 – I panel dyskusyjny – „Jak przekonać, że praca ma sens i  kogo musimy przekonać” – Marta Cichońska 
(Szpital im. dr. J. Babińskiego), Mariusz Panek (Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo), 
Janusz Lipiński, Katarzyna Kobylarczyk (Dziennik Polski), Jan Mostowik (KS Korona), Bożena Zawadzka 
(Stowarzyszenie Rodzin). 
 Moderator – Hubert Kaszyński (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej)

12.15 – 12.45 – dyskusja

12.45 – 13.30 – przerwa obiadowa

13.30 – 15.00 – II panel dyskusyjny – „Dlaczego warto pracować; dobre praktyki” – Konrad Wroński (Stowarzyszenie 

„Otwórzcie Drzwi”, Piotr Chmiel (Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych przy Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie), Anna Gromska (MOPR Kielce), Tadeusz Mękarski (PFRON), Jolanta 
Gierduszewska (Stowarzyszenie Rodzin), Dorota Huma (Pensjonat  Na Wzgórzach).  
Moderator – Joanna Meder (Instytut Psychiatrii i Neurologii), Agnieszka Lewonowska-Banach 

(Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne”).

15.00 – 15.45 – dyskusja

15.45 – 16.00 – Podsumowanie – Joanna Meder (Instytut Psychiatrii i Neurologii), Marcin Szuba (Stowarzyszenie 

„Otwórzcie Drzwi”), Andrzej Cechnicki (Sekcja Naukowa Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP)

29.02.2008 r. 

10.00 – 10.15 – Rozpoczęcie  „I Forum  Rodzin” 

10.15 – 10.45 – Wykład – „Rodzina partnerem w leczeniu” –  Ryszard Izdebski (Klinika Psychiatrii Dzieci  
i Młodzieży CMUJ) 

10.45 – 12.15 – I panel dyskusyjny –  „Szok psychozy; czego potrzebuje rodzina?” – ks. Jacek Prusak („Tygodnik 
Powszechny”), Anna Markiewicz (Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego), Maria Radwańska 

(Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne”), Jolanta Gierduszewska (Stowarzyszenie Rodzin), Jarosław 
Zawada (pracownik socjalny), Beneficjent. Moderator – Krzysztof Szwajca (Klinika Psychiatrii Dzieci  
i Młodzieży).

12.15 – 12.45 – dyskusja

12.45 – 13.30 – przerwa (posiłek)

13.30 – 15.00 – II panel dyskusyjny – „Rodzina, pacjent, instytucja – różne potrzeby?” –  Barbara Bartkiewicz (MOPS), 

Zofia Puchelak (Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne”), Barbara Oleksińska (Stowarzyszenie 
Rodzin), Katarzyna Prot-Klinger (Centrum Zdrowia Psychicznego Instytut Psychiatrii i Neurologii), benefi-
cjenci. Moderator – Grażyna Mącznik (Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego).

15.00 – 15.45 – dyskusja

15.45 – 16.00 –  Podsumowanie – Józef Bogacz (Klinika Psychiatrii Dorosłych CMUJ)

16.00 – 16.15 – oficjalne zakończenie „III Forum Beneficjentów i Rodzin” – Andrzej Cechnicki

Organizator: Małopolska Filia Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP, Stowarzyszenie 
„Otwórzcie Drzwi”, Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne”

INSTYTUCJE I STOWARZYSZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE: Katedra Psychiatrii CMUJ, Kraków; Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Psychiatrii i Opieki Środowiskowej; Krakowska Inicjatywa na Rzecz Gospodarki Społecznej – COGITO; Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej; Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego. 

Szpital Specjalistyczny 
im. J. Babińskiego


