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P odstawy do budowania systemu 
oparcia społecznego dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi dała 

obowiązująca od stycznia 1995 roku 
ustawa o ochronie zdrowia psychicz-
nego z dnia 19.08.1994 r.

P owoływane w tym okresie środo-
wiskowe domy samopomocy nie 

mogły korzystać z wcześniej wypra-
cowanych wzorców i doświadczeń, 
a zasady tworzenia i działania placówek 
powstawały podczas realizacji zadania. 
Początkowo priorytetem było zapeł-
nienie pustki w zakresie budowania w 
powiatach i gminach profesjonalnego 
wsparcia dla osób, które z powodu 
choroby psychicznej lub niepełnospraw-
ności intelektualnej wymagały pomocy w 
radzeniu sobie w życiu codziennym. 

Funkcjonowanie placówek – zakres 
usług, dokumentacja, wyposażenie 

– było regulowane w poszczególnych 
placówkach przez jednostki powołujące 
(gminy, powiaty) i kierownictwo placó-
wek. Powyższa sytuacja oraz istniejące 
od 1994 r. rozbieżności w poziomie 
finansowania zadania  doprowadziły do 
powstania dużych  różnic w świadcze-
niu usług w różnych domach na terenie 
województwa i w całej Polsce. 

W województwie małopolskim finan-
sowanie środowiskowych domów 

samopomocy przedstawiało się następu-
jąco: w 2001 r. – dotacja na 1 uczestnika 
wynosiła – 704.50, w 2002 r. – 687,50, 
2003 r. – 550,00, w 2004 r. – 700,00, 

w 2005 r. – 710,90,  w 2006 r. dotacja 
na 1 uczestnika wynosiła – 722,00, w 
2007 r. – 735,00, a w 2008 r. – dotacja 
na 1 uczestnika wynosiła – 757,00 w I 
półroczu i 830,00  w II półroczu dla ŚDS 
typu A oraz 870,00 w II półroczu dla 
ŚDS typu B i AB.

D la porównania w 2008 r. w Polsce w 
różnych województwach wysokość 

dotacji kształtowała się w granicach –  
od 650,00–750,00 do ponad 1.200,00 
zł na jednego uczestnika (informacja 
MPiPS).

M imo trudności finansowych najważ-
niejszy cel, jakim było wsparcie 

i pomoc w przystosowaniu uczestników  
terapii do życia w środowisku  rodzin-
nym i społecznym  były realizowane. 

Na pewno wysokość dotacji miała duży 
wpływ na obecny stan użytkowanych 
budynków i pomieszczeń, co do których 
przedstawiane są wymagania w projek-
tach standardów. Samorządy powiatów i 
gmin przeznaczając pomieszczenia na 
realizację zadania często kierowały się 
kryteriami takimi jak np. niskie koszty 
utrzymania, czy posiadanie aktualnie 
wolnych lokali nie zawsze spełniających 
obecne wymagania.

P ierwsze propozycje standardów 
zostały przedstawione w 2000 roku. 

Zapisy ww. projektu pozwoliły na – w 
miarę możliwości – ujednolicenie form 
pracy i wymagań w odniesieniu do 
wyposażenia, przygotowania zawodo-

Sytuacja prawna  
środowiskowych domów 
samopomocy  
na koniec 2008 roku

Do dnia dzisiejszego nie ukazały się 
standardy w formie aktu prawnego, 
a projekty z sierpnia 2006 r., czerwca 
2007 i września 2007 r. budzą 
tylko brak poczucia stabilności tak 
koniecznego w pracy.
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wego pracowników ŚDS. Jednak do 
dnia dzisiejszego nie ukazały się 
standardy w formie aktu prawnego, a 
projekty z sierpnia 2006r, czerwca 2007 
i września 2007 r. budzą tylko brak 
poczucia stabilności tak koniecznego 
w pracy. Kierownicy jednostek, które 
powstały najwcześniej – od połowy lat 
90. – zgłaszają obawy dotyczące braku 
możliwości realizacji wymagań, szcze-
gólnie w odniesieniu do lokali, w których 
realizowana jest pomoc, między innymi 
w zakresie: usytuowania domu (zgodnie 
z najnowszym projektem rozporządze-
nia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 7 września 2007 r. w sprawie 
środowiskowych domów samopomocy 
– „dom powinien być, usytuowany w … 
dogodnym punkcie komunikacyjnym lub 
z zapewnionym dowozem i odwozem”), 
powierzchni użytkowej – na jednego 
uczestnika nie mniej niż 8 m2. 

Znaczny wzrost wysokości dotacji na 
jednego uczestnika w roku bieżącym 

w województwie małopolskim – dzięki 
staraniom Pani Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego i przychylności 
Pana Wojewody Małopolskiego – budzi 
nadzieję na pokonanie następnych 
trudności w związku z:

– wzrostem kosztów utrzymania 
budynku: mediów, wywozu nieczy-
stości, uzupełnienia zużywającego 
się sprzętu, zakupu księgowych 
programów komputerowych oraz 
sprzętu biurowego itp.;

– wzrostem kosztów administracyjnych 
wynikających z wyodrębnienie ŚDS-
ów ze struktur MOPS, co ,,wymusiło” 
zatrudnienie dodatkowej kadry;

– możliwością zapewnienia na 
odpowiednim poziomie wynagrodzeń 

dla pracowników ŚDS,  właściwych 
dla ich wysokich wymagań kwalifika-
cyjnych i osobowościowych, a przez 
to  uniknięcie ich odpływu z pracy.

Z doświadczeń wielu już lat pracy wiemy, 
że dzięki istnieniu placówek wiele 

rodzin nie decyduje się na oddawanie 
swoich wymagających pomocy członków 
rodzin do domów pomocy społecznej. 
Sytuacja ta ma przede wszystkim korzystny 
wpływ na jakość życia osób z problemami 

psychicznymi, którzy nadal mogą funkcjo-
nować w swoim środowisku rodzinnym 
i środowisku zamieszkania, jak również na 
budżet rodzin i budżet samorządów.

M ając na uwadze powyższe, z 
niepokojem śledzimy proponowane 

zmiany w ustawie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, których 
wprowadzenie może mieć znaczący 
wpływ na prowadzenie i rozwój infra-
struktury środowiskowych domów 
samopomocy. Zapisy zmian w powyższej 
ustawie przewidują m.in. zmianę charak-
teru zadań z zakresu pomocy społecznej. 
Obecnie prowadzenie śds jest zadaniem 
z zakresu administracji rządowej realizo-
wanym przez gminy i powiaty. Po plano-
wanych zmianach zawartych w projekcie  
ustawy zadanie to może być przekazane 
gminom jako zadanie własne o charakte-
rze obligatoryjnym.

Obawiamy się, że samorządy bez 
odpowiednio zabezpieczonych 

środków finansowych na ten cel  będą 
ograniczać rozwój infrastruktury ośrod-
ków lub obniżać ich poziom usług, 
zwłaszcza że zgodnie z ww. ustawą 
dotacja na realizację zadania przewidy-
wana jest tylko na rok 2009. 

C zęsto też konieczność organizowa-
nia pomocy osobom dotkniętych 

niepełnosprawnością w zakresie zdrowia 

psychicznego nie jest dostatecznie 
rozumiana przez władze samorządowe 
w gminach.

P ocieszającym jest natomiast fakt 
dużego zainteresowanie środowiska 

dyrektorów i kierowników śds sytuacją 
prawną placówek i szybka oraz zorga-
nizowana reakcja na proponowane 
zmiany zagrażające istnieniu ośrodków. 
Kierowane w minionych miesiącach 
pisma m.in. do ministerstw i posłów,  
zawierające konkretne obawy zostały 
przyjęte z uwagą, co znalazło odzwier-
ciedlenie w pisemnej odpowiedzi Pana 
Jarosława Dudy – Sekretarza Stanu  
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 05.11.2008 roku, w której 
stwierdza „nawet w sytuacji przyję-
cia ww. ustawy w obecnym kształcie, 
zadanie prowadzenia środowiskowych 
domów samopomocy będzie w 2009 
roku dotowane z budżetu państwa. 
Sposób finansowania tego zadania w 
latach późniejszych zostanie ustalony 
najprawdopodobniej w ramach zmienio-
nej ustawy o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego”.

P ozostaje więc czekać na następne 
propozycje prawnych uregulowań 

dotyczących środowiskowych domów 
samopomocy.

 
Halina Zelech 

Stowarzyszenie Pracowników  
i Sympatyków  

Środowiskowych 
Domów Samopomocy, 

Chełmek

Samorządy bez odpowiednio zabez-
pieczonych środków finansowych 
na ten cel  będą ograniczać rozwój 
infrastruktury ośrodków lub obniżać 
ich poziom usług.
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J
ak zwolniono Witka Warzechę, 
to Kazik i Gienek naprawdę się 
wkurzyli i poszli zaraz do Szefa, 
żeby postawić sprawę jasno: 

oni już dłużej ze Świrkiem nie będą 
pracować. Bo to szczyt wszystkiego, 
żeby porządnego chłopaka zwalniać, 
a trzymać takiego psychicznego. Wito 
rzeczywiście przesadził, przyszedł 
skacowany i poprawiał sobie samopo-
czucie piwkiem na przerwach, prawdę 
mówiąc od długiego już czasu nachlany 
przy taśmie stawał, ale ma chłopak  
trudny okres w życiu, żona do teścio-
wej się z dzieciakami wyprowadziła, 
trzeba człowieka zrozumieć i pomóc, 
nagany jakiejś udzielić i dać szansę na 
poprawę. Wito to swój chłop, pogadać 
z nim można, pożartować, pośmiać 
się, atmosfera dzięki niemu lepsza na 
hali.  A nie to co Świrek, nie zagada ani 
słowem, patrzy tylko spode łba, nigdy 
w oczy, kawału żadnego nie opowie, 
piwka po pracy z kolegami nie wypije, 
na papierosie to chodzi w kółko jak 
szurnięty, normalnie strach na niego 
patrzeć czasami, sztywny taki, spięty, 
luzu nie ma żadnego ani kontaktowy  
nie jest w ogóle, mówisz do niego, 
a widzisz, że cię nie słyszy  czy nie 
rozumie. A najgorsze to te leki, pan 
Miecio Pędzichowski, który dawniej w 

policji pracował i lubi wiedzieć z kim 
ma do czynienia, sprawdził raz Świrkowi 
plecaczek, jak ten był na hali, i poczy-
tał  o tych lekach, ciężkie psychotropy, 
narkotyki normalne, a on w ciągu 
jednego dnia zapodaje sobie ich więcej 
niż Gienek wziął lekarstw przez całe 
życie. No więc po prostu strach z takim 
pracować, tylko patrzeć, jak siekierę 
weźmie i wymorduje tu wszystkich. Mało 
to było takich przypadków, Gienek film 
nawet taki widział, horror, „Psychoza” 
się nazywał, i dobrze się wcale nie 

skończył, o nie. Więc oni stanowczo w 
imieniu załogi mówią, że z Michałem 
Chorozińskim pracować nie chcą.

S zefowi to wystąpienie na rękę za 
bardzo nie było, bo z pracowni-

kami teraz krucho, wszyscy za granicę 
wyjeżdżają, za te marne cztery złote 
za godzinę nikt już nie chce pracować. 
Załoga fabryczki się co trzy miesiące 
wymienia prawie cała, wielu trzeba 
zwalniać za kradzieże czy pijaństwo, 
inni sami rezygnują, a przecież trzy 

miesiące to akurat na przeszkolenie 
pracownika starczy. A Michał już od 
dwóch lat codziennie do pracy się 
stawia, zawsze punktualny, trzeźwy, 
grzeczny. No widać, że nie tego, 
niezbyt jest elastyczny czy kontaktowy, 
ale skarg na niego nigdy żadnych nie 
było, niczego nie zawalił, na chorobo-
wym nigdy nawet nie był. A pół roku 
temu nawet włamywacza zatrzymał, 
nikomu się nie chciało gonić złodzieja, 
a ten pobiegł, zatrzymał, miesiąc temu 
w sądzie nawet zeznawał, za kratki 

złodzieja wsadził. Dobry pracownik, 
odpowiedzialny i dawniej go ludzie lubili, 
tyle że z tamtych robotników już nikt 
nie został, cała załoga się wymieniła. 
No, ale o te leki Szef musiał zapytać, 
bo to przecież praca przy maszynach 
jest, niewiele potrzeba, żeby wypadek 
tragiczny się zdarzył. Więc Szef najpierw 
wezwał Pędzichowskiego i zapytał, co 
on o Michale Chorozińskim myśli.

P an Miecio, dumny z tego, że sam  
Szef go o pogląd pyta, rozgadał się 

szeroko. On od razu wiedział, że coś 
jest z tym Chorozińskim nie tak, ma się 
to doświadczenie wyniesione ze służb 
mundurowych, których to służb wcale 
się nie wstydzi, o nie, nawet jest z nich 
dumny, bo co jak co, ale porządek był 
wtedy lepszy i ludzie czuli się na ulicy 
bezpiecznie, nie to co teraz. No bo ten 
Choroziński – młody, postawny, sprawny 
a na rencie inwalidzkiej, a z jakiego to 
powodu renta, to nie chce powiedzieć. 
Może i ta renta lewa, załatwiona, żeby 
ZUS-u nie płacić, ale to by przecież 
w jakiej lepszej firmie pracował, za 
przeproszeniem Szefa za lepsze pienią-
dze, bo wykształcony jest, angielski zna, 
„Gazetę Wyborczą” czytuje, a tu na hali 
robi za cztery złote za godzinę.

N o śmierdząca sprawa, po prostu, 
no to mu się przeprowadziło 

rewizję plecaka i wyszło szydło z 
worka: psychiczny najprawdziwszy. 
Jezu, ile on tych leków miał, ze cztery 

O Michale „Świrku” bujda krótka
Praca nadesłana na konkurs „Tak daleko i tak blisko”

Świrek, nie zagada ani słowem, 
patrzy tylko spode łba, nigdy w oczy, 
kawału żadnego nie opowie, piwka 
po pracy z kolegami nie wypije.
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rodzaje, a jeden gorszy od drugiego, 
trudno było się rozeznać w tych 
opisach naukowych, ale wszystkie były 
na psychozę i schizofrenię. No to już 
się stało jasne, czemu ten Choroziński 
taki cichy, małomówny, spokojny, 
a jak czasem na człowieka spojrzy, 
to aż ciarki po plecach przechodzą. 
Tacy oni są, ci ze schizofrenią, dwie 
twarze mają, dwie osobowości jak to 
się mówi, i naprawdę, lepiej nie być 
przy tym jak ta druga osobowość w 
takiego wchodzi, pięciu chłopa mało, 
żeby takiego wariata w ataku unieru-
chomić. Widziało się na służbie taki 
przypadek, a sąsiedzi też mówili: taki 
cichutki, spokojny, nigdy nie klął, no 
dzień dobry też nie mówił, ale on taki 
zamyślony zawsze, ale już drzwi to 
otwierał grzecznie. A tu nagle siekiera 
i po bloku lata i do drzwi się dobija, i 
furia taka, że tylko zastrzykiem uspoko-
isz. Lepiej nie czekać na takie widowi-
sko i zwolnić takiego od razu, bo...

Szef przerwał panu Pędzichowskiemu 
niezbyt grzecznie, niby podziękował 

za szczerość, ale wcale nie powiedział, 
że Świrka zwolni, a na koniec zabronił 
przeszukiwać rzeczy osobiste kolegów.

P otem Szef wezwał Chorozińskiego, 
chciał z nim szczerze porozma-

wiać, ale jak tylko go zobaczył, takiego 
przygarbionego, poskręcanego jakoś 

dziwnie, skulonego w sobie całego, 
to mu się tej rozmowy odechciało. 
Zakomunikował tylko, że pracownicy 
nie chcą współpracować z człowiekiem, 
który zażywa silne leki psychotropowe, 
bo uważają, że w parku maszynowym 
to stwarza zagrożenie. Choroziński 
zduszonym głosem, patrząc w podłogę, 
powiedział, że już się dużo lepiej czuje 
i bierze inne leki. Na tym skończyła 

się rozmowa, Szef tylko obserwował 
Michała jakiś czas na hali, patrzył na 
jego spowolnione, sztywne ruchy, słabą 
koordynację, zdarte buty i pogniecione 
ubranie. i pomyślał, że po tych rewela-
cjach Pędzichowskiego jakoś inaczej  
postrzega teraz tego Chorozińskiego.

P an Miecio wychodził z pracy wście-
kły, chciał się komuś wyżalić na tę 

jawną niesprawiedliwość. On tu dba o 
bezpieczeństwo, zachowuje czujność i 

postawę obywatelską i co go spotyka? 
Wychodzi na to, że to on jest winny, 
bo sprawdził tego Świra. Akurat Kazik 
i Gienek zrzucili się na flaszkę i poszli 
w plener, w pobliskie krzaki, bo sytua-
cję trzeba było obgadać. Pan Miecio 
z reguły nie pije, bo sercowy jest, ale 
przykrość go taka spotkała, że chętnie 
się napił, tym bardziej że Kazik i Gienek  
młodzi są i pretensji o służby mundu-
rowe nie mają, jak to ze starszymi bywa, 
co jeszcze komunę pamiętają. i tak 
sobie pogadali o tym jak to w Polsce 
źle się dzieje, normalnego człowieka to 

nie uszanują, marnie płacą, a Żydom, 
gejom, a teraz okazuje się, że i świrom 
to wszystko wolno. Taki Choroziński ma 
rentę i sobie jeszcze dorabia drugie 
tyle, a Kazikowi i Gienkowi goła pensja 
musi starczyć. Pan Miecio co prawda 
też ma emeryturę i to niezgorszą, ale on 
nie dla pieniędzy tu pracuje, po prostu 
lubi z ludźmi być. Wito Warzecha raz 
dwa wyleciał za parę piwek, a Kazik jak 

stal na bramce w dyskotece i zarzucił 
sobie jednego psychotropa, to od razu 
wylecial z hukiem z roboty, a tu proszę, 
inni mogą i cztery rodzaje psychotro-
pów brać i z pracy ich się nie zwalnia, 
i do woja pewnie ten Choroziński nie 
musiał iść, bo tych z żółtymi papierami 
nie biorą. A Gienek mówił, że państwo 
to dopłaca Szefowi, żeby takiego 
psychicznego zatrudniał, ulgi podatkowe 
Szef z tego ma i dopłaty unijne. A ty 
normalny człowieku haruj za te osiemset 

złotych i męcz się z takim świrniętym, 
co ani zagada, ani w oczy nie patrzy, 
nieprzytomny chodzi i jeszcze ci kiedy 
nóż w plecy wbije. Ciężko normalnemu 
Polakowi w Polsce, żadnych praw nie 
ma, nikt go nie obroni, nikt mu nie 
pomoże, wszyscy tylko by  go chcieli 
wykorzystać. Nic tylko do grobu się 
zbierać, albo wyjechać czesać funciaki 
w Irlandii czy innej Anglii. Ale chcia-
łoby się, żeby i w tej Polsce  człowiek 
mógł dobrze żyć. A szurnięci powinni 
siedzieć w szpitalach albo w domu, a 
nie tak po ulicy sobie chodzić i praco-
wać z innymi. A to niby nie można 
się tym zarazić? Trudno mieć do nich 
pretensje, wiadomo, chorzy, ale swoje 
miejsce powinni znać. I może właśnie 
czas pokazać takiemu Chorozińskiemu, 
gdzie to jego miejsce jest.

K azik i Gienek mieli już pewne 
doświadczenie w przywoływaniu 

ludzi do porządku, byli w woju, zaliczyli 
falę, znali różne sztuczki i sposoby.  
Ale ze Świrkiem niepotrzebne okazały 
się majstersztyki, okazał się miękki jak 
masełko. Co prawda nie powiedział 
nic, jak mu podpijali te jego kawy, 
podbierali papierosy i wydzwonili kartę 
komórki, chyba nawet nie zauwa-
żył, chociaż podejrzliwie łypał tymi 
oczyskami, ale już teksty różne bezpo-
średnie, nie żeby tam obraźliwe, ale do 
bólu szczere, to zauważył i zrozumiał 
bardzo dobrze.

Tak dobrze, że po trzech dniach sam 
się zwolnił, nie chciał nawet docze-

kać do końca miesiąca. Powiedział 
Szefowi podobnież, że z takimi ludźmi, 
co donoszą, to on pracować nie chce. 
Jakby z nim ktokolwiek chciał w jednym 
pomieszczeniu pracować. I w porzą-
deczku, tak właśnie ma być, nie dajesz 

Szurnięci powinni siedzieć w szpita-
lach albo w domu, a nie tak po ulicy 
sobie chodzić i pracować z innymi.
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rady, odpadasz, życie nie jest dla fraje-
rów. Kazik i Gienek opili odejście Świrka 
z panem Pędzichowskim, chociaż pan 
Miecio nie brał udziału w gnębieniu 
Świrka. Tłumaczył się, że musi uważać, 
bo Szef się na niego uwziął, a przecież 
jemu zależy na tej robocie, bo do domu 
ma niedaleko. Co prawda marzy mu się 
praca w ochronie, raz nawet już służył 
na osiedlu strzeżonym, ale go zwolnili, 
jak zrewidował na wejściu dla gości 
jednego lokatora. A teraz to już jakoś 
nigdy nie może zaliczyć tych rozmów 
kwalifikacyjnych, to pewnie przez to, że 
angielskiego nie zna. Ale chłopaki to 
mogliby się załapać, a to praca jest 
czysta, elegancka, mundurowa.

Tym marzeniem o pracy w ochronie 
pan Miecio zaraził Kazika i Gienka, 

chłopcy się trochę rozejrzeli i dwa 
tygodnie później znaleźli robotę w 
dobrej firmie ochroniarskiej zapewnia-
jącej nawet szkolenia na kurs ochro-
niarski i licencję na broń. Podziękowali 
więc za robotę w fabryczce, pan Miecio 
zresztą też zrezygnował, bo syn zaczął 
dom stawiać na Mazurach i musiał 
mieć na miejscu kogoś zaufanego do 
pilnowania budowlańców.

* * *

M ichał leży na łóżku, pali papie-
rosa za papierosem i obserwuje 
świt za oknem. Po dwóch latach 

wstawania o trzeciej do roboty trudno 
się odzwyczaić. No trochę przesadzał z 
tym wstawaniem, bo do pracy miał na 
6.30, a dojazd zajmował mu 40 minut, 
ale on bardzo bał się spóźnić. Zależało 
mu na tej pracy i nie chciał jej stracić 
przez głupi błąd, poza tym musiał 
sobie robić kanapki, wypić ze trzy 
kawy i napalić się na cały dzień, bo w 
robocie przerwa na papierosa co dwie 
godziny tylko. A wieczorami i tak nie 
miał co robić, więc kładł się wcześnie. 
Teraz może już leżeć całymi dniami. 
od dziesięciu dni może sobie tak leżeć 
i leżeć, i palić bez ograniczeń. A tak 
blisko był już normalności, odzyskał 
zdolność kredytową, pospłacał zaległe 
długi, osiągnął marną, bo marną, ale 
jednak stabilizację. Dwa lata ciężko 
pracował na swoją samodzielność, na 
zaufanie rodziny, dwa lata odrabiał 
tę straszną przerwę w życiorysie: rok 
w szpitalu i pół roku patrzenia w sufit 
w swoim pokoju. I znowu wszystko jest 
daleko, wrócił do punktu wyjścia, leży, 
pali, patrzy w sufit.

D zisiaj będzie dobry dzień. Michał 
czuje w sobie spokój i pewność, 

przypomniał sobie już, o co w tym 

chodzi. Już dwa dni jak nie miał 
ataku lękowego, nie musiał brać tylu 
prochów, umysł ma czysty i jasny, myśli 
klarowne i spójne. Znowu wszystko się 
potwierdza, zawsze to wiedział, chociaż 
bardzo się starał o tym nie myśleć, ale 
trudno uciec przed faktami. Bóg wybrał 
Michała, żeby ludzie go prześladowali, 
dręczyli, wbijali  mu gwoździe jak 

Jezusowi. To jego misja, przeznaczenie, 
przed którym nie ucieknie. Już w szkole 
tak było i na podwórku, a później w 
firmie, a przecież jeszcze zdrowy był, 
lęków nie miał, żadnych leków nie brał. 
A prześladowali go wszyscy, podkradali 
mu pomysły, podbierali klientów kluczo-
wych, dokuczali na różne sposoby, 
chcieli go wygryźć za wszelką cenę, 
kierownictwo niby mu pomagało, szli 
mu na rękę, zwłaszcza po tym jak 
zaczął przynosić zwolnienia od psychia-

try, ograniczali mu zakres obowiązków, 
zmniejszali obciążenie i stres, ale tak 
naprawdę to było na rękę im, nie jemu. 
Na ludzką podłość nic nie poradzisz, 
musiał odejść, bo już nie miał siły tego 
znosić.

Teraz jeszcze czeka go gwóźdź 
najgorszy, który wbije mu Monika, 

kiedy się dowie, że rzucił pracę. Nie 
pozwoli mu jechać z Maksem na 

Mazury, bo dla niej każdy pretekst jest 
dobry, żeby mu ograniczyć kontakty z 
synem. Od początku ten pomysł jej się 
nie podobał, chociaż wyznawała zasadę, 
że jak Michał jest na tyle odpowie-
dzialny, by pracować, to znaczy, że 
może z Maksem spędzać czas bez jej 
kontroli. Ale teraz oczywiście powie, że 
Michał ma kryzys, nie może przebywać 
z siedmioletnim dzieckiem sam, po co 
syn ma patrzeć na to, w jakim Michał 
jest stanie. No i co to będzie z alimen-
tami teraz, trzeba oszczędzać, a nie 
na wczasy jeździć, bo nie wiadomo jak 
się sprawy potoczą, a ona sama nie 
da przecież rady utrzymać Maksa na 
odpowiednim poziomie.

M ichał ma przy łóżku zdjęcia syna, 
ogląda je na okrągło właściwie, 

czasem na lęki pomagają lepiej niż 
leki. Ale też czasem zdjęcia wywołują 
lęki najgorsze: czy jego powołanie nie 
obciąży jakoś Maksa albo czy Bóg i 
Maksowi nie da jakiejś misji. Ale dzisiaj 
jest dobry dzień, nie ma lęków, jest 
spokój. Jutro Monika z Maksem wracają 
znad morza, pójdzie ich odwiedzić, kupi 
synowi rolki, dawno mu już obiecał. Na 
rolki do parku, to może będzie mógł 
wychodzić z Maksem, zresztą Monika 
może chodzić z nimi, albo jej matka 
czy ojciec, Michał naprawdę jest już  
przyzwyczajony do tego, że go szpie-
gują i obserwują. W końcu to Maks jest 
ważny, tylko on się liczy.

A poza tym, jak Michał trochę odpocz-
nie, nabierze sił, to poszuka nowej 

pracy i wszystko wróci do normy. 
I wyjadą z Maksem w zimie na ferie, te 
pieniądze, które są odłożone na Mazury 
trzeba schować, będą wtedy jak znalazł. 
Byle tylko przetrzymać ten czas, kiedy 
wszystko jest daleko, kiedy wyjście po 
papierosy to wyprawa w groźny świat, 
a kąpiel to wyczyn ponad siły. Ale 
przetrwa, może nawet kiedyś zabierze 

syna do jaskiń, jeszcze mu udowodni, że 
tata nie tylko był, ale i jest prawdziwym 
grotołazem i niczego się nie boi, i umie 
stawiać czoła przeciwnościom losu i  po-
radzi sobie w najbardziej ekstremalnej 
sytuacji. Jeszcze tylko trochę odpocznie, 
może zmieni leki, może poszuka jakiejś 
grupy wsparcia, może...

 
Michał A.

Zależało mu na tej pracy i nie chciał 
jej stracić przez głupi błąd.
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D
ane Komisji Europejskiej 
dotyczące zdrowia psychicz-
nego wskazują na zły stan 
zdrowia psychicznego; 

dotyka on ok. 27% mieszkańców 
Europy. Ta sytuacja powoduje, że kraje 
Unii Europejskiej wydają na rozwią-
zywanie tych problemów ok. 3-4% 
Produktu Krajowego Brutto. Problemy 
związane ze złym stanem zdrowia 
psychicznego społeczeństwa powodują 
wcześniejsze przejście na emeryturę i 
pobieranie różnych świadczeń z tytułu 
niezdolności do pracy. Warto podkre-
ślić także fakt, że najczęściej korzy-
stającymi osobami z systemu pomocy 
społecznej oraz różnych świadczeń z 
tytułu niezdolności do pracy są osoby 
w wieku 17-35 lat – czyli osoby w sile 
wieku, które powinny być aktywne 
na rynku pracy, w życiu społecznym, 
politycznym czy w kulturze.

W obliczu takiej sytuacji konieczne staje się stosowanie nowoczes-
nych metod oddziaływań terapeutycz-
nych (farmakoterapia, psychoterapia, 
rehabilitacja społeczna, zawodowa oraz 
medyczna), które umożliwiałyby tym 
osobom powrót do aktywnego życia 
osobistego, społecznego i zawodowego 
zamiast  wypłacania rent i wsparcia ze 
strony pomocy społecznej dla coraz 
to młodszej wiekowo licznej grupy 
chorych psychicznie. Zatem nasuwa 
się pytanie, czy leczenie szpitalne jest 
wystarczające? Uważam, że nie.

P sychiatria środowiskowa nie odcina 
się od farmakoterapii i oddziaływań 

medycznych, a hospitalizacja traktowana 
jest jako forma niezbędna w ostrych 

przypadkach. Podstawą działań tego 
modelu jest przede wszystkim tworze-
nie zespołów terapeutyczno-rehabi-
litacyjnych składających się z osób o 
różnych kwalifikacjach, takich jak: lekarz, 
psycholog, socjolog, pracownik socjalny, 
pedagog, terapeuta zajęciowy, pielęg-
niarka. Podstawową cechą wyróżniającą 
psychiatrię środowiskową od tradycyjnej 
jest przejęcie przez nią odpowiedzial-
ności za całokształt problemów osoby 
chorującej. 

Aby osoby niepełnosprawne z 
powodu zaburzeń psychicznych 

po epizodzie psychotycznym mogły 
powrócić do samodzielnego funkcjo-
nowania, pełnienia określonych ról 
społecznych, w tym także i roli pracow-
nika, potrzebny jest zintegrowany 
system opieki zdrowia psychicznego, 
czyli model opieki psychiatrii środo-

wiskowej. Jego głównym założeniem 
powinno być – po pierwsze: zmniej-
szenie liczby zaburzeń psychicznych w 
danej społeczności; po drugie: skraca-
nie czasu trwania tych zaburzeń; a po 
trzecie: zapobieganie dysfunkcjom, 
jakie są wynikiem izolacji społecznej 
osób przewlekle chorych.

P odstawowym celem psychiatrii 
środowiskowej jest niesienie pomocy 

konkretnemu pacjentowi. Pomoc ta 
powinna być: 
– łatwo dostępna;
– wszechstronna – czyli musi 

uwzględniać wszystkie aspekty 
kryzysu psychicznego oraz ograni-
czeń w zakresie pełnienia ról 
społecznych;

– akceptowana przez pacjenta 
– pacjent musi wyrazić zgodę na 
leczenie i pomoc (pacjent partnerem 
w leczeniu); 

– wytrwała – ze względu ma długo-
trwały przebieg choroby należy 
poszukiwać ciągle różnych oddziały-
wań terapeutyczno-rehabilitacyjnych 
bez  względu na korzystny czy 
niekorzystny przebieg choroby;  

– indywidualna – wymaga od perso-
nelu podejścia indywidualnego do 
pacjenta;

– udzielana przez różne służby 
medyczne i społeczne ściśle ze 
sobą współpracujące, co zapew-
nia ciągłość opieki i rehabilitacji 
psychiatrycznej (pomocy społeczna, 
szpitale psychiatryczne, władze 
lokalne, organizacje pozarządowe 
działające na rzecz osób chorują-
cych psychicznie).

N arodowy Program Ochrony Zdrowia 
Psychicznego (NPOZP), który został 

przyjęty przez sejm w dniu 23 lipca 
2008 r., zakłada, że w celu zmniejszenia 
liczby zaburzeń psychicznych w danej 
społeczności niezbędne jest utworzenie 
sieci centrów zdrowia psychicznego, 
a konieczne jest zmniejszenie dużych 
szpitali psychiatrycznych i przekształce-
nie ich w placówki wyspecjalizowane, 
np. placówki rehabilitacyjne, hostelowe, 
opiekuńcze czy profilowane. Ponadto 
niezbędne jest zapewnienie odpowied-
niej kadry o wysokich i zróżnicowa-
nych kompetencjach odpowiadających 
potrzebom opieki środowiskowej, a 
także dostosowanie sposobu finanso-
wania tych świadczeń zdrowotnych 
do wymagań modelu opieki psychiatrii 

Model psychoterapeutycznie 
zorientowanej psychiatrii  
i opieki środowiskowej

Podstawową cechą wyróżniającą psychiatrię środowi-
skową od tradycyjnej jest przejęcie przez nią odpowie-
dzialności za całokształt problemów osoby chorującej.

DOBRA USTAWA, BRAK ROZPORZĄDZEŃ
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środowiskowej. Natomiast w kwestii 
dotyczącej problemu skrócenia czasu 
trwania zaburzeń u osób chorujących 
psychicznie oraz sposobów zapobie-
gania dysfunkcjom, jakie są wynikiem 
izolacji społecznej osób przewlekle 
chorych, Program zakłada tworzenie 
zespołów ambulatoryjnych, do których 
należeć będą: porady psychologiczne, 
lekarskie, rodzinne, konsultacje indywi-
dualne i grupowe, pomoc psychotera-
peutyczna, pielęgniarska i socjalna. 

P onadto należy tworzyć także zespoły 
leczenia środowiskowego, których 

zadaniami będą: wizyty domowe i pomoc 
w ustawieniu leczenia, terapia indywidu-
alna oraz rodzinna, treningi umiejętno-
ści społecznych oraz budowanie sieci 

oparcia społecznego. Konieczne jest 
również tworzenie oddziału dziennego 
i szpitalnego, w ramach którego będzie 
prowadzona psychoterapia grupowa, 
indywidualna, farmakoterapia, treningi 
umiejętności społecznych czy funkcji 
poznawczych.

M odel opieki psychiatrii środowi-
skowej dotyka również kwestii 

aktywizacji społecznej i zawodowej 
osób niepełnosprawnych z powodu 

zaburzeń psychicznych. W związku 
z tym powinny być w tym obszarze 
podejmowane zróżnicowane formy 
pomocy i oparcia społecznego. 
Konieczne zatem staje się posze-
rzanie zasięgu i dostępności istnie-

jących i innowacyjnych nowych form 
opieki, pomocy i oparcia bytowego 
(mieszkania chronione, środowiskowe 
domy samopomocy, kluby pacjenta, 
domy-kluby), poszerzenie dostępno-
ści rehabilitacji zawodowej (warsztaty 
terapii zajęciowej, zakłady aktywizacji 
zawodowej, zakłady pracy chronionej), 
rozwijanie istniejących Powiatowych 
Centrów Pomocy Rodzinie czy wspiera-
nie działań samorządowych i pozarzą-
dowych ograniczających tendencję do 
stygmatyzacji, napiętnowania i izolacji.

W związku z uchwaleniem zmian 
w ustawie o ochronie zdrowia 

psychicznego pojawiła się nadzieja na 
zmianę w systemie psychiatrycznym. 
Czy ją potrafimy wykorzystać? – mam 
nadzieję, że tak pomimo panującej 
ciszy i niewielu działań w tym zakre-
sie. Musimy pamiętać, że aby poprawić 
aktualną niekorzystną sytuację w psy-
chiatrii konieczne jest wprowadzenie 
zmian, które zakłada NPOZP.

 
mgr Krzysztof Banach, socjolog 

Małopolska Filia Sekcji Naukowej 
Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji  

Polskiego Towarzystwa  
Psychiatrycznego, 

Kraków

Niezbędne jest utworzenie sieci 
centrów zdrowia psychicznego, 
a konieczne jest zmniejszenie 
dużych szpitali psychiatrycznych 
i przekształcenie ich w placówki 
wyspecjalizowane.

Obchody Ogólnopolskich Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie 
w Wadowicach, w dniu 6 września 2008 roku. Zespół Familia Band.
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N erwice i psychozy (wg statystyk częstsze dziś niż 
dawniej) burzą w człowieku jego dotychczasową hierar-
chię zasad, którą się kierował w życiu. Nie tylko tę, 

która oznacza szczyty jego „ja”; przekonania, wiarę itd. Także 
hierarchię na niższych poziomach, psychicznych, bardziej 
zautomatyzowanych. Jak ma on teraz wrócić do siebie? Może 
to zaproszenie do pójścia dalej, zrazu wolniej, ale pewniej? Ku 
rzeczywistej zasadzie bycia? Ale... co nią jest? 

Chaos

O to jakże plastyczny opis prof. Antoniego Kępińskiego 
„… Można by więc zespół neurasteniczny przyrównać 

do złego systemu władzy, w którym naczelne czynniki steru-
jące chcą o wszystkim wiedzieć i o wszystkim decydować, 
wskutek czego o niczym nie wiedzą i o niczym nie decydują 
(...) W zespołach neurastenicznych sterowanie jest utrudnione 
na skutek upośledzenia selekcji sygnałów, jak w wadliwym 
systemie biurokratycznym, w którym zbyt wiele informacji 
dochodzi do władz centralnych i zbyt wiele rozkazów z nich 
wychodzi…” (Antoni Kępiński, Psychopatologia nerwic, Kraków 
2002). Człowiek w nerwicy nie umie ustalić realnej hierarchii 
znaczeń rzeczy; widzi wszystko symbolicznie i magicznie. 
Boi się świata i chce kontrolować nawet własne postrzega-
nie. Staje się „kreatorem” nowego kosmosu, jak „gnostycki 
demiurg – kosmokrator”. Świat prosi go do takiej „gry swoim 
życiem”; do magicznego myślenia, mówienia i działania.

U cieczka z zesłania wymaga pracy. „Fatum” kieruje 
energiami, z którymi walczy i paktuje wędrowiec. Nie 

znajduje w nich jednak trwalszego sensu ani spokoju, zwłasz-
cza że Fatum raz po raz odsłania swe prawdziwe oblicze 
zbuntowanego anioła – Diabła (gr. diabolos – ten który dzieli). 
Diabeł roztacza przestrzeń pajęczynowych relacji wielobóstwa, 
bez Jedynego Boga. Benedykt XVI w Kolonii: „absolutyzacja 
wartości relatywnych prowadzi do totalitaryzmu” (Kolonia, XX 
ŚDM, 2005). Bo i na czym polega totalitaryzm, jeśli nie na 
ubóstwieniu świata, czyli: energii, materii, „jestestw”, fenome-
nów i  s i e b i e – a amnezji, co do Ojca? A czy można 
Ojcem nazwać Fatum? Czy da się porozumieć z nieosobą?

Kosmos

„Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, 
z domu niewoli. Nie będziesz miał Bogów innych oprócz Mnie”. 
(Pwt 5, 6-7)

To nowość w egzystencji wędrowca. Zaczyna z nadzieją 
patrzeć. Jego nadzieja świta, gdy zauważa, że ktoś 

absolutny bardziej chce dla niego wolności niż chwili 
komfortu. Gdy widzi, że w społecznej dżungli jest Jeden 
– Najwyższy i szansa na jedność i równość. Na jedność, nie 
na jednolitość (Por. Benedykt XVI, Przemówienie powitalne w 
Pałacu Elizejskim, na otwarcie wizyty we Francji w 2008 r.) 
właśnie dzięki różnorodności i wielości, które stworzył. Na 
równość, czyli braterstwo. Już teraz, konkretnie, a nie  kiedyś, 

enigmatycznie i abstrakcyjnie. Mówi się: „jesteśmy równi 
przed Bogiem”. Co to miałoby oznaczać? To – że jeste-
śmy równi i nic więcej! Jako bracia, a nawet więcej – jako 
jeden „Organizm”. Św. Paweł pisze o „Mistycznym Ciele 
Chrystusa” jako o wszystkich ludziach (członkach) dążących 
do Zbawienia. Kto szkodzi sobie, szkodzi więc „Ciału”, 
szkodząc „Ciału” – szkodzi sobie: „Ciało jest jedną całością, 
a składa się z wielu członków. Poszczególne zaś członki, 
chociaż jest ich wiele, tworzą to jedno ciało. Podobnie jest 
z Chrystusem. My wszyscy tworzymy jedno ciało, ponieważ 
zostaliśmy ochrzczeni w jednym Duchu: zarówno Żydzi, jak 
i Grecy, niewolnicy jak i wolni” (1 Kor. 12, 12-13)” (...) „Nie 
istnieje mężczyzna i kobieta – wy wszyscy bowiem stanowicie 
jedność w Chrystusie Jezusie” (Ga 3, 28).

Bóg objawia się jako jeden, cały i prosty w nas i we 
wszystkim. Jednocześnie to Bóg  p o z a ś w i a t o w y. 

W gąszczu splątanych idoli widać już ścieżkę; wraca rozumność 
serca. Lecz jak doświadczyć prawdy o Jedynym-Trójjedynym 
Bogu i o człowieku, w siatce dzisiejszych „sacrum”: pseudo-
równości, spolegliwego ekumenizmu, nowego politeizmu, tzn. 
ubóstwień osób, rzeczy i spraw wewnątrzświatowych… ? 

Patmos

„(...) Jezus mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego 
całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. 
To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest 
do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. 
(Mt. 22, 37-39) 

K to nie podejmuje Krzyża, traci kontakt z rzeczywistością 
i zapada na ślepotę duchową. Mądrość krzyża zamiast 

cwaniactwa, egoizmu. Mądrość, czyli miłość. Miłość, czyli 
szczęście. Wobec katolicyzmu padają nieraz oskarżenia, że 
przekonując do kultu Męki Pańskiej, uczy wysublimowanego 
masochizmu. To wynik niewiedzy. Kościół nigdzie nie uczy, 
że Krzyż daje szczęście – ale miłość – która wiąże się z 
Krzyżem, tzn. z zapominaniem o sobie dla innych. „Więcej 
szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”, mówił św. Paweł 
(Dz. 20, 35). Krzyż leczy z idealizmu; marzycielstwo i gładkie 
słowa zamienia w iskry czynu. Skłania do „minimalizmu”, jako 
gotowości zatrzymania się nad czymś – kimś, najmniejszym 
– ale realnym. Uczy rzetelności i uczciwości –  w myśleniu, 
mówieniu i działaniu. 

„Radosna nowina” zaprasza do podjęcia Krzyża. Zwłaszcza 
w fazie zdrowienia. Zdrowienie jest „prostowaniem sumienia”, 
oczyszczaniem go w tyglu konkretnych cierpień. „Asceza 
zyskuje całą swą wielkość, dążąc do prawdziwej natury; nigdy 
nie walczy przeciw ciału, lecz przeciw jego wypaczeniom, a 
przede wszystkim przeciw ich duchowej zasadzie. Dlatego 
nie tyle chodzi w niej o uzyskanie przebaczenia i odnowie-
nie łaski, ile o przemianę powodującą całkowite uzdrowienie 
natury człowieka. (...) Pokuta w istocie swej jest działaniem 
terapeutycznym.” (Paul Evdokimov, Prawosławie, Warszawa 
2003). Nie może być obaw u terapeutów – „Wiedza Krzyża” 

Przez prawdę do jedności.  
Przez prawdę do Boga
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i Bojaźń Boża nie zagrażają terapii; nie trzeba tych zagad-
nień tabuizować. Raczej niosą dla każdego realną i pewną 
nadzieję. Człowieka ogołoconego cierpieniem nie stać też na 
„komfort” udawania i niezrozumiałych występów w kinoteatrze 
dewocji i faryzeizmu.  

Na większość zaburzeń psychicznych można spojrzeć jak 
na trudne i przewlekłe dojrzewanie osoby. Jest ono tym 

boleśniejsze, im bardziej osoba ta chce pozostać dzieckiem 
i nie reformuje się. Masz problemy ze sobą? Może są one po 
to, abyś się przekonał do reform? Abyś przestał skupiać się 
tylko na sobie i własnym kręgu? Abyś dojrzał i żył społecznie? 
Dla znajomych i nieznajomych. Zwykle widocznym elementem 
poważnych zaburzeń, jak nerwice i psychozy, jest egocen-
tryzm chorego, widoczny np. w urojeniach wielkościowych i w 
nieodpowiadaniu za siebie (nie mówiąc już o odpowiadaniu 
za innych). Prof. Antoni Kępiński określał dojrzałość (i zdrowie 
psychiczne) człowieka jako przewagę, w jego życiu, postawy 
dawania nad braniem. Odnosząc się do natury: przewagę 2. 
prawa biologicznego (zachowania gatunku) nad 1. prawem 
biologicznym (zachowania własnego życia). Idąc tym torem, 
egocentryzm i niedojrzałość byłyby „wpisane” w choroby 
psychiczne. Jeżeli prawdziwe zdrowie psychiczne zajmuje 
antypody egocentryzmu, słowa św. Jana Chryzostoma, 
zwanego także „Złotoustym”: „Kto nie miłuje bliźniego, ten 
tak obraża Boga, że nawet męczeństwo mu nie pomoże”, 
nie wydają się już ekskluzywnym wymogiem dla superelity. 
Stają się normą i jedynym sposobem na życie. Nie chodzi o 
sensacyjne wyczyny sportowe, ale tylko i aż o to, aby dojrzeć. 
W innym miejscu bowiem ten zwany „Złotoustym”, antiocheń-
ski kaznodzieja z IV wieku, stwierdza: „Bóg nie żąda trudów, 
ale posłuszeństwa”. A sam Jezus: „(...) Albowiem jarzmo moje 
jest słodkie, a moje brzemię lekkie” (Mt. 11, 30).

Realizm apofatyczny

Szczerość postaw zaczyna się u człowieka myśleniem według 
„antropologii apofatycznej” (Paul Evdokimov, Prawosławie, 

Warszawa 2003): 1. Uznaniem siebie za niepoznawalną tajem-
nicę; 2. Uznaniem bliżniego za świętą tajemnicę i wyleczenie 
się z szufladkowania go. I dalej: 3. Przemianą siebie i życia 
w osobistej relacji i przyjaźni z Chrystusem (liturgia, sakra-
menty, kult, wspólnota i osobista modlitwa). Przy czym ta 
bezpośrednia więź z Bogiem jest także możliwa tylko wtedy, 
gdy uznamy, że Go nigdy nie pojmiemy i nie zaszufladkujemy 
(teologia apofatyczna). Ta przyjaźń jest możliwa, gdy wyrzu-
cimy daleko nasze wyobrażenia na Jego temat. Zwłaszcza 

romantyczno-idealistyczne. Taka „apofatyczna wizja” Boga, 
który jest Osobą – Rodzicem, a i Bratem (Chrystus) dopiero 
sprawia, że można rozkoszować się Dekalogiem jako swoją, 
bo p r z y s w o j o n ą „konstytucją wolności”. Także 
jako prawdziwą konstytucją życia społecznego, nakazującą 
każdemu dbałość o dobro wspólne jak o własne. Jeżeli Miłość 
(zwłaszcza „miłość społeczna”) jest doskonałym wypełnieniem 
Dekalogu, to „warsztat” tej sztuki jest „w niebie”. Bez pomocy 
„z nieba” nie pozbędziemy się  strachu przed wolnością 
i przed staniem się realistami przez duże R. Nie chodzi tu 
o potoczne wyobrażenia realizmu, które są nieraz zbiorowymi 
zabobonami. Nie chodzi o materialistyczną płyciznę. Nie 
o prawo dżungli. Nie o zazdrość i obmowę. 

Ekumenia i komunia

O . Józef I. M. Bocheński OP, polski dominikanin na 
obczyźnie, filozof i logik, cenił mądrość typu greckiego. 

Konkretnie arystotelizm za: otwartość, umiarkowany racjo-
nalizm, naturalizm, realizm i optymizm (Por. Ks. Korneliusz 
Policki, SDS, Filozofia człowieka we wczesnej twórczości 
J.I.M. Bocheńskiego OP). W etyce Arystotelesa prym wiedzie 
cnota wielkoduszności (Por. Arystoteles, Dzieła wszystkie, 
tom V: Etyka nikomachejska, Etyka wielka, Etyka eudemejska, 
O cnotach i wadach, Warszawa 1990). O. J. Bocheński nie 
pomniejszał jednak judejskiego i łacińskiego pierwiastka w 
Chrześcijaństwie i w kulturze europejskiej. Jako naukowiec 
krytykował czasem humanistów i filozofów – idealistów 
(teoriopoznawczo – subiektywnych i transcendentalnych). Nie 
zaprzeczał wszakże postępowi, jaki dał światu np. egzysten-
cjalizm w prawdziwości opisu tragizmu sytuacji człowieka. 
Tym bardziej poważał biblijny rodowód godności ludzkiej 
osoby i personalizmu.  Fundamentalny – hebrajski zwłaszcza 
(obok łacińskiego szacunku dla prawa i jednostki – obywatela 
Rzymu) wkład w naszą tożsamość polską i europejską jest 
nie do przecenienia. Mądrość Prawa, starożytna „znajomość 
duszy ludzkiej” i prawdziwe dowartościowanie uczucia. 

Jakimi chrześcijanami chcemy więc być? Czy możemy być 
wolni zamykając się w jednym obozie? Czy będziemy 

dziećmi Jednego Boga, bez jedności w wierze, wadząc się 
w imię spraw drugorzędnych? Między wyznaniami i w ich 
obrębie?

 
Jarek Kleban 

Kraków

SŁOWNICZEK
Demiurg (gr. demiourgós – dosł.: pracujący dla 
ludu, mistrz rzemiosła, robotnik, twórca, siła 
twórcza). W filozofii Platona (np. dialog „Timaios”) 
boski budowniczy świata. U gnostyków demiurg to 
zazwyczaj niższy bóg, syn upadłej Sophi (zhipo-
stazowanej Mądrości Bożej). Dziedzicząc zarodki 
boskości samowolnie stwarza materialny kosmos 
i ludzi, w których, w różnym stopniu, skupia tę 
boskość. Jedni ludzie są więc od razu „lepsi”, 
a inni „gorsi”. Ezoteryczna elita, ludzie „lepsi”, 
własnym wysiłkiem mogą się wyzwolić ku bosko-
ści pełnej.

Absolutyzacja (łac. absolutio „rozwiązanie”, 
uwolnienie): tu – ubóstwienie. Filozoficznie oznacza 
traktowanie czegoś zniszczalnego i zależnego, jak 
samoistnego i samowładnego.

Tabuizować (tabu – w jęz. Polinezyjczyków z wysp 
Tonga ‘święty; ‘przeklęty) potocznie są to: osoby, 
przedmioty, czynności i zagadnienia, co do których 
istnieje rodzaj „zmowy milczenia”, zakazane, niety-
kalne np. ze względu na prawidła moralności, 
obyczaju i dobrego smaku; rodzaj autocenzury 
wpajanej w czasie wychowania.

Faryzeizm – od faryzeusz (z aram. periszaija l.mn. 
od perisza, dosł. oddzielony) członek ortodoksyjnego 
stronnictwa politycznego w Judei (II w. przed Chr. do 
II po Chr.), potocznie: hipokryta, świętoszek, bigot.

Antropologia (z gr. anthropos – człowiek i logos 
– nauka) nauka o człowieku; np. a. biologiczna 
(biologia porównawcza), kulturowa, filozoficzna, 
religijna, etc.

Apofatyczny (gr. apophaticos – przeczący, 
negatywny) określenie teologiczne. Przyjmując, że 
Istota Boga i Jego tajemnice są niepoznawalne 

czysto rozumowo, można o Nim myśleć i mówić to, 
jaki nie jest (dzięki negacji, antynomii  i paradok-
som). Np. negując skończoność, którą znamy 
(nie-skończony), śmiertelność (nie-śmiertelny), etc. 
Antropologia apofatyczna uznając duchową istotę w 
człowieku, wskazuje na zasadniczą niepoznawalność 
ludzkiej natury.

Ekumenia, ekumenizm (z gr. oikumene – ‘świat’ 
zamieszkały) ruch głoszący porozumienie i współ-
pracę między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi. 
Ruch na rzecz jedności Kościoła; dokonuje się m.in. 
przez dialog przy zachowaniu tożsamości religijnej. 

Egzystencjalizm (późn. łac. exsistentialis – dotyczący 
bytu, istnienia) współcz. kierunek filozoficzny, wg 
którego istnienie ludzkie nie jest z góry ustalone, lecz 
tworzone przez człowieka samego, kruche, przypad-
kowe, otoczone nicością i skazane na wolność. 
Odpowiedzialność napełnia go ustawiczną troską 
i lękiem.                                         (JK)
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w ww www

jestem przeciętny
na krzywej Gaussa
mieszczę się na szczycie
nie jestem sam
a zresztą jestem wariat
w granicach błędu
a może 
obłędu
piszę wiersze
liczę na dziurach
w zeszycie
na tablicy
tworzę matematykę
w równowadze Nasha
w grze o autorytet
szukam dobra
w ww www google.pl
pomocy:

życie
SecondLife
czy istnieje naprawdę?
w realu?
w granicy istnienia
w Fizyce
Teorii
czystej logice
tautologii

spojrzę za okno
widzę
cuda Natury

w pokorze
rozwijam zbiór pusty
w dziury

żyję

Łukasz Surzycki

Kto zasiał we mnie strach...
 
kto zasiał we mnie strach
przed czymś nieznanym -
gasząc ciekawość świata,
pogarszając wzrok,
słuch,
mowę,
jednak zsyłając dziwne obrazki
przedstawiające fragmenty czyjegoś 
życia
uparcie zapraszające w podróż...

kto posługuje się 
dziwnym językiem -
nawet dla mnie niezrozumiałym,
gdy próbuję wytłumaczyć
sobie i innym -
te zjawiska i te omamy...

kto zasiał we mnie strach -
przed początkiem i końcem drogi,
działaniem zwiastującym jakieś zmiany 
-
w moim i czyimś życiu,
jednocześnie zmuszając 
do podjęcia nieprzemyślanych kroków -
brzemiennych w skutki -
najczęściej na moją niekorzyść... 

Ptak, o którym nic nie wiem
 
Ptak, o którym nic nie wiem zamieszkał we mnie dawno 
temu
tak
wtedy latałem i piłem niebo ze szklanki z oranżadą
szelest jego skrzydeł podpowiadał mi
ludzie to też ptacy
rozgarniają przestrzeń
a dziobami wymieniają tajemny szyfr
Kiedyś nawet widziałem
jak jeden z nich rozbił się o skałę zachwytu
mnie spaliło słońce
mój ptak odleciał 
i odtąd chodzę po ziemi pokracznie
ze spalonymi skrzydłami
jakbym był marionetką poruszaną w wielkim teatrze 
Boga
a nie upragnionym orłem.



Walka

Im bliżej jesteśmy,
tym bardziej krzywdzimy siebie
i swoje samotne noce.
Miłość rozdzieli nas 
śmiercionośnym przywiązaniem.
Pójdziesz na wojnę,
z której nie wrócisz do mnie. 
Będzie wiele Twoich kobiet,
które o świcie gubiły wstyd
w ramionach partyzantów.
To nasza walka.
Na życie i przeciw śmierci.
Jak ciężkie są łzy.
Nawet Twoje.
Choć nigdy nie płaczesz. 

Katarzyna M.

Jesienne myœli

Pan Sierpieñ z b³êkitem nieba,
ze z³otem s³oñca, z bia³ymi ob³oczkami
jak ptak za morze odlecia³.
Wiatr b³êkitny na szaro siê ubra³
i ze œwistem wielkim kartkê w kalendarzu
z sierpnia na wrzesieñ przewróci³.
Niebo na szaro ubra³
w wiatr zimno wplót³.
W ga³êziach i na trawach mg³y siwe
pan Wrzesieñ zawiesi³.
Na niebie wrzeœniowym
cisza szara panowa³a.
Wiatr ju¿ jesienny
ptaki chmur po niebie przegania³.

Na spacer wysz³am.
Zimny wiatr wrzeœnia palce mi wych³osta³.
Ch³odnymi palcami liœcie bzu odczytujê,
Szar¹ nici¹ mgie³ oplecione.
S³ucham œpiewu jesieni.

Lucyna Sztaba

Za niewidzialną granicą
 
Wojskowa kurtka, twarde trepy
Maszeruj! Maszeruj!
Już nie masz w życiu żadnej nadziei
Twój świat pochłonął mrok schizofrenii
Czy to Ty maszerujesz?
Czy może Twoje nogi
stawiają coraz cięższe, bolesne kroki.
Jak długo trwa ten morderczy marsz?
5, 10, 20 lat?
To już nieważne.
To Twój zasrany
Napiętnowany cierpieniem świat.
Tak dużo chciałeś
Tak wiele pragnąłeś
Świat stał u Twych stóp
A teraz masz w sobie tyle życia
co reanimowany trup.
Radio, papierosy, kawa
Smutna w szpitalu
Andrzejkowa zabawa 
Sekundy, które trwają wieczność
i zawodowa psychiatrów grzeczność.
Wszystko to cena za wrażliwość,
którą dawno utraciłeś 
Uciekając przed chorym światem 
Progi bram piekielnych przekroczyłeś.
I jest pewnie coś
O czym marzysz skrycie.
Maszeruj!
a może gdzieś za niewidzialną granicą
Czeka na Ciebie 
lepsze, pełne miłości życie.

Mr Jones
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Drodzy Czytelnicy!

W czasopiśmie „Dla Nas” pojawia się od 
niniejszego wydania stały „kącik prawny”, 
prowadzony przeze mnie. Powinienem 
więc zacząć od przedstawienia mojej 
osoby. Nazywam się Marcin Szuba 
i jestem prawnikiem oraz prezesem 
Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”, które 
wydaje to czasopismo. Jako prawnik 
pracowałem m.in. w krakowskim MOPS-
ie, stąd tematyka szeroko pojętego prawa 
zabezpieczenia społecznego, którą tu 
będziemy się zajmować, nie jest mi obca.
Ponieważ zostało mi dane prowadzenie 
rubryki prawnej, w kolejnych moich artyku-
łach pragnę zwrócić uwagę na problemy, 
które w mojej dotychczasowej praktyce 
okazały się najczęstsze, bądź wywoływały 
najwięcej nieporozumień. 

Opisana poniżej sytuacja dotyczy 
orzekania o niezdolności do pracy, który 
to termin został stworzony na gruncie 
przepisów emerytalno-rentowych. Należy 
przypomnieć, iż w Polsce obowiązuje 
swoisty dualizm orzeczniczy, gdyż drugim 
zupełnie niezależnym orzecznictwem jest 
orzecznictwo o stopniu niepełnosprawno-
ści, który to termin z kolei funkcjonuje na 
gruncie ustawy o rehabilitacji społecznej 
i zawodowej osób niepełnosprawnych. 
Tak jak pierwszy system orzeczniczy 
funkcjonuje w strukturach ZUS, drugi 
funkcjonuje, przynajmniej w Krakowie, 
w strukturach miejskich i jest powiązany 
z MOPS-em. Orzekaniem w tym drugim 
systemie zajmuje się specjalny organ: 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności.

Pierwszym takim problemem jest kwestia 
orzeczeń lekarza orzecznika ZUS o stop-
niu niezdolności do pracy. Należy pamię-
tać, iż od takiego orzeczenia, w razie 
gdy jest ono dla nas niekorzystne, lub 
z jakichkolwiek względów zamierzamy je 
kwestionować, trzeba koniecznie wnieść 
sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS. 
Należy to zrobić w ciągu 14 dni od otrzy-
mania tego orzeczenia. Sprzeciw wnosi 
się za pośrednictwem jednostki organi-
zacyjnej ZUS, właściwej ze względu na 
nasze miejsce zamieszkania.

Na dokumencie (piśmie) zawierającym 
orzeczenie, które otrzymujemy, na 
samym dole powinno znajdować się 
pouczenie w tej sprawie. Należy zawsze 
dokładnie przeczytać całe orzeczenie 
wraz z pouczeniem o terminie i sposo-
bie złożenia sprzeciwu.

Zaniedbanie tego może rodzić dosyć 
poważne skutki. Mianowicie, co do 
zasady, komisja lekarska nie rozpatruje 
sprzeciwu wniesionego po terminie. Zaś 
według przepisów kodeksu postępowa-
nia cywilnego, sąd odrzuci odwołanie w 
sprawie o świadczenie z ubezpieczeń 
społecznych (do którego prawo jest 
uzależnione od stwierdzenia niezdol-
ności do pracy lub niezdolności do 
samodzielnej egzystencji, a podstawę 
do wydania decyzji stanowi orzeczenie 
lekarza orzecznika ZUS), jeżeli osoba 
zainteresowana nie wniosła sprzeciwu 
od tego orzeczenia do komisji lekarskiej 
ZUS i odwołanie jest oparte wyłącz-
nie na zarzutach dotyczących tego 
orzeczenia. Przekładając to na język 
potoczny, zasadą jest, że w razie gdy 
nie wniesiemy sprzeciwu od orzeczenia 
lekarza orzecznika ZUS do komisji lekar-
skiej ZUS, lub wniesiemy go po terminie, 
to wtedy, gdy odwołujemy się do Sądu 
od decyzji ZUS wydanej na podstawie 
takiego orzeczenia lekarskiego, to sąd 
nie badając merytorycznie naszego 
odwołania, odrzuci je na posiedzeniu 
niejawnym. Dzieje się tak  wtedy, gdy 
nasze odwołanie oparte jest wyłącznie 
na zarzutach dotyczących orzeczenia 
lekarza orzecznika ZUS.

Wyjątkiem od przedstawionej powyżej 
zasady jest sytuacja, kiedy ZUS, w 
uzasadnionych wypadkach, na nasz 
wniosek, może przywrócić termin na 
wniesienie sprzeciwu.  W szczególności w 
razie odrzucenia przez sąd odwołania od 
decyzji w przypadku opisanym powyżej.

Zasadą jest, że sąd takie odwołania, 
oparte na kwestionowaniu orzeczenia 
lekarza orzecznika ZUS, od którego 
strona zaniedbała wnieść sprzeciw,  
odrzuca. Wyjątkiem od tej zasady jest 
sytuacja, kiedy ZUS przywraca nam 
termin na wniesienie sprzeciwu, w szcze-
gólności w sytuacji, gdy sąd już odrzucił 
nasze odwołanie z ww. powodu. Wtedy 
sprawa trafia do komisji lekarskiej ZUS 
na skutek przywrócenia terminu i potem, 
w razie podtrzymania przez komisję 
niekorzystnego dla nas orzeczenia, 
możemy odwołać się do sądu.

Jedynie wyjątkowo i to w uzasadnio-
nych przypadkach ZUS, na wniosek 
osoby zainteresowanej, może (a nie 
musi) przywrócić termin na wniesienie 
sprzeciwu.  Przykładem takiej szcze-
gólnej sytuacji jest odrzucenie przez 
sąd odwołania od decyzji opartego 

na kwestionowaniu orzeczenia lekar-
skiego. Z zakresu pojęcia „uzasadnione 
wypadki” należy moim zdaniem wyłączyć 
te przypadki, gdy przekroczenie terminu 
wyniknęło z winy zainteresowanego.

Zawsze lepiej jest dotrzymać wszyst-
kich wymogów formalnych i w terminie 
wnieść sprzeciw od orzeczenia lekarza 
orzecznika ZUS do komisji lekarskiej 
ZUS. Wtedy zabezpieczamy się przed 
sytuacją odrzucenia przez sąd naszego 
odwołania, nawet wtedy, gdy jest ono 
merytorycznie słuszne. Natomiast wtedy, 
gdy nasze odwołanie do sądu, oprócz 
zarzutów dotyczących orzeczenia lekarza 
orzecznika, opiera się także na zarzucie 
nierozpatrzenia wniesionego po terminie 
sprzeciwu od tego orzeczenia, a wniesie-
nie sprzeciwu po terminie nastąpiło z 
przyczyn od nas niezależnych (a więc bez 
naszej winy), sąd uchyla decyzję. Potem 
przekazuje sprawę do ponownego rozpo-
znania organowi rentowemu i umarza 
postępowanie. W takim przypadku organ 
rentowy kieruje sprzeciw do rozpatrzenia 
do komisji lekarskiej ZUS.

I znowu, przekładając to na język bardziej 
zrozumiały, gdy zdarzy się taka sytuacja, 
że wniesiemy sprzeciw do komisji lekar-
skiej ZUS, ale już po upływie 14-dniowego 
terminu i ZUS odmówi nam rozpatrzenia 
tego sprzeciwu z uwagi na upływ przepi-
sanego terminu, a my odwołamy się do 
sądu od decyzji wydanej na podstawie 
orzeczenia lekarskiego i odwołanie to 
oprzemy także na zarzucie nierozpatrze-
nia przez ZUS wniesionego po terminie 
sprzeciwu, to wtedy sąd nie odrzuca 
naszego odwołania, tylko w razie stwier-
dzenia braku naszej winy w spóźnionym 
złożeniu sprzeciwu, sąd uchyla decyzję 
ZUS i przekazuje sprawę do ponownego 
rozpoznania przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. ZUS wtedy kieruje nasz 
spóźniony sprzeciw do komisji lekarskiej 
Zakładu. Po czym, w razie gdy komisja 
podtrzyma niekorzystne dla nas orzecze-
nie lekarskie, możemy spokojnie odwołać 
się do sądu.

Tak więc czytajmy dokładnie wszelkie 
pisma urzędowe, w tym decyzje ZUS, 
a w razie trudności ze zrozumieniem, 
udajmy się do prawnika, gdyż często od 
tego zależą nasze uprawnienia.

 
Marcin Szuba 

Przewodniczący Stowarzyszenia 
„Otwórzcie Drzwi”,  

Kraków

Prawo – zawiłości orzecznicze
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K ażdy z nas ma gdzieś w sobie 
małego „wariata”, który daje o 
sobie znać w krytycznych momen-

tach naszego życia. Niepowodzenia, 
utrata kogoś lub czegoś wartościowego,  
trudy codziennego życia sprawiają, że 
nasza odporność psychiczna zaczyna 
słabnąć, a nasz wewnętrzny „wariat” 
dochodzi do głosu… Jednakże tylko przy 
niektórych z nas znajdują się życzliwi 
nam ludzie, którzy pragną pomóc w 
odzyskaniu zdrowia, pomagają wyjść z 
dołka psychicznego. Dlaczego nie każdy 
ma przy sobie kogoś, kto wyciągnie 
rękę? Ponieważ ludzie boją się waria-
ctwa, boją się wszystkiego, co odbiega 
od normy społecznej. Nie wiem dlaczego 
tak się dzieje, może idąc tropem 
przysłowia „z jakim przestajesz, takim 
się stajesz”? A może zostało ludziom 
wpojone, że osoba chora jest niebez-
pieczna, gdyż sama  nie jest świadoma 
siebie? Wydaje mi się, że niewiedza 
w zakresie informacji na temat ludzi 
cierpiących na schorzenia psychiczne 
powoduje, iż ludzie zdrowi traktują takie 
osoby z dystansem, a wyalienowanie 
takich osób z życia społecznego pogłę-
bia tylko ich chorobę.

A gdyby przedstawić taką osobę, 
która cierpi z powodu schizofrenii 

lub psychozy jako osobę śpiącą? Jego 
umysł może być ukazany jako ciemna 
noc, która swą ciszą otula jego myśli.  
Marzenia senne, zarówno te przyjemne, 
jak i te zwane koszmarami mogłyby 
zastąpić świat projektowany przez chore 
osoby w momencie nasilenia się ataku 
choroby; przypominałyby koszmar z tą 
różnicą, że nie można obudzić się w 
tym momencie, w którym ma się na to 
ochotę. Przebudzenie ze snu mogłoby 
kojarzyć się z powrotem do świadomości, 
każdy poranek symbolizowałby nadzieję, 
która jest tak istotna do walki z trudami 
choroby. A najważniejsze promienie 
słońca to te, które przywracają ochotę do 
życia, te, które potrafią poprawić nastrój 
praktycznie każdemu, mogłyby przypomi-
nać pomocną dłoń drugiej osoby, która 
byłaby oparciem dla chorego psychicz-
nie człowieka. Czy taka osoba budzi-
łaby lęk pośród ludzi znajdujących się 
w jej otoczeniu? Wydaje mi się, że nie. 
Nikt nie uważa snu za coś nienormal-

nego. Dowodzi to tego, że nastawienie 
drugiego człowieka jest najważniejsze. 
Wystarczy tylko odpowiednio spojrzeć 
na osobę i jej sytuację.

W swoim życiu spotkałam wiele 
osób, które ukształtowały we mnie 

takie spojrzenie na problem chorób 
psychicznych. Nie tylko schizofrenia 
czy psychoza zaliczają się do tego 
rodzaju schorzeń. W naszym otoczeniu 
wielu ludzi popada w depresję. Moim 
zdaniem jest to choroba duszy, która 
woła o pomoc. Różnego rodzaju lęki, 
które kłębią się w człowieku, bezsens 
życia, niekontrolowany płacz i to natar-
czywe pytanie: po co ja właściwie żyję? 
Wiem z autopsji, że najbardziej istotną 
rzeczą w takim momencie jest zaintere-
sowanie drugiej osoby. Jeśli ktoś nada 
sens życiu, jeśli pokaże, że można 
cieszyć się z drobiazgów, będzie 

to lepsze niż terapia, faszerowanie 
tabletkami psychotropowymi. Na swej 
drodze życiowej spotkałam kilka osób 
cierpiących na depresję. Jedna z nich 
wybrała pomoc psychiatry i do tej pory 
od czasu do czasu cierpi z powodu 
lęków czy nieustannego poczucia życia 
bez wartości. Niestety, nie jestem w 
stanie pomóc jak na razie tej osobie, 
choć bardzo bym chciała. Druga osoba 
pojawiła się w moim życiu i niespo-
dziewanie nabrała dużego znaczenia 
dla mnie. W krótkim okresie czasu, jako 
nastolatka straciła  oboje rodziców, 
załamała się kompletnie. Nie widziała 
sensu w porannym wstawaniu. Kiedyś 
powiedziała mi nawet, że miała myśli 
samobójcze. Dowiedziałam się o tym 
już długo po tym, jak ta dziewczyna 
znów zaczynała się beztrosko śmiać. A 
ja się przeraziłam, bo nie wiedziałam, 
że aż tak bardzo cierpiała. W stanie 
depresji odpychała mnie, zamykała się 
przede mną i choć jej oczy krzyczały 
o pomoc, słowa mówiły zupełnie coś 

innego. Trwałam przy niej, dużo rozma-
wiałam i na każdym kroku pokazy-
wałam, że mi na niej bardzo zależy, 
że nie pozwolę by cokolwiek  jej się 
stało. Po czternastomiesięcznej „walce” 
usłyszałam śmiech, który utwierdził 
mnie w tym, że należy sobie pomagać. 
A słowa „dziękuję, dzięki Tobie jeszcze 
żyję…” sprawiły, że moje życie nabrało 
większego sensu…

Jedyną rzeczą, której nie mogę zrozu-
mieć to fakt, iż niektóre osoby nie 

chcą dać sobie pomóc. Chodzi mi o to, 
że czasem druga osoba nie jest w stanie 
pomóc bez pomocy lekarza specjalisty. 
W moim otoczeniu znajduje się również 
chłopak, który cierpi na coś poważniej-
szego niż depresja. Leczył się u psychia-
try, jednakże przerwał leczenie. A co 
jest najgorsze? Nikt nie ingeruje w to, co 
on robi i co się z nim dzieje. Człowiek 

ten ma pełną gamę urojeń, słyszy głosy, 
uważa, że jest śledzony. Potrafił zadzwo-
nić do mnie o drugiej nad ranem, by 
powiedzieć mi, że go śledzą i on musi 
ukrywać się na dachu. Okalecza się sam 
mówiąc, że go napadli, często wywyższa 
się mówiąc, że jest najlepszy. Praktycznie 
jest zdolny do szantażu, posługując się 
kłamstwami wywiera nacisk na swoich 
najbliższych. Często nie pamięta tego 
zachowania. Jego otoczenie uważa go 
za osobę normalną, najbardziej cierpi 
jego żona i córeczka, gdyż stwarza on 
często taką atmosferę, że odechciewa 
się żyć  w jego domu. Z powodu jego 
zachowań mieszkańcy tego domu są 
narażeni na podobne kryzysy psychiczne 
w przyszłości. Nie wiem, co on czuje 
dlatego że nie da się z nim rozmawiać. 
Często wpada w furię i nieuzasadnioną 
agresję. Z jednej strony chciałabym mu 
pomóc, lecz z drugiej wiem, że sama nie 
jestem w stanie udzielić mu pomocy. On 
potrzebuje pomocy specjalisty, jednak 
czy takiego człowieka należy wyalie-

Dalecy, bliscy
Praca nadesłana na konkurs „Tak daleko i tak blisko”

Może to właśnie „zdrowych” ludzi 
należy leczyć z powodu braku 
tolerancji i zrozumienia?
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P
odróże były i są moją pasją. Podróżuję właściwie 
od dzieciństwa. Zaczęło się od wyjazdów do byłej 
Czechosłowacji i na Węgry. To były inne czasy. 
Jechało się w celach zarówno turystycznych, jak i 

handlowych. Pamiętam drobiazgowe kontrole na granicach, 
pytania celników, gdzie jedziemy i co wieziemy. Moją pierw-
szą dalszą wyprawą był wyjazd do Grecji. To był 1989 rok, 
miałem wtedy 12 lat. Pamiętam radość, gdy otrzymaliśmy 
upragnione wizy, jak również całą daleką podróż samochodem 
przez Bałkany. Grecja mnie zachwyciła. Zobaczyłem antyczne 
zabytki: Panteon na Akropolu, Ateny, Pireus, jak również 
piękne bizantyjskie klasztory Meteora. Pamiętam dreszczyk 
emocji, który mi towarzyszył, gdy szedłem mostkiem nad 
przepaścią i wtedy, gdy słyszałem modlitwy ortodoksyjnych 
mnichów. 

Zwiedziłem również inne kraje. To, co mnie uderzyło w 
Niemczech, Austrii, Skandynawii, to wszechobecny ład 

i porządek, podczas gdy Włosi to trochę bałaganiarze. 
Jednak Rzym jest cudowny. To miasto, gdzie każda epoka 
zostawiła swój ślad. Pozostałości starożytności; Koloseum 
czy Forum Romanum sąsiadują z zabytkami renesansu i 
baroku. Będąc w Bazylice św. Piotra, widziałem słynną Pietę 
Michała Anioła. Gdy byłem na kopule Bazyliki, ludzie na 
dole byli jak mrówki. W ogóle Włochy przypadły mi do 
gustu. Ludzie tam są bardzo życzliwi i otwarci.

P amiętam, gdy wjeżdżaliśmy do Włoch, celnicy mówili: 
A polacco! Roma! Papa!, co było bardzo sympatyczne. 

Zwiedziłem całe północne i środkowe Włochy. Było bardzo 
upalnie. Na szczęście we Włoszech wszędzie można pić 
wodę, jak i kupić owoce, co w upał było wybawieniem. 
Natomiast Austria jest zupełnie inna. Pamiętam panoramę na 
Grossglockner, najwyższy szczyt austriackich Alp. Urzekło 
mnie piękno i majestat tych gór. 

Salzburg, Innsbruck to miasta ciekawych zabytków, podczas 
gdy Wiedeń to jedna z najpiękniejszych europejskich 

stolic. Ostatnio zwiedziłem Pragę i Tallin. Praga to miasto 
pełne mistyki, czaru i tajemnicy. Urzekł mnie Most Karola 
i Hradczany. 

N atomiast Tallin – poza piękną Starówką – zaskoczył mnie 
dużą ilością nowoczesnych budynków, które tam ostatnio 

powstały, jak i tym, że młodzi ludzie płynnie mówią po angiel-
sku. Podsumowując, moje podróże wniosły wiele przeżyć i 
wrażeń do mojego życia. Zobaczyłem, jak wyglądają inne 
kraje, jak żyją w nich ludzie, jak ciekawe rzeczy można w nich 
zaobserwować. Jest sporo racji w powiedzeniu, że podróże 
kształcą, bowiem nabiera się w nich wiele ciekawych doświad-
czeń. Ubogacają one człowieka, czynią go bardziej otwartym 
na innych ludzi i inne kultury. Jeśli ktoś ma taką możliwość, 
powinien poznawać świat, inne kraje i innych ludzi, bo to 
naprawdę bezcenne doświadczenie. 

P odróże są jak magnes. Jeżeli raz złapiesz bakcyla, to nie 
chcesz poprzestać. Dlatego warto podróżować. 

 
Jarosław Morawski  

Środowiskowy Dom Samopomocy, Kraków

MOJE PODRÓŻE  
   – CO MI DAŁY 

nować? Może gdyby pokazać mu, że 
normalna praca i normalni ludzie są na 
wyciągnięcie ręki doszłoby do niego, 
że musi się leczyć?

Jednak przeważnie takie osoby 
są odrzucane, gdyż inni boją się 

kontaktu z takimi ludźmi i choć widzą 
problem, wolą udawać, że go nie ma 
i nigdy nie było.

Będąc za granicą spostrzegłam tam, iż 
ludzie chorzy psychicznie oczywiście 

w miarę możliwości przypadku, nie są 
zamykani w szpitalach psychiatrycznych, 
lecz cieszą się życiem na własny sposób, 
krocząc beztrosko po ulicach miast.

W Polsce panuje jednak przeko-
nanie, że osoba chora powinna 

znajdować się jak najdalej od „normal-
nych” ludzi, ponieważ może „zarazić” 
lub w jakiś sposób zaszkodzić swą 
chorobą. Nie wydaje mi się, by to było 
dobrym sposobem na rozwiązanie tego 
problemu społecznego, gdyż za jakiś 

czas w taki sposób wszyscy będziemy 
„wariatami”.

K ażdy z nas ma swoje dziwactwa, 
jednakże nikt z nas nie wie, co 

go czeka w przyszłości, może i ja 
będę cierpieć na chorobę psychiczną 
i mam nadzieję, że nie pozostanę sama 
z tym problemem… Może to właśnie 
„zdrowych” ludzi należy leczyć z powodu 
braku tolerancji i zrozumienia?

 
Anonim

fo
t. arch

iw
u
m

 au
to

ra



17

S
woje pierwsze rozważania na łamach tego czasopisma 
chciałbym rozpocząć od krótkiego przedstawienia się. 
Otóż mam na imię Andrzej i mimo problemów natury 
psychicznej nie utraciłem swojego zainteresowania 

sportem, a szczególnie piłką nożną i siatkówką.

Jako dziecko bardzo lubiłem przebywać na boisku i uganiać 
się z kolegami za piłką. W latach późniejszych zacząłem 

kupować w kiosku Ruchu tygodnik „Piłka nożna” oraz ukazu-
jący się od 1986 roku miesięcznik o nazwie „Piłka nożna 
Plus”. Obecnie mam kilkadziesiąt egzemplarzy tych bardzo 
ciekawych czasopism.

M ogą one być bardzo przydatne dla każdego, kto nie chce 
poprzestać tylko na suchych faktach i wynikach sporto-

wych, ale chce poszerzyć swoją wiedzę na temat futbolu 
krajowego i zagranicznego.

Tygodnik „Piłka nożna” ukazuje się od 1956 roku (w 
tym samym roku urodził się Zbigniew Boniek, jeden z 

najlepszych polskich piłkarzy lat osiemdziesiątych, który grał 
w Widzewie Łódź, a później w słynnych włoskich klubach: 
Juventusie Turyn i AS Romie).

K ażdy numer czasopisma ma bardzo dobrą szatę graficzną 
i jest wydawany na dobrej jakości papierze kosztuje 4 zł 

i 50 groszy. 

W  treści znajduje się kilka rubryk poświęconych takim 
zagadnieniom jak: rozgrywki ligowe w Orange 

Ekstraklasie (Liga polska) i najlepszych ligach europejskich, 
problemy reprezentacji Polski (szczególnie ciekawe artykuły 
ukazują się zarówno przed, jak i po ważnych meczach naszej 
reprezentacji), a także sylwetki znanych zawodników, wywiady 
oraz bardzo duża ilość pięknych zdjęć.

Jeśli chodzi o mnie, to najbardziej lubię czytać wywiady 
ze znanymi piłkarzami polskimi i zagranicznymi, z których 

dowiaduję się czegoś więcej o życiu prywatnym, zamiłowa-
niach i zainteresowaniach piłkarzy, o ich rodzinach, sympa-
tiach, miłościach do kobiet i szybkich samochodów.

W minionym roku (w jednym ze świątecznych numerów) 
zwróciłem uwagę na wywiad z panem Adamem 

Olkowiczem – przewodniczącym zespołu PZPN (Polskiego 
Związku Piłki Nożnej) do spraw organizacji Euro 2012 w 
Polsce i na Ukrainie (być może nie każdy wie, że w kwietniu 
2007 roku Komitet Wykonawczy UEFA – Europejskiej Federacji 
Piłkarskiej przyznał Polsce i Ukrainie prawo organizacji 
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku.

Ta decyzja UEFA była sensacją nie tylko dla mnie, ale też 
dla wielu ludzi w Polsce, zarówno tych, którzy zajmują się 

na co dzień sportem, jak i nie związanych z żadną dyscypliną. 
W kraju zapanowała euforia.

P an Adam Olkowicz zwrócił uwagę na wiele problemów, 
przed którymi staną kraje organizujące wspólnie mistrzo-

stwa. Chodzi tu o budowę stadionów, autostrad i dróg 
szybkiego ruchu oraz sieci hoteli. Za bardzo ważne uznał 
on dobre zaplanowanie gigantycznych inwestycji, które będą 
realizowane w przyszłości. Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 
to prestiżowa i bardzo ceniona w świecie piłkarskim impreza.

Jako ciekawostkę podam fakt, że jeśli dojdzie do Euro 
2012 w Polsce i na Ukrainie, to nasza narodowa drużyna 

będzie uczestniczyła w tej imprezie dopiero po raz drugi. 
Będziemy mieli prawo gry w Euro bez konieczności udziału 
w eliminacjach. Pierwszy raz miało to miejsce w 2008 roku 
podczas turnieju na boiskach Austrii i Szwajcarii, gdzie, 
niestety, zakończyliśmy rozgrywki na fazie grupowej, 
przegrywając z Niemcami i Chorwacją i remisując z Austrią. 
Był to wynik znacznie poniżej oczekiwań polskich kibiców.

 
Andrzej Bienias 

Warsztat Terapii Zajęciowej, 
Kraków

Korzyści płynące z lektury  
czasopism sportowych
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C zuję się nieco skrępowany 
wypowiadając się w tak osobi-
stym dla wielu, jeśli nie dla 

wszystkich, temacie jak decyzja o 
posiadaniu lub rezygnacji z posiadania 
dziecka. Mój głos wpisuje się w trwającą 
od jakiegoś czasu na łamach „Dla Nas” 
wymianę myśli na ten temat. Jak do 
tej pory wypowiedziały się dwie osoby:
Małgorzata Kolbusz – ginekolog położnik 
oraz Katarzyna M. ze Środowiskowego 
Domu Samopomocy. Odnosząc się 
do ich refleksji i dzieląc się własnymi 
będę odwoływał się z jednej strony do 
swojego doświadczenia zawodowego 
– znam całkiem sporo osób chorujących 
psychicznie, które są matkami i ojcami 
(mamami i tatami), ale pozwolę sobie 
też na refleksje natury, nazwijmy to, 
„ogólnoludzkiej”. 

Zgadzam się ze zdaniem pani 
Małgorzaty, że decyzja o posiada-

niu dziecka  w parach, w których jest 
obecny problem choroby psychicznej  
jest o wiele trudniejsza niż w związkach, 
gdzie takiego problemu nie ma. Pojawiają 
się obawy o wspomniany przez panią 
Katarzynę „czynnik genetyczny”, o to, czy 
sobie poradzę, jak pojawienie się dziecka 
czy też ciąża wpłyną na moje zdrowie. 
W wielu sytuacjach są to obawy zasadne. 
Badania naukowe rzeczywiście wskazują 
na rolę czynnika genetycznego w choro-
bach psychicznych; osobom chorującym 
psychicznie może być trudniej zapewnić 
byt swoim bliskim, podjąć i utrzymać  
pracę, ciąża i poród mogą wpłynąć 
niekorzystnie na zdrowie matki choru-
jącej psychicznie. Jednocześnie znam 
jako psychiatra szereg osób chorujących 
psychicznie, które to wyzwanie, ryzyko 
podjęły i dają sobie z nim radę. Jak to 
się dzieje, jak im się to udaje?

W życiu rzadko mamy do czynienia 
ze stuprocentową pewnością. Tak 

samo ryzyko genetyczne związane z 
chorobami psychiatrycznymi rodziców 
wyraźnie odbiega od tej wartości. 
Według aktualnych wyników badań, 
nawet jeśli oboje rodzice chorują 

psychicznie to ryzyko, że ich dziecko 
zachoruje psychicznie oscyluje 
pomiędzy 40 a 50%. Te wartości w 
przypadku choroby jednego z rodziców 
są jeszcze niższe i wynoszą ok. 20%. 
Ktoś może powiedzieć, że to i tak dużo, 
że więcej niż w ogólnej populacji. Tak 
jest. I tutaj dochodzimy do zasadni-
czej kwestii. Czy przyznajemy osobom 
chorującym psychicznie prawo do 
podejmowania ryzyka? Czy uznajemy, 
że jeśli zachorowali psychicznie to już 
nie wolno im się na ryzyko narażać? 
To jest w zasadzie pytanie, czy 

uznajemy osoby chorujące psychicz-
nie za ludzi – bo przecież ryzyko jest 
nieodłączną częścią ludzkiego życia. 
Patrząc historycznie, były rozwiąza-
nia prawne w wielu krajach – Stany 
Zjednoczone, nazistowskie Niemcy, 
Szwecja do lat siedemdziesiątych XX 
wieku  „chroniące” osoby chorujące 
psychicznie i społeczeństwo przed 
takim ryzykiem. Nazywało się to 
eugenika – nieodwracalne uniemożli-
wienie posiadania dzieci, ubezpłodnie-
nie. Jako lekarz, człowiek uważam, że 
takie rozwiązania prawne i praktyki są 
absolutnie niedopuszczalne i złe. Od 
nich już tylko krok do uznania życia 
osób chorujących psychicznie za 
„niewarte życia” i do eutanazji.

Jeśli więc dopuszczamy prawnie i 
mentalnie fakt, że osoby chorujące 

psychicznie mogą (ale nie muszą, jak 
słusznie pisała pani Katarzyna) posia-
dać dzieci, to pojawia się pytanie: na 
co powinny uważać, biorąc pod uwagę 
swoje trudności?

N a pewno powinny bardzo, bardziej 
dbać o swoje zdrowie psychiczne. 

Odwołując się do doświadczeń osób 
chorujących psychicznie z którymi się 
stykam – posiadanie dziecka jest dla 
wielu z nich dodatkowym argumentem dla 
którego powinni brać odpowiedzialność za 
swoje życie, zdrowie. W ten sposób stają 
się bardziej dojrzali jako ludzie, ale też 
jako pacjenci. W mojej ocenie większość 
z nich jest dobrymi rodzicami, starają się 
mimo różnych swoich ograniczeń dawać 
wiele swoim dzieciom. Nasuwają mi 
się tutaj analogie ze znaczeniem pracy 

dla osób chorujących psychicznie. Jest 
dla nich trudniejsza do uzyskania, ale 
przez to nieraz wartościowsza, bardziej 
doceniana.  Znam też oczywiście 
przykłady mniej optymistyczne. Osoby 
chorujące psychicznie mogą bowiem, 
podobnie jak inni rodzice, robić krzywdę 
swoim dzieciom, ranić je emocjonalnie, 
nieraz fizycznie. I tutaj dochodzimy do 
kolejnej kwestii. Czy z faktu, że rodzice, 
chorzy czy zdrowi, nie są idealni wynika 
fakt, że nie powinni być nimi w ogóle? 
Jeśli odpowiemy twierdząco na to pytanie, 
to pewność co do przetrwania gatunku, 
którą ma pani Katarzyna dla mnie staje 
się wątpliwa. Nie ma bowiem rodziców, 
ani ludzi idealnych. Każdy rodzic boryka 
się z różnymi trudnościami, wewnętrznymi 
i zewnętrznymi, subiektywnymi i obiek-
tywnymi. Rolą lekarza psychiatry jest w 
miarę jego możliwości pomaganie w tej 
walce toczonej przez niektórych z jego 
pacjentów.

dr n. med. Łukasz Cichocki 
lekarz psychiatra 

Katedra Psychiatrii CMUJ, Kraków

Macierzyństwo i ojcostwo 
osób chorujących psychicznie  
– perspektywa psychiatry

Według aktualnych wyników badań, 
nawet jeśli oboje rodzice chorują 
psychicznie to ryzyko, że ich dziecko 
zachoruje psychicznie oscyluje 
pomiędzy 40 a 50%.
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Mały procent 
– wielka sprawa!

Szanowni Państwo!

Jako członkowie Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”, 
którego członkami są osoby chorujące psychicznie, 
popieramy całym sercem starania Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, 
które jako organizacja pożytku publicznego apeluje 
do wszystkich darczyńców o przekazanie 1% podatku 
dochodowego na działalność statutową tego zaprzy-
jaźnionego z naszym Stowarzyszenia.

Cele obydwu Stowarzyszeń są w dużym stopniu 
integralne i realizowane w ścisłej współpracy. Łączy 
nas wizja takiej opieki psychiatrycznej, która jest bliska i 
przyjazna osobom chorującym psychicznie, realizowana 
w najbliższym środowisku i kompleksowo oddziałuje na 
wszystkie dziedziny życia beneficjenta, a więc pomaga 
wrócić do rodziny lub ją założyć, umożliwia dalszą 
naukę lub pracę, usamodzielnienie się w najbardziej 
optymalny dla każdego z nas sposób, czyli: powrót 
do zdrowia. Aby takie cele mogły być zrealizowane 
potrzebne jest przeciwdziałanie społecznemu wyklucze-
niu osoby chorującej psychicznie i zmiana jej wizerunku 
społecznego, zmiana nastawienia przeciętnego obywa-
tela wobec osoby cierpiącej psychicznie. Zrozumienie, 
że choroba psychiczna to jest jednak tylko choroba i 
że można z niej wyzdrowieć.

W ramach Partnerstwa Krakowskiej Inicjatywy 
na Rzecz Gospodarki Społecznej COGITO, 
Stowarzyszenie utworzyło Firmy Społeczne, które 
zatrudniają osoby po kryzysie psychicznym. Są to 
Catering-Cogito i Wypożyczalnia Rowerów Cogito. 
Projekty tych nowatorskich firm finansowane były ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. 

Kolejnym działaniem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Psychiatrii i Opieki Środowiskowej było utworzenie 
Zakładu Aktywności Zawodowej Pensjonat i Restaurację 
„U Pana Cogito”, który oferuje program pracy oraz rehabi-
litacji zawodowej i społecznej dla osób chorujących 
psychicznie. W działaniu tym powyższe Stowarzyszenie 
współpracuje ze Stowarzyszeniem Rodzin „Zdrowie 
Psychiczne” z Krakowa.

Stowarzyszenie prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej dla 
osób chorujących psychicznie, które finansowane są przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz Gminę Kraków, jak również prowadzi Środowiskowy 
Dom Samopomocy przy ul. Czarnowiejskiej 13/8.

W ramach terapii wspiera zajęcia plastyczne w Galerii 
ART STUDIO „MIODOWA”, teatr „Psyche”, pismo środo-
wisk osób chorujących psychicznie „DLA NAS”.

Stowarzyszenie koordynuje również program 
„Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi” oraz prowadzi szereg 
innych działań skupionych na badaniach naukowych 
i edukacyjnych popularyzując je w mediach. 

Członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii 
i Opieki Środowiskowej z Krakowa zostali laureatami 
nagrody Pro Publico Bono. Nagrodę odebrano za projekt 
utworzenia Centrum Terapii Środowiskowej im. prof. 
Antoniego Kępińskiego i uczynienie naszego miasta 
stolicą nowoczesnej psychiatrii europejskiej. Są na to 
ogromne szanse.

Po przedstawieniu, właściwie zasygnalizowaniu tylko, 
różnych aspektów działalności Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej 
w Krakowie na pewno Szanowni Państwo rozumieją, 
dlaczego członkowie Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”  
apelują o wsparcie finansowe dla Stowarzyszenia, które 
zrzesza profesjonalistów: lekarzy, pielęgniarki, psycholo-
gów, pracowników socjalnych, terapeutów zajęciowych. 
Łączą nas wspólne cele, a nierzadko wieloletnia współ-
praca i przyjaźń.

Miło nam będzie, jeśli Państwo przeznaczą 1% podatku 
dochodowego na działalność zaprzyjaźnionego z nami 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki 
Środowiskowej:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Psychiatrii i Opieki Środowiskowej  

Pl. Sikorskiego 2/8  
31-115 Kraków  

tel/fax (012) 422 56 74 
KRS 0000146448 

Wpłat można dokonywać na konto:
Bank PeKaO S.A. I / O Kraków; 
Nr konta: 20 1240 1431 1111 0000 1046 9064

Dziękujemy serdecznie!
 

Jolanta Janik 
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”, Kraków
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Jakie byłoby życie ludzkie bez nadziei? 
Krótko mówiąc – beznadziejne!

K rąży powiedzenie, że „nadzieja 
matką głupich”. Wymyślił to hasło 

ktoś, kogo los sromotnie zawiódł w jego 
oczekiwaniach na poprawę swej sytuacji 
życiowej. Parafrazując to zdanie można 
pokusić się o stwierdzenie, że „nadzieja 
– matką mądrych.” No, bo czy można 
sobie wyobrazić życie ludzkie bez 
nadziei w sercu?

Jest ona potrzebna człowiekowi 
nieustannie w wielu aspektach 

codziennego życia. jest pilnie potrzebna 
w dobie coraz to doskonalszego i 
pełniejszego przekazywania nam przez 
media obrazu kryzysów różnego rodzaju. 
Zasmucają nas wieści o wojnach, 
żywiołach niszczących wszystko, co 
spotkają na swej drodze, łącznie z 
ludźmi. Martwimy się nieszczęściami 
ludzi, których dotknęła osobista nagła 
tragedia. Jak nie zginąć w zalewie tych 
wszystkich ponurych wiadomości? Jak  
nie załamać się samemu, gdy dotyka 
nas choroba psychiczna lub fizyczna, 

czy obie naraz? Jak chodzić z podnie-
sionym czołem, gdy trudno utrzymać 
się samemu i żyć na poziomie godnym 
człowieka? Gdy trzeba walczyć z insty-
tucjami państwowymi o otrzymanie 
świadczeń rentowych narażając się na 
ciągłe upokorzenia i kolejne porażki? 
Nierzadko strach, lęk, obawy i zwątpie-
nie w bezsens wysiłków oraz niemoc 
wyzwalają w człowieku chęć ucieczki 
daleko, nieraz na zawsze od tej męczą-
cej machiny życia, gdzie wygrywają 
zdrowsi, silniejsi, uprzywilejowani. 
Zwątpienie jest formą poddania się bez 
walki o lepsze jutro.

P rzeciwnością zwątpienia, rozpaczy 
jest nadzieja. On niczym światło 

latarni oświeca ciemne fale ludzkiego 
życia. Kto wpatruje się w to światło mówi 
sobie: „Nie jest jeszcze tak źle. zawsze 
były nieszczęścia na ziemi i nigdy 
wszystkim nie było dobrze. Nie udało się 
teraz, uda się następnym razem. Jestem 
dzisiaj w jakimś ciemnym dole, niedługo 
wyjdę z niego. Pogodzę się z tym, że 
nigdy nie wyzdrowieję i nauczę się żyć 
z tą chorobą.”

N adzieja mówi człowiekowi, że jest 
więcej dobra na ziemi, niż zła, tylko 

zło czyni wokół siebie więcej hałasu. 
Nadzieja każe mi widzieć wokół siebie 
wielu wartościowych ludzi, dla których 
liczy się drugi człowiek. Kontakt z takimi 
osobami ubogaca mnie i nasz świat.

N adzieja jest bezcenną żywotną silą 
w sercu człowieka. Można być 

bardzo słabym fizycznie, bardzo chorym 
psychicznie, ale z nadzieją w sercu jest 
się mocnym. Nadzieja niesie pociechę 
i wiarę w odmianę ciężkiego losu na 
lżejszy, lepszy.

P ozwala przetrwać przeciwności 
życia, własne słabości i zawsze 

mówi człowiekowi: „Ufaj, będzie lepiej. 
Przetrzymaj to, nie poddawaj się.” 
Jednym słowem bez nadziei w życiu ani 
rusz.

 
Jolanta Langosz 

Środowiskowy Dom Samopomocy 
Kraków

Coś niecoś o nadziei

NA FALACH INTUICJI
I ntuicja to nic innego jak poznanie. Poznanie wynikające 

z obserwacji, które nie ma nic wspólnego z myśleniem 
magicznym. Dzięki niemu wiemy, w jakie przyjaźnie i związki 
można i trzeba inwestować uczucia, a od jakich trzymać się z 
daleka. Pozwala zaufać, bądź wręcz przeciwnie – nastroszyć 
kolce w odruchu obronnym.

Szósty zmysł jest jak czerwone światło ostrzegawcze, 
które może się zapalić, gdy chcemy np. podjąć jakąś 

ważną decyzję, gdy rozważamy, co na dłuższą metę okaże 
się budujące i dobre, a co niszczące i niekorzystne. Tak 
naprawdę czasami trudno jest zaufać swoim przeczuciom, bo 
nie zawsze są one zgodne z naszymi pragnieniami, często 
wręcz sprzeczne. Ale myślę, że warto. Może to nas uchronić 
przed zapłaceniem zbyt wysokiej ceny. Każdy powinien w 
sobie rozwijać zdolności trafnego analizowania wydarzeń, w 
których uczestniczy i które mają wpływ na jego życie.

N ieprzypadkowo pewne sytuacje owocują w taki a nie inny 
sposób. Intuicja to ogromna potęga. Jeśli nie pójdziemy 

w ślad za nią możemy tego żałować, zwłaszcza gdy doświad-
czenie pokazuje, że w przeszłości szósty zmysł nas nie 
zawiódł. Bywa, że mamy problem, aby sprecyzować swe 
dążenia, pragnienie czy dookreślić cele. Wtedy wystarczy się 
wsłuchać w swój wewnętrzny głos. W naszych marzeniach 

możemy idealizować innych ludzi, „łagodzić” okoliczności, 
a nawet oszukiwać samych siebie. 

I ntuicja jest przejrzystym, kryształowym lustrem ukazującym 
przedmiot rozterek bez fałszywych upiększeń. Tworzy realny 

obraz, nie pomijając żadnych istotnych detali. Sądzę, że gdy 
pójdziemy za głosem swych spostrzeżeń i wnikliwą refleksją, 
to choć na początku może nam być ciężko jednak po pewnym 
czasie uznamy że nie mogliśmy postąpić inaczej. 

Co więcej, nadchodzące wydarzenia mogą jedynie potwier-
dzić nasze wcześniejsze obawy i sprawić, że odtąd już 

zawsze pozostaniemy w zgodzie ze sobą. Wybór takiej opcji 
sprzyja równowadze psychicznej i pozwala zachować właściwe 
proporcje między sferą rozumu a sferą emocji. 

M ożemy tu mówić o odwiecznym konflikcie między obsza-
rem ducha i materii, ale okazuje, się że dla człowieka 

najlepiej jest, gdy postawi na kompromis tych dwóch światów, 
a nie gdy będzie toczył nieustającą i wyniszczającą walkę 
z wiatrakami. 

Katarzyna M. 
Teatr Psyche, 

Kraków
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W tym artykule (a może według 
niektórych tylko notatce) chciał-
bym zrelacjonować wszystkim 

rozwój pewnej znajomości. Nie wiem, czy 
wszystkim, mnie jednak zawarcie nowej 
znajomości, poznanie drugiej osoby 
sprawia trudność. Wielkim wydarzeniem 
jest spotkanie z drugim. Przełamanie 
traumy, która, jak obawiam się z racji 
mojej choroby towarzyszy każdemu 
kontaktowi z ludźmi spoza naszego 
środowiska, jak i nawet w naszym 
środowisku budzi we mnie obawy (fobie 
outsidera?), że moje chorobliwe zacho-
wanie (maniackie) może kogoś zrazić lub 
nawet urazić. Okresy remisji okupowane 
były uciążliwym trudem przybierania 
maski i cierpieniem z powodu majaków 
o utraconej wolności.

M ishka Jambor, nasza zagraniczna 
korespondentka znana z nr.13 

tego pisma, jako metodę swej autote-
rapii podjęła misję pomocy innym. Nie 
jest zakonnicą, działa jednak w misjach 
dla dzieci w Kerali w Indiach (Kerala 
to prowincja w Indiach). Mishka, która 
obecnie mieszka w równie  egzotycznym 
jak Kerala Sydney z mężem Johnem, 
skończyła studia filozoficzne. W jej misjach 
(obecnie w Ghanie, w środowisku liberyj-
skich uchodźców) zakres jej działań to 
konsekwentnie nawiązywany i prowadzony 
dialog z tak odrębnymi kulturowo ludźmi.

F ilozofia przecież wywodzi się z 
dialogu, a obecnie wprowadzenie 

do filozofii we współczesnym programie 
zachodnich szkół uczy nie genezy tej 
dyscypliny, ale znalezienia przyjemności 
(szczęścia, umiłowania) w rozsądnej, 
mądrej rozmowie. Prowadząc wymianę 
myśli ze zszokowanymi przeżyciami 
wojennymi, tułaczką, zagubionymi w 
swej sytuacji, wegetującymi w tymczaso-
wych  obozach dla uchodźców, Mishka 
ze swymi podopiecznymi usiłuje dojść, 
jakie są ich urazy, przeżycia zapamię-
tane i obecne, marzenia, postanowienia 
i plany. W tych rozmowach uczestnicy 
mają wrażenie, że choć prowadzeni 
krok po kroku przez nią sami kształtują 
swój światopogląd: obraz szczęśliwej 
przyszłości, do której warto dążyć.

M y, słuchając zwierzeń Mishki, 
urzeczeni byliśmy najpierw odległą 

egzotyką młodzieńczej radości i szczęś-
cia wyniesionymi z lektury orientalnych 
opowieści, do których przenosił nas 

już w dzieciństwie czarodziejski kufer 
Andersena. Skończyło się jednak gęsie 
dzieciństwo i stanęliśmy przed proble-
mami młodości, to młodzieńcza radość, 
serdeczność i dojrzałe problemy naszych 
wyborów. Zetknęliśmy się z ubogim 
życiem uchodźców w obozach, prysła 
wizja barwnej egzotyki, zrozumieliśmy 
zagubienie nieszczęśliwych emigrantów.

C hoć sytuacji szoku spowodowa-
nego przez wojnę nie można, a 

nawet, rozsądzając uczciwie, nie wolno 
porównywać z przejściem psychozy, 
choć jest to dyskusyjne, nie można 
ustalić dominacji jednej skazy, za dużą 
rolę grają czynniki osobiste towarzy-
szące każdemu przypadkowi. Jednak 
my, potrafiliśmy z bólem wczuć się 
w położenie Liberyjczyków pozbawio-
nych realnych domów, a nawet pojęcia 
domu, jego pamięci i wyobrażenia. 
Wykład miał formę dialogu, w tej 
rozmowie okazaliśmy się według słów 
Mishki bardzo cennymi dyskutantami. 
Nawiązując do pojęcia J.P. staraliśmy 
się znaleźć podopiecznym Mishki ich 
mapę drogową, którą J.P. znalazł w 
swej wędrówce po Mazurach, gdzie 
łódź odkrywała spokój od wyniszczają-
cego gwaru i rozgardiaszu miasta.

N asza metoda zbiorowej terapii, 
wymiany myśli, przeżyć, doświad-

czeń wydała owoce. Mishka nazwała 
naszą grupę rozmówców “think tank”. 
To pojęcie cytowane a nie tłumaczone 
przez prasę fachową (Puls Biznesu) 
można przetłumaczyć jako „grupa 
inicjatywna” i używa go prof. Tadeusz 
Kotarbiński w swym dziele „Traktat o 
dobrej robocie”, wykładzie dziedziny 
filozofii, jaką jest prakseologia – nauka o 
dobrej robocie. Nasza grupa odnalazła w 
dyskusji coś więcej: nadzieję, że dotych-
czasowe działania dają godne pochwały 
plony (ktoś może wolałby rezultaty, nie 
rozumujmy tak przemądrzale) a nawet 
wiarę, że nie należy zbaczać z obranej 
drogi i poczucie, że łączą nas nie 
tylko codzienne spotkania, ale szcze-
gólny rodzaj sympatii, która pomaga 
wzajemnie się wspierać i wspomagać 
pod jakże niedocenianą opieką naszych 
terapeutów, tak nielicznych w skali 
kraju. Zaprawienie w tej pomocy może 
być też użyteczne, jak pomoc każdego 
człowieka. By odwdzięczyć się za 
spowodowanie tej refleksji przesyłam 
Mishce życzenia noworoczne.

Jest to korespondencja prywatna, 
dlatego jej druk pozwoliłem sobie 

uzgodnić z Mishką ze względu na 
respekt i szacunek. Po uzyskaniu 
aprobaty i z wdzięcznością za zgodę 
cytuję, jeszcze raz z pozdrowieniami.

Droga Mishko! 

Odczytuję Twoją działalność jako rozbu-
dzanie, inicjowanie i prowadzenie dialogu. 
Zgodne to z Twoim filozoficznym wykształ-
ceniem, bo filozofia narodziła się z dialogu 
ze światem. Dialog pozwala też wyjść z tak 
charakterystycznego dla naszej choroby 
osamotnienia, izolacji. 

Życzę Ci, byś efekty swoich działań 
zdołała w dalszym ciągu zużytkować 
w swej pracy w Ghanie. Ma ona wiele 
wspólnego z terapią naszej grupy. 
Jak wynika z tematyki Twoich prelekcji 
starasz się uzmysłowić swoim benefi-
cjentom „skąd przyszliśmy, kim jeste-
śmy, dokąd idziemy” (jak na obrazie 
Paula Gauguina) i stworzyć tamtejszy 
think tank. Taka grupa ustanawia swego 
lidera i cele i zakres działania. Stanowi 
jądro każdej inicjatywy, a tej najbardziej 
brakuje zagubionym osobowościom. 
Zamknięci w kręgu swej choroby czy 
życiowego nieszczęścia znajdują się w 
sytuacji zamkniętego kręgu. By przekro-
czyć ten widnokrąg potrzebują głosu 
spoza horyzontu, który otworzyłby im 
nowe horyzonty. A także dialogu z nowym 
środowiskiem. W tym dialogu kluczowa 
jest Twoja rola i umiłowanie szczęścia. Bo 
przekraczanie krok po kroku tych małych 
horyzontów, życie nie od, ale do ludzi to 
małe plany dochodzenia do szczęścia, 
a ta droga to nasze ziemskie szczęście. 
Nasza terapia i Twoja inicjatywa to jakby 
dwa lustra tej drogi. 

Życząc Ci powodzenia w Twoim działa-
niu mam nadzieję, że nadal będzie ono 
wsparciem naszych poczynań. Jeszcze 
raz życzę Ci udanego roku i rozwija-
jącej się naszej współpracy – zawsze 
znajdziesz u nas oparcie z wdzięczności 
za Twoją pomoc. Oczywiście pozdrowie-
nia dla Johnego i Twoich ukochanych 
gór, z którymi też prowadzisz dyskretny 
dialog.

 
Pełen szacunku  

M.Z.

Życzenia za horyzont
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C hciałabym się pokrótce podzie-
lić moimi wrażeniami z wolon-
tariatu. Mimo że jestem osobą 

po kryzysie psychicznym, staram się 
aktywnie spędzać czas, angażując się w 
wolontariat przy Hospicjum im. Łazarza. 
Hospicjum to przeznaczone jest dla 
osób chorych na raka. Jestem osobą 
samotną, w średnim wieku, nigdzie nie 
pracującą. 

Gdy tylko przeszłam na rentę w 
1999 r. dowiedziałam się o możli-

wości ukończenia kursu dla wolon-
tariuszy. Ponieważ bardzo chciałam 
pomagać ludziom chorym zapisałam 
się. Gdy zaczęłam posługiwać było mi z 
początku ciężko oswoić się z widokiem 
cierpienia osób chorych. Człowiek widzi 
swoją bezsiłę  w obliczu tak wielkiego 
dramatu. Lecz byłam szczęśliwa, że 
mogłam choć trochę ulżyć w cierpieniu. 
Do moich zadań należy wykonywanie 
toalety chorych, karmienie, rozmowa, 
drobne usługi, jak zrobienie kawy, 
herbaty, poprawienie pozycji chorego 
w łóżku.

N ie wszyscy chorzy są mili i sympa-
tyczni, choć takich jest większość. 

Czasem cierpienie wyzwala złość i chory 
pokazuje swoje „humory” wolontariu-
szom i pielęgniarkom. Osobiście nieraz 
dotknęła mnie taka sytuacja, a ja jako 
osoba wrażliwa bardzo to przeżywałam, 
łącznie z myślami, aby więcej tu nie 
przychodzić.

I nną trudnością w tej posłudze jest 
to, że nie zawsze mogę być w tym 

dniu, w którym mam dyżur ze względu 
na zły stan zdrowia psychicznego. 
Koordynator ds. wolontariatu, czyli 
pani szefująca wolontariuszom wie 
o tym, że mam takie trudności i jest 
dla mnie wyrozumiała, co odbieram 
jako jeszcze jeden przejaw sympatii 
i życzliwości ludzkiej.

M am o tyle ten komfort, że posługuję 
na oddziale stacjonarnym, a nie w 

opiece domowej, którą również prowa-
dzi hospicjum. Moje niestawienie się nie 
łączy się z rozczarowaniem i zawodem 

osób potrzebujących pomocy, gdyż na 
oddziale stacjonarnym wolontariuszy jest 
wielu, a także jest personel.

Jeśli chodzi o trudności w samej 
posłudze, to z początku miałam je 

jeśli chodzi o toaletę chorych. Trzeba ją 
wykonywać szybko i sprawnie, by chory 
się nie przeziębił. Toaletę taką najczęś-
ciej wykonuje się na łóżkach, a czasami, 
gdy chory jest bardziej sprawny, pod 
prysznicem.

R ównież pewien problem sprawiało 
mi karmienie  chorych sondą 

(rodzaj strzykawki). Karmi się z jej 
pomocą, gdy chory nie da rady sam 
jeść. Trzeba  tak umiejętnie dozować 
zupę, żeby chory się nie zakrztusił. 
W ogóle karmienie wymaga wielkiej 
cierpliwości. Chory z trudem przeżuwa, 
połyka, często się krztusi. Trzeba 

podać też leki, które chorzy z trudnoś-
cią połykają albo nie przyjmują wcale.

Wielu chorych w ogóle nie je, z 
trudem udaje się ich namówić na 

wypicie kilku łyżek ciepłej herbaty.

Wiem, że nie wszyscy chorujący 
psychiatrycznie potrafiliby sprostać 

takiej pracy, zwłaszcza ci wrażliwsi. 
Ale posługa ta daje również wymierne 
korzyści: satysfakcję z pomocy innym, 
poczucie spełnienia, zobaczenie własnej 
choroby z perspektywy osób o wiele 
bardziej dotkniętych przez los, którzy w 
najprostszych czynnościach zdani są na 
pomoc innych.

Zawsze, gdy opuszczam oddział, moje 
troski wydają mi się bardziej błahe.

 
A.G

Rola wolontariatu 
w moim życiu
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