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 DRODZY PRZYJACIELE!

SolidarnoÊç jest mi s∏owem drogim. OczywiÊcie nie tylko mnie. 
To s∏owo dobre (od „dobroç”), ciep∏e (od „bliskoÊç”), 

niosàce otuch´. Znak jakiejÊ przyjaznej wi´zi. 14 wrzeÊnia 2003 r.
– ten dzieƒ by∏ Drugim Ogólnopolskim Dniem SolidarnoÊci 
z Osobami Chorymi na Schizofreni´, uroczyÊcie obchodzo-
nym w wielu miastach Polski w ramach Âwiatowego Programu 
„Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”. W ka˝dym z nich, zgodnie 
z has∏em „Otwórzcie Drzwi”, ludzie przechodzili przez otwarte 
drzwi, zbudowane poÊród wa˝nych ulic tych miast, a to z kwiatów, 
a to na inne sposoby. Symbol by∏ jednak ten sam: zgadzamy si´, 
aby te drzwi otwiera∏y wspólnà przestrzeƒ dla wszystkich nas, 
zdrowych i chorujàcych na schizofreni´. A˝eby ukuç jakieÊ spe-
cjalne na ten rok has∏o, uzupe∏niajàce has∏o „Otwórzcie Drzwi”, 
spotkaliÊmy si´ w Warszawie z ludêmi m∏odymi (chorymi i zdrowymi) 
i podczas kilkugodzinnych warsztatów z doc. Joannà Meder 
z Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz prof. Jerzym Bralczykiem 
– j´zykoznawcà z Uniwersytetu Warszawskiego. ZastanawialiÊmy 
si´, jak przekazaç istot´ tej tajemniczej choroby duszy, której si´ 
wszyscy jednakowo boimy. Powsta∏o zdanie – „Inaczej boli ka˝dy 
Êwiat”. Poniewa˝ okazuje si´, ˝e wszystkich jakoÊ boli. I trzeba 
by byç z kamienia, ˝eby nie bola∏o przyglàdanie si´ temu Êwiatu 
i jego mieszkaƒcom. Sà tacy, którzy ten ból wytrzymujà, a tak˝e tacy, 
którzy nie wytrzymujà. Przekraczajà granic´ wytrzyma∏oÊci i cho-
rujà. ChcieliÊmy wyraziç tym zdaniem, ˝e jest jednak coÊ wspólnego 
w naszym prze˝ywaniu Êwiata i ˝e ka˝dy jest inny i ma prawo do 
innoÊci. Ten „ka˝dy Êwiat” to jest tak˝e ten „inny Êwiat” ka˝dego. 
A na pewno doÊwiadczenie cierpienia jest dane (albo zadane) 
wszystkim ludziom. I tu jest nam dane (albo zadane) porozumie-
waç si´ na ten temat wa˝ny, bo oto mogà si´ zdarzyç jasne chwile, 
które wynikajà z porozumienia. Dzieƒ SolidarnoÊci mia∏ nas otwieraç 
i przybli˝aç ku sobie. Mia∏ odjàç przera˝enia i sk∏oniç do próby zro-
zumienia tego, co dzieje si´ czasem w nas wszystkich. Na poczàtek 
krakowskiego Dnia w Teatrze S∏owackiego Anna Dymna pozwoli∏a 
nam doÊwiadczyç „poezji szalonej”. Wierszy napisanych przez po-
etów dotkni´tych w ˝yciu tym, co nazywa si´ „szaleƒstwem”. Poezji 
wolno przedstawiaç stany ducha, obj´te zakazem w codziennym 
nazywaniu. Ja mia∏am uczucie, podczas czytania tych pi´knych 
– bo prawdziwych – wierszy, ˝e to naprawd´ jest codziennoÊç, ˝e 
ka˝da codziennoÊç jest zawarta w tej niby szalonej poezji. W 32 
miastach Polski w ten sposób przedstawiali swoje myÊli i uczucia 
ci, którzy przekroczyli granic´ wytrzyma∏oÊci, znaleêli si´ po dru-
giej stronie, wrócili i chcà zaÊwiadczyç o tym, ˝e jest druga strona 
i jaka ona jest. Te przekazy, cz´sto w postaci obrazu, przedmiotu 
(wszystkich form malarstwa, r´kodzie∏a) tak˝e „wysz∏y na ulice”. 
Poprzez kramy z pracami chorujàcych ludzi, poprzez plenery, jak 
w Opolu, wspólne pacjentom i profesjonalistom. Mia∏o to pokazaç, 
jak wa˝na jest w∏asna twórczoÊç (czy praca) w terapii i o ile ∏atwiej 
zrozumieç si´ nawzajem poprzez sztuk´. To zresztà jedno z za∏o˝eƒ 
programu „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”. Âwi´to jest przecie˝ 
tylko chwil´. Pozostaje codzienne zmaganie z chorobà, czyli walka 
o zdrowienie, a do tego potrzebne sà na przyk∏ad Warsztaty 
Terapii Zaj´ciowej. Dla nas jest to oczywiste, ale dla zarzàdzajàcych 
pieni´dzmi ludzi z Narodowego Funduszu Zdrowia ju˝ nie. O tym 
przeczytacie w rozmowie z prof. Aleksandrem Araszkiewiczem. 
Symboliczne otwieranie drzwi nie wystarczy. Jest zbyt wiele mocno 

pozatrzaskiwanych drzwi przed osobami chorujàcymi psychicznie. 
Psychicznie – czyli w najgorszy w jaki mo˝na chorowaç. Pisz´ 
„najgorszy”, bo zupe∏nie pozbawiajàcy w∏adzy nad w∏asnà osobà na 
strasznà chwil´ choroby. I tu, jakby sama, przychodzi mi pod pióro 
uwaga na temat s∏owa „chorujàcy”. To tak˝e jest odkrycie programu 
„Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”. Nie ma osób raz na zawsze cho-
rych psychicznie – sà chorujàcy czasami, którzy dzi´ki w∏aÊciwemu 
leczeniu wracajà do zdrowia. Rzecz w tym, aby wszyscy, którym si´ 
przydarzy kryzys psychiczny mieli dost´p do nowoczesnej terapii, 
aby by∏o to prawo, a nie przywilej. To jest mo˝liwe. I to tak˝e jest cel 
programu „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”. W II Dniu SolidarnoÊci 
z Osobami Chorymi na Schizofreni´ przekazywaliÊmy t´ wiadomoÊç 
wszystkim Polakom. Bywamy chorzy. Nie jest to nieuleczalne. Zada-
jemy pytania ostateczne: o sens, o wartoÊci najwy˝sze, o granice, 
o odpowiedzialnoÊç, o normy etyczne, o sumienie, o dobro 
i z∏o, o prawd´, o istnienie Boga. Rozmowy z nami, którzy 
doÊwiadczyliÊmy schizofrenii, mogà czasem dawaç odpowiedzi 
na wspólne wszystkim ludziom pytania. Jest to zresztà dziesiàta 
z „Dziesi´ciu tez o schizofrenii”, które zosta∏y sformu∏owane 
niedawno, choç sà tak proste, ˝e powinny byç oczywiste od zaw-
sze. MyÊl´, ˝e warto b´dzie je omówiç na ∏amach naszego pisma 
w przysz∏oÊci. W∏aÊnie po to, by odczarowaç mity, zdjàç klàtw´ 
ze s∏owa „schizofrenia” i tym samym z ludzi, którzy jà prze˝yli. 
JesteÊmy ogromnie wdzi´czni Jego Eminencji Arcybiskupowi Or-
dynariuszowi Opolskiemu Alfonsowi Nossolowi za to, co powiedzia∏ 
15 wrzeÊnia. Tekst ten chcemy zacytowaç w naszym piÊmie. W∏aÊciwie 
ka˝dy myÊlàcy i czujàcy cz∏owiek ma problem  w okreÊleniu czym 
jest norma. Nie wszyscy ludzie KoÊcio∏a, nawet ci, którzy wytrzy-
mujà prób´ dziesi´ciu przykazaƒ, wiedzà, czym ona naprawd´ jest 
i kiedy zaznacza si´ jej nieistnienie w ˝yciu zwyk∏ym tych, 
którzy nie muszà (jeszcze) udawaç si´ po ratunek do psy-
chiatry. Czasem przecie˝ nie wiadomo, kiedy pójÊç psychiatry, 
a kiedy do ksi´dza. To powinna byç wspólna wiedza i o nià wal-
czyç chce tak˝e program „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”. 
W Dniu SolidarnoÊci w zaprzyjaênionych kawiarniach na ulicy Go∏´biej 
i Brackiej w Krakowie mo˝na by∏o porozmawiaç z psychiatrami 
i psychologami. Podobnie by∏o w wielu innych miastach Pol-
ski. Dlatego to Êwi´to mia∏o wymiar roboczy. Zapoczàtko-
wany zosta∏ dialog, który – wbrew pozorom – ogromnie 
trudno zaczàç. Nie∏atwo pójÊç ze swoim problemem od razu do 
psychiatry. A tu w mi∏ym, towarzyskim klimacie kawiarni mo˝na 
by∏o to zrobiç. To by∏ dobry dzieƒ, choç na przedstawienie 
wielu tematów by∏ za krótki. Jak˝e nadzwyczajnie zakoƒczy∏ si´ 
w Krakowie! Koncertem przepi´knym, o którym nie sposób nie 
powiedzieç od serca. Francuscy muzycy z zespo∏u „Percus-
sioniss de Treffort” nie pomylili ani jednej nuty. Wszystkie dêwi´ki 
by∏y z g∏´bokoÊci i z wysokoÊci, i ze Êwiat∏a i z cienia, czysto 
opowiadajàce ludzkà prawd´ oraz coÊ (prosz´ mnie zrozumieç 
dobrze, czyli wprost), co wydawa∏o mi si´ tak˝e boskà prawdà, 
tak wielkie by∏y uczucia p∏ynàce z tej muzyki. Czu∏am si´ tak, jak-
bym po wielu latach odnalaz∏a swojà histori´, nie nazwane dotàd 
uczucia, które tkwi∏y w Êrodku. Wszyscy obecni na tym koncercie 
nagrodzili muzyków owacjà na stojàco. Wszyscy czuliÊmy jedno 
i czuliÊmy si´ zjednoczeni w przestworzach nagle otwartych nam, 
przez nich, przyjezdnych, w wi´kszoÊci chorujàcych, tak niesamowicie 
i pi´knie opowiadajàcych muzykà. Ciekawe, czy jesteÊmy ciekawi 
wszystkich innych? Nasze pismo ma nieÊmia∏à ambicj´, aby obudziç 
ciekawoÊç tej niby innoÊci i otworzyç drzwi przestrzeni wspólnej. 

Ma∏gorzata Misiewicz
Redaktor naczelna
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Organizatorzy Programu w Pol-
sce zaprosili do współtwo-

rzenia tegorocznej kampanii mło-
dych ludzi, gdy˝ to właÊnie oni 
sà najbardziej nara˝eni na za-
chorowanie. Prof. Jacek Wciórka 
z Instytutu Psychiatrii i Neurologii 
zaprezentował na ulicy Nowy 
Âwiat w Warszawie wyniki badania 
sonda∏owego „Postawy młodych 
Polaków wobec osób chorych na 
schizofreni´”, które jednoznac-
znie wskazujà na to, ˝e młodzi 
ludzie nie majà ÊwiadomoÊci, ˝e 
sà w grupie najwy˝szego ryzyka 
zachorowania. Panuje wÊród nich
fałszywe przekonanie, ˝e schizo-
frenia jest głównie chorobà osób 
starszych. Tymczasem około 60% 
zachorowaƒ nast´puje przed 30 
rokiem ˝ycia. Z badania wynika 
równie˝, ˝e młodzi ludzie dek-
larujà otwartoÊç wobec osób 
chorych, choç o schizofrenii wie-
dzà niewiele. Dlatego właÊnie II 
Ogólnopolski Dzieƒ SolidarnoÊci 
z Osobami Chorymi na Schizof-
reni´ został poÊwi´cony młodym 
ludziom i zorganizowany przy ich 
udziale.

Tak, był to ju˝ drugi taki dzieƒ. 
JesteÊmy wi´c Êwiadkami 

tworzenia si´ pewnej tradycji. 
Sàdz´, ˝e Drugi Ogólnopolski 
Dzieƒ SolidarnoÊci z Osobami 
Chorymi na Schizofreni´ jest 
nie tylko kontynuacjà, ale tak˝e 
praktycznym rozwini´ciem przy-
najmniej kilku idei, które wybrano 
do realizacji z całego ogromu 
zagadnieƒ obj´tych w całoÊç 
przez Âwiatowy program „Schizof-
renia – Otwórzcie Drzwi”. Sym-
bolem mi´dzynarodowej akcji sà 
„drzwi”. O tych drzwiach z okładki 
naszego kwartalnika, o tych prze-
noÊnych i konkretnych chc´ 
dalej pisaç. MyÊl´, ˝e nie b´dzie 
nadu˝yciem, jeÊli stwierdz´, ˝e 
całoÊç symboliki nawiàzuje do 

słynnych słów naszego papie˝a: 
„Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. 
Otwórzcie drzwi systemów duch-
owych, filozoficznych, ale tak˝e 
tych bardziej przyziemnych spraw 
zwiàzanych ze społecznà organ-
izacjà narodów, czy mechaniz-
mami współczesnej gospodarki 
i ekonomii. Te symboliczne drzwi 
sà przestrzenià spotkania dwóch 
Êwiatów, pozornie otwartych na 
siebie, ale tylko pozornie. Tutaj za-
czyna si´ gigantyczna praca nad 
realizacj´ zamierzeƒ twórców 
mi´dzynarodowego programu. 
Tutaj cierpiàca dłoƒ wyciàgni´ta 
w geÊcie porozumienia zostaje 
przyj´ta ze zrozumieniem i sza-
cunkiem przez tych, którzy ju˝ te-
raz dostrzegajà szans´ i nadziej´ 
nowej cywilizacji miłoÊci. Nadziej´ 
stanowiàcà o „byç lub nie byç” 
całej rodziny ludzkiej. Jest to wielki 
gest solidarnoÊci z cierpieniem 
milionów ludzi na całej kuli ziem-
skiej. Wszystkie drzwi – bramy 
– postawione w trzydziestu dwóch 
miastach Polski były tylko pre-
tekstem do zadumy nad ludzkim 
losem. Nad niezwykle cienkà linià 
dzielàcà geniusz od obłàkania, 
zdrowie od choroby...

Kto bywa bli˝ej Prawdy? Czy my, 
którzy dêwigamy cz´sto na

 sobie, niczym atleci, l´ki i trwog´ 
tego Êwiata, stajàc si´ dla niego 
nieustajàcym wyrzutem sumienia, 
czy ci wszyscy przesyceni łatwiznà 
przyjemnych doznaƒ, pławiàcy si´ 
w usypiajàcym ich błogostanie? 
Czy ta cz´Êç ludzkoÊci majàca 
o sobie zbyt dobre mniemanie, 
jako wielkich królach panujàcych 
nad Êwiatem wszechogarniajàcej 
konsumpcji i trawienia? MàdroÊç 
ludowa powiada, ˝e nie ma zdro-
wych, sà tylko êle zdiagnozowani. 
Wszyscy nosimy w sobie pier-
wiastek zepsucia. Trafnie to ujàł 
(choç mo˝e w zbyt emocjonalny 

sposób) jeden z uczestników Dnia 
SolidarnoÊci na warszawskim No-
wym Âwiecie: – „Pami´tajcie, ˝e 
i wy mo˝ecie zostaç wariatami! 
Nie ma absolutnej gwarancji, ˝e 
si´ tak nie stanie.” Zabrzmiało to 
jak realna groêba i ostrze˝enie 
przed znieczulicà naszych serc. 
Buƒczuczna, zawłaszczajàca so-
bie coraz wi´ksze obszary, coraz 
bardziej totalna i globalna ekono-
mizacja ró˝nych sfer ˝ycia, osoby 
ludzkiej, dosi´ga i nas, ukrytych 
w zaciszu Polski. Mowa tutaj
o powracajàcej jak bumerang 
sprawie refundacji naszych leków,
bez których wielu z nas nie mo˝e 
wyobraziç sobie wzgl´dnie go-
dnego ˝ycia w społeczeƒstwie. 
Coraz trudniej przyjàç za uczciwe 
intencje tych, którzy zaaferowani 
toczàcymi si´ sprawami sàdo-
wymi firm farmaceutycznych nie 
widzà, bo nie chcà dostrzec, 
stojàcego za nimi bezbronnego 
człowieka, któremu stygmatyza-
cja i ogólna pauperyzacja odbiera 
nadziej´ na lepsze jutro. W tym 
miejscu jasno stawiamy spraw´. 
˚àdamy jednoznacznej dekla-
racji dobrej woli od wszystkich, 
których dotychczas znaliÊmy jako 
zaanga˝owanych w nasze sprawy, 
chcemy dalej wierzyç, ̋ e ktoÊ o nas
dba, ˝e nie jesteÊmy tylko liczbami 
w ministerialnej statystyce.

Jak długi i szeroki Nowy Âwiat 
w wielu miejscach ulicy stan´ły 

namioty, które cieszyły oko pi´knà 
twórczoÊcià chorych, którzy jako 
twórcy nie odznaczali si´ ˝adnà 
słaboÊcià. Po kumotersku pow-
iem, ˝e byliÊmy obecni tam i my, 
tzn. warszawski Dom Pod Fon-
tannà. RozdawaliÊmy nasze ulotki 
i zach´caliÊmy do wzi´cia udziału 
w konkursie dla pracodawców 
osób chorych. Nagrodà za udział 
w konkursie miał byç kilkudniowy 
wyjazd do Danii, zarówno dla 
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w tym numerze: Kilka tysi´cy osób w Warszawie oraz kilkanaÊcie tysi´cy w trzydziestu
jeden innych miastach Polski wzi´ło udział w obchodach II Ogólno-
polskiego Dnia SolidarnoÊci z Osobami Chorymi na Schizofreni´ pod 
hasłem: „Inaczej boli ka˝dy Êwiat”. Odbył si´ on w ramach Êwiatowego 
Programu „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”, który jest realizowany 
w Polsce przez Zarzàd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycz-
nego przy współpracy Âwiatowego Towarzystwa Psychiatrycznego 
oraz Âwiatowego Partnera Programu firmy Eli Lilly.
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Polacy solidarni...
pracodawcy jak i dla pracownika. 
W trakcie dnia rozdawano tak˝e 
kolejne egzemplarze pierwszego 
numeru naszego kwartalnika „Dla 
Nas”. Cieszył si´ on du˝ym zain-
teresowaniem. W sumie tego dnia 
du˝o si´ działo w Warszawie z po-
wodu obecnoÊci nas – chorych 
– w samym sercu stolicy. Mo˝e nie-
jeden z warszawiaków miał po raz 
pierwszy w ˝yciu mo˝liwoÊç spot-
kania si´ z poradà psychologa lub 
nawet psychiatry. To musi cieszyç!

Nie sposób nie rzec choç słówka 
o muzycznej stronie Dnia 

SolidarnoÊci. Preludium do niego 
stanowiło przygotowanie motywu 
muzycznego, kojarzàcego si´ po-
tem u słuchacza radia, czy te˝ u 
uczestnika naszego spotkania z po-
dniosłà rangà samego wydarze-
nia. Nie mo˝na nie powiedzieç 
o udziale grupy „Leszcze”, a szcze-
gólnie Macieja Miecznikowskiego. 
Dali oni popis doskonałego muzy-
kowania, stanowiàcy po˝ywnà 
straw´ dla duszy wra˝liwego czło-
wieka. Poza Leszczami wystàpiły 
tak˝e grupy: Chill Out, Hair In
The Sink oraz Ani`Razou. Mu-
zyka, którà nas uraczyły była do-
skonała, krzepiàca, dynamiczna 
i nowofalowa. 

Koƒczàc ten dyskurs w obr´bie 
„drzwi” chciałbym skupiç si´ 

na kronikarskim konkrecie, a mi-
anowicie filmach pokazanych na 
Nowym Âwiecie. Bardzo przejrzy-
sty obraz „Schizofrenia – Otwórzcie 
Drzwi” produkcji amerykaƒskiej 
skupił na sobie nie tylko mojà 
uwag´, ale tak˝e, wpłynàł pozy-
tywnie na budow´ obrazu osoby 
chorej w  ÊwiadomoÊci wielu ucz-
estników Dnia SolidarnoÊci. Chc´ 
tylko wspomnieç na marginesie, 
˝e oglàdajàc ten krótki oÊmi-
ominutowy film czuło si´ wspólnot´ 
ducha całej kuli ziemskiej, ducha 
solidarnoÊci integrujàcej uczonych 
z ró˝nych krajów i reprezentujà-
cych ró˝ne opcje duchowe. Jak 
wspomniałem do tegorocznych 
obchodów Âwiatowego Programu 
„Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi” 
organizatorzy zaprosili młodych 
ludzi, zarówno zdrowych jak i cho-
rych. W czasie wakacyjnych war-
sztatów grupy integracyjne mło-
dzie˝y uło˝yły hasło tegorocznej 
kampanii, stworzyły plakat i skom-
ponowały motyw muzyczny. Przy-
gotowania te były tematem dru-
giego filmu. Pracami nad hasłem 

Dnia SolidarnoÊci kierowali: doc. 
Joanna Meder – Mazowiecki 
Koordynator Programu, prof. Jerzy 
Bralczyk z Uniwersytetu Warszaw-
skiego oraz aktor Andrzej Chyra; 
pracami nad plakatem: dr Maria 
Pałuba ze Stowarzyszenia „Amici 
di Tworki” i malarka Agata Bogacka 
oraz Aneta Grzeszykowska i Jan 
Smaga – artyÊci. Motyw muzyc-
zny powstał pod kierownictwem 
prof. Aleksandra Araszkiewicza 
– Kujawsko-Pomorskiego Koordy-
natora Programu oraz Macieja 
Miecznikowskiego i Bartosza Sta-
niszewskiego z zespołu „Leszcze”. 
Podczas warsztatów literackich 
powstało hasło wspomagajàce 
obchody Dnia SolidarnoÊci. Brzmia-
ło ono: „Inaczej boli ka˝dy Êwiat” 
(interpretacje hasła znajdziecie 
w tekÊcie Małgorzaty Misiewicz). 
W efekcie warsztatów plastycznych, 
w których brałem udział, okreÊlili-
Êmy, jakie elementy powinny si´ 
znaleÊç na plakacie. Miał on poka-
zaç cierpienie chorych i ich miejsce 
w Êwiecie. Musz´ przyznaç, ˝e 
koƒcowa wersja plakatu autorstwa 
malarki Agaty Bogackiej wzbudziła 
wiele kontrowersji. Bardzo màdry 
i rzetelny, jak dobra rzemieÊlni-
cza robota, był te˝ trzeci film pod 
tytułem „Inny Êwiat” z telewizyjnego 
cyklu „Wyprzedziç chorob´”, który 
pokazał schizofreni´ jako doÊwiad-
czenie uczłowieczajàce chorego.
Poza tym niósł on obszerne kwan-
tum wiedzy na temat samej cho-
roby, rozpraszajàce ciemnoÊci nie-
wiedzy. Tam bowiem, gdzie Êpi 
rozum, budzà si´ demony...

Podsumowujàc mog´ pow-
iedzieç, ˝e nasza obecnoÊç 

na ulicach dziesiàtek miast 
w czasie obchodów Dnia Soli-
darnoÊci z Osobami Chorymi na 
Schizofreni´ została potraktowana 
naturalnie i z du˝à otwartoÊcià. 
To dobry znak. Mam nadziej´, 
˝e to o co wspólnie zabiegamy 
– spełni si´. ˚e nowoczesne leki 
b´dà bardziej dost´pne, ˝e nasza 
terapia stanie si´ jeszcze bardziej 
przyjazna i ˝e programy majàce 
na celu stworzenie nam warunków 
powrotu do aktywnego ˝ycia b´dà 
nadal realizowane.

Teraz to ju˝ naprawd´ koniec, 
czara si´ opró˝niła... A ja tam 

byłem, wszystko co widziałem 
i słyszałem, to Wam drodzy 
przekazałem. 

Jaros∏aw Strzeszewski

 Niezbywalna godnoÊç ka˝dej osoby ludzkiej, jej prawo do ˝ycia 
i szcz´Êcia, stoi w samym centrum chrzeÊcijaƒskiego Or´dzia o zbaw-
ieniu. Bóg sta∏ si´ cz∏owiekiem, podzieli∏ nasz ludzki los, „doÊwiadczony 
we wszystkim, oprócz grzechu” – oto apogeum religijnej afirmacji lu-
dzkiej egzystencji, jej niepodwa˝alnej wartoÊci, jej nieskoƒczonych ho-
ryzontów. „Cz∏owiek jest wi´c drogà KoÊcio∏a” i dlatego KoÊció∏, jeÊli nie 
chce sprzeniewierzyç si´ swojej misji, nie mo˝e ustawaç w staraniach, 
aby nikomu na Êwiecie (nikomu, bez wyjàtku, od chwili pocz´cia a˝ do 
Êmierci) nie zabrak∏o przestrzeni akceptacji, szacunku i mi∏oÊci, godzi-
wych warunków ˝ycia i rozwoju.
 Starania te powinny si´ nasilaç zw∏aszcza tam, gdzie godnoÊç i pra-
wa ludzkiej osoby bywajà niejednokrotnie ∏amane, albo z ró˝nych po-
wodów zagro˝one czy uszczuplone. To ma miejsce mi´dzy innymi 
w przypadku ludzi dotkni´tych chorobà psychicznà, zw∏aszcza schizo-
frenià. Do niezawinionej udr´ki wywo∏anej chorobà, przy∏àcza si´ bardzo 
cz´sto cierpienie dodatkowe, spowodowane brakiem zrozumienia, po-
mocy i to nawet ze strony najbli˝szych. Uprzedzenia i przesàdy wobec 
chorych psychicznie majà swojà d∏ugà histori´, spotyka si´ je powszech-
nie i majà oczywiÊcie negatywny wp∏yw na prognoz´, przebieg choroby, 
proces leczenia i rehabilitacji. Czasem przyjmujà równie˝ postaç pocho-
pnych, pseudoreligijnych nadinterpretacji zjawiska chorobowego. Trzeba 
zrobiç wszystko, aby wspólnymi si∏ami przeciwstawiç si´ tej osobliwej 
dyskryminacji cierpiàcych ludzi, cz´sto ponad ludzkie si∏y.
 Dlatego z ogromnym uznaniem i entuzjazmem odnosz´ si´ do 
podj´tej przez Êrodowisko opolskich lekarzy psychiatrów ogólnopolskiej 
inicjatywy pod has∏em: „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”, której celem jest 
lepsze zrozumienie przez ogó∏ spo∏eczeƒstwa natury choroby psychicznej 
i wypracowanie w∏aÊciwego podejÊcia do chorych na schizofreni´. 
 Z ca∏ego serca b∏ogos∏awi´ temu szlachetnemu przedsi´wzi´ciu. 
Wyra˝am nadziej´ i ̋ yczenia, aby poprzez t´ publicznà dyskusj´ i reflek-
sj´ nad negatywnymi zjawiskami zwiàzanymi z prze˝ywaniem choroby 
psychicznej, nad poczuciem odtràcenia i porzucenia, jakiego cz´sto 
doÊwiadczajà chorzy psychicznie, nad poczuciem wstydu i samotnoÊci, 
jakie towarzyszà ich rodzinom, nad tzw. stereotypami myÊlowymi, obo-
wiàzujàcymi w spo∏eczeƒstwie, uda∏o si´ nam zmieniç nasze podejÊcie 
do chorych psychicznie, stworzyç w∏aÊciwy, pozytywny klimat spo∏eczny, 
sprzyjajàcy ich leczeniu i godnemu ˝yciu. Obiecuj´ równie˝ zatroszczyç 
si´ o to, aby Waszà inicjatywà zainteresowaç Êrodowiska koÊcielne. 
Spróbujmy razem, konsolidujàc nasze si∏y z pomocà Bo˝à zmieniaç 
wokó∏ nas „kultur´ Êmierci” na „cywilizacj´ mi∏oÊci i ˝ycia”!

abp Alfons Nossol 

dokoƒczenie ze str. 2

Setki podpisów na drzwiach – dowód solidarnoÊci z chorymi.

S∏owo Arcybiskupa Opolskiego prof. Alfonsa Nossola
z okazji  Drugiego Ogólnopolskiego Dnia SolidarnoÊci

z Osobami Chorymi na Schizofreni´.
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  Agnieszka Ejsmont z klubu
 „Amicus” wpisuje si´ do k

si´gi pamiàtkowej

  Plakat Dnia SolidarnoÊci autorstwa Agaty Bogackiej

  Dr Maria Pa∏ub
a i Agata Bogac

ka

  Bezp∏atne konsultacje z lekarzami w ogródku Cafe Blikle

II Ogólnopolski Dzieƒ SolidarnoÊci
z Osobami Chorymi na Schizofreni´

FOTOREPORTA˚

 
 Dowód solidarnoÊci z chorymi – setki podpisów

  Symboliczne drzwi

 6



  W kàciku plastycznym...

 
 Patroni II Dnia SolidarnoÊci z Osobami Chorymi na Schizofreni´

  Dla uczestników Dnia SolidarnoÊci zagra∏y LESZCZE

  Lider LESZCZY sk∏ada swój podpis na 
symbolicznych drzwiach

  Prace z warsztatu plastycznego II Dnia SolidarnoÊci

  Pomaluj 
mój Êwiat

...
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WartoÊci terapeutyczne sztuki nie budzà 
ju˝ ˝adnych wàtpliwoÊci – potwierdzajà to 
wielowiekowe doÊwiadczenia si´gajàce sta-
ro˝ytnoÊci. Analiza biografii wielkich arty-
stów, jak i coraz bogatsza dokumentacja 
prac osób psychicznie chorych, pozwala 
przeÊledziç niewàtpliwà wi´ê i dialog mi´-
dzy psychikà człowieka a jego dziełem, 
wi´ê o charakterze sprz´˝enia zwrotnego. 
Prze˝ycia psychotyczne sà bowiem cz´sto 
inspiracjà twórczà, a mo˝liwoÊç odreagow-
ania przykrych doznaƒ i emocji – poprzez 
ich ujawnienie – ma w sobie oczyszczajàcà 
wartoÊç terapeutycznà. TwórczoÊç osób psy-
chicznie chorych – poprzez ich prace z okre-
su trwania choroby – przemawia do nas 
cz´sto j´zykiem metafizycznym, odpowied-
nim do wyra˝enia tego, co wymyka si´ logice 
i znanemu porzàdkowi, a mo˝e byç tylko 
wyobra˝alne. Do oddania opisu takich doznaƒ, 
powszechnie u˝ywany j´zyk okazuje si´ zbyt 
ubogi i ograniczony. Plastyczna, pozawer-
balna informacja zawarta w rysunku, kolorze, 
kompozycjach kola˝owych – dla terapeuty 
jest niezwykle pomocna w procesie diagnozy 
i leczenia. Informacja o charakterze doznaƒ 
chorego, ich intensywnoÊci i dynamice mo˝e 

byç odczytana z jego prac. Niejednokrotnie 
w rozpoznaniu np. schizofrenii pomocne mo-
gà byç obecne w pracach elementy symboliki, 
natłoku elementów, fragmentaryzacja postaci 
czy specyficzne znaki graficzne, a w depresji np. 
zimne kolory, obecnoÊç symboli Êmierci i prze-
mijania, brak atrybutów ˝ycia.

TwórczoÊç chorych psychicznie spełnia tak˝e 
inne, niezmiernie wa˝ne funkcje w ˝yciu po-
jedynczego człowieka, jak i społeczeƒstwa. 
Ma swój wkład w wartoÊci kulturowe, obycza-
jowe, poznawcze i edukacyjne. Realizowany 
od 10 lat przez Szpital Tworkowski i Towarzy-
stwo Przyjaciół Tworek „Amici di Tworki” pro-
jekt „Razem w sztuce i w ˝yciu” – w ramach 
którego zorganizowano liczne wystawy prac 
twórców tworkowskich oraz artystów polskich 
i zagranicznych w znakomitych galeriach sztu-
ki w Polsce i na Êwiecie (np. w Nowym Jorku, 
Pary˝u, Chicago, Brukseli, Gandawie, Lwow-
ie, Kopenhadze) – pozwala na podkreÊlenie 
niezwykle istotnej roli twórczoÊci osób psy-
chicznie chorych, prezentowanej w tego typu 
miejscach. Wystawy te były nie tylko znaczà-
cymi, budzàcymi zainteresowanie wydarze-
niami kulturalnymi, ale okazały si´ szansà 

równorz´dnego 
z a i s t n i e n i a 
n a s z y c h 
twórców obok 
z n a k o m i t y c h 
artystów. Dały im
p o c z u c i e 
w ł a s n e j 
wartoÊci, po-
mogły w prze-
łamaniu własnej 
bariery l´ku 
i wstydu przed 
u j a w n i e n i e m 
faktu swojej cho-
roby, zach´ciły
do mówienia 
o swojej cho-
robie, ̋ yciu z nià
i swojej twór-
czoÊci. Ponadto

 

okazało si´ tak˝e, i˝ taka prezentacja twór-
czoÊci osób psychicznie chorych jest nie 
tylko formà wyjÊcia z osamotnienia, ale jest 
nawiàzaniem dialogu ze społeczeƒstwem, 
pokonujàcym barier´ społecznej izolacji 
osób psychicznie chorych. W prezentowanej 
twórczoÊci zwiedzajàcy wystaw´  odnajdywali 
tak˝e prze˝ycia ze swojej rzeczywistoÊci, co 
pokazywało, ˝e sztucznie podzielone i obce 
Êwiaty nie istniejà. Jest jeden Êwiat, który choç 
indywidualnie, czasem boleÊnie odczuwamy, 
ale w którym wszyscy ˝yjemy.

Maria Pałuba, psychiatra

Szpital Psychiatryczny Pruszków-Tworki

 Psychiatria i sztuka
 -to nie tylko arteterapia

TwórczoÊç osób psychicznie chorych – poprzez fascynacj´ psychozà, form´ i treÊç przekazu, odzwierciedlajàcego 
zaskakujàcy i bogaty Êwiat prze˝yç – stanowi nie tylko materiał zach´cajàcy psychiatrów i psychologów do analizy 
psychopatologicznej, ale tak˝e zawsze budziła i nadal budzi zainteresowanie filozofów, historyków sztuki i arty-
stów. Z inspiracji prze˝yç psychotycznych powstały wielkie dzieła znakomitych malarzy – m.in. Albrechta Dürera, 
Marka Chagalla oraz wielu innych, a tak˝e prace twórców chorych psychicznie zdobiàce znakomite galerie sztuki 
i muzea Êwiata. Choçby te, które stanowià słynnà kolekcj´ Prinzhorna obje˝d˝ajàcà Êwiat, czy kolekcj´ „Art Brut” 
w Lozannie, stworzonà przez Jeana Dubuffeta.

Ewka P´dziwiatr „Diamentowy ptak” – technika mieszana.

Danuta Pawlak
„Modrzewiowy Król jesienià” – tempera.
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Najprostsza odpowiedê brzmiałaby paradok-
salnie: tak, jak si´ w nià weszło. Nie ma jednak 
– jak wiadomo – jednej przyczyny schizofrenii 
paranoidalnej, najcz´stszej ze znanych obec-
nie postaci chorób psychotycznych. Przyczyn 
tych jest wiele i sà one rozmaitej natury, nie 
wyłàczajàc podło˝a genetycznego, z mocnym 
zastrze˝eniem, ze odziedziczone po przod-
kach predyspozycje osobowoÊciowe nie 
determinujà momentu ani nasilenia zaburzeƒ. 
Dziedziczy si´ jedynie pewnà podatnoÊç czy 
skłonnoÊci, pewne cechy charakteru, które 
dopiero w połàczeniu ze stresem płynàcym 
z otoczenia ułatwiajà wybuch choroby. Jednà 
z takich cech jest niezwykła wra˝liwoÊç, która 
wyró˝nia osoby chorujàce na zespoły schizof-
reniczne.

Na podstawie wieloletniego doÊwiadczenia 
w walce z tà chorobà, mog´ zaryzykowaç 
twierdzenie, ˝e do głównych przyczyn mo-
jego cierpienia nale˝ały: brak matki (przez 
pierwszych kilka miesi´cy ˝ycia zajmowała 
si´ mnà za to troskliwie babcia ze strony ojca), 
kompleksy szkolne, poczucie ni˝szoÊci intele-
ktualnej, wzmacniane niepedagogicznymi 
uwagami z otoczenia, a tak˝e ogólna słaboÊç 
fizyczna i krucha sylwetka, wywołujàca kom-
pleksy dotyczàce mojej aparycji. W szkole 
byłem przeci´tnym uczniem ukierunkowanym 
humanistycznie. Lubiłem du˝o czytaç i nadal 
czytam, badajàc jako doktorant Uniwersytetu 
Jagielloƒskiego współczesnà literatur´. 

Rozwinàłem pewne talenty muzyczne. W 1991 
roku pojawiły si´ pierwsze zaburzenia. Mo˝na 
Êmiało rzec, i˝ w zmaganiach z chorobà 
pomaga bardzo nie tylko emocjonalne wspar-
cie ze strony najbli˝szych, ale i rozwijanie 
szerokich zainteresowaç. Praca w chórze na 
pewno przyczyniła si´ do szybkiego powrotu 
do normalnego funkcjonowania codziennego 
oraz poprawy ogólnego samopoczucia. Oczy-
wiÊcie nie obyło si´ i nie mogło si´ obyç bez 
pomocy farmakologicznej, jakà otrzymałem 
w Klinice Uniwersyteckiej w Krakowie. Od 
trzech lat stopniowo, krok po kroku odzyskuj´ 
wszystkie funkcje, jakie były ju˝ ukształtowane 
w ciàgu pierwszych 15 lat mojego ˝ycia. 
Kolejno poprawiane sà funkcje psychiczne 
(nastrój, emocje, wola), jak równie˝ umysłowe 
(pami´ç, koncentracja, zdolnoÊç myÊlenia 
logicznego i abstrakcyjnego).
 
Na pewno w terapii schizofrenii pomaga 
ogólne wzmacnianie organizmu. MyÊl´ tu o 
sporcie, sztukach walki, jodze czy aerobiku. 
Siłownia, basen i rower wzmacniajà osłabione 
przez procesy samoleczenia si´ ciała. Nie 
bez powodu mówi si´ o zdrowym ciele, a 
nast´pnie dopiero zdrowym duchu. Wycieczki 
górskie, jazda na nartach, pobyt w zdrowym 
klimacie (morze z wysokim st´˝eniem jodu, 
jeziora) oraz podró˝e sà nieocenione. Dzi´ki 
temu zwalcza si´ chorobliwy bezruch, cz´sty 
w schizofreniach.
Nie mo˝na zapomnieç o właÊciwym od˝ywia-

niu. Warto jeÊç owoce i warzywa, uzupełniaç 
niedobory witamin i minerałów parafarmaceu-
tykami, piç wod´ mineralnà. Mo˝na przejÊç 
na diet´ jarskà. Natomiast niewskazane sà 
modne dziÊ lecznicze głodówki, poniewa˝ 
mogà wycieƒczyç organizm. PomyÊleç trzeba 
o mieszkaniu w zdrowym Êrodowisku. Kto 
mo˝e, winien rozwa˝yç przeprowadzk´ za mi-
asto. Wszystko to sà sprawy oczywiste i mo˝e 
banalne, ale warto o nich pami´taç, bo mamy 
na nie wpływ. Nie decydujemy o wyglàdzie 
i uposa˝eniu genetycznym, ale decydujemy 
o pozostałych jak˝e wa˝nych sprawach. Na-
czelnà zasadà w pracy nad sobà w przebiegu 
schizofrenii jest praca nad jednym zadaniem 
rozwojowym naraz. Nie da si´ pracowaç rów-
nolegle na wielu frontach, do czego zdolni 
sà nieliczni tylko ludzie zdrowi. Odkrycie 
w psychologii zasady, ˝e praca nad jednym 
zadaniem rozwojowym powoduje ogólny 
rozwój mo˝e byç tà nitkà, która rozsupła 
psychotyczny kł´bek. Warto wi´c przez jakiÊ 
czas mocno trzymaç si´ powy˝szej reguły: 
pracujà na powa˝nie nad jednym aspektem 
mojej osobowoÊci. Warunkiem sukcesu 
jest jednak podj´cie tego wysiłku na serio. 
I rzeczà oboj´tnà jest czy b´dzie to kurs kom-
puterowy czy nauka szydełkowania. Chodzi 
o kolejne zdobywanie rozmaitych kompetencji 
zawodowych i społecznych. Da to gwarancj´ 
sukcesu w rozwoju, jeÊli b´dziemy „chcieli 
chcieç”, jak pisał Stanisław Wyspiaƒski. Tego 
sukcesu ˝yczyłbym Czytelnikom i tak˝e sobie. 
A wi´c do dzieła! Powodzenia! 

                             Andrzej Jabłkowski 

W zaj´ciach brało udział 50 osób pod opiekà 
artystów. Podział zaj´ç był nast´pujàcy: taniec 
i ruch; fotografia i teatr; muzyka i dêwi´k, 

ceramika, „przygoda” (budowa stanowisk do 
zjazdów na linie, wie˝y obserwacyjnej). Finał 
odbył si´ w sobot´, przedstawiono wtedy 
osiàgni´cia całego tygodnia. PublicznoÊç 
dopisała, a rezultaty naszej pracy oceniono 
wysoko, i dlatego prezentacje miały miejsce 
dwukrotnie. Dodatkowà atrakcjà były: posiłek 
pod gołym niebem – specjały z kuchni euro-
pejskich, domowe wypieki, wytwory pracy 
pacjentów połàczone z promocjà i reklamà 
ró˝nych oÊrodków oraz dyskoteka.

Byłam bardzo mile zaskoczona, tym, co mnie
spotkało podczas zaj´ç. Brałam udział w war-
sztatach ceramicznych („freie Keramik”), które 
prowadził Bernd Morgenrotl. Przekazywał 
wiedz´ i umiej´tnoÊci jasno, spokojnie, w mi-
łej atmosferze, w pogodnym nastroju. 
Towarzyszyło temu poczucie bezpieczeƒstwa, 
dzi´ki temu udało mi si´ zapomnieç o choro-
bie. Cała grupa poznawała si´ stopniowo. 
Czuło si´ „wi´ê warsztatowà”. Tak było pod-
czas pracy, a tak˝e poza nià. Dominowały 
wtedy rozmowy o sztuce, rozmawiałam 
równie˝ o Krakowie i o ˝yciu osobistym. 
Poznałam kilka interesujàcych osób, z którymi 

do dziÊ koresponduj´. Ceni´ sobie ich ciepło, 
serdecznoÊç, otwartoÊç, urok osobisty. Wspól-
nie sp´dzone dni pozwoliły mi oderwaç si´ od 
codziennoÊci. 

Wróciłam do domu podbudowana i w dobrym 
nastroju. Ten krótki, ale bardzo wa˝ny czas, 
dał mi energi´ i ch´ç do rozwijania swoich 
zainteresowaƒ oraz zdopingował mnie do 
pogł´biania znajomoÊci j´zyka niemieckiego. 
Obecnie ucz´szczam do biblioteki Akademii 
Sztuk Pi´knych, oglàdam interesujàce mnie 
albumy i czytam ksià˝ki. Chciałabym mieç 
jeszcze bli˝szy kontakt z j´zykiem niemieckim, 
wyeliminowaç pewne braki, chocia˝ porozu-
mieç si´ ju˝ potrafi´, ale cały czas trzeba si´ 
doskonaliç. Chocia˝ weszłam ju˝ w „stare ko-
leiny” to na pewno coÊ z tego pozostanie. Tym 
bardziej, jeÊli b´dzie to piel´gnowane.

Serdeczne podzi´kowania dla Wszystkich, 
dzi´ki którym odbyło si´ Europejskie Âwi´to 
i cały Tydzieƒ.

JS

Europejskie
Âwi´to
w Ardensee 
W dniach od 16 do 21 wrzeÊnia 
2003 roku, w zwiàzku ze Âwi´tem 
Europejskim, w wiosce integracyjnej 
Arendsee k. Magdeburga, odbyły si´ 
warsztaty organizowane przez Nie-
miecki Zwiàzek Parytetowy Opieki
Społecznej, które prowadziła Gabri-
elle Haberland i Evelin Nitsch z Nie-
mieckiego Towarzystwa Psychiatrii 
Socjalnej. 

Jak wyjÊç ze schizofrenii?

Danuta Pawlak
„Modrzewiowy Król jesienià” – tempera.
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Klub „Amicus” obchodzi w tym ro-
ku 10–lecie istnienia w siedzibie 
przy ul. Grottgera 25a w Warsza-
wie. Swà działalnoÊç klub zaini-
cjował ju˝ w 1991 roku przy nowo 
powstałym oddziale dziennym I 
Kliniki Psychiatrycznej Instytutu 
Psychiatrii i Neurologii. Poczàtkowo 
był otwarty trzy razy w tygodniu 
w godzinach popołudniowych. 
Aktualni i byli pacjenci oddziału 
dziennego spotykali si´ by poroz-
mawiaç, posłuchaç muzyki, po-
graç w karty i gry Êwietlicowe. 
Dy˝ury pełnili terapeuci oddziału 
wspierani przez rodziny tworzàce 
grup´ inicjatywnà przyszłego 
stowarzyszenia rodzin. Zarejestro-
wane ju˝ Stowarzyszenie Rodzin 
i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami 
Psychicznymi „Integracja” uzyskało 
w lutym 1993 roku lokal w budynku 
byłego ˝łobka na obrze˝u parku 
„Morskie Oko” wraz z klombem i, 
wcià˝ pozostajàcym w budowie, 
boiskiem do siatkówki.

Po zakoƒczeniu koniecznych 
prac remontowo – adaptacyj-
nych w maju 1993 roku klub 
otworzył swoje podwoje. Na pier-
wszym Walnym Zebraniu kan-
dydatów na członków klubu 
(z udziałem 65 osób) w dniu 
15.05.93 r. wybrano nazw´ klubu 
(„Amicus”), uchwalono regulamin 
i powołano pierwszà Rad´ Klubu. 
Ustalono te˝, ˝e klub b´dzie 
otwarty codziennie, tak˝e w dni 
wolne od pracy. Za główne cele 
uznano: pobudzanie aktywnoÊci, 
rozwijanie zainteresowaƒ oraz 
stworzenie warunków do samo-
realizacji osobom z doÊwiad-
czeniem choroby psychicznej. 
Takie były cele programowe,  
klubowicze w rozpisanej ankiecie 
podkreÊlali, ze klub stanowi  dla 
nich: „odskoczni´ od brutalnej 
rzeczywistoÊci”, „miejsce na tyle 
bezpieczne i atrakcyjne, ˝e warto 
wstaç z łó˝ka, ubraç si´ i wyjÊç 
z domu”. Dla wielu klubowiczów 
stanowi on „azyl” i „drugi dom”. 
Sà takie osoby, które przychodzà 
do klubu codziennie i sp´dzajà 
w nim cały dzieƒ. Nasi stali by-

walcy to cz´sto ludzie samotni, 
ale tak˝e osoby, które nie czujà 
si´ dobrze w swych domach 
rodzinnych. Tu, w klubie, pró-
bujà odnaleêç swoje miejsce, 
odzyskaç wiar´ w siebie, po-
czucie niezale˝noÊci, udowodniç 
sobie i otoczeniu, ˝e sà w stanie 
samodzielnie ˝yç poza szpita-
lem. Przygotowujàc materiały na
nasze 10-lecie wyliczyliÊmy, ˝e: 
w 2002 roku klub odwiedziło 
368 osób, dziennie bywały w nim
Êrednio 43 osoby, a Êrednio 45 
osób odwiedzało klub ponad trzy 
razy w tygodniu. Od poczàtku 
działalnoÊci klubu przy ulicy Grott-
gera mo˝na było zagraç w bry-
d˝a, ping-ponga, skorzystaç z ta-
niego (po kosztach własnych) 
bufetu, obejrzeç telewizj´, poçwi-
czyç w wprawdzie ciasnej, ale 
nieêle wyposa˝onej siłowni i co 
najwa˝niejsze, spotkaç si´ z oso-
bami tak samo dotkni´tymi przez 
los.

Od 1995 roku ci z nas, którzy 
chcieli i czuli si´ na siłach, mogli 
podjàç prac´ na ró˝nych stanow-
iskach pracy w klubie (portierzy 
dzienni, bufetowi, sprzàtacze,
instruktorzy siłowni,  lektorzy, bi-
bliotekarze). Pensje były niskie,
ale dla wielu z nas, utrzymujàcych 
si´ wyłàcznie z renty, liczy si´ 
ka˝dy grosz i przede wszystkim 
satysfakcja, ˝e nareszcie robimy 
coÊ sensownego, przydatnego 
dla innych. Jak du˝e ma to dla 
nas znaczenie Êwiadczy fakt, ˝e 
nawet w okresach, gdy „Integra-
cja” nie dysponowała Êrodkami
na wypłaty, nie brakowało ch´-
tnych do dy˝urowania, bo ka˝da 
praca na rzecz klubu – nawet 
społeczna – jest dla nas bardzo 
wa˝na.

Od 1998 roku w „Amicusie” wpro-
wadzono program terapeutyczny. 
Mo˝emy uczestniczyç w hipotera-
pii oraz zaj´ciach integracyjnych 
i kreatywnych prowadzonych przez 
terapeutów z sàsiadujàcego z klu-
bem OÊrodka Terapeutycznego 
Instytutu Psychiatrii i Neurologii. 

Ci z nas, którzy majà problemy 
mogà zasi´gnàç porady psycho-
logicznej. Nasze rodziny mogà 
korzystaç z cotygodniowych (wto-
rki od 17.30) spotkaƒ prowad-
zonych przez psychologa.
Od dziewi´ciu lat jeêdzimy na tur-
nusy organizowane przez „Inte-
gracj´” i OÊrodek Terapeutyczny 
IPiN. W ka˝dym roku wyje˝d˝a 
ponad 100 klubowiczów. Kilka 
razy byliÊmy nad morzem, w gó-
rach na obozach w´drownych, 
a od czterech lat jeêdzimy tak˝e 
na obozy konne. Dla wielu z nas 
jest to jedyna szansa na wyjazd 
z domu i prze˝ycie prawdziwych 
wakacji.

W 1999 roku przy „Amicusie” roz-
pocz´ła działalnoÊç grupa wolon-
tariuszy zło˝ona z klubowiczów,
członków Stowarzyszenia „Inte-
gracja”, studentów wydziałów 
humanistycznych. Wolontariusze
organizujà na terenie klubu ró˝ne-
go  rodzaju imprezy, takie jak np.:
obchody Êwiàt, zabawy karnawa-
łowe, giełdy rzeczy u˝ywanych, 
wernisa˝e i kiermasze prac na-
szych twórców. Âwiadczà tak˝e 
pomoc osobom najbardziej po-
trzebujàcym, odwiedzajà człon-
ków klubu w domu, w szpitalu, 
opiekujà si´ nimi w trakcie tur-
nusów rehabilitacyjnych. Kilku 
wolontariuszy prowadzi w klubie 
swoje autorskie zaj´cia: war-
sztaty dziennikarskie, nauk´ taƒ-
ca, lektorat j´zyka hiszpaƒskiego 
i angielskiego oraz zaj´cia nasta-
wione na poznanie siebie, prac´ 
z ciałem. Od dwóch lat pełnà 
parà działa pracownia krawiecka. 
Zacz´ło si´ od nauki szycia na 
maszynie i drobnych poprawek 
garderoby. Stopniowo, pod kie-
runkiem terapeutki,  nauczyliÊmy 
si´ robienia kartek Êwiàtecznych 
i haftu artystycznego. DoszliÊmy 
do takiej wprawy, ˝e kilkakrotnie 
ju˝ sprzedawaliÊmy nasze wyro-
by na ró˝nych kiermaszach. Za 
zarobione pieniàdze w zeszłym 
roku przygotowaliÊmy  paczki
Êwiàteczne dla 40 samotnych 
klubowiczów, a w tym roku – po 

raz trzeci z rz´du – zorganizujemy 
w klubie kolacj´ wigilijnà.
 
Od samego poczàtku istnienia 
„Amicusa”, formalny patronat nad 
klubem obj´ło Stowarzyszenie 
„Integracja”. To ono pertraktuje
z władzami samorzàdowymi, 
opłaca wszystkie koszty utrzyma-
nia (ok. 3000 PLN miesi´cznie), 
pozyskuje Êrodki na programy 
terapeutyczne. Natomiast władze 
klubu stanowi wybierana na 
Walnym Zebraniu klubowiczów 
Rada Klubu. Jej posiedzenia 
odbywajà si´ w Êrody o godz. 
1700. Poczàtkowo kadencja Rady
trwała rok. Ostatnio odstàpiliÊmy
od tej reguły, bo aktualna Rada
jest tak aktywna i przedsi´-
biorcza, ˝e po prostu ˝al jà 
zmieniç. „Amicus” wcià˝ si´ roz-
wija. Regularnie dołàczajà do nas
nowi członkowie. Ka˝dy z nich
wypełnienia deklaracj´, a nast´-
pnie przechodzi dwutygodniowy  
sta˝. Niestety nad „Amicusem” 
zbierajà si´ czarne chmury. 
Obawiamy si´, ˝e z powodu trud-
noÊci finansowych klubowi mo˝e 
groziç zamkni´cie. Dla wielu z nas
jego istnienie to kwestia „by∏ albo 
nie by∏”. Brak takiego miejsca, 
jakim jest „Amicus”, mo˝e si´ 
staç dla wielu z nas przyczynà 
pogorszenia stanu zdrowia i pow-
rotu do szpitala. Mamy nadziej´, 
˝e nasz przyjaciel „Amicus” prze-
trwa, a my razem z nim.

Członkowie Klubu „Amicus” 

 Nasz adres:

 Numer konta:

 10 lat istnienia Klubu

 amicus – dekada przyjaciół

Klub „Amicus”
ul. Grottgera 25a

00–785 Warszawa

BP PKO VI/O W-wa
10201068-297400-270-1-111
z dopiskiem: Klub „Amicus” 
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Kwartalnik Ârodowisk Dzia∏ajàcych na Rzecz
Osób Chorujàcych Psychicznie „Dla Nas”
redaguje Komitet redakcyjny w sk∏adzie: 

 Ma∏gorzata Misiewicz – redaktor naczelna
 Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

 Jaros∏aw Strzeszewski – z-ca redaktor naczelnej
 Warszawski „Dom Pod Fontannà”

 Rafa∏ Sulikowski – sekretarz redakcji
 Czasopismo „Imaginacje”

 Agnieszka Ejsmont
 Przewodniczàca Klubu Pacjentów „Amicus”

 Jaros∏aw Kleban
 Czasopismo „Imaginacje”  

 Piotr Chuchler
 Czasopismo „PolFamilia”
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czułość
Jestem milczeniem
i z fotela ciszy
ręce wyciągam jak dziecko niegrzeszne
Jeszcze nie spłoszone
ciebie nie uczona
Prawdziwe jak las, woda i kamienie

Niebem jak kocem mnie okrywasz
wilgotnym od mroku
ciepłoszarym
I jestem mała, coraz mniejsza
jak muszla, co opada w piasek

Niebem jak tarczą mnie osłaniasz
i nie ma nic co we mnie 
nie objęte
I jestem cicha. Coraz cichsza
jak fala, która ginie w piasku

Jestem powietrzem
chłodzę twoje ciało
Pachnę jagodami, żywicą, nagością
Z kołysania żyta
dobroć moich bioder
Prawdziwa jak las, woda i kamienie

poeta
Nie mówcie nigdy żadnemu poecie
że pisze wiersze złe lub za smutne
poeta ma serce księżycem przebite
a w dłoniach płomienie i lutnię

Czasami idzie przez miasto i zbiera 
słowa wiszące na chmurach i płotach.
Pod płaszczem przytuli bezdomną kukułkę
do wróbla zagada i kota

I wierzcie lub nie. Są tacy poeci
których dotyka świtu mgielne ciało
gdy pochylonym nad łódką z papieru
ciała im mało i mgły...

krążę wokół
słońca które grzeje moje 
zmarzłe serce i ożywia
nerki
dopóki jest ono
nie odejdę nigdy 
zbyt daleko choć
jestem
najdalszą planetą
i rzadko zbliżam się
przyciągany
miłością

Rafał Sulikowski (X.2003)

cel
ciemność równa się 
ciemności
wielkość morza
obmywa brzeg
tajemnicy śmierci
nasze niebo
zabiera nam ciężar
naszych przewinień
a my idziemy
szukając natchnienia
w kroplach krwi
światło zagłady
to nie nazwana
wielkość
dająca nam ukojenie

Amadeusz

mądrość modlitwy
pragnienie prośba
zatracenie
można być szczęśliwym
wiara prowadzi nas przez 
nieużytki cierpienia
to życie kocha nas
aż po horyzont
poznania
zabieramy mu
szczęście i nieszczęście
w oddali widnieje
uśmiech losu
którego nie można 
kupić
za żadne pieniądze

Amadeusz

Nad pracami redakcji czuwa
Rada Programowa w sk∏adzie:

 Prof. Aleksander Araszkiewicz
 Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Akademii Medycznej w Bydgoszczy

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

 Dr Andrzej Cechnicki
 Krajowy Koordynator Programu „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”

 Dr Krzysztof Czuma
 Dyrektor Szpitala Centrum Psychiatrii w Katowicach

 Andrzej Warot
 Prezes Zwiàzku Stowarzyszeƒ Rodzin i Opiekunów Osób Chorych „PolFamilia” 
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Anna Baka, akwarela


