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Teza 1. 
Schizofrenia jest chorobą 
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na zdjęciu Arnhild Lauveng podczas Konerencji „Schizofrenia – różne konteksty, różne terapie”

Teza 1. 
Schizofrenia jest chorobą 

– perspektywa beneficjenta



Szanowni Czytelnicy!

„Wiem, że największe bariery jakie człowiek spotyka 
w życiu zawierają się właśnie w nim samym”.

Cytatem tym pochodzącym z artykułu „Empowerment” 
Konrada Wrońskiego pragnę zachęcić Państwa do lektury 

najnowszego numeru naszego czasopisma. Stanowi ono 
jakby kolię z pereł. Czy wiedzą Państwo, jak powstaje perła? 
Do uchylonej muszli perłopława dostaje się ziarnko piasku, 
które uwiera, bardzo boli tę żywą istotę. Wówczas ten 
mięczak (w znaczeniu dosłownym, a nie przenośnym) otacza 
bolącą go cząstkę masą perłową. I tak, z tego bólu i z trudu 
rodzi się coś bardzo wartościowego – perła. Skojarzyło mi się 
to z doświadczeniem duszy ludzkiej, którą coś bardzo boli np. 
w czasie choroby psychicznej, a rodzi się z tego bólu z wielkim 
trudem coś wartościowego po prostu: skarb. W przypadku 
zdrowienia skarbem tym jest zdrowie i poczucie sensu oraz 
smaku życia.

Teksty z naszego czasopisma przypominają mi więc taką 
kolię z pereł. Jeśli natomiast chodzi o temat wiodący 

tego numeru, to jest to bezsprzecznie praca w życiu 
osób chorujących psychicznie. Piszemy o niej, jak autor 
artykułu „Razem w pracy – razem w życiu” z pewną nutą 
humoru i (niestety!) bezradności oraz  przedstawiając 
czytelnikom poważne badania naukowe na temat pracy osób 
chorujących psychicznie i barierach, które wspólnie z nami 
musi pokonać społeczeństwo. We wszystkich tekstach jak 
Leitmotiv przewija się teza, że najważniejsze jest własne 
zaangażowanie i determinacja autorów, aby nie poddać się 
losowi, ale wyzdrowieć, poczuć własną wartość jako człowieka 
z określonymi cechami charakteru, a nie z „etykietą”. Autorzy 
tekstów na temat pracy wierzą i wiedzą, że mogą wyzdrowieć 
i podjąć odpowiedzialne role społeczne w rodzinie, w miejscu 
nauki lub pracy, zdobyć wykształcenie i być cenionym 
pracownikiem.

„Ważne jest to, ile jeszcze możemy pokonać. Mamy 
potencjał. Wbrew pozorom drzemie w nas siła. 

Potrzebuje ona tylko odpowiednich warunków, aby się 
uwolnić” – podkreśla Anna Liberadzka w tekście „Opuścić 
przystań”. 

Nawet w drukowanych wierszach, delikatnych jak jedwab, 
poeci wzywając pomocy Bożej, czują się odpowiedzialni 

za swój los: „O dobre jutro zadbać chcę sama” (Zuzanna), 
„Dobrze wiem, że potrafię się odrodzić poprzez Miłość 
i pokorę” (Jola). 

Pozostaje pytanie: czy przyznać się do przejścia kryzysu 
psychicznego w nowym miejscu pracy, czy nie? Czy 

wstydzić się choroby psychicznej?

 

W tym miejscu dotykamy problemów egzystencjalnych, 
a mianowicie: „Czy schizofrenia jest chorobą?” Nie 

dostaniemy prostej odpowiedzi, ale zachęcam do uważnej 
lektury artykułu doktora Janusza Morasiewicza, który 
ukazuje trzy rodzaje postawy lekarzy psychiatrów wobec 
samego terminu „schizofrenia” i dotkniętych nią osób. 
W tym miejscu chciałabym podziękować Panu Doktorowi 
w imieniu redakcji za niezwykle cenne podjęcie tak ważnego 
tematu.  Uzupełnieniem trudnego, filozoficznego tekstu 
doktora Morasiewicza  jest mój tekst, nieskomplikowany, ale 
z perspektywy doświadczenia 25-letniego (to już jubileusz!) 
chorowania na schizofrenię, myślę, że stanowi istotny głos 
w dyskusji na ten temat.

Chciałabym poinformować Czytelników, że w kolejnych 
numerach planujemy przedstawić dwugłos: z jednej 

strony beneficjent, z drugiej strony profesjonalista, na 
temat kolejnej z dziesięciu tez o schizofrenii. Nie ukrywam, 
że bardzo liczymy na ożywioną dyskusję Czytelników 
i zachęcamy do niej.  

Rekomenduję też poezję, jak zwykle na wysokim poziomie 
literackim, a także zapraszam na przedstawienie Teatru 

„Psyche”, tym razem jest to „Sen nocy letniej” wg Williama 
Shakespeare’a .

Jest to dużej rangi wydarzenie artystyczne, które po prostu 
koniecznie trzeba zobaczyć!

Przypominam Państwu o naszym konkursie literackim na 
temat: „Nadzieja. Co daje mi nadzieję na wyzdrowienie 

z choroby psychicznej?” Prace literackie (do dziesięciu stron), 
jak i plastyczne (oryginały) proszę przysyłać na adres naszej 
redakcji do końca grudnia. Oceniać je będzie redakcja i rada 
programowa. Nagrodą jest publikacja w pięknej edytorsko 
formie i egzemplarz autorski.

Zachęcamy do pisania i rysowania!

Serdecznie pozdrawiam

Jolanta Janik   

W tym zimowym czasie Bożego Narodzenia niech Was 
ogrzeje ciepło Prawdziwej Miłości, Tej, która „wszystko 

znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, 
wszystko przetrzyma”. I niech ta Miłość pozostanie z Wami na 
każdy dzień Nowego Roku 2010 

życzy Redakcja

Słowem wstępu
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Małopolska Filia Sekcji Naukowej  Psychiatrii 
Środowiskowej i Rehabilitacji 

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

10 tez o schizofrenii: 

1. Schizofrenia jest chorobą.
2. Schizofrenia jest chorobą o wielu wymiarach.
3. Schizofrenia jest nie tylko chorobą.
4. Schizofrenia nie jest chorobą dziedziczną.
5. Schizofrenia nie jest chorobą nieuleczalną.
6. Jest schizofrenia, są osoby chorujące na schizofrenię – nie  
 ma „schizofreników”.
7. Chorujący na schizofrenię nie przestaje być człowiekiem,   
 osobą, obywatelem – jak każdy z nas.
8. Chorujący na schizofrenię nie zagrażają innym bardziej niż  
 osoby zdrowe.
9. Chorujący na schizofrenię  oczekują szacunku, zrozumie-  
 nia i pomocy.
10. Schizofrenia rzuca światło na pytania egzystencjalne   
 wspólne chorym i zdrowym.

Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii 
i Opieki Środowiskowej

Tezy te stanowią próbę sformułowania wspólnego stanowiska uczestników Progra-
mu „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”, zatrudnionych w wielu instytucjach uniwer-
syteckich i pozarządowych oraz w pomocy społecznej z całej Polski. Ostatecznie 
przyjęte zostały w trakcie jednego z Sympozjów „Schizofrenia. Różne konteksty, 
różne terapie”. Jest próbą znalezienia wspólnego języka dla rozumienia choroby 
i leczenia. Wspólny język, który wychodząc z dobrze uzasadnionych twierdzeń 
współczesnej psychiatrii,  stanowi przez ostatnie lata realizacji programu podstawę 
publicznej dyskusji nad postawami społecznymi wobec schizofrenii, a zwłaszcza 
wobec osób, które na tę chorobę cierpią. Tezy będą też pomocne w przygotowa-
niu Narodowego Programu Leczenia Schizofrenii. Programu konstruowanego we 
współpracy z organizacjami pacjentów i ich rodzin, uwzględniającego ich głos, ich 
potrzeby i szukającego na nie adekwatnej odpowiedzi. Dzisiaj, drukując kolejne tezy 
w Czasopiśmie „Dla Nas” liczymy, że przez Państwa wypowiedzi, listy i uzupełnienia 
wypracujemy ich ostateczny kształt.
 

Andrzej Cechnicki
Ogólnopolski Koordynator Programu

„Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”

Teza 1. 
Schizofrenia jest chorobą
Schizofrenia jak każda choroba jest wydarzeniem losowym i nikomu nie można 
przypisywać winy za zachorowanie, zwłaszcza  samemu choremu i jego rodzinie. 
Jest zaburzeniem czynności psychicznych i somatycznych i powoduje obiektywne 
lub subiektywne cierpienie. Jak każda choroba psychiczna wymaga kompleksowe-
go leczenia. Konieczne jest indywidualnie dobrane leczenie farmakologiczne i stały 
kontakt z terapeutą. Pomoc potrzebna jest zarówno osobie chorującej, jak i całej 
rodzinie. Dzięki temu możliwe jest zdobycie wiedzy o chorobie i korzystne wpływa-
nie na jej przebieg.

Dziesięć tez 
o schizofrenii

PaŚstwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie
“Otwórzcie Drzwi”

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym
ze Środków PFRON bŚdących

w dyspozycji Województwa Małopolskiego
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„Trzeba przyjąć codzienny mozół
Podjąć z trudem życie – na nowo budować swój 

świat
Powolutku dzień po dniu wiele razy powtarzać to

samo
Nie można siedzieć bezczynnie

Żeby wyzdrowieć
Trzeba wyjść Nadziei naprzeciw”

Jolanta Janik „Wyzdrowieć” 

Nasze wystąpienie [Konrad Wroński] jest głosem beneficjentów. 
Mówimy w imieniu Forum Beneficjentów, które odbywa się od 

kilku lat w Krakowie i skupia ogólnopolską, kilkusetosobową grupę, 
która doświadczyła poważnych kryzysów psychicznych. Wynikiem 
naszej działalności  jest opracowanie w grupach eksperckich – 
składających się z byłych pacjentów, ich rodzin i profesjonalistów 
– blisko pięćdziesięciu barier dotyczących leczenia, nauki i pracy. 
Przedstawimy te dotyczące pracy.

Równocześnie pragniemy podkreślić, że debata o leczeniu i pra-
cy musi występować razem. Ich rozdzielanie to polityka krótko-

wzroczna, która nie przyniesie żadnych trwałych wyników, bowiem 
– zgodnie z myślą Jana Pawła II – Praca ludzka stanowi klucz, i to 
chyba najistotniejszy klucz, do całej kwestii społecznej, jeżeli stara-
my się ją widzieć naprawdę pod kątem dobra człowieka.1

1. Co sprawia, że osoba chorująca psy-
chicznie podejmuje pracę?

Co tak naprawdę sprawia, że osoba po kryzysie psychicznym 
podejmuje pracę? Według mnie to zależy od tego, czy osoba 

przed psychozą miała na tyle doświadczeń budujących osobo-
wość, takich „rusztowań”, żeby odbudować swoje życie. To, co tak 
naprawdę napędza człowieka i pozwala mu się rozwijać, to po-
czucie celu. Cel nadaje sens wszelkim działaniom i pobudza nas 
do życia. Człowiek, który nie ma celu, jest jakby uśpiony i nie ma 
motywacji nie tylko, żeby robić rzeczy duże, ale także motywacji 
do najprostszych działań.

Poczucie celu jest równoznaczne z poczuciem sensu. Wielu lu-
dzi tego celu szuka w trakcie rehabilitacji leczniczej, społecznej 

i zawodowej. Ważnym jej aspektem powinno być więc działanie, 
które ma rezultaty praktyczne i widać jego efekty. Bez tego ele-
mentu wszelkie ośrodki oparcia dla osób chorujących psychicznie 
tworzą jedynie przechowalnie dla ludzi, którzy stracili motywację 
do życia; ci ludzie doskonale zdają sobie sprawę z tego, że ich 
życie się nie zmieni i że nie są w stanie podołać „otwartej rzeczy-
wistości”, ale za to mają pewien azyl, w którym dobrze się czują 
i nie muszą się specjalnie wysilać, aby zabezpieczyć swoje życie.

Zdaję sobie sprawę z tego, że są różne diagnozy i do ośrodków 
trafiają ludzie w różnych stanach chorobowych, jednak bez 

wysiłku i pracy nikt jeszcze nie wyzdrowiał. Odpowiednie działa-
nia w celu przywrócenia równowagi psychicznej dają podstawy 
do dużo lepszych rokowań ze względu na dość dobre możliwości 
poznawcze naszej grupy. Przy zastosowaniu właściwych rozwią-
zań terapeutycznych istnieje duża szansa na poprawę kondycji 
psychicznej.

Rehabilitacja powinna zaczynać się od określenia jej celu przez 
pacjenta wspólnie z terapeutą, po czym powinno się dobierać 

środki do jego osiągnięcia. Dobrą rzeczą jest oferowanie zajęcia 
na krótką metę i ćwiczenia w ten sposób zaradności, lecz jeżeli 
osoba nie będzie miała prawdziwego powodu, żeby być zaradna 
– zapewne wykona zadaną czynność i przestanie o niej myśleć, 
bo nie będzie ona krokiem do większego celu, tylko krótkim wybi-
ciem z letargu.

Rozumiem, że osoby, które chorują psychicznie, w pierwszej 
fazie choroby mają bardzo ograniczone możliwości działania, 

lecz nie oznacza to, że absolutnie nie mogą nic robić. Ważne, aby 
wykonywali czynności na swoją miarę, ale w celu, który określili 
w terapii. Będą to na początku małe kroki, które doprowadzą do 
większych wyzwań.

Jeżeli o mnie chodzi, to ze mną było łatwo. Od początku mia-
łem cel, chciałem go zrealizować, chciałem być informatykiem. 

Uważam jednak, że ludzie powinni marzyć i swoje marzenia prze-
kształcać w cele, aby w końcu je realizować. Choroba w znacz-
nym stopniu zmniejsza motywację i odbiera poczucie własnej 
wartości. Motywację i poczucie wartości trzeba wzmacniać i wy-
obrażać sobie siebie jako zdrowego.

Nie uważam, aby wartościowe było walczenie ze stygmatyza-
cją chorujących psychicznie tylko po to, aby społeczeństwo 

nas zaakceptowało i przez to, abyśmy mieli większe prawo do 
„bycia chorym”. Ja na przykład nie chcę walczyć o swoje prawa 
jako chorego, tylko o możliwości wyzdrowienia i włączenia się 
do społeczeństwa zdrowych. Wierzę, że jest to możliwe nie tylko 
w moim przypadku. Nie chcę też nikogo namawiać, żeby chciał 
być zdrowy, ale wiem, że niektórzy chorzy chcą tego, tylko brakuje 
im siły i wsparcia, żeby zrealizować to pragnienie. W pierwszej 
chwili myślą: „tak bardzo chciałbym być zdrowy”, ale gdy napotka-
ją jakąś trudność myślą: „nie uda się, przecież nie jestem w sta-
nie tego zrobić, jestem chory psychicznie”. Dlatego uważam, że 
rehabilitacja nie powinna ogniskować się na objawach, tylko na 
zrozumieniu, czym są spowodowane i jednoczesnym skupieniu 
się na silnych stronach osoby, która w niej uczestniczy. 

Takie działanie daje większą władzę nad objawami i możliwość 
ich likwidowania oraz wzmacnia poczucie własnej wartości. 

Człowiek nie widzi siebie jako chorego, tylko jako człowieka, który 
ma pewne zalety, umiejętności, dobre cechy. Nie po to, żeby się 
nimi napawać, chwalić i nadymać ego, które i tak jest w rozsypce, 
tylko żeby te możliwości wykorzystać w drodze do pełnego i god-
nego życia.

Moim zdaniem, trzeba stworzyć taki system, który będzie wła-
śnie przez motywowanie i dodawanie nadziei włączał nas 

w życie ludzi zdrowych. Będzie powodował zwiększanie zarad-
ności życiowej i kluczowych kompetencji. To, co widzę u siebie 
i innych uczestników Grupy EQUAL, to właśnie wzrost poczucia 
własnej wartości i myślenie o realnym życiu, a nie tylko o obja-

Narodowy Program Ochrony Zdrowia 
Psychicznego – rekomendacje beneficjentów

Referat wygłoszony podczas Forum Psychiatrii i Rehabilitacji Stowarzy-
szenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, Kraków 
26-27 kwietnia 2007 r.

1 Jan Paweł II (1980), Encyklika Laborem exercens.  
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wach choroby. W ten sposób stajemy się zdrowsi, bo człowiek jest 
taki, jakie myśli w jego sercu.

Teraz kolega Jacek przytoczy konkretny projekt, który stara się 
spełnić te założenia.

2. „Grupa EQUAL” Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środo-
wiskowej jako dobra praktyka

Szanowni Państwo [Jacek Nowak]! Chcę opowiedzieć Państwu 
o projekcie, który aktywizuje zawodowo osoby po kryzysach 

psychicznych. Wywodzi się on z Inicjatywy Wspólnotowej EQU-
AL, w ramach której działa Krakowska Inicjatywa na rzecz Go-
spodarki Społecznej COGITO, zatrudniająca kilkuosobową grupę 
beneficjentów projektu. Inicjatywa EQUAL powstała w ramach 
europejskiego programu zatrudnienia, a jest finansowana ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Włącza w krąg 
zatrudnionych grupy osób, które bez wsparcia nie miałyby szansy 
zaistnienia na tym rynku. Owe grupy potrzebują wsparcia zarów-
no w przygotowaniu do zatrudnienia, jak i w trakcie pracy. Wypra-
cowują zysk, który nie jest tak wysoki, jak na otwartym rynku, ale 
osoby te nie pozostają wyłącznie na „garnuszku państwa”, tylko 
dają coś z siebie. Do tego włączania szczególnie nadaje się go-
spodarka społeczna, która oprócz wypracowania zysku ma też 
inne społeczne cele. Właśnie gospodarka społeczna jest jednym 
z tematów IW EQUAL, w ramach którego działa nasza Inicjatywa 
na Rzecz Gospodarki Społecznej – COGITO.

Nasza grupa, która powstała przy Stowarzyszeniu na Rzecz 
Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, jest rodzajem la-

boratorium. Testuje ono metody pracy, które można zastosować 
wśród osób po przebytym kryzysie psychicznym i nie posiadają-
cych tak dużej odporności psychicznej jak osoby zdrowe. Poza 
tym dla beneficjentów organizowane są kursy przygotowujące do 
pracy w dwóch wybranych firmach społecznych – wypożyczalni 
rowerów i firmie kateringowej. Będą one działać w ramach gospo-
darki społecznej2.

Skupię się teraz na grupie, w której pracujemy. Wszyscy mamy 
własne doświadczenia zarówno chorobowe, jak i zawodowe, 

ale tworzymy grupę, która realizuje wspólne projekty, ma pewne 
osiągnięcia i sukcesy na polu pracy oraz zdrowia.

Zaczynaliśmy od prostych zadań poligraficznych, stopniowo 
rozszerzając zakres naszych obowiązków poprzez samoedu-

kację i wzajemną współpracę. Obecnie do naszych zadań nale-
ży skład publikacji, archiwizacja danych z badań prowadzonych 
przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i wsparcie informa-
tyczne. Większość z nas prowadzi szkolenia dotyczące naszego 
zdrowia i pracy, gdyż to zdrowie zmienia się pod wpływem pracy. 
Szkolenia organizuje również Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”, 
które ma na celu między innymi edukację o społeczności ludzi, 
którzy są po kryzysie psychicznym. Stowarzyszenie zajmuje się 
łamaniem stereotypów na temat tych osób. Pomagamy również 
w organizacji konferencji na tematy takie, jak: zdrowie psychiczne 
i gospodarka społeczna.

Wydaliśmy pięć książek3 i dwa numery czasopisma. Książki 
to: W trosce o zdrowie psychiczne. Ogólnopolski informator 

dla rodzin i opiekunów  osób chorujących psychicznie, Krakowski 
Informator o Placówkach Pomocy i Wsparcia, tomik poezji Zwie-
rzenia wierszem, który został stworzony i opracowany wyłącznie 

przez nas, beneficjentów, Praca, zdrowie psychiczne, gospodarka 
społeczna, oraz Praca, zdrowie psychiczne, ekonomia społeczna, 
które opowiadają szeroko o wartości pracy dla osób chorujących 
psychicznie. Udało nam się również złożyć 14 i 15 numer czaso-
pisma „Dialog”, będącego organem prasowym Polsko-Niemiec-
kiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego. Oprócz powyższych, 
naszym dużym osiągnięciem jest również utrzymanie przez pe-
wien czas dobrej formy psychicznej i społecznej, głównie dzięki 
aktywności, która wytrąca nas z choroby.

Praca wpływa na samoocenę, ponieważ – jeżeli jest celowa –
wzmacnia wartość człowieka. Praca daje nam również satys-

fakcję, gdyż widzimy pozytywne jej rezultaty. Samoświadomość 
także wzrasta, ponieważ sprawdzamy się w różnych sytuacjach, 
testujemy się i uczymy się siebie. To ma na pewno duży wpływ 
na naszą wiedzę o chorobie, bo im więcej o sobie wiemy, tym 
łatwiej jest niwelować negatywne objawy chorobowe. Chcemy się 
rozwijać, ze względu na to, że nasze sukcesy motywują nas do 
osiągania następnych celów.

To co widzę u siebie i innych beneficjentów programu EQUAL, 
to właśnie wzrost poczucia własnej wartości i myślenie o real-

nym życiu. Aby zmienić myślenie o realnym życiu w realne życie, 
ja oraz moi koledzy i moje koleżanki uważamy, iż koniecznością 
jest, aby współczesna polityka zdrowotna i społeczna, w tym w za-
kresie polityki zatrudnienia, była realizowana przy udziale byłych 
pacjentów.

Teraz przekażę głos Pani Joli, która przedstawi bariery w pracy, 
z jakimi zmagają się osoby po kryzysach psychicznych.

3. Bariery towarzyszące pracy i zatrudnia-
niu osób chorujących psychicznie

Drodzy Państwo [Jolanta Janik]! Leczenie psychiatryczne jest 
skuteczne tylko wówczas kiedy uwzględnia się podmiotowość 

pacjenta. Bez jego wolnej decyzji, która często jest ograniczana 
złymi metodami leczenia – przez co rozumiemy np. nadmierną 
neuroleptyzację, leczenie tylko w dużych szpitalach lub brak 
lecznictwa środowiskowego – nie możemy oczekiwać dobrych 
wyników terapii. Nie możemy oczekiwać, że jej wynikiem będzie 
nasz powrót do pracy. Chcielibyśmy podkreślić, że: brak oddzia-
łów dziennych, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych 
domów samopomocy, przedsiębiorstw społecznych, a przezna-
czanie funduszy tylko na lecznictwo zamknięte oraz chociażby 
na najbardziej nowoczesne neuroleptyki, jest niczym innym jak 
marnowaniem publicznych pieniędzy; jest rażącym zaniedba-
niem polegającym na niewykorzystywaniu potencjału leczniczego 
i rehabilitacyjnego osób, które chorowały psychicznie, ich rodzin, 
przyjaciół i środowisk lokalnych. Nasza opinia wynika z doświad-
czeń większości krajów Europy, które zrozumiały, że te nowocze-
sne rozwiązania nie tylko mają walor postępowania humanitar-
nego, ale również wspierają proces leczenia, co przekłada się na 
znaczące oszczędności finansowe. 

Wymienię główne bariery towarzyszące pracy i zatrudnianiu 
osób chorujących psychicznie:

Bariera 1. Specyfika choroby psychicznej polega na jej częstych 
nawrotach, długotrwałym zdrowieniu przy niepełnych remisjach, 
ubocznych skutkach farmakoterapii, takich jak: senność, sztyw-
ność mięśni, problemy z koncentracją, a także na specyficznym 
rytmie pracy i życia. Jednym z dodatkowych elementów jest stan 
melancholii, depresji popsychotycznej, braku motywacji do dzia-
łania. Z tytułu niepełnosprawności psychicznej często występu-
je obniżona samoocena, obraz samego siebie jest zaciemnio-
ny przez przebytą chorobę. Występuje również ubóstwo relacji 
społecznych spowodowane spadkiem zainteresowań oraz au-
tostygmatyzacją. Potrzebne jest stałe leczenie, które polega nie 
tylko na pozytywnym i dobrym kontakcie z lekarzem i terapeutą, 
ale również na długotrwałym zażywaniu lekarstw. Nawet przy za-
żywaniu dawek podtrzymujących mogą wystąpić skutki uboczne.
Bariera 2. Lęk przed ujawnianiem własnej choroby psychicznej. 
Trudno jest zdecydować i rozstrzygnąć, komu ujawnić swoją 
chorobę psychiczną z powodu bariery, którą jest lęk przed odrzu-

2 Firmy Catering „Cogito” i Wypożyczalnia Rowerów „Cogito” już działają od marca 2007 r., a od 
kwietnia 2008 r. stopniowo przechodzą na własne rozliczenie (muszą wypracować określony 
procent czystego zysku).
3 Kaszyński H. (red.) (2004) W trosce o zdrowie psychiczne. Ogólnopolski informator dla 
rodzin i opiekunów osób chorujących psychicznie, Kraków, Stowarzyszenie na Rzecz Roz-
woju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, 182 s.; Krakowski Informator o placówkach leczenia, 
pomocy i wsparcia. W trosce o zdrowie psychiczne (2004), Kraków, Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, 134 s.; Jolanta Janik (2005) Zwierzenia wier-
szem, Kraków, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, 118 s.; 
Cechnicki A., Kaszyński H. (red.) (2005) Praca, zdrowie psychiczne, gospodarka społeczna. 
Przyszłość pracy dla osób chorujących psychicznie, Kraków, Stowarzyszenie na Rzecz Roz-
woju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, 236 s.; Cechnicki A., Kaszyński H. (red.) (2007) Pra-
ca, zdrowie psychiczne, ekonomia społeczna. W poszukiwaniu inspiracji dla praktyki, Kraków, 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, 248 s.
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Bariera 8. Istnieje stygmatyzacja osób po kryzysie psychicznym 
wskutek niewystarczającej wiedzy na temat chorób psychicznych 
i lęku przed osobami chorującymi, a także opinie schematyczne 
i obiegowe prezentowane przez niektóre media o charakterze 
sensacyjnym. Jedną z możliwości zmiany tej sytuacji jest wpro-
wadzenie edukacji na temat  zdrowia psychicznego obejmującej 
np. już dzieci w wieku szkolnym.

4. Jak pokonać bariery, czyli o co walczy-
my?

Chcę powiedzieć [Konrad Wroński] po pierwsze, nie chcemy 
pomocy w formie jałmużny, ale możliwości budowania relacji 

i pracy na bazie zaufania i zrozumienia, odcinając się od szero-
ko rozumianej stygmatyzacji. Po drugie, aby pokonać istniejące 
bariery, ważna jest kampania informacyjna, żeby pracodawcy po-
znali prawdziwą specyfikę zatrudnienia osób po kryzysach psy-
chicznych, jak również edukacja obu stron, która pozwoli na po-
znanie się dwóch światów i zbliżenie ich do siebie – świata osób 
chorujących oraz pracowników i pracodawców. Po trzecie, dawki 
leków powinny być uzgadniane z pacjentem i tak dobrane, by nie 
dawały skutków ubocznych, jak również nie utrudniały wykonywa-
nia codziennych obowiązków i zadań.

Prawdziwe zadanie stoi jednak jeszcze przed nami. Myślimy 
w tym miejscu nie tylko o definiowaniu barier, ale o ich po-

konywaniu. Ponieważ, jeżeli my pokonamy bariery, otworzą się 
nam możliwości, ale równocześnie jeżeli społeczeństwo da nam 
możliwości, my pokonamy bariery. Mamy nadzieję, że przyjęcie 
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego wraz 
z zapisami o rehabilitacji zawodowej będzie tego dobitnym prze-
jawem, czego Państwu i sobie życzymy.

Konrad Wroński, Jolanta Janik, Jacek Nowak
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

Kraków

ceniem i niezrozumieniem. Częstym przypadkiem w czasie cho-
rowania lub w początkowym okresie remisji jest brak motywacji 
dotyczącej zmian własnej sytuacji życiowej, a także do wykony-
wania codziennych czynności życiowych, takich jak: mycie się, 
sprzątanie, zakupy.
Bariera 3. Brak dostosowanego do potrzeb leczenia psychia-
trycznego. Są regiony w Polsce, w których leczenie polega tylko 
na przepisywaniu recept, ograniczonym i zredukowanym kontak-
cie z lekarzem do wizyt w odstępach około 3-6 miesięcy. W takiej 
sytuacji nie ma mowy o rehabilitacji, pełnej remisji i powrocie do 
pracy.
Bariera 4. Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. W wyniku 
występowania choroby psychicznej u osób w wieku studenckim 
często zdarza się, że przerywamy naukę oraz nie kontynuujemy 
dalszej edukacji. Stąd niski poziom naszego wykształcenia i kwa-
lifikacji.
Bariera 5. Brakuje specjalistycznych służb zatrudnienia i reha-
bilitacji oraz odpowiednio przygotowanych profesjonalistów z za-
kresu terapii zajęciowej i pracy socjalnej. Niewystarczająca jest 
ilość miejsc praktyk i staży zawodowych dla osób chorujących 
psychicznie. W naszym regionie można wymienić jedynie te, 
o których nam wiadomo, to jest: Pensjonat i Restauracja „U Pana 
Cogito” oraz Kawiarnia „Hamlet”. A powinniśmy na ten temat wie-
dzieć znacznie więcej...4

Bariera 6. Obawy pracodawców przed zatrudnianiem osób cho-
rujących psychicznie. Jedną z podstawowych barier w zatrud-
nianiu osób chorujących psychicznie jest ich stygmatyzacja, tj. 
przeświadczenie, że osoby chorujące psychicznie są osobami 
nieodpowiedzialnymi, np. nie wykonują pracy, do której się zo-
bowiązały, że nie można powierzyć im zadań terminowych lub 
wymagających zaufania. A tak nie jest! Dopiero teraz jest wpro-
wadzona kampania edukacyjna związana z zatrudnieniem osób 
niepełnosprawnych, lecz nie wiadomo nic o szeroko zaplanowa-
nej kampanii na rzecz stałego zatrudnienia osób, które chorowały 
psychicznie lub na rzecz zdrowia psychicznego osób zatrudnio-
nych, które to zdrowie mogą utracić. 
Bariera 7. Ponad 80% osób chorujących psychicznie nie pracuje, 
ponieważ brakuje programów zatrudnienia i aktywizacji zawodo-
wej tej grupy. Wyjątek stanowi kilka projektów w Polsce, których 
część uczestniczy w Inicjatywie Wspólnotowej EQUAL. 

4 Od 2007 r. są to takŚe Catering „Cogito”, WypoŚyczalnia Rowerów „Cogito”, PrzedsiŚbior-
stwo Społeczne „Ognisko” załoŚone przez ChrzeŚcijaŚskie Stowarzyszenie Osób Niepeł-
nosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół w Krakowie, Basen „Korona” w Krakowie oraz Firma 
Społeczna „Jaskółeczka” w Radomiu.

Przekaż swój 1% podatku dla 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

KRS 0000 146448

Pomagamy osobom chorującym psychicznie
„Żyć, pracować i leczyć się 

w lokalnej wspólnocie”. 
Symbolem naszego działania są 

„Hotele u Pana Cogito” w Krakowie. 
Fundusze zbieramy na 

Centrum Środowiskowe 
im. Antoniego Kępińskiego
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Kolejny marcowy poranek. Pierwszy widok z okna mojego miesz-
kania pada na ośnieżone dachy i chodniki oraz na pracowników 
drogówki rozpaczliwie walczących z białym puchem. Nieśmiało 
spoglądam na zegarek, jeszcze 7 minut i zadzwoni budzik…
Zanim pojadę na uczelnię, odwiedzę B., u której nastąpił dość 
gwałtowny nawrót choroby. B. zamknęła się w sobie i przed świa-
tem. Nie odsłania rolet, nie otwiera drzwi.
Odmówiła pobytu w klinice. Przez ostatnie dni mieszka z nią 
mama, która aplikuje leki. B. darzy mnie szczególnym zaufaniem, 
skoro pozwala siebie odwiedzać i jeszcze domaga się rozmów 
o tym, co w pracy. To prawdziwy przywilej być uczestnikiem zda-
rzeń w świecie, do którego bram klucz mają nieliczni.
Prędko dopijam kawę i pędzę na przystanek. Tym razem autobus 
zajeżdża punktualnie. Wciskam się między  grupę młodych ludzi 
i sięgam pamięcią wstecz, kiedy poznałyśmy się z B. na konfe-
rencji naukowej w K. poświęconej stosunkom polskiego Kościoła 
Katolickiego z przedstawicielami innych wyznań.
Pamiętam, gdy jako młoda nieopierzona magistrantka próbowa-
łam nawiązać kontakt z autorytetami w naszej dziedzinie. B. była 
wówczas na 1. roku studiów doktoranckich, o czym nie wiedzia-
łam. Solidnie przygotowana, zawsze rzeczowa zachowała zimną 
krew, gdy została zalana lawiną pytań. Jak się wkrótce okazało, 
był to jej premierowy odczyt przed tak szacownym gronem. Profe-

sor pogratulował jej wiedzy oraz odporności psychicznej.
Dziś B. ma 30 lat. Blisko 2 lata temu przeniosła się do K. Pracuje 
nad doktoratem. Uwielbia kontakt ze studentami. Zajmuje się nie-
łatwymi zagadnieniami dialogu międzykulturowego. Uczestniczy 
w konferencjach naukowych, sporo podróżuje. Ma szerokie grono 
znajomych spoza uczelni, z których niewielu wie o jej chorobie. 
Zresztą B. przestała dbać o pozory, a w kolejne zwolnienie od 
lekarza pierwszego kontaktu i zapalenie krtani chyba nikt już nie 
wierzy, ani kadra naukowa, ani studenci.
Dzwonię do drzwi mieszkania B. Otwiera mi Pani Marta, matka B. 
Przez chwilę wymieniamy grzecznościowe uwagi, potem wchodzę 
do pokoju, w którym od pewnego czasu B. układa własny świat. 
B. uśmiecha się na mój widok, a za moment wraca do swoich roz-

ważań nad tematem kolejnej pracy. Sięga po stare notatki, mecha-
nicznie przegląda materiały z poprzednich konferencji, nieustannie 
przy tym prowadzi swój monolog. Od czasu do czasu domaga się, 
abym potwierdzała krótkim  akcentem jej myśli. Patrzę na tę nie-
zwykłą kobietę i nie mogę wydusić z siebie ani słowa. I zawsze 
tak jest, gdy choroba nawraca. Jestem bezsilna wobec problemów, 
z którymi walczy bliska mi osoba.
W czasie remisji próbowałam prowadzić rozmowę nt. sytuacji B. 
Chciałam wraz z nią poszukać rozwiązania tych coraz bardziej 
zagmatwanych problemów. Nie można wciąż brać zwolnień lekar-
skich i żyć w ukryciu. Warto poinformować władze wydziału o swo-
jej chorobie i jej nawrotach. B. nie chce o tym słyszeć. Nadal wierzy 
w to, iż schizofrenia może przyczynić się do załamania jej kariery 
naukowej oraz do stopniowego ograniczenia kontaktów towarzy-
skich.
Narzucam płaszcz i wychodzę z mieszkania B. Podążam w kierun-
ku uczelni. Pora zacząć dzień. Jest tyle spraw do omówienia.
W korytarzu instytutu zaczepia mnie kierownik zakładu:
– Dzień dobry, Pani Ilono. Czy kontaktowała się Pani z Panią mgr 
B.Z.? Jej wysoka absencja destabilizuje funkcjonowanie zakładu. 
Poza tym wciąż nie znam odpowiedzi w sprawie kwietniowego kon-
wentu.
– Tak, Pani Profesor. Dziś rano widziałam się z nią. Zapalenie krtani 
oraz wysoka gorączka wciąż się utrzymują, zatem kontakt z Panią 
B.Z. jest bardzo utrudniony. Nieobecność więc może potrwać dłu-
żej. Chętnie wezmę udział w konwencie zamiast Pani B.Z.
B., jak długo potrwa ta nielogiczna sytuacja? Gdzie leży jej gra-
nica, jeżeli w ogóle istnieje? B., nauczyłaś mnie wiary w siebie, 
pokazałaś to, co najbardziej wartościowe w życiu. Dlaczego nie 
pozwalasz sobie pomóc?

Ilona

Praca nadesłana na konkurs ,,Razem w pracy – razem w życiu”

Pani Magister na chorobowym
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To prawdziwy przywilej 
być uczestnikiem zdarzeń 
w świecie, do którego bram 
klucz mają nieliczni.
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Praca jest konstytucyjnie zagwaranto-
wanym prawem każdego obywatela. 

Czy można więc odmawiać jej osobom 
chorym psychicznie, nie respektować tego 
prawa lub nie dyskutować o jego przyszło-
ści? 

Jestem rzecznikiem Stowarzyszenia 
„Otwórzcie Drzwi” i osobą po wielu 

kryzysach psychicznych. Stowarzyszenie 
nasze działa przeciw stygmatyzacji osób 
chorych psychicznie. Ludzie po kryzysach 
psychicznych mają takie samo prawo do 
samorealizacji jak ludzie zdrowi. Myślę, 
że najlepszym sposobem na samorealiza-
cję dla każdego człowieka jest praca. Ma 
ona znaczenie szczególne dla nas, osób 
chorych psychicznie. Choroba psychiczna 
nie zmniejsza potencjału intelektualnego. 
Wśród nas jest wiele osób wykształco-
nych, które wykształcenie zdobyły przed 
zachorowaniem albo też mimo i w czasie 
choroby. Ludzie chorzy psychicznie w cza-
sie remisji przeważnie nie różnią się ni-
czym od ludzi zdrowych. Pośród ludzi z do-
świadczeniem choroby jest wielu bardzo 
uzdolnionych i utalentowanych – sztuka 
osób chorych psychicznie jest piękna i ory-
ginalna. Jest też wielu ludzi pracowitych, 
odpowiedzialnych, godnych zaufania.

Ja choruję już prawie trzydzieści lat. Całe 
moje wykształcenie ponadlicealne zdo-

bywałam już jako osoba chora. Całe moje 
doświadczenie pracy zawodowej przypada 
również na czas choroby.

W 1986 roku, w szczególnie trudnym 
dla mnie okresie, w czasie dłuższej 

niż zwykle emisji choroby zdecydowałam 
się za namową rodziny starać o rentę. 
Proces starania się o rentę i orzekania był 
na tyle długi, że kiedy otrzymałam decy-
zję, czułam się znowu zdrowa i pełna sił. 

Dlaczego powinniśmy 
pracować?

Chciałam wrócić do pracy. Starałam się 
podjąć ją w zmniejszonym wymiarze. 

Niestety, oprócz prac zleconych w Kate-
drze Etnografii Uniwersytetu Jagielloń-

skiego, moim ostatnim miejscu pracy, nie 
udało mi się  uzyskać pracy zgodnej z mo-
imi potrzebami. Miałam wówczas dwuna-
stoletnią córkę, którą wychowywałam już 
wtedy bez męża, ale też z dużą pomocą 
ze strony jeszcze w pełni sił rodziców. Tak 
więc strona materialna nie była głównym 
powodem, dla którego rozpaczliwie pra-
gnęłam znowu pracować. Bez pracy czu-
łam się mniej wartościowa, mniej niezależ-
na. Zaczęłam dawać lekcje angielskiego, 
ale to nie zastąpiło mi pracy na etacie, do 
której przez pięć lat zdążyłam się przyzwy-
czaić. Bez możliwości pracy czułam się 
obywatelem drugiej kategorii. W tym okre-
sie miałam też częstsze nawroty choroby.

Kiedy w Polsce zaczął się kapitalizm 
moje rodzeństwo założyło rodzinną 

spółkę – sklep spożywczy.  Ja wtedy prze-
chodziłam kolejny kryzys w szpitalu. Kie-
dy wróciłam do zdrowia, zaproponowali 
mi prowadzenie księgowości tej rodzinnej 
firmy, co umożliwiło mi pomaturalne wy-
kształcenie ekonomiczne, jakie zdobyłam 
podczas jednej ze swoich pierwszych re-
misji. To mój ojciec namówił mnie, abym 
mimo choroby nie rezygnowała z podno-
szenia swoich kwalifikacji i prawa do pracy. 
Sam był inwalidą wojennym, przedwojen-
nym polskim oficerem, który został ciężko 
ranny w kampanii wrześniowej. Po wojnie, 

już odpowiedzialny za rodzinę, ukończył 
studia i przepracował czterdzieści lat za-
wodowo. Pracował też wiele społecznie, 
pomagając osobom niepełnosprawnym, 
głównie inwalidom wojennym, o których 
często ze względu na inną orientację po-
lityczną Polska Ludowa nie pamiętała. 

Ojciec pokazywał mi za wzór ludzi, którzy 
często byli bardzo okaleczeni, a jednak 
chcieli żyć i mimo swego kalectwa być 
przydatnymi społeczeństwu.

Tak więc spróbowałam niezależnej 
działalności finansowej, a kolejnym jej 

etapem była już samodzielna działalność 
gospodarcza, malutka trafika, którą przez 
prawie dwa lata prowadziłam ze swoją 
przyjaciółką. Wszystko w tym sklepiku 
robiłyśmy same. Zaopatrzenie, sprzedaż, 
księgowość, sprzątanie. Zupełnie zapo-
mniałam o swojej chorobie. Spędzałam 
w pracy często więcej niż dziesięć godzin 
dziennie. Byłam niezależna finansowo, 
wzrosło ogromnie moje poczucie wartości. 
Niestety, przeliczyłam się chyba ze swoim 
zdrowiem. Ten  wymiar pracy był za duży, 
a pod koniec tej działalności zmarł mój 
ukochany ojciec. Przez pół roku po jego 
śmierci tłumiłam rozpacz, starając się dać 
oparcie mojej osamotnionej mamie. Potem 
przyszła bardzo ciężka depresja i pół roku 
spędziłam w szpitalu. Moja wspólniczka 
nie radziła sobie sama i kiedy wyszłam ze 
szpitala, musiałyśmy sklep zlikwidować, 
aby nie ponieść znaczących strat. Nagle 
zostałam znowu bez pracy, a jeszcze po 
ciężkiej chorobie nie gotowa podjąć na-
stępnej. Wtedy mój lekarz skierował mnie 
na oddział dzienny przy Miodowej 9, gdzie 
spędziłam trzy miesiące korzystając głów-
nie z terapii zajęciowej. Zajęłam się tam ro-
bótkami na drutach, przypominając sobie 
swoje zarobkowanie, kiedy moja córeczka 
była malutka. Musiałam codziennie rano 
wstawać, spędzałam na oddziale aktywnie 
kilka godzin, miałam poczucie obowiązku 
i to sprawiło, że już po trzech miesiącach 
zaczęłam szukać pracy.

Pamiętam jednak, że już wtedy, jak 
i w kolejnych latach nie przyznałam 

się mojemu pracodawcy z jakiego powodu 
jestem inwalidką II grupy. Ukrywałam swo-
ją chorobę, obawiając się dyskryminacji 
w miejscu pracy. Dzisiaj jako członek Sto-
warzyszenia „Otwórzcie Drzwi” działam na 
rzecz ludzi tak samo chorych jak ja, aby nie 
musieli ukrywać przed innymi swojej cho-
roby, aby mieli takie samo prawo do pracy 
jak ludzie zdrowi, zgodnie ze swoimi kwali-
fikacjami i możliwościami.

Referat wygłoszony na II Sympozjum Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki 
Środowiskowej oraz Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
pt. „Przyszłość pracy dla osób chorujących psychicznie”, 14.05.2004 r. w Krakowie

Ludzie po kryzysach psychicznych 
mają takie samo prawo do samo-
realizacji jak ludzie zdrowi.
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Pensjonat i Restauracja „U Pana Cogito” położo-
ny jest w spokojnej i zabytkowej dzielnicy miasta, 
blisko Wawelu (tylko 10 minut spacerem).
Oferujemy Państwu przyjazną atmosferę i przy-
tulne wnętrza.
Do dyspozycji gości oddajemy 14 pokoi (max 
34 miejsca noclegowe).
Pokoje są komfortowo wyposażone. W każdym 
z pokoi znajduje się łazienka (prysznic lub wanna), 
TV-SAT, telefon, lodówka i dostęp do Internetu. 
Wszystkie pokoje są klimatyzowane.
Dysponujemy również salą konferencyjną z pro-
fesjonalnym wyposażeniem audiowizualnym, odpo-
wiednim dla konferencji, szkoleń, sympozjów oraz 
spotkań firmowych.
Nasza restauracja serwuje dania kuchni polskiej. 
Organizujemy przyjęcia weselne i imprezy oko-
licznościowe.
Przy pensjonacie znajduje się bezpieczny parking 
dla Państwa samochodów.

Mam za sobą prawie piętnastoletnie 
doświadczenie pracy zawodowej, 

na różnych stanowiskach – także i kie-
rowniczych. Doświadczenie pracy, które 
pozwoliło mi mimo choroby funkcjonować 
w świecie ludzi zdrowych, było też do-
świadczeniem bardzo trudnym. W pracy 
dawałam z siebie często więcej niż ludzie 
zdrowi na podobnych stanowiskach. Oni 
nie mieli takiego poczucia zagrożenia cho-
robą jak ja, dla nich ewentualna utrata pra-
cy, choć jest trudna dla każdego człowieka, 
nie miała jednak takiego wymiaru jak dla 
mnie, takiej wartości, jaką praca ma dla 
człowieka chorego psychicznie.

Dla osoby chorej psychicznie praca to 
nie tylko szansa na poprawienie sy-

tuacji materialnej, to przede wszystkim 
najlepsza rehabilitacja. Najlepszy spo-
sób na długie remisje, najlepsza obrona 
przed szpitalem czy też zamknięciem się 
w domu, a niejednokrotnie droga do cał-
kowitego wyzdrowienia, a także szansa na 
zachowanie własnej godności.

Byłam siedemnaście razy hospitalizo-
wana, a kiedy pracowałam nikt z moich 

współpracowników nawet się nie domyślał, 
z jakim ciężkim doświadczeniem się zma-
gam. Wiele na tej drodze zawdzięczam 
swojemu lekarzowi i terapeucie, doktorowi 
Andrzejowi Cechnickiemu, bardzo wiele 
otwartej psychiatrii, o którą z coraz liczniej-
szą grupą lekarzy, psychologów, terapeu-
tów i pielęgniarek dano nam, pacjentom, 
szansę walczyć.

Dwa lata temu przyszedł mi z pomocą 
Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ). 

Po śmierci mojej mamy spędziłam jedena-
ście miesięcy w Szpitalu im. Babińskiego. 
Otarłam się o Dom Pomocy Społecznej. 
Wsparta przez mojego psychiatrę przeko-

nałam rodzeństwo, że mogę funkcjonować 
samodzielnie. Zdecydowali się mi pomóc. 
Najpierw korzystałam z warsztatów w nie-
wielkim wymiarze. Brałam udział w zaję-
ciach tzw. „grupy hotelowej” i plastycznej, 
bo w czasie pobytu w Szkole Życia w Szpi-
talu im. Babińskiego zaczęłam malować. 
Kiedy usłyszałam,  że w Krakowie ma 
powstać hotel, w którym będą pracować 
osoby po kryzysach psychicznych, pomy-
ślałam, że to dla mnie szansa, bo tak się 
złożyło, że  dwadzieścia lat temu ukoń-
czyłam dwuletnie studium ekonomiczne 
o specjalności hotelarstwo.

Prawie dwa lata jestem uczestnikiem 
Warsztatu Terapii Zajęciowej. Mam 

zajęcia pięć razy w tygodniu. Na zajęciach 
hotelarskich przez trzy lata odświeżyłam 
swoje wiadomości ze szkoły hotelarskiej, 
nauczyłam się też nowych rzeczy, zaliczy-
łam dwie praktyki w hotelu, w tym jedną 
w czasie pobytu w Szkocji w Edynburgu. 
W pracowni komputerowej warsztatu po-
głębiłam swoje umiejętności w obsłudze 
komputera, a na zajęciach plastycznych 
mogłam się mierzyć z nową przygodą swo-
jego życia, jaką jest malowanie.

Udział w WTZ-ach sprawił, że dzień miał 
znowu rytm podobny do rytmu pracy. 

Szybko wracałam do zdrowia. Aby popra-
wić swoją sytuację materialną, zaczęłam 
dawać lekcje angielskiego. To była równo-
cześnie moja własna nauka, repetytorium 
własnej wiedzy. Uważałam, że to też przy-
da mi się w ewentualnej przyszłej pracy 
w hotelu.

Moje dwuletnie doświadczenie i obser-
wacje mówią, że warsztaty terapii za-

jęciowej to świetny sposób na rehabilitację 
po emisji choroby, to praktyczna nauka 
wielu ciekawych i przydatnych umiejętno-

ści, to nawet możliwość zdobycia nowego 
zawodu, droga do podjęcia pracy, czasa-
mi po raz pierwszy, a czasami powrotu 
do utraconej aktywności. Dla osób ciężej 
chorych, które nie czują się na siłach, aby 
pracować zawodowo, to szansa aktywno-
ści, szansa, aby nie zamykać się w domu, 
aby wyjść poza obręb problemów swojej 
choroby, szansa na życie społeczne.

Szkoda, że tak trudno jest w naszej rze-
czywistości tworzyć zakłady aktywno-

ści zawodowej. Przez trzy lata z bardzo 
bliska widziałam, ile trudu, wysiłku i po-
święcenia wielu ludzi kosztowało powsta-
nie Pensjonatu „U Pana Cogito” przy ul. 
Bałuckiego 6 w Krakowie. Mam nadzieję, 
że to nie ostatni ZAZ w Krakowie, który da 
pracę osobom po kryzysach psychicznych.

Zwracam się do wszystkich, od których 
mogą zależeć losy osób chorych psy-

chicznie, z jakich znacząca większość, tak 
jak ja, chce i może pracować. Nie odbie-
rajcie nam szansy na godne życie, nie za-
mykajcie nam drogi do zdrowia, a przede 
wszystkim nie odbierajcie szansy polskie-
mu społeczeństwu na zaistnienie w jego 
szeregach pełnowartościowych obywateli.
Niech Europejski Rok Osób Niepełno-
sprawnych nie będzie tylko krótkim cza-
sem, w którym ludzie zdrowi zauważą, że 
obok nich żyją być może inni, ale przecież 
nie na tyle inni, aby nie mogli żyć wśród 
nich i razem z nimi pracować.

Danuta Biernacka
Stowarzyszenie „Otwórzcie  Drzwi”

Kraków
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Opuścić przystań
„Za dwadzieścia lat bardziej będziesz 

żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, 
co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bez-
pieczną przystań. Złap w żagle pomyślne 

wiatry.
Podróżuj, śnij, odkrywaj”.

     
   Mark Twain

Przyznanie się w Polsce, że jest się 
osobą chorującą psychicznie, osobą 

po kryzysie psychicznym wymaga wciąż 
jeszcze odwagi. Nadal panoszą się krzyw-
dzące stereotypy. Szczególnie boleśnie 
pamiętam jeden z nich, wypowiedziany 
przez osobę z wyższym wykształceniem: 
„Chorzy psychicznie są niebezpieczni 
i powinni być do końca życia przetrzymy-
wani w szpitalach psychiatrycznych”. Nie 
zaoponowałam wtedy. To było jeszcze 
w czasach, kiedy ukrywałam przed kim się 
dało moje spotkanie z psychiatrią. Zresztą 
nikt z obecnych podczas tej rozmowy nie 
zaoponował. Nie wiem, czy wszyscy się 
z tym stwierdzeniem zgadzali, czy po pro-
stu wygodniej było milczeć.

A być może nic nie wiedzieli na temat 
choroby psychicznej, a ja wówczas ba-

łam się jeszcze piętna, nie byłam gotowa 
do publicznego świadectwa.

Walka ze stereotypami, a w szcze-
gólności ze stereotypami dotyczą-

cymi możliwości podejmowania pracy 
przez osoby po kryzysach psychicznych 

jest jednym z celów naszego grantu. Tak. 
NASZEGO grantu. Nam, osobom po kry-
zysach psychicznych, zrzeszonym w Sto-
warzyszeniu „Otwórzcie Drzwi” udało się 
napisać, wygrać, a teraz realizować pro-
jekt grantowy. Muszę w tym miejscu napi-
sać, że dostaliśmy bardzo dużo wsparcia 

i pomocy od profesjonalistów będących 
sympatykami Stowarzyszenia „Otwórz-
cie Drzwi” i osób związanych z krakow-
skim środowiskiem psychiatrycznym. Jest 
to mały grant ogłoszony przez Fundusz 
Współpracy zatytułowany: „Upowszech-
nianie ekonomii społecznej na podstawie 
doświadczeń PIW EQUAL”. Jest to chy-
ba pierwszy grant w Polsce, a na pewno 
pierwszy w Małopolsce realizowany przez 
osoby po kryzysach psychicznych. Do tej 
pory w realizowanych grantach zawsze by-
liśmy BO – Beneficjentami Ostatecznymi, 
zawsze biernymi, pasywnymi odbiorcami.     

Może kilka słów o genezie tego projek-
tu, skąd w ogóle w Stowarzyszeniu 

zrodziła się myśl, aby w grant się zaanga-
żować. Otóż ja trafiłam do Stowarzyszenia 
już z gotowym pomysłem na projekt. I mu-
szę tu od razu zaznaczyć, że nie chodziło 
o ten konkretny projekt, finansowany ze 

środków unijnych. Mój pomysł dotyczył 
stworzenia Centrum Aktywizacji Zawo-
dowej dla osób po kryzysach psychicz-
nych. W ramach takiego centrum miałoby 
istnieć przede wszystkim pośrednictwo 
pracy, ale też szkolenia zawodowe i języ-
kowe oraz doradztwo prawnika, pracow-
nika socjalnego i doradcy zawodowego. 
Powstała w Stowarzyszeniu grupa osób  
pracujących nad tym pomysłem, jednakże 
w ostatecznym rozrachunku okazało się, 
że w tym momencie nie jesteśmy jeszcze 
dostatecznie silni, że nie posiadamy zaso-
bów zarówno finansowych, jak i ludzkich, 
aby go zrealizować. I w tym samym mniej 
więcej czasie pojawiła się informacja o tym 
„Małym”, jak go nazwaliśmy, grancie. Po 
dyskusji na jednym z naszych cotygodnio-
wych spotkań postanowiliśmy, że chcemy 
się w ten projekt unijny zaangażować, tym 
bardziej że cele tego grantu wpisywały się 
w cele statutowe naszego Stowarzysze-
nia. Naszemu projektowi nadaliśmy tytuł: 
„Przez edukację do akceptacji”. Moim 
zdaniem tak bowiem właśnie przebiega 
ta droga: edukacja prowadzi do zrozumie-
nia, a zrozumienie prowadzi do akceptacji. 
Brzmi prosto, ale ta droga prosta nie jest. 
Mamy świadomość tego, że nie każdy edu-
kowany zrozumie i nie każdy, kto zrozumie 
zaakceptuje. Przykład? Pani wicedyrektor 
Instytutu krakowskiego, gdzie studiowa-
łam, kobieta z dużym doświadczeniem, 
wykształcona. Podpisując zgodę na mój 
drugi urlop dziekański związany z moją 
chorobą, stwierdziła, że i tak nie skończę 
tej psychologii, ale jeżeli ma mi to pomóc 

Moim zdaniem tak bowiem właś-
nie przebiega ta droga: edukacja 
prowadzi do zrozumienia, a zro-
zumienie prowadzi do akceptacji.
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wyzdrowieć, to ona mi tę „dziekankę” 
podpisze. Pomogło. A pracę magisterską 
obroniłam na ocenę bardzo dobrą. Nie 
wiem, czy wspomniana przeze mnie Pani 
wicedyrektor miała wcześniej jakiś kontakt 
z osobami chorującymi psychicznie, ale tu 
zabrakło nie tylko akceptacji i zrozumienia. 
Tu przede wszystkim zabrakło zwykłej wia-
ry w drugiego człowieka.

Wracając do grantu, napisałam, że 
jednym z jego głównych celów jest 

walka ze stereotypami. Były na ten temat 
prowadzone badania w Izraelu. Tam poja-
wiły się m.in. takie wypowiedzi, że osoby 
chorujące psychicznie wyglądają inaczej, 
co jest zupełnie absurdalne. W tych bada-
niach uczestniczyli między innymi studenci 
i wyniki wskazały, że: „23% z nich było za-
skoczonych odkryciem, iż ludzie chorujący 
psychicznie są zdolni do normalnego funk-
cjonowania. Osoby chorujące psychicznie 
były początkowo postrzegane przez stu-
dentów jako ludzie niezdolni do podjęcia 
podstawowych czynności życiowych, ta-
kich jak poprawne komunikowanie się,  de-
cydowanie o kształcie własnego życia czy 
samodzielne funkcjonowanie.” (Ron Shror, 
J. Sykes, Israel). Cóż tutaj dopiero mówić 
o możliwości podjęcia pracy przez osoby 
chorujące psychicznie.

Drugi cel grantu to promowanie idei 
przedsiębiorczości społecznej. Firmy 

społeczne to instytucje, które nie są nasta-
wione tylko i wyłącznie na zysk. Tam głów-
ną wartością jest rehabilitacja osób choru-
jących psychicznie, ale też przełamywanie 
stereotypów, przeciwdziałanie wyklucze-
niu społecznemu, czy wreszcie reintegra-
cja osób już wykluczonych. Jest to możliwe 
dzięki tworzeniu takich naturalnych relacji 
jak: pracownik – pracodawca czy sprze-
dający – kupujący. Ale ideę przedsiębior-
czości społecznej można rozumieć nieco 
głębiej, patrząc oczami beneficjenta, jako 
postawę, postawę motywacji, postawę za-
angażowania czy zmiany własnej nieko-
rzystnej sytuacji na lepszą.

I wreszcie trzeci cel projektu to przeciw-
działanie dyskryminacji osób chorujących 

psychicznie na rynku pracy. Sytuacja tych 
osób jest bardzo niekorzystna, zwłaszcza 
jeśli chodzi o otwarty rynek pracy. Poziom 
zatrudnienia utrzymuje się tam od kilku-
dziesięciu lat na niezmiennie niskim pozio-
mie. W krajach starej Unii Europejskiej jest 
to 10-20%, w Polsce to zaledwie 2%. Tutaj 
chciałam podać własny przykład, jak sze-
rokie kręgi może zataczać dyskryminacja. 
Otóż moja obecna szefowa, w momencie 
gdy chciała mnie zatrudnić, zadzwoniła 
na infolinię PFRON-u (Państwowy Fun-
dusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych)  żeby dowiedzieć się, jak wygląda 
cała procedura związana z zatrudnieniem 
osoby niepełnosprawnej. Pani z infolinii, 
w momencie gdy dowiedziała się, o jaki 

rodzaj niepełnosprawności chodzi, usiło-
wała skłonić moją szefową, aby mnie nie 
zatrudniała. Używała następujących argu-
mentów:  że mogę  być niepoczytalna, że 
mogę zdefraudować majątek firmy i wresz-
cie, że najlepiej będzie, jeśli zażąda ode 
mnie zaświadczenia od psychiatry, że nie 
jestem niepoczytalna. Nasz projekt wycho-
dzi takim postawom naprzeciw: mówimy, 
że jesteśmy na rynku pracy i pracujemy 
nieraz od kilku czy kilkunastu lat.

Sam projekt ma formę szkoleń. W każ-
dym szkoleniu bierze udział dwóch 

edukatorów  z naszego Stowarzyszenia 
oraz ja, jako koordynator projektu. Eduka-
torzy opowiadają o swoim doświadczeniu 
pracy, o wartościach, jakie niesie ze sobą 
praca, o tym, czym dla nich jest ekonomia 
społeczna. Adresatami projektu są stu-
denci krakowskich uczelni wyższych z kie-
runków  humanistycznych społecznych, 
jako osoby, które w przyszłości mogą być 
związane z szeroko rozumianą pomocą 
społeczną, a tym samym zainteresowane 
teorią oraz praktyką powstawania i funk-
cjonowania firm społecznych jako miejsca 
zatrudnienia dla osób defaworyzowanych 
na rynku pracy z powodu przebytej choro-
by psychicznej.

Myślę, że sam fakt realizowania gran-
tu sprawia, że czujemy się mocniejsi. 

Coś nam się udało. Fachowo nazywa się 
to poczuciem sprawstwa lub empower-
ment. W tym miejscu nawiążę do rozmowy, 
jaka miała miejsce w moim życiu kilka lat 

temu, podczas pierwszego pobytu w szpi-
talu psychiatrycznym. Otóż ówczesna Pani 
Ordynator powiedziała mi, że ona zna na-
wet jedną taką dziewczynę, której udało 
się po wyjściu ze szpitala wrócić na studia, 
skończyć je, znaleźć pracę, wyjść za mąż, 
założyć rodzinę. Przyznam, że nieraz mam 
ochotę pojechać do niej i powiedzieć, że 
teraz zna już dwie takie osoby i że na do-
datek ta osoba jest współautorem i koordy-
natorem grantu.

Na koniec chciałam się podzielić myślą 
z tymi, którym w tej chwili jest ciężko. 

Bo czasem jest ciężko. Czasami jest na-
wet bardzo ciężko. Czasami wydaje się, 
że  jedynym rozwiązaniem jest samobój-
stwo. SMS od męża po mojej próbie sa-
mobójczej: „Ważne są tylko te dni, których 
jeszcze nie znamy. Ważnych jest tylko 
kilka tych chwil, tych, na które czekamy”. 
Ważne jest to, ile jeszcze możemy doko-
nać. Mamy potencjał. Wbrew pozorom 
drzemie w nas siła. Potrzebuje ona tylko 
odpowiednich warunków, aby się uwolnić. 
Czasami potrzeba jednego gestu, jednego 
słowa. A czasami przemilczenia tego, co 
się ciśnie na usta.

Myślę, że ten grant, to nasz pierwszy 
naprawdę samodzielny krok, a „nawet 

najdalsza podróż zaczyna się od pierwsze-
go kroku”...

Anna Liberadzka
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

Kraków
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Moja mama posiwiała w tym roku
To ja fryzjer
Swoim życiem rozjaśniam jej włosy
Biel siwą otrzymuję dodając do niej dużo goryczy życia

Anna Mączka

Panie mój
Nie oddawaj mnie na pożarcie
Przez siebie samą
Dobrze wiem
Że potrafię się odrodzić poprzez Miłość
I pokorę

Jola Janik

Bądź pochwalon Boże
za świt
i za ranną rosę
za słońce
w późne popołudnie
za gwiazdy nocą
Ty stwarzasz
świat codziennie
i dajesz nam każdy 
dzień na nowo
Spraw byśmy to docenili
i rozumiejąc to
pięknie umieli żyć

Danuta Biernacka

Mija dzień za dniem 
 niewinnie tak
a ja nie chcę dotykać oceanu dna 
 dla wielu spraw zamknęłam drzwi 
na wieki klucz, cenną tylko 
 rzeczą niech pozostanie wpisanie 
w zapis archiwów, gdzieś tam 
ponad czasem: 
  zapis łez 
  zapis cierpienia 
  zapis istnienia 
Och Wielki Boże pomóż mi, 
 przetrwać teraźniejszy czas 
niech to będzie spowiedź 
 niech to będzie rozgrzeszenie 
niech to będzie przemienienie. 

Zuzanna W. 

Biegnę pod wiatr, krzykiem
 nie pokonam świata 
ja to wiem. 
Już gołębi puch wywiał czas... 
...na zawsze do głębi wyobraźnia 
ma... i zapisany fakt że ze 
 mną coś nie tak... trochę żal 
że zakpił los... że daleki świat 
 śnił się co noc, jarzmo plątaniny 
jak dziki lew... szkoda tylko że 
 czas tak szybki jest, już 
nie przekonam świata ani tego 
 małego ani tego dużego 
potokiem łez i krzykiem ja 
  to wiem. 

Zuzanna W. 
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Oblana ciepłym atramentem nieba
Idę radosną wiarą
Ulica fioletowa światłami
Drzewa bliskie cieniem
Ręka zaciśnięta mocno
- Odkrywa spotkanie
W ciszy wieczoru
Kłaniam się szczęśliwa.

Anna Mączka

Nasze dni w szpitalu

Nasze dni jak młode koty
Prężą złote grzbiety,
Stąpają łapkami miękko
Po sypkiej rosie chwil
Mistyczną łąką czasu
Porosłą sierścią traw
- łaszą się do rąk nocy
Uśpionej lekami
- ich pyszczki prychają
Nieulękłe i miękkie
Spowite w senny opar 
Pernazyny

Nasze dni też i delikatne 
I kruche
Jak zwierzęta są, jak rośliny.
Jak sen i iluzja wyraziste
Ponad światem wzlatują
Jak ptaki.

Grażyna Tomczyk

Motto:
 W snach dawnymi bawiąc się wiosnami 
 Jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką 

kiedy mówię o mnie 
mówię o was. 
kiedy mówię o mojej śmierci 
mówię i o waszej. 
kiedy mówię o rodzaju 
mojego kochania 
(mało prawdopodobne 
by zrozumiane to być mogło) 
nie oczekuję niczego 
oprócz słowa 
co Nieobce. 
głupie to. 
obcym lepiej być.  
najlepiej być obcym. 
wiem, wiem. 
i nie umiem. 
szkoda że mi tak trudno 
idzie ta lekcja. 
Jesienna. 
to pamiętam. 
złote są 
kruche są 
mimozy 

Jak życie. Jak czas.  

Małgorzata Misiewicz

O dobre jutro zadbać chcę sama 
 kolekcja różnych niepotrzebnych 
rzeczy i gwałtowna myśl, szalona 
 mówią o mnie dziś... gdzieś 
w pół uśmiechach ludzkich głów i 
 za plecami drwin... wiatr 
kołysze drzewa, zielone trawy i 
 łany niedojrzałych zbóż, to 
pejzaż na co dzień mój. O jutro 
 chcę zadbać sama, sterty szarych
na płótnie plam i plik zdjęć 
 i te wzgórza zostawię je, a 
lepsze jutro niech będzie ostatni 
   raz... gdy 
kruchość w palcach i kiedy zaćmienie 
 słońca będzie znów za sto lat.  

Zuzanna W.
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Pamiętam, że miałem w dzieciństwie wielkie problemy z komu-
nikacją z ludźmi. Później, w wieku 16 lat, trafiłem do szpitala 

psychiatrycznego i tak się zaczęło moje życie ze świadomością, 
że należę do pewnej grupy, do grupy osób chorujących psychicz-
nie. Po roku na podstawie rozpoznania psychiatrycznego otrzy-
małem grupę inwalidzką i związane z tym faktem świadczenie. 
Nie chciałem jednak należeć do tej grupy. Nie chciałem być po 
prostu chorym psychicznie. Zawsze chciałem wyzdrowieć i za-
wsze wiedziałem, że to jest możliwe.

Potem poszedłem do pracy i po półtora roku – na wczasach 
– zachorowałem. Bardzo ciężko zachorowałem. Byłem w wiel-

kim natłoku myśli, lecz chciałem się uczyć i pracować, rozwijać 
się i dawać z siebie dużo, ponieważ wiem, że świat jest tak skon-
struowany, że nie ma nic za darmo. Nie można niczego otrzymać 
za nic, lecz też dając coś, nie można nie dostać nic w zamian. 
Po ustąpieniu silnych objawów choroby i pewnym czasie przeby-
wania w domu zacząłem rehabilitację w Warsztacie Terapii Za-
jęciowej. Chciałem iść do liceum, pomimo że lekarz mówił, że to 
za wcześnie. Wiem, że nie byłem w zwykłej pracowni zajęciowej; 
była to pracownia, która miała cel: przygotować do zatrudnienia 
na otwartym rynku do pracy związanej z księgowością. Nie była to 
zwykła pracownia, bo nie chodziło w niej tylko o zajęcie. Był w niej 
realizowany bardzo intensywny program edukacyjny, przygotowu-
jący do pracy w dziale księgowości. Później próbowaliśmy naśla-
dować działania, jakie musi wykonać księgowość każdej firmy.

Uczyłem się księgowości, lecz wciąż chciałem iść do prawdzi-
wej szkoły. Chciałem być informatykiem i koniecznym etapem 

w tej drodze było liceum, do którego poszedłem po półtora roku 
pracy w warsztacie. Byłem zdeterminowany. Zdawałem sobie 
sprawę, że każdy niewłaściwy ruch może sprawić, że zachoruję 
lub/i nie skończę szkoły. To było wyzwanie, ponieważ przez pół-
tora roku musiałem godzić pracę w warsztacie z uczęszczaniem 
do szkoły. Wszystko, co robiłem, było balansowaniem na linie. Nie 
można było przesadzić z zaangażowaniem w żadną czynność. 
Może wtedy tego jeszcze nie wiedziałem, może sytuacja była inna 
niż teraz, ale żyłem wtedy w lęku, może w dużej obawie, że to 
wszystko może skończyć się chorobą i cofnę się do punktu wyj-
ścia.

Jednak po trzech latach nauki i równoległym 3-miesięcznym po-
bycie w oddziale dziennym udało mi się skończyć liceum z do-

brym wynikiem i zdać maturę. Stanąłem znów na początku drogi. 
Po liceum nie chciałem iść na studia. Uważałem, że to jest dla 
mnie za trudne, lecz byłem zewsząd namawiany. Wszyscy dokoła 
mówili: jak zdałeś maturę, to idź na studia. 

W końcu się zdecydowałem i wystartowałem najpierw na egza-
min na studia dzienne, który wyszedł mi bardzo słabo. Nie 

było mowy, żebym się dostał. Poszedłem jednak za ciosem i zapi-
sałem się na studia zaoczne, na informatykę. Nie byłem w stanie 
jednak w żaden sposób opłacić czesnego i z tego powodu nie 
byłem na żadnych zajęciach. Po półtora roku, gdy zapomniałem 
już, że jestem studentem, dostałem pismo, że zostałem z listy stu-
dentów skreślony.

W tym czasie, gdy nie chodziłem na studia, wróciłem do warsz-
tatu terapii nie jako uczestnik, lecz jako wolontariusz. Zaj-

mowałem się prostymi zleceniami poligraficznymi i uczyłem się 
programów graficznych. Nie wspominałem o tym, lecz od siódme-
go roku życia byłem i nadal jestem pochłonięty pasją komputerów, 
programowania, szukania najprostszego rozwiązania różnych 
problemów, polowania na błędy. Z tego powodu miałem bardzo 
dużą łatwość nauki programów, których obsługa jest dziecinnie 
prosta w porównaniu z trudnością ich tworzenia.

Empowerment
Po jakimś czasie ówczesny szef warsztatu, Hubert Kaszyński, 

zaproponował, żebyśmy złożyli książkę. Książkę pod jego re-
dakcją złożył wcześniej kolega, który również chorował, lecz miał 
na swoim koncie niedokończone studia architektoniczne i był bie-
gły w programach graficznych różnego typu. Przy jego wsparciu 
i zaangażowaniu uczącego się również mojego kolegi Jacka po-
wstała książka. Później złożyliśmy ich jeszcze cztery, a ja przy 
wsparciu informatyka, który miał pod opieką warsztat, wdrażałem 
się w rozwiązywanie problemów związanych z obsługą sieci kom-
puterowych.

Wtedy pojawił się program, unijny program, który miał za za-
danie włączanie na rynek pracy osób wykluczonych spo-

łecznie, w tym chorujących psychicznie. Grupa beneficjentów po-
szerzała się i my, beneficjenci projektu, byliśmy wspierani przez 
Huberta. Dostawaliśmy na początku bardzo precyzyjne wytyczne 
jak dane zadanie wykonać. Później większy nacisk był kładziony 
na samodzielność decyzji: Co należy zrobić? Prowadziliśmy szko-
lenia, zajmowaliśmy się poligrafią, składaliśmy książki; ja coraz 
bardziej samodzielnie rozwiązywałem problemy zarówno doty-
czące zadań zleconych, jak i problemy informatyczne.

Dziś pracuję w pełnym wymiarze godzin i mam wiele zadań. 
Aktywność beneficjentów EQUAL przekuła się na zintensy-

fikowanie i poszerzenie działalności Stowarzyszenia „Otwórzcie 
Drzwi”. Jestem jego sekretarzem i rejestruję wszystkie aktywności 
stowarzyszenia, prowadzę zebrania. Do naszych zadań należało 
i należy wsparcie przy organizacji konferencji, jak również uczest-
niczenie w nich w roli prelegentów. Mówimy właśnie o tym, co daje 
nam praca. Że nie jesteśmy po prostu chorującymi psychicznie. 
Jesteśmy ludźmi i możemy starać się, na ile możemy, żyć pełnią 
życia. Wiem, że największe bariery, jakie człowiek spotyka w ży-
ciu zawierają się właśnie w nim samym. W jego myśleniu i w tym, 
czy ma nadzieję, odwagę, a w końcu siłę do zmiany swojego losu, 
do realizowania siebie i wiarę w to, że ma godność, że zasługuje 
na to, żeby żyć, że jest coś jeszcze wart i to nie tylko coś.

Tak się złożyło, że pod koniec października tego roku odbyła 
się konferencja w kancelarii prezydenta RP i że udało mi się 

wystąpić, prezentując referat napisany w całości przez pacjen-
tów, który mówi o tym, że praca daje godność, gdy jest dobrze 
zorganizowana i daje poczucie sensu. Nigdy nie uważałem, że 
ludzie dzielą się na lepszych i gorszych, na chorych i zdrowych. To 
ważne, żebyśmy zrozumieli, że wszyscy jesteśmy ludźmi i choć 
różnimy się od siebie, to właśnie dlatego możemy dawać sobie 
wsparcie i korzystać z tych różnic. Nie traktujmy chorych jak dzie-
ci, które trzeba pogłaskać po głowie. Ludzie potrzebują opieki i to 
wszyscy. Nie chodzi jednak o głaskanie po głowie, tylko o pomoc, 
o danie nadziei i pokazanie, że nie jesteśmy tylko chorymi. Mamy 
nie tylko deficyty, lecz także zasoby, które trzeba koniecznie wy-
korzystać i dać nam możliwość zmiany statusu z tylko chorego 
na pracownika, na specjalistę, na człowieka, który również może 
dawać wsparcie i pełnić wiele ról, które są przypisane tak zwanym 
zdrowym. To jest właśnie empowerment – idea wzmacniania po-
przez delegowanie odpowiedzialności. Kompetencje mamy róż-
ne i skos związany zależnością chorego od terapeuty może być 
równoważony skosem przeciwnym indywidualnych kompetencji 
i wielu wartości, które drzemią we wszystkich ludziach. My nie je-
steśmy inni, może jesteśmy trochę bardziej zagubieni. Żyjmy więc 
razem i doskonalmy się, choć nikt nie jest do końca doskonały.

Konrad Wroński
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

Kraków
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[Jolanta Janik:] Praca jest bardzo ważną składową życia czło-
wieka. W Księdze Rodzaju zapisana została jako przykaza-

nie JAHWE i zarazem błogosławieństwo dla pierwszych ludzi: 
„Czyńcie sobie ziemię poddaną”. Przez wieki dzięki pracy czło-
wieka, czyli rozumnemu przekształcaniu rzeczywistości powstała 
nie tylko cywilizacja, ale i kultura społeczeństw ludzkich. Każde 
pokolenie dodaje swoje osiągnięcia do dziedzictwa ojców i w ten 
sposób rozwija się życie na trzeciej planecie od naszej gwiazdy 
dziennej – Słońca.

Żądza władzy, pieniędzy i sławy nie od dziś kieruje człowie-
kiem, ale w obecnym czasie doszła do absurdalnych rozmia-

rów, życie nabrało niespotykanego przedtem tempa i brutalności.

Ludzie wrażliwi, podatni na zranienie często nie wytrzymują tak 
wielkiego stresu i reagują chorobą psychiczną. Jest ona, jak 

o tym w latach 70. pisali antypsychiatrzy, buntem wobec zasta-
nego świata, odrzuceniem hipokryzji społeczeństwa dorosłych, 
wyrazem własnej bezradności wobec sił nas przewyższających, 
które regulują zasady współżycia społecznego. Wypadamy poza 
nawias społeczeństwa, ponieważ nie chcemy poddać się jego 
prawom. Często uciekamy w psychozę i zgadzamy się na etykiet-
kę chorego psychicznie, gdyż to tłumaczy nas przed światem tzw. 
normalnych ludzi. Jeśli jesteśmy chorzy, to fakt ten np. tłumaczy 
naszą nieobecność w pracy, jeśli jesteśmy zdrowi – jest to duże 
przewinienie... 

Kiedy przeżywamy psychozę, świat nas nie rozumie. I my nie ro-
zumiemy świata. Dzieją się z naszą psychiką różne dziwne rze-

czy, najczęściej przykre, aż do koszmarnego bólu. Praca schodzi na 
dalszy plan; obowiązuje wówczas w schizofrenii maksyma: najpierw 
filozofowanie, potem życie. Jednak na dłuższą metę nie da się tak 
funkcjonować. Jesteśmy karani społeczną stygmatyzacją, ludzie nas 
się boją, jesteśmy uzależnieni finansowo od niskiej renty czy pomocy 
rodzinnej lub społecznej, co bywa dla nas upokarzające.

Praca staje się marzeniem. Autentycznie, gdy po przerwaniu nauki 
nie pracowałam, to w moich snach występowały marzenia o pra-

cy, jakiejkolwiek, nawet sprzątanie klatki w bloku było moim ogrom-
nym pragnieniem.

Po przerwaniu studiów przeszłam od razu na rentę tzw. uczniow-
ską, choć starałam się o pracę w Spółdzielni Inwalidzkiej na ma-

szynach dziewiarskich, niestety nie zakwalifikowano mnie, motywując 
to moją nadmierną „wrażliwością”. Było to około 23 lat temu. 

O barierach w pracy i zatrudnianiu 
osób chorujących psychicznie
– perspektywa beneficjentów

Sama choroba była dla mnie utrudnieniem, gdyż wycofałam się 
z życia. Urojenia i omamy bardzo ograniczały moje kontakty 

społeczne – nie umiałam sobie z tym poradzić.
Ponieważ przyznałam się do choroby przed koleżanką, całe osie-
dle o tym wiedziało, czułam się napiętnowana. Dokładnie przyto-
czę słowa jednej z dziewczyn, która krzyczała za mną: „trędowa-
ta”, a więc odczuwałam skutki piętna i odrzucenia społecznego, 
co nie ułatwiało mi zdrowienia. Jednocześnie wystąpił u mnie brak 
wiary w możliwość powrotu do zdrowia i „autostygmatyzacja”. 
Poza tym brakowało mi konkretnych propozycji pracy, gdyż nie 
miałam żadnego wykształcenia zawodowego, jakichkolwiek kwa-
lifikacji potwierdzonych „dokumentem”, ani siły do pracy fizycznej. 
Właśnie wtedy, pamiętam, że częstym nawracającym motywem 
w moich snach była praca. Piszę o tym raz jeszcze, bo jest to dla 
mnie szczególnie ważne.

Przełom w moim życiu stanowił udział w grupie psychotera-
peutycznej, której członkowie mnie zaakceptowali i uznali za 

osobę wartościową. Psycholożka, prowadząca spotkania zapro-
ponowała mi udział w powstającym wówczas Warsztacie Terapii 
Zajęciowej przy ul. Miodowej 9. 

Zaczęłam tam uczęszczać, co dawało mi dużo satysfakcji, 
szczególnie że nauczyłam się od podstaw obsługi komputera, 

skończyłam nasz wewnętrzny warsztatowy kurs obsługi urządzeń 
biurowych, a poza tym nauczyłam się pracować w grupie, co naj-
pierw sprawiało mi trochę trudności, ale przyzwyczaiłam się do 
tego, a potem polubiłam swoich kolegów i koleżanki, nawet za-
przyjaźniłam się z nimi. Zdobywałam z mozołem i różnymi faux 
pas doświadczenia pracy tak, jakby była to normalna praca. Re-
habilitacja w warsztacie dawała mi doświadczenie życia w społe-
czeństwie i poczucie jego sensu w ogóle.

Dzień po dniu zdrowiałam poprzez powtarzanie i utrwalanie 
podstawowych umiejętności życiowych, np. dojazd na zaję-

cia w warsztacie był dla mnie z początku koszmarem, w którym 
słyszałam złe głosy i przeżywałam każde spotkanie drugiego czło-
wieka jako duże zagrożenie, potem było to trudne, ale możliwe, 
a w końcu stało się zwykłą sprawą jak dla człowieka zdrowego, 
którym w pełnej remisji zresztą byłam. Przestałam przeżywać bar-
dzo emocjonalnie zwykłe sytuacje życiowe, np. załatwianie danej 
sprawy w Urzędzie Miasta czy w Sądzie. Nauczyłam się systema-
tyczności i punktualności, odpowiedzialności za pracę i za kole-
gów, wzajemnej życzliwości i dobroci. Realny świat przestał być 
wrogi.

W Warsztacie Terapii Zajęciowej, co jest istotne, zarobiłam 
pierwsze w życiu pieniądze za pracę, tzw. kieszonkowe, 

była to duża satysfakcja, szczególnie że miałam już 34 lata i do tej 
pory dostawałam tylko nagrody za naukę i wzorowe zachowanie 
w szkole, potem w liceum. Jednak zarobić pieniądze to co innego. 
Poczułam się wreszcie dorosła i odpowiedzialna za swoje życie, 
także w wymiarze finansowym.

Naprawdę o pracy, nie w przyjaznym systemie psychiatrycz-
nym, a na wolnym rynku zaczęłam praktycznie myśleć dopiero 

po 23 latach po przejściu na rentę. Związane to było z programem 
EQUAL i wydaniem tomiku moich wierszy. Program EQUAL to ini-
cjatywa europejska, której celem jest włączanie na rynek pracy 
grup wykluczonych z niego na przykład z powodu niepełnospraw-

Jesteśmy karani społeczną styg-
matyzacją, ludzie nas się boją, je-
steśmy uzależnieni finansowo od 
niskiej renty czy pomocy rodzin-
nej lub społecznej, co bywa dla 
nas upokarzające.
Praca staje się marzeniem.
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ności, w naszym środowisku – osób niepracujących lub przeby-
wających na rencie z powodu choroby psychicznej. Uczestnictwo 
w europejskim programie bardzo dużo dało mi osobiście, choćby 
dlatego, że praca, którą wykonywałam była spełnieniem moich ma-
rzeń – wydaliśmy z kolegami Jackiem i Konradem, zupełnie sa-
modzielnie złożoną, pięknie ilustrowaną grafikami mojej najlepszej 
przyjaciółki Doroty książkę zatytułowaną „Zwierzenia wierszem”. 

Została ona ciepło przyjęta przez czytelników, nakład rozszedł 
się szybko, a środki finansowe zwróciły się. Z radością pragnę 

dodać, że już niebawem będzie reedytowana w ramach EQUAL’u, 
bowiem stanowi cenny materiał pomocny w naszej pracy eduka-
cyjnej. 

Piszę to, aby podkreślić, że nawet będąc chorymi nie przestajemy 
być ludźmi o określonych zdolnościach i umiejętnościach. Trze-

ba więc stawiać na swoje mocne strony, rozwijać zainteresowania. 
Praca musi być dla mnie atrakcyjna i sensowna, wartościowa, tak-
że duchowo, a może przede wszystkim duchowo, jako związana 
z jakimś dobrem dla konkretnego człowieka. W tym przypadku było 
to „dobre słowo”, które miało pomagać innym ludziom w terapii cho-
roby psychicznej, zrozumieć osoby chore ich najbliższym, a także 
środowisku, do którego zdrowiejąc wracamy. 

Nie jest łatwo wrócić do zdrowia w środowisku, które przyzwy-
czaiło się do naszej choroby, kiedy nie tylko najbliżsi, ale i te-

rapeuci widzą w nas tylko pacjentów. Trudno znaleźć wtedy po-
moc, która dałaby nam motywację do zdrowienia i do spełniania 
swoich marzeń, czyli nauki lub pracy, założenia własnej rodziny 
lub utrzymania ważnego związku już istniejącego, mimo wszyst-
ko. Wiem, że drugi dzień Forum poświęcony będzie problemom 
rodzin, chciałabym jednak zatrzymać się na tym problemie, bo-
wiem bez postawienia kwestii rodziny – nie mogę przejść do roz-
ważań na temat pracy.

Postawa osób najbliższych jest bardzo znacząca, dlatego waż-
ne jest, żeby rozumieli oni, jak należy postępować w danej 

chwili z osobą chorą. Organizowana jest psychoterapia rodzin-
na, która w moim życiu miała kolosalne znaczenie. Zanim rodzice 
zrozumieli, że jestem chora i mam prawo np. reagować depresją 
lub dla odmiany lękiem, czy że trzeba mnie uczyć panowania nad 
emocjami, a zwłaszcza agresją i autoagresją, przeszli gruntow-
ne szkolenie, tzw. psychoedukację. Duże znaczenie ma w tym 
kontekście praca Stowarzyszenia Rodzin „Zdrowie Psychiczne”, 
którego Prezesem, nieocenionym przyjacielem wszystkich po-
krzywdzonych przez chorobę psychiczną, jest Pani Zofia Puche-
lak, kobieta wspaniała, mądra i zaangażowana w tę działalność 
od wielu lat. Rodzina to system naczyń połączonych, a więc: gdy 
choruje jedna osoba, to cała rodzina choruje. Najczęściej popeł-

nianym błędem jest nadopiekuńczość, rzadszym – nieakceptowa-
nie choroby psychicznej. W tym miejscu chciałabym wspomnieć 
o programie telewizyjnym w TVP3 Info, z 18 lutego, który poświę-
cony był problemom rodzin osób chorujących i zdrowiejących psy-
chicznie, co było pierwszym takim spotkaniem w telewizji – osób 
chorujących i ich najbliższych oraz profesjonalistów. 

Pragnę także zachęcić szczególnie rodziny beneficjentów do 
udziału w drugim dniu Forum, kiedy problemy te będą przed-

miotem naszego szczególnego zainteresowania. Najtrudniejsza 

bowiem w chorobie psychicznej jest samotność. Można wyróżnić 
trzy typy samotności, które występują na różnych etapach cho-
roby: 
1. osamotnienie związane z początkiem psychozy, kiedy nie wie-
my, co się z nami dzieje, czujemy się „inni” wobec naszego środo-
wiska społecznego, zagubieni wśród ludzi;
2. samotność osoby, a często i jej najbliższych, gdy nie wiadomo, 
gdzie szukać pomocy w danym przypadku cierpienia duchowego 
(często jest to szukanie „na oślep”!);
3. samotność wśród rodziny, kiedy najbliżsi nas nie rozumieją lub 
nie akceptują, a my nie potrafimy porozumieć się z nimi.

W tym ostatnim przypadku często pomagamy sobie wzajem-
nie w ramach Stowarzyszenia osób chorujących na schizo-

frenię „Otwórzcie Drzwi”. Odwiedzamy kolegów w szpitalach, do-
mach, domach pomocy społecznej, dając im wsparcie duchowe 
lub materialne, dając im swój czas i obecność, zainteresowanie, 
dobroć i przyjaźń, czyli – jak to nazywamy inaczej – samopomoc.

Inną naszą aktywnością jest szeroko zakrojona działalność edu-
kacyjna. Związana ona jest z udziałem, oczywiście dobrowol-

nym, w wykładach dla różnych grup społecznych, np. studenckich 
(medycyny, psychologii, socjologii, pedagogiki, pracowników so-
cjalnych, terapeutów zajęciowych), a także lekarzy „już” po dyplo-
mie, psychologów, psychoterapeutów, księży i kleryków. 

Jako członkowie Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” dzielimy się 
naszą wiedzą „z pierwszej ręki” na tematy związane z choro-

bą psychiczną, chorowaniem i zdrowieniem, a także z powrotem 
do swojego środowiska społecznego, do rodziny, bliskich i nauki 
bądź pracy. Od października uczestniczyliśmy w 50 takich spo-
tkaniach, przeszkoliliśmy ponad 200 osób! Prowadzimy też ba-
dania na temat samych szkoleń, każdy beneficjent odpowiada na 
trzy pytania: o czym powinniśmy mówić na ćwiczeniach, jak być 
skutecznymi w edukacji i jak dobrze uczyć, co ma to dać jednej 
i drugiej stronie.

Ostatnio tematem naszych koleżeńskich rozmów w Stowarzy-
szeniu jest praca na wolnym rynku. Uważam, że trzeba pracę 

dobrać do swoich możliwości, gdyż nie każda praca jest korzyst-
na dla naszego zdrowia. Ja np. w remisji usiłowałam nauczyć się 
księgowości komputerowej. Włożyłam w tę naukę wiele wysiłku. 
Niestety, nie udało mi się – zrezygnowałam. Myślę, że ta poraż-
ka w dużym stopniu przyczyniła się do wybuchu psychozy w pół 
roku później. Nie dziwię się więc opiniom obiegowym, że praca 
umysłowa nie jest wskazana dla ludzi po kryzysie psychicznym. 
To jednak nie jest prawdą. Praca musi być dobrana do zdolności, 
musi dawać satysfakcję, a wtedy nie jest ważne, czy jest umysło-
wa czy fizyczna. Poza tym ważna jest atmosfera w pracy, zarówno 
na styku pracownik – szef, jak i wśród współpracowników. Muszą 
oni akceptować się wzajemnie, być solidarni, wyczuć, kiedy należy 
zwiększyć oczekiwania, a kiedy pomóc, wyręczyć w pracy, w jaki 
sposób zwrócić uwagę, aby została właściwie odebrana, a przede 
wszystkim traktować godnie jak człowieka, co często nie jest prak-
tyką nawet wśród ludzi zdrowych. 

Ja marzę o kursie pomaturalnym, po ukończeniu którego mogła-
bym pracować jako opiekunka ludzi starszych np. w domu po-

mocy społecznej. Skąd taki pomysł? Ponieważ mam wieloletnie do-
świadczenie w opiece nad moją wiekową babcią. Opiekowałam się 
nią od 84. roku życia, aż do jej śmierci. Przeszłyśmy razem przez 
wszystkie etapy starzenia się, aż do umierania. Dobrze wiem, na 
czym polega opieka nad starszymi ludźmi, przede wszystkim po-
trzeba im miłości, zainteresowania i zrozumienia, „wszystko inne 
jest dodane” wg słów Ewangelii. Zajmowałam się babcią jak oso-
ba całkiem zdrowa, co też pomogło mi w dojściu do pełnej remisji 
– więcej ja dostałam od niej, niż ona ode mnie. Ponadto regular-
nie zajmowałam się samotną staruszką jako studentka działająca 
w Duszpasterstwie Akademickim Dominikanów „Beczka”. Odwie-
dzam też co miesiąc koleżankę w Domu Pomocy Społecznej, więc 
wiem, na czym taka praca polega. Może to jest moje powołanie? 

Praca musi być dobrana do zdolności, 
musi dawać satysfakcję, a wtedy nie 
jest ważne, czy jest umysłowa czy fi-
zyczna. Poza tym ważna jest atmosfera 
w pracy, zarówno na styku pracownik 
- szef, jak i wśród współpracowników.
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Wiemy, że aby moje plany związane z powrotem do pracy zi-
ściły się, to kluczowe znaczenie ma moja determinacja, jak 

również próba uświadomienia sobie, czy i na ile, w jakim stopniu 
postrzegamy siebie w kategoriach stereotypowych, uproszczo-
nych, a tym samym niwecząc swoje możliwości rozwoju.

To, o czym napisałam przed chwilą – to jest jedna strona me-
dalu, z perspektywy beneficjenta. Drugą stroną medalu jest 

świat zewnętrzny, a przede wszystkim pracodawcy. Problemem 
tym, w oparciu o własne doświadczenia oraz badania naukowe, 
zajmie się w dalszej części artykułu Konrad Wroński.

[Konrad Wroński:] Członkowie Stowarzyszenia „Otwórzcie 
Drzwi”, wspólnie z profesjonalistami, zastanawiali się nad 

barierami, jakich doświadczają osoby chorujące psychicznie 
w znalezieniu i utrzymaniu pracy, która to praca, jeżeli jest dobrze 
zorganizowana, może pomóc w przezwyciężeniu choroby. Nasze 
Stowarzyszenie opracowało około 50 barier, z których wybraliśmy 
– w naszej wspólnej opinii – najistotniejsze. Ostatecznie 21 pod-
daliśmy ocenie w badaniach prowadzonych przez Polskie Towa-
rzystwo Psychiatryczne wśród 100 terapeutów zajęciowych i 84 
pacjentów uczestniczących w szkoleniach zawodowych przygo-
towujących do pracy w firmach społecznych. Bariery zostały po-
dzielone na dwie grupy: dotyczące  osób chorujących psychicznie 
oraz ich środowiska (patrz tabela 1 i 2).

Tabela 1. Ograniczenia dotyczące  osób chorujących psy-
chicznie

– niski poziom wykształcenia osób chorujących psychicznie
– ubóstwo relacji społecznych osób chorujących psychicznie
– obniżona samoocena osób chorujących psychicznie
– nieznajomość swoich uprawnień w grupie osób chorujących
   psychicznie
– lęk przed ujawnieniem własnej choroby psychicznej
– lęk u osób chorujących psychicznie przed możliwością nawrotu    
   choroby w związku z podjęciem poracy
– obawa chorujących psychicznie przed utraceniem statusu osoby 
   uprawionej do świadczeń w związku z podjęciem pracy
– negatywne skutki uboczne zażywania leków
– brak motywacji u osób chorujących psychicznie do zmiany
   własnej sytuacji życiowej
– ryzyko nawrotu choroby

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Ograniczenia dotyczące środowiska wobec osób 
chorujących psychicznie

– lęk przed osobami chorującymi psychicznie
– małe możliwości kształcenia się osób chorujących psychicznie
– konieczność stałego leczenia i kontroli osób chorujących
   psychicznie
– za niski poziom wykształcenia służb rehabilitacji i zatrudnienia
– brak miejsc praktyk/staży zawodowych dla osób chorujących
   psychicznie
– wysoki poziom bezrobocia na lokalnych rynkach pracy 
– niewiara pracodawców w możliwości efektywnej pracy osób
   chorujących psychicznie
– brak elastyczności w dostosowaniu miejsc pracy do możliwości  
   osób chorujących psychicznie
– niewiara w rodzinach w możliwość pracy osób chorujących
   psychicznie
– trudność w dostępie do leczenia psychiatrycznego
– nieznajomość korzyści finansowych związanych z zatrudnianiem
   osób chorujących psychicznie u pracodawców 

Źródło: opracowanie własne.

Uczestników poproszono o wybranie spośród 21 barier 15 naj-
ważniejszych i uszeregowanie ich od najbardziej do najmniej 

istotnej.

Skupię się tylko na barierach opisanych przez pacjentów. 
W tej grupie największe znaczenie miała bariera: „niewiara 

pracodawców w możliwości efektywnej pracy osób chorujących 
psychicznie”. Natomiast na drugim miejscu pojawiło się „ryzyko 
nawrotu choroby”. Choroba ma dla nas charakter zewnętrzny, 
gdyż  wydaje się być czymś, co nas atakuje z zewnątrz i nie mamy 
na nią wpływu. Nie sądzę, aby to była prawda. Na pewno nawet 
w najtrudniejszych przeżyciach, choć nie zdajemy sobie sprawy 
z tego, to posiadamy pewien obszar, który możemy kontrolo-
wać. Ważne, aby mieć tego świadomość, bo fakt ten zwiększa 
nasz wpływ na objawy. Wielu chorujących psychicznie postrze-
ga otwarty rynek pracy jako coś trudnego i niebezpiecznego, że 
zdobycie na nim pracy graniczy z cudem, a jeżeli już się to uda, 
to z pewnością będzie ona tak trudna i wymagająca, że nie pora-
dzimy sobie w niej. Do tego dochodzi bariera, która zajęła trzecie 
miejsce, a mianowicie: „lęk przed ujawnieniem własnej choroby 
psychicznej”. Boimy się, że pracodawca nas nie zatrudni właśnie 
dlatego, że mamy tego typu schorzenie, lub że nie zostaniemy 
zaakceptowani przez zespół pracowniczy. Dlatego nie ujawniamy 
pracodawcy informacji o naszej chorobie. Równocześnie boimy 
się, że nas zwolnią i że stres doprowadzi do nawrotu choroby.

W badaniach przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii 
Społecznej na temat opinii pracodawców wobec zatrudniania 
osób niepełnosprawnych zapytano: jaki odsetek osób chorują-
cych psychicznie może pracować? Większość odpowiedzi wahała 
się w granicach od 0% do 10%, tj. aż 47,6% odpowiedzi znalazło 
się w tym zakresie. 

Pracodawcy nie chcą nas zatrudniać i my się tego boimy. To 
nie musi wynikać z obiektywnych przesłanek. To mogą być 

obawy nasze (pacjentów) i pracodawców. Spośród wielu dostęp-
nych wyników przedstawiam poniżej kilka wybranych zestawień, 
które dobrze ilustrują niewiarę pracodawców w nasze możliwości. 
Jedna z wielu dotyczy naszego rzekomego braku zdolności do 
wykonywania samodzielnych zadań (patrz tabela 3).

Tabela 3. Czy powierzył(a)by Pan(i) pracownikowi, który cho-
rował psychicznie zadanie wymagające dużej samodzielno-
ści?

Powierzenie zadania wymagające-
go samodzielności częstość procent

zdecydowanie nie, nie, raczej nie 359 71,4

raczej tak, tak, zdecydowanie tak 97 19,3

trudno powiedzieć 47 9,3

Ogółem 503 100,0

Źródło: opracowanie własne.

W opiniach pracodawców u osób chorujących psychicznie 
występują istotne ograniczenia w wykonywaniu czynności 

niezbędnych w pracy.

W opiniach badanych znaczne ograniczenia związane są 
z pracą z substancjami niebezpiecznymi, na wysokości oraz 

w pracy polegającej na opiece nad innymi (odpowiednio: 67,2%, 
68,2% i 55,1% wskazań). Wyniki te wiążą się jednoznacznie z po-
strzeganiem osoby chorującej psychicznie jako zagrażającej in-
nym, niebezpiecznej w wyniku braku odpowiedzialności i nieprze-
widywalności własnych zachowań. 
Pracodawcy nie dostrzegają argumentów przemawiających za 
zatrudnianiem osób chorujących psychicznie, równocześnie do-
strzegają oni wiele istotnych przeciwwskazań (patrz rysunek 1 i 2).

Rysunek 1. Argumenty przemawiające za zatrudnieniem pra-
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cownika, który chorował psychicznie
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Legenda:

1. nie ma takich argumentów

2. chęć pomocy innym

3. finansowa korzyść

4.
przeświadczenie o szczególnych możliwościach osób 
chorujących psychicznie

5. zwiększenie wrażliwości pracowników na potrzeby innych

6. dbanie o wizerunek firmy

7. inne

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 2. Argumenty przemawiające przeciw zatrudnieniu 
pracownika, który chorował  psychicznie
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Legenda:

1. częsta niezdolność do pracy z powodu choroby

2. niesamodzielność w pracy

3. trudności w pracy z innymi

4. gorsze wykonywanie obowiązków

5. niewielkie umiejętności zawodowe

6. niższy od innych pracowników poziom motywacji do pracy

7. inne

8. nie ma takich argumentów
Źródło: opracowanie własne.

Znaczny odsetek pracodawców (41,7%) nie dostrzega żadnych 
argumentów przemawiających za zatrudnianiem osób, które 

chorowały psychicznie, natomiast porównywalna grupa badanych 
(36,4%) wskazuje, iż tym argumentem może być chęć niesienia 
pomocy innym oraz zwiększenie społecznej wrażliwości współ-
pracowników (18,1%).

Prawie 80% respondentów identyfikuje szereg argumentów 
przemawiających przeciw zatrudnianiu osób, które chorowały 

psychicznie, spośród których „częsta niezdolność do pracy” jest 
oceniana jako najistotniejszy.

Wśród barier, które badaliśmy nie występowała jeszcze jed-
na istotna bariera. Jest to fałszywa świadomość społeczna 

o tym, że osoby po kryzysach psychicznych są niebezpieczne. 
Ten stereotyp prezentowany w mediach powstał pod wpływem 
hollywoodzkich produkcji, które mają za zadanie straszyć dla za-
bawy, lecz równocześnie posiadają moc kształtowania rzeczywi-
stości!

Często zdarza się, że nosimy w sobie sądy i opinie innych ludzi 
lub wyobrażenia, które nie wynikają z bezpośredniego do-

świadczenia, tylko stanowią wyposażenie naszego obrazu świa-

ta. Ten obraz wcale nie musi być prawdziwy. Dotyczy to zarówno 
osób chorujących psychicznie, jak i każdego innego człowieka. 
Nie można powiedzieć z całą pewnością, że osoba chorująca 
psychicznie nie może pracować. Nie można też oceniać tylko na 
podstawie schorzenia, czy ta osoba będzie dobrym, sumiennym 
i wartościowym pracownikiem. Z pewnością występują u osób 
chorujących psychicznie pewne ograniczenia, lecz nie oznacza 
to, że nie można ich zaakceptować i skorzystać z ich potencjału.

Każdy człowiek jest inny i wyjątkowy i z pewnością zarówno 
wśród ludzi zdrowych, jak i chorujących mogą się pojawić jed-

nostki chętne do pracy, jak i osoby nie wykazujące takiej chęci. 
Oceniajmy więc rzeczywistość na podstawie faktów, a nie zasły-
szanych sądów. Świat nie jest taki, jak go widzimy. Jest on pełen 
tajemnic i nieprzeczuwalnych możliwości, które mogą sprawić, że 
nasze życie będzie lepsze. Otwórzmy oczy i zdajmy sobie spra-
wę, że czegoś nie wiemy. To da nam ciekawość i siłę potrzebną 
do poznania prawdy.

Jolanta Janik, Konrad Wroński
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

Kraków

Świat nie jest taki, jak go 
widzimy. Jest on pełen ta-
jemnic i nieprzeczuwal-
nych możliwości, które 
mogą sprawić, że nasze 
życie będzie lepsze.
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jednak mogą kształtować nasz los i wy-
buchnąć w niesprzyjających, stresujących 
nas warunkach. Nadmierny stres jest czyn-
nikiem ryzyka pojawienia się cierpienia – 
które manifestuje się wybuchem psychozy.

Najważniejszym jednak argumentem, 
że istnieje psychoza jest fakt, że od kil-

kudziesięciu lat jest wyleczalna. Powstała 
cała gałąź przemysłu farmakologicznego, 
który sponsoruje i lobbuje badania na-
ukowe pracy mózgu i układu nerwowego. 
Rozwijają się też badania psychologiczne, 
socjologiczne. W ośrodkach akademic-
kich opracowany został i coraz bardziej 
rozwija się program psychoterapeutyczny. 
Psychoterapia: indywidualna, grupowa, 
rodzinna, terapia przez sztukę arteterapia 
(sztuki plastyczne, teatr, literatura, muzy-
ka), psychoedukacja – to na dziś dzień 
rzecz oczywista, novum natomiast jest er-
goterapia (terapia przez pracę).

Dzięki tym różnym formom terapii jest 
możliwy powrót do zdrowia; środowi-

sku, pełnić odpowiedzialne role społeczne, 
zdrowiejemy. Skąd moje przekonanie, że 
zdrowieję? Stąd, że wiem, że mój obraz 
mikro- i makroświata zmienia się, zaczy-
nam mieć tzw. wgląd w chorobę. Jednak, 
aby wyzdrowieć, trzeba się napracować 
i mieć motywację wewnętrzną, żeby oswo-
ić prawdziwy obraz rzeczywistości i odna-
leźć swoje miejsce na Ziemi.

Jolanta Janik
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

Kraków

produkowanym przez różne czynniki, np.  
biologiczne (klasyczny brak lub nadmiar 
dopaminy, czy innej serotoniny w mózgu 
– zmiany w przysadce mózgowej), a także 
czynniki środowiskowe i historyczne, spo-
łeczno-polityczne, podatność na zranienie, 
która jest dziedziczna (sama choroba nie 

jest genetycznie uwarunkowana, tylko 
podatność na nią). Wreszcie ważne jest 
przeżycie – przeżycia traumatyczne, któ-
re choćby zepchnięte w podświadomość, 

Najpierw chciałabym zaznaczyć, że 
zamiast terminu „schizofrenia” wolę 

używać terminu „choroba psychiczna”. 
Wynika to z tego, że pojęcie „schizofrenia” 
stało się w pewnym momencie pojemnym 
„workiem”, do którego „wrzuca się” wszyst-
kie nie poddające się innej współczesnej 
klasyfikacji choroby psychiczne czy dys-
funkcje psychiczne. Właśnie, czy istnieją 
choroby psychiczne? Ja jestem z powo-
du swego zachorowania psychicznego – 
psychozy, która z dość długimi okresami 
remisji trwa już 26 lat i z doświadczeniem 
wieloletniego beneficjenta psychiatryczne-
go oraz z obserwacji życiowej innych to-
warzyszy niedoli – jestem tego pewna, że 
choroba psychiczna istnieje, a co więcej (!) 
coraz lepiej uczymy się ją leczyć.

Pierwszym argumentem za tym prze-
mawiającym jest ogromne cierpienie 

psychiczne osoby chorującej i właśnie to 
cierpienie psychiczne skłania ją do pod-
jęcia leczenia. Drugim argumentem za 
istnieniem choroby psychicznej jest „wy-
padnięcie” osoby chorującej ze swojej roli 
społecznej, zakłócenie normalnego funk-
cjonowania, różne zmiany w zachowa-
niu, które są wynikiem złej oceny sytuacji 

zarówno „zewnątrz nas”, jak i „wewnątrz 
nas”. Osoba chorująca, choć odczuwa 
zmiany we własnej psychice, nie wierzy, 
że to jest choroba, ale żyje w świecie wy-

Teza 1.Schizofrenia jest chorobą
– perspektywa beneficjenta

W celu bliższego poznania naszej działalności podajemy Państwu adresy 
stron www oraz adresy e-mailowe:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii
i Opieki Środowiskowej

www.stowarzyszenie-rozwoju.eu
mzcechni@cyf-kr.edu.pl

Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
www.otworzciedrzwi.org
stotworzciedrzwi@wp.pl

Galeria Miodowa
www.galeriamiodowa.strefa.pl

Teatr Psyche
www.terapia-schizofrenii.krakow.pl/Teatr Psyche/pl.html
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Najważniejszym jednak argumentem, 
że istnieje psychoza jest fakt, że od 
kilkudziesięciu lat jest wyleczalna
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Teza 1.Schizofrenia jest chorobą
– perspektywa profesjonalisty

Czy schizofrenia jest chorobą? Autor 
czy autorzy „10 tez o schizofrenii” 

stwierdzają, że schizofrenia jest chorobą.

Wg mnie już takie postawienie pro-
blemu, gdy tezy o schizofrenii są na 

pierwszym miejscu, na dalszy plan spycha-
jąc osoby, których cierpienie psychiczne 
i jego skutki przejawiają się zaburzeniem 
ich stabilności psychicznej o nasileniu psy-
chotycznym, tj. takim, w którym inni albo 
i one same dostrzegają przejawy szaleń-
stwa, świadczy o tym, że słowo wymyślo-
ne kiedyś dla ujednolicenia nazewnictwa 
w odniesieniu do losów osób z niejasnymi 
i różnorodnymi przeżyciami psychicznymi 
stało się ważniejsze niż te osoby.

Można by wszakże wyobrazić sobie np. 
„10 tez o doświadczeniach tych, któ-

rych przeżycia psychiczne i  cierpienia psy-
chiczne nazywane są schizofrenią.” 

Autor lub autorzy „10 tez o schizofrenii”, 
sądząc z ich słów, nie mają wątpli-

wości co do istnienia czegoś takiego, jak 
„schizofrenia” i istnienia czegoś takiego jak 
„choroba”, a także wyrażają przekonanie, 
że schizofrenia jest chorobą. Są to jednak 
tylko sądy, będące następstwem okre-
ślonego pojmowania życia organizmów, 
w tym człowieka, które powoduje z kolei 
określone implikacje i budzi różne wątpli-
wości.

Nie da się bowiem rozpatrywać proble-
mów dotyczących zdrowia i chorowa-

nia w oderwaniu od tego, jak pojmuje się 
zdrowie, chorobę, chorowanie, leczenie, 
pacjenta.

Odrzucenie istnienia związku choroby 
i zdrowia jako wzajemnie przenika-

jących się atrybutów życia oraz utożsa-
mienie życia ze zdrowiem – typowe dla 
XIX-i XX-wiecznej medycyny, zepchnęło 
chorowanie, chorobę, chorego w sferę 
ciemności, postawiło chorobę w opozycji 
do zdrowia. Podobnie stało się ze sfor-
mułowaniem pathos logos, które pierwot-
nie oznaczało „słowo, mowę  o cierpieniu, 
o doświadczeniu”, dając początek dla pa-
thologia, co oznaczało „badanie namięt-
ności, cierpienia”, zanim nabrało współ-
czesnego znaczenia w słowie patologia, 
tj. nieprawidłowość, odstępstwo od normy. 

Dalszą konsekwencją takiego podejścia 
było przyjęcie redukcjonistycznego 

modelu pojmowania choroby, koncentru-
jące się na poszukiwaniu czynników pato-
genetycznych i metod ich usuwania bądź 
przeciwdziałania im. Powyższe podejście 
sprzyja koncentracji uwagi pacjentów, 
lekarzy i innych osób na chorobie – sa-
modzielnym bycie, nadając jej charakter 
ontologiczny. Znamionuje to tzw. realizm 
w odniesieniu do pojmowania choroby.

Takie realistyczne myślenie o chorobie 
jako o wyodrębnionym bycie dominuje we 
współczesnej medycynie, a także w psy-
chiatrii. Rezultatem tego są takie sformuło-
wania, jak „leczenie schizofrenii”, „zapisy-
wanie leków na schizofrenię”, „schizofrenia 
lekooporna”, „walka ze schizofrenią” itp.

Tak więc redukcjonistyczne podejście do 
zagadnień zdrowia i jego następstwo 

w postaci przyjęcia tezy o realistycznym 
istnieniu chorób (nadanie im bytu) z jed-
nej strony kreuje takie byty, jak schizofre-
nia, z drugiej strony powoduje zapoznanie 
człowieka – pacjenta, który doświadcza 
cierpień (w tym wypadku wynikających 
z przeżyć psychicznych).

Przeciwieństwem takiego myślenia 
o problemach życia i wpisanego w nie 

splotu: zdrowia i chorowania jest podejście 
nieredukcjonistyczne w medycynie. W tym 
podejściu chorowanie jest pojmowane 
jako atrybut życia, jego nieodzowny aspekt 
i przejaw przybliżania się do śmierci – koń-
ca życia, śmierci przynależnej do życia, 
a nie przeciwstawianej mu. Dla tak pojmu-
jących chorobę ma ona jedynie znaczenie 
nominalne, a nie realne (choroba jest na-
zwą – imieniem /nomen/ jakiegoś stanu, 
fazy etapu życia organizmu).

Przyjmowanie jednego lub drugiego po-
dejścia w medycynie pociąga za sobą 

daleko idące konsekwencje dotyczące le-
czenia. W psychiatrii powoduje to, że jed-
ni leczą schizofrenię (lekarze i terapeuci 
przyjmujący skrajnie realistyczny i reduk-
cjonistyczny punkt widzenia co do natury 
chorowania i choroby), drudzy leczą ze 
schizofrenii (mniej redukcjonistycznie na-
stawieni lekarze i terapeuci, zwolennicy 
realnego bytu chorób, w tym schizofre-
nii), a  niektórzy proponują leczenie, któ-
re ma służyć ulżeniu w cierpieniach  pa-
cjentowi, w cierpieniach, spowodowanych 
doświadczaniem przeżyć psychicznych, 
opisywanych i przypisywanych stanom na-
zywanym współcześnie schizofrenią (zwo-
lennicy podejścia nieredukcjonistycznego 
i nominalizmu w odniesieniu do chorób). 

Idąc krok dalej można postawić pytanie 
o możliwość takiej medycyny, takiej te-

rapii, w której przy nieredukcjonistycznym 
modelu życia i dostrzeganiu jego różnorod-
nych przejawów w przybywaniu zdrowia 
(zdrowieniu) i w ubywaniu zdrowia (choro-
waniu) nie odnoszono by się w ogóle do 
choroby nawet w znaczeniu nominalnym. 
Nazwanie powoduje bowiem też, że to,  co 
nienazwane staje się ukrytym, przestaje 
być dostrzeganym albo nigdy  nim się nie 
staje.

Stawiając ten krok stawia się równocze-
śnie kwestie o zasadniczym znaczeniu: 

„Czy pytanie o prawdę o cierpieniu, o cho-
rowaniu  jest niezbędne dla psychiatry i dla 
pacjenta? Czy możliwe jest zaniechanie 
nazywania i rozpoznawania w cierpieniu 
pacjenta choroby? Czy psychiatra może 
towarzyszyć pacjentowi w jego cierpieniu, 
starając się mu w nim ulżyć, akceptując 
pathos logosu – mowę cierpienia, a więc 
rezygnując z kontrolowania pacjenta po-
przez badanie, czy jest zdrowy, i bez swo-
istego furor agendi, skierowanego na likwi-
dowanie patologii i przywracanie normy? 
I wreszcie, czy pacjent mógłby zaakcepto-
wać takiego lekarza?

PS. W artykule wykorzystałem, nieco je 
zmieniając, fragmenty wcześniejszych 
swoich opracowań: Język kliniki, czy klini-
ka języka, Poznanie chorego przez zdro-
wego, Etyka psychoterapii, Zapomniana 
lekcja Asklepiosa (we współautorstwie 
z Małgorzatą Opoczyńską).

dr n.med. Janusz Morasiewicz
Collegium Medicum UJ

Kraków
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Klub Pracy programu Trener Pracy
Klub Pracy jest miejscem niezbędnym w szeroko rozumianym 

systemie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Dlatego też, 
zaraz po rozpoczęciu działalności programu „Trener Pracy” w lip-
cu 2008 r., został on powołany (październik 2008). Od początku 
jest prowadzony przez Trenera Pracy i Psychologa. Uczestniczyć 
w nim mogą tylko osoby biorące udział w wyżej wymienionym pro-
jekcie. Spotkania Klubu odbywają się jeden raz w tygodniu i trwają 
zazwyczaj od 1.5 – 2 godzin. To wystarczający czas, aby grupa 
mogła powiedzieć, co się działo w ubiegłym tygodniu. Zawsze 
omawiamy kontekst pracy: co uczestnik zrobił w kierunku pójścia 
do pracy, jak wyglądały jego poszukiwania ofert, czy zweryfikował 
ogłoszenia, które uzyskał na Klubie Pracy, czy jest jakiś problem, 
który w tym czasie się pojawił, czy jest potrzebny jakiś element 
szkoleniowy dla grupy np. z zakresu prawa pracy, jak przebiega 
trening pod okiem Trenerów Pracy. To wtedy też często pojawia 
się temat na spotkanie. Jednym z istotnych elementów formuły 
Klubu jest również „giełda pracy”, umieszczona  zawsze na końcu 
spotkania. Prezentowane są różne oferty pracy, dobierane pod 
kątem predyspozycji, zainteresowań i możliwości uczestników. Do-
borem zajmują się prowadzący oraz wolontariusze, którzy aktywnie 
uczestniczą w spotkaniach Klubu. Oferty są wyszukiwane i weryfiko-
wane w wielu źródłach. Jest również możliwość realizacji staży zawo-
dowych w wybranych sektorach zawodowych. Do Klubu przychodzi 
zazwyczaj około 8 osób. Ważnym i odpowiedzialnym zadaniem dla 
nas jest wskazanie w odpowiednim czasie, kto jest najbardziej gotowy 
do pracy.

To miejsce, do którego przychodzą osoby wykluczone z rynku 
pracy z powodu niepełnosprawności, poszukujące pracy oraz 

już zatrudnione. Każdy uczestnik wnosi różne wartości w spotkania. 
Osoby poszukujące pracy mogą usłyszeć, jak poradzili sobie z tym 
problemem inni. Aktualnie zatrudnieni dają świadectwo, że pracę 
można znaleźć, a później ją utrzymać. Mają w grupie też poczucie 
bezpieczeństwa w trudnym, początkowym okresie pracy – zazwyczaj 
jest to pierwszy miesiąc. Tematyka spotkań jest ograniczona tylko  
wyobraźnią uczestników. Prowadzący albo moderują spotkanie, albo 
są aktywnymi słuchaczami. Występują też w roli ekspertów, kiedy 
grupa prosi o element szkoleniowy. Klub Pracy daje beneficjentom 
możliwość zapoznania się z pozostałymi uczestnikami projektu, sta-
nowi okazję do nawiązania nowych znajomości. Udział w projekcie 
wychodzi także poza kontekst pracy. Uczestnicy wymieniają się mię-
dzy sobą numerami telefonów, wracają razem po zajęciach, interesu-
ją się tym, co się u nich nawzajem dzieje, wymieniają się sposobami 
na spędzanie wolnego czasu, często okazuje się, że mają podobne 
zainteresowania.  

Trenerzy Pracy monitorują uczestników w miejscach pracy lub sta-
żu, jeśli zachodzą ku temu przesłanki. Przyglądają się ich postę-

pom. Negocjują z pracodawcami w sytuacjach tego wymagających. 
To doradztwo personalne, analiza potrzeb i możliwości każdego 
uczestnika indywidualnie. Daje to poczucie wartości i pokazuje, że 
jednostka jest w centrum zainteresowań. Dużym sukcesem programu 
jest możliwość organizowania staży zawodowych, w których uczest-
nik może sprawdzić swoją gotowość do pracy oraz czy  miejsce jest 
właściwe. Staże są organizowane zarówno na wolnym, jak i chronio-
nym rynku pracy. Uczestnicy wnoszą jeszcze jedną cenną wartość 
dla grupy. Dzielą się między sobą wrażeniami z rozmów i wymienia-
ją ofertami pracy, z których sami nie skorzystali z jakiegoś  powodu. 
W ten sposób poznajemy „lokalną mapę pracodawców”, świadectwa 
uczciwości i rzetelności w stosunku do podopiecznych – pracowni-
ków. Wiadomo również, gdzie nie warto szukać ze względu na pewne 
doświadczenia. Zdarza się, że pozytywnie zweryfikowani pracodaw-
cy sami poszukują osób do pracy. 

W Klubie uczestnik może przechodzić kilka etapów grupo-
wych.

1. Oswojenie z szerszym pojęciem pracy.
2. Rozmowy kierunkowe o pracy.
3. Poszukiwanie pracy.
4. Staże zawodowe.
5. Podnoszenie poprzeczki – czy mogę więcej w pracy.
6. Nacisk na samodzielność.
7. Samodzielna praca.

Po półtorarocznym funkcjonowaniu Klubu Pracy zaobserwowa-
no i zanalizowano terapeutyczne funkcje, które może pełnić. 

To przede wszystkim grupa wsparcia. Uczestnicy z podobnym 
problemem pokazują, jak można go rozwiązać różnymi sposoba-
mi. Każdy ma jakiś potencjał. Opowiadają o swojej pierwszej roz-
mowie z pracodawcą, lęku przed pierwszym spotkaniem i tym, jak 
go pokonać. To prawdziwe świadectwa, jak ciężką pracą i zaanga-
żowaniem można poprawić swoją sytuację zawodową. Klub daje 
również poczucie stabilności, można bez zbędnych formalności 
do niego wrócić nawet po utracie pracy. Uczestnicy raz wpisani 
do projektu mogą z Klubu korzystać bez ograniczeń. Klub pełni 
również funkcję diagnostyczną. Prowadzący mogą zweryfikować 
gotowość uczestnika lub wskazać, gdzie uzupełnić braki (rozmo-
wa indywidualna, testy psychologiczne, zawodowe).

Najważniejszym wyznacznikiem sukcesu w znalezieniu pra-
cy jest motywacja osób do regularnego uczestnictwa w za-

jęciach, chęć zmiany swojej sytuacji, niezależnie od czasu wy-
kluczenia z rynku pracy. To duże wyzwanie, z którego wielu do 
dziś czerpie wymierne korzyści. Liczba osób zainteresowanych 
udziałem w projekcie jest najlepszym dowodem na to, jak ważne 
i potrzebne jest to działanie w systemie rehabilitacji, które wspiera 
w powrocie do życia.

Poniżej prezentujemy wypowiedzi uczestników, którzy zechcieli 
podzielić się swoimi doświadczeniami. 

Czym jest dla mnie Klub Pracy?

– wyjściem do ludzi,
– sposobem na „normalność”,
– niezamykaniem się w domu,
– oderwaniem się od bezczynności,
– naładowaniem baterii,
– uzupełnieniem się dobrą energią,
– jak powiedziała kiedyś Matka Teresa: „Niech każdy, kto do Was 
przychodzi, odchodząc czuję się lepszy i szczęśliwszy”. Tak i ja po 
Klubie Pracy czuję się lepsza i szczęśliwsza, a przynajmniej taka 
sama jak inni ludzie.

Uczestniczka

Tutaj zaczynają się wątpliwości: czy nadaję się do „normalnej” 
pracy ? Na razie jest to spotkanie z ludźmi , którzy próbują... pra-
cować. Budujące są doświadczenia innych ludzi.

Dorota Dużyk - Wypich

Coczwartkowe „kluby pracy” umożliwiają mi poznawanie ludzi 
z podobnymi schorzeniami psychicznymi, którzy jak ja starają się 
znaleźć odpowiadającą im pracę i zaistnieć na rynku pracy.

G.G.

Biorę udział w zajęciach, ponieważ są dla mnie bardzo wartościo-
we. Poznałam bardzo sympatycznych ludzi. Trenerzy służą pomo-
cą w sprawach, w których do nich się zwracamy. 

W.P.

Trening pracy jest szansą dla mnie na pokazanie swoich umiejęt-
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Teatr Psyche [do 2000 r. pod nazwą 
Grupa Teatralna] istnieje już 25 lat – 

założony, w październiku 1984 r. przez 
zawodowego reżysera teatralnego Krzysz-
tofa Rogoża i psychologa Annę Bielańską, 
jako ambulatoryjna grupa dramaterapii 
przeznaczona dla osób, które przebyły 
kryzys psychotyczny. 

Ilość członków zespołu jest zmienna, za-
zwyczaj około 25 osób (w poprzednim 

przedstawieniu – „Tristan i Izolda” – zagra-
ło łącznie 49 aktorów w 18 występach, na 
przestrzeni pięciu lat). W jego skład wcho-
dzą zarówno debiutanci, jak i weterani, 
z ponaddziesięcioletnim stażem. Obecnie, 
poza aktorami i reżyserem, w pracach ze-
społu stale uczestniczą choreograf i dwie 
terapeutki-psycholożki. Po niemal trzech 
latach pracy prezentujemy widzom nasze 
nowe przedstawienie – Sen nocy letniej 
W. Szekspira.

„Sen nocy letniej”, ze względu na na-
turę i trudność, poruszanych w nim 

tematów, to dla nas znakomity materiał do 
pracy. Są w nim wątki dramatyczne, czę-
sto boleśnie dotykające aktorów; są wątki 
komiczne, stanowiące nie lada wyzwanie 
warsztatowe, a będące odtrutką na mrocz-
ność części serio. W stosunku do poprzed-
niego spektaklu – „Tristana i Izoldy” –  „Sen 
nocy letniej” jest kolejnym krokiem naprzód 
w rozwoju naszego Teatru. Przestawienie 
jest większe i, w nieporównanie większym 
stopniu, bardziej „aktorskie” – aktorzy dźwi-
gają na sobie niemal cały ciężar opowieści, 
nie schowani, jak dotychczas, za insceni-
zacją, co oczywiście nie byłoby możliwe 
bez długiego okresu dojrzewania. Niektó-
re postaci grane są przez dwóch aktorów, 
niektórzy aktorzy grają dwie, a nawet trzy 
postaci. Czasem jest to zamierzony zabieg 
interpretacyjny, czasem wynika z chęci da-
nia szansy większej liczbie aktorów, cza-

sem po prostu z „demografii”. Podobnie, 
jak to było z wcześniejszymi projektami – 
„Alkestis”, „Bojomirą” czy „Tristanem i Izol-
dą” – premiera stanowi dla nas jedynie ko-
niec jednego etapu i początek kolejnego, 
podczas którego spektakl będzie krzepł 
i ewoluował, a do zespołu będą dołączali 
nowi aktorzy. Gdzieś za dwa-trzy lata roz-
poczniemy zapewne pracę nad kolejnym 
projektem. Teatr Psyche jest finansowany 
przez: www.stowarzyszenie-rozwoju.eu

„Sen nocy letniej” jest sztuką prze-
wrotną – napisaną dla uświetnienia 

wielkopańskich zaślubin, a jednak daleką 
od entuzjastycznej pochwały miłości i mał-
żeństwa. Jest jak memento – przypomina 
o kruchości szczęścia, mówi o niespełnie-
niu, porzuceniu, bezradności wobec roz-
szalałych namiętności, o manipulowaniu 
uczuciami, o nadużyciu władzy i seksual-
nej przemocy, o utracie złudzeń. Jak tyle 
innych dzieł szekspirowskich, podejmuje 

William Shakespeare
„Sen nocy letniej”

ności i przydatności zawodowej bez konieczności okłamywania 
kogokolwiek i ukrywania wstydliwego i budzącego lęku w ludziach 
faktu bycia chorym psychicznie.

Uczestnik

Czym jest dla mnie program Trener Pracy ?

– sposobem na dokształcanie się, 
– nabycie doświadczenia a w rezultacie znalezienie pracy,
– poczucie pewności siebie.

Uczestnik

To próba wyjścia z długoletniej „wyuczonej bezradności”, próba 
pokonania słabości wynikających z choroby, której przez lata 

poddawałam się. Udowodnienie sobie, że jednak mogę i potrafię, 
upadami wstaję. 

Dorota Dużyk - Wypich

Program trenera pracy przygotowuje mnie do pracy oraz kontak-
tów interpersonalnych. Pozwala wejść w rzeczywistość. Zmniej-
sza lęk przed podjęciem wyzwań związanych z pracą.

M.P.
Informacje o projekcie można znaleźć na stronie internetowej 
www.stowarzyszenie-rozwoju.eu/programy,117 

Gerard Banach, Anna Błoniarz
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

temat konfliktu natury i kultury, rozpaczli-
wego poszukiwania harmonii w chaosie. 
„Sen...” jest pełen erotyki – nagiej i brutal-
nej. Miłość tutaj to tyle co pożądanie. To 
żywioł, nad którym zapanować można tyl-
ko gwałtem. Jaka jest cena szczęścia? Co 
warte są miłosne wyznania? Co warte są 
nasze społeczne konwencje i instytucje? 
Jakie potwory czają się w nas samych? 
Jakie targają nami namiętności? Czy wiel-
ka, romantyczna, miłość aż po grób ist-
nieje tylko w „telenoweli”? Rzecz, jak to 
komedia, kończy się szczęśliwie, ale czy 
na pewno? Kochankowie biorą ślub, ale 
czy będą szczęśliwi? Utracili niewinność. 
Tej nocy, w lesie, poznali siebie samych 
– są mądrzejsi, ale ta mądrość jest gorz-
ka. Poznali smak niewierności, zazdrości, 
upokorzenia, poczuli siłę pożądania. Wie-
dzą, że stać ich na zdradę , że potrafią być 
okrutni, potrafią nienawidzić tych, których 
jeszcze wczoraj kochali, może nawet są 
zdolni do zbrodni. Co zrobią z tą wiedzą? 
Może nie pamiętają, może pamiętać nie 
chcą? Są zawstydzeni? Może, na prze-
kór wszystkiemu, nadal wierzą w miłość 
i szczęście? A może już nigdy nie uwolnią 
się od lęku i żyć będą, z duszą na ramie-
niu, w przeczuciu niechybnego nadejścia 
chwili, w której „demony” znów się obudzą, 
a cały ich świat znowu legnie w gruzach? 
A może wierzą, że potrafią ujarzmić żywioł, 
albo zrozumieli, że należy cieszyć się chwi-
lą, póki trwa? A może... wszystko naraz ?

Krzysztof Rogoż

Adaptacja, reżyseria, scenografia, opraco-
wanie muzyczne: Krzysztof Rogoż; układy 
taneczne: Sabina Palenga; kostiumy: Sa-
bina Palenga, Krzysztof Rogoż; wykonaw-
cy: Aktorzy Teatru Psyche.
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PROGRAM
13 listopada

10.00 Otwarcie: Jacek Bomba

Andrzej Cechnicki, Maria Rostworowska, Bogdan de Barbaro

Etiuda filmowa Stanis³awa Markowskiego pt. „Wernisa¿”

10.30 - 12.00 Kontekst subiektywny; zdrowienie – jak pokonaæ chorobê 

 i jej piêtno? Moderacja: Andrzej Cechnicki

1. Arnhild Lauveng – Moja psychoza i moje zdrowienie

2. Jacek Wciórka – Perspektywa „recovery” w terapii osób cierpi¹cych na schizofreniê

3. Panel dyskusyjny: Andrzej Cechnicki – Zdrowienie i umacnianie; 

 dyskutuj¹ Anna Liberadzka, Marcin Szuba, Konrad Wroñski

12.00 - 12.30 Przerwa

Etiuda Stanis³awa Markowskiego „Premiera”

12.30 - 14.00 Kontekst farmakologiczny. Moderacja: Czes³aw Czaba³a

1. £ukasz Cichocki – Farmakoterapia psychoz – czy, dlaczego, jak d³ugo?

2. S³awomir Murawiec – Psychoanaliza farmakoterapii

3. Panel dyskusyjny – komentarz i moderacja: Tomasz Szafrañski,

 dyskutuj¹: Czes³aw Czaba³a, £ukasz Cichocki, S³awomir Murawiec

15.30 - 17.30 Warsztaty

1. Agnieszka Popiel, Ewa Prag³owska – „Schizofrenia - trauma

 zwielokrotniona”

2. Maria Rostworowska, Ma³gorzata Opoczyñska – „Objawy psychozy i ich

 interpretacje”

3. Józef Bogacz, Maria Wojnar – „Dylemat posiadania potomstwa

 w sytuacji psychozy jednego z partnerów”

4. Ryszard Izdebski „Rodzina w potrzasku”

5. Marta Scattergood, Katarzyna Grêbecka – Romanowska, Bogdan

 Krzystoszek – „Seminarium o Psychozie”

6. Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” – „Jak uczyæ Innych o nas? szanse

 i zagro¿enia pracy edukacyjnej” Moderator: Hubert Kaszyñski

7. Dov Aleksandrowicz – Spotkanie z Mistrzem

8. Jacek Prusak – Dooewiadczenie religijne a doŚwiadczenie psychotyczne.

 Modele relacji

18.30 Teatr Psyche „Sen nocy letniej”

 spektakl grany w teatrze Groteska, ul. Skarbowa 2

20.00 Bankiet

14 listopada
10.00 – 11.30 Kontekst psychoterapeutyczny. Moderacja: Anna Bielañska

1. Aneta Kalisz – Terapia indywidualna w kontekŚcie Środowiskowego

 systemu leczenia

2. Ireneusz Dziasek – Grupa analityczna jako system

3. Ma³gorzata Kostecka, Irena Namys³owska – Terapia osób chorych na

 schizofreniê w oczach superwizora

11.30 - 12.00 Przerwa

12.00 - 13.30 Ró¿ne konteksty, ró¿ne terapie. Jeden chory, wiele

perspektyw... Komentarz i moderacja: Bogdan de Barbaro

Komentarze z ró¿nych perspektyw terapeutycznych;

psychoanalitycznej – Dov Aleksandrowicz,

narracyjnej – Lucyna Dro¿d¿owicz,

poznawczej – Agnieszka Popiel, 

spo³ecznej – Ryszard Izdebski

13.30 Jacek Bomba – Dylematy etyczne w terapii schizofrenii

14.00 Zakoñczenie konferencji


